
 27'ר קורש שרפישיח

 'זצ"ל מגיר הרי"מ החי'מהה"ק

 ן מנור הרי"ם "היק בשםסד(
 ן שמברנין מהזצלל"ה

 ן שאין מה ישראל ועוטר ישראלאוזר
 ן .ישראל" תיבת ברכה בשוםנזכר
 ן נארמיל, א אבנט הוא אוזרואמר,
 , הוא ובזה קאפעל, כובע הואועומר
 ן זשמעתי יזד, רענסער א ישראלנקרא
 1 לנכדו טחנה אבנט, זצ"ל הק'"מיץ 1 שלזיז בעל אדוטו"ר הביאשפ.א
 ן בעת האבנט א"ע והלטיששחו"ל,
 ן שנתן ובעת הגבול, דרךנסיעתו
 שלבשתי תדע לו אטר לנכדו,המתנה
 אבנט ובאטת גבול, דרךהאבנט
 ן והבן: נרענעע(, )א נבולהוא

 ריקודין, ענין הק', בשמו עדךטה(
 הוי נשואין ושטחתבש"ת

 ) האוכל, מתוך פסולת ריקודנטו
 : ןוהע

 אף הקו, בשטו שטעתו עודסו(
 יטול שלא בספה"קשנזכר

 ז ט"מ אחד, ביום ורגליו ידיוצפרני
 הספירה סוף שהוא בפ"א, ורגליוידיו צפרני חותך הי' השבועות חנערב
 שנוטלת לבעלה, אשה טהרתוכענין

 : הקפדה ואיןבפ"א
 ( על הק', בשטו שמעתי עדךמז(

 וירא, פ' רבההטדרש
 בי' קרי בריכה, בי' קרי ברכה,זהי'

 חטא טעם כתבוהמפורשים
 שום לנו אין אך טייבה, מישל

 אם כי היה, בחטא והרגשההשנה
 חמא חשש שום אנחנו סרגישיןהי'
 ה" בודאי משרע"ה טכש'כח"ו,

 אך עושה, הי' ולא החטאמרגיש
 לחמא כתבההתורה

 נתנה.
 התורה

 ההשא טעם לפרש לחכמיםרשות
 :והבן

 נקרא לטה הנ"ל, ההיק בשםע(
 חצרות, קרח שלמחלוקת

 שלמה שתיקן קשעה חז"לדאמרו
 אם ב"ק יצאה חצרות עירוביהמע"ה
 ענין מה להבין ויש כו', בניחכט
 אך חצרות, בעירובי שייךחכמה
 ורואה בראשו עיניו החכםדהנה
 מדבק כשאדם וידוע הדברתכל~ת
 לעלות יכול אוי אטיתי לצדיקא"ע

 המע"ת שלמה תיקן וזהלטדרגתו,
 יכול אחד ביד שיש אחדשלכזית
 ויכולין אנשים כמה לזהלהצטרף
 ויהי' הוא כמו המקומוא בכללטלמל
 כליק כתיב בקרה והנה אהד,הכל

 שבטים משאר שנחלק ואתפלג/ותרגם
 להסתופף יכול שאדם בזה הודהולא
 רק למדרגתו שיעלה עד צדיק,בצל
 שלא ונטצא בפ"ע, הוא אחדשכל

 בלא חצרות ונשאר בעירוב, הודה ן הלמאים, מטהר כריכה טהבריכה,
 שאין התצרים בתי כמו פי' עירוב, , את וטטהר הרחוקים מקרב אתאף
 טקום נקרא לפיכך חומה, להם , ע"ז ואמר שבשמים, לאביהןלבם
 4 כתוב( )מצאתי חצרות טחלוקותו ( כתיב ש"ק אצל כן כסו זצ"להה"ק
 ויברך השביעי, יום את אלקיםויברך
 טטהר שהשייק בריכה, לשון ג"כהוא

 : והבןהטטאים,
 לפניו התנצלאחד אברקסה(

 שאינו לימודואודות
 שיתפלל והשיבו חשק, ובלןכהוגן

 אחד צדיקשאל פ"אעא(
 הרי-ם~החידושי

 ליסע עוד צריך הוא לטהזצללה,ה,
 הוא שגם זצ-ל 3,קאצקלהה"ק
 והשיבו, איצמלא, לאותו ראויבעצמו

 וקשה תמכור, ואל קנה אמת כתיב ברכת שטברך בעת לחשי-תלבו
 בודאי ע"ז להזהיר שהסע-ה צריך טה י 1 לו יעזור והשי-תהתורה,

שאם
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 קודש שרפישיה28
 אינו דבר לקנות רוצה אדםומאם
 קנה אמת הוא, הפי' אך אותו,סוכר
 ואל, אותה, קנה לקנות שתוכלכ"ז
 לקנות ממי בנמצא עוד שאיןהיינו

 שנטצא האטת תטכ~ר אזולאטת,
 לקנות, עוד שאוכל כ"ז לכןאצלך,
 )א"ה, והבן, למכור, כעת ליאין

 דומה אין כי הק', דבריו טעטלהבין
 סכירות, לשאר התורה, האמתשכירת
 נשאר אין דברים שאר המוכרגי

 ללמוד, יכול שאין להשיב ואםזצ"ל,
 יכול הי' כי כשקר בעיניו נראההי'

 ונפל לייט, היונגע כדרךללמוד
 יכול הנני בזה"ל להשיב,בדעתו
 אביסיל( קען )איך מעםללמוד
 יותר ללטוד יכול מי הח"קוהשיבו
 דען קען )ווערממעט

. 
 וויא טעהר

 זאכיסיל(
 מה זצללה"ה הק' בשמו עדךעד(

 אימתא חז"לשאסרו
 ביחד הטה כשהציבור פי' דצינורא ן נשאר האמת מכירת אבל כלום,נידו
 : "ת ק סו ומורא אימה בא [ לנר נמשל התורה כי בידו, כולו3"כ

 ר"ת שופר הק', בשטו עדך עה( ( חסר אורה ואין סטנה מדליקיןומהכל
 ר'אש פ"ורה ש"ורש 1 וללטד, ללמוד הוא המצוה ונםבלום,
 אללע .ארויס נעמס שופר תלענה, , לעסוק לו אין בקני', שעוסק כ"זאך

 שרשים: געמיינע :במכירה,(
 שראה הק', בשמו שמעתי עדך עו( ) אחד אברך הי' פ"א שמעיקי,לגב(

 אחד נדול בחסיד פ"א ( טאוד דבוקחסיד
 ויכול רבי להיות ראוי בעצמו והוא ן איזה עם הה"ק יושב יהי'בפגור, לרבי צריך אין שעוד לו שנראה ן זצ"ל וקרי'מ וקידושי בעלבהה"ק
 הה"ק לו אמר עדה, נ'כ להנהיג ן אברך וגם סעודה, באיזהטתננדים
 ראה עצל נטלה אל לך כתיב ( הה.ק השאיר ולא בתוכם,הנ.ל
 היא הזאת הנטלה כו' וחכם דרכי' ן וקבלו יבשות, עצטות רקוכריים

 של שדות מפל שנזלה גזל טלאה 1 והושיטו עצמות עם הקערה"מתנגדים
 קצין לה שאין טחמת אך בע-ב, כטה ( שריים שיקבלו בשחוק לחברואחד

 לעצמת סדר עשתה וטושל שוטר ן לומר להאברך כלרב צוה ואזמהרבי,
 שכולה אף לחמה בקיץ אוגר להיות ן האברך ופתח ד"ת, איזהלפניהם
 מנמלה רק אחרים, ומשדות נזל ן הגמל ביום שרה בנים הניקההפסוק
 משרה ההלב הא והקשה יצחק,את
 ולמה יצחק בשביל נס בדרךהי'

 רש"י פי' לזה הללו השרציםהניקה
 וזה חודש י"ב לאחר ,הנמל"הק'

 aswn1 ג"כ ז"ל לרשש קשהבעצמו
 והי' הי', חופש י'ב  שלאתר. 1"לרש.י
 שיריים להם ומניח הבשר אוכליצחק

 : והבןעצמות,
 זצ"ל הה"ק לפני אברך .בא פ"אענ(

 אם ושאלו ראשונהבפעם

  הטדרש במאמר נז,לת אינה חברתה1
 לה הי' אם אבל שופמים, פ'רבה

 אחרים, נזל בעיניו מותר להיות כזהן מדר לה הי' לא ומושל שומר קצין!
 נישט זאלסט קליג דיא וייא וחכם,ן וועגין אירע זעה דרכי', ראה וזהו(

 ושוטר קצין לד להיות רק אווי,טיען
 : והבןומושל

 פ"א זצללה"ה, הק' בשמו עד"שעז(
 בעד זכות איזההמליין

 פני על והביט ישראל, סלך אחאב ! יודע הי' ולא וחשב ללמוד,יכול
 בעיניו, הוטב שלא וראה אחד חסיד ן להשיג אם להשיב, מההאכרך
 הנח הה-ק ושאלו זכות, שלטד טה , דבר להשיב יכול מי ללטוד,שיכול
 רבך, על בדעתך תדמה אם מה, , ןקרי"בם הקדוש הגאון לפנינזה

אולי
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 29סו קודש שרפישיח

 נוסע ז"ל, אלי' נילוי לו ישאולי
 אלי' ראה מ.י ואחאב אליו,אתה
 בעצמו לו הי' וגם פנים, אל פניםז"ל

 קשות, כנגדו לדבר נעזזתחוצפה
 אנחנו צריכין עכ"פ בפסוק,כטבואר
 כפי אינו שלו שהחמא בעדו,להטליץ

 1 והבן במשוםהבנתנו

 על הק', בשמו שמעתי עדךעח(
 ניתנה לא מו"לטאמר

 הי' אם כי המן, לאוכלי אלאתורה
 לעבוד לא"י ומיד תיכףנכנסין
 לכרמו פונה זה הי' הארץ,עבודת
 תורה נשתכח וח"ו לזיתו, פונהנזה

 מן אוכלים כשהיו אבלטישראל,
 התורה נתיישב שנה ארבעיםבמדבר
 לא"י, לכנוס אח"כ יכולים והיובלבן
 התורה, עם ביחד בעבודתם נ'כלעסוק
 אצל נקבע מנהנ זה אולי )א"הוהבן

 אחר תיכף לאכול והלוטדיםהחסידים
 שלהן על טזונות שנים איזההחתונה
 בתורה מקודם לעסוק כדיחותניהם,
 1 למו"מ( לכנוס ואח"כועבודה,

 ה"ר להה"ק נסע א' חסיךעם(
 זצללה"ה איגךליעולי

 הק' רבו טמירת אחרי13לך!2לין
 ושאלו 3מג411, זצללה"ההרחם
 שמע שפ"א והשיבו זצ"ל,ליהרי"מ ששסע מה אחד דבר לויתגיד.
 ד"ת, לשמוע להשלחן דחיקתוכשעת
 רצו שלא החטא מחמת בזה"ל,אטר

 כעת טוכרחים להנביאים,לשמוע
 כטוני, ונבזה לשפל לשמועלדחוק
 להתפלל, אתם שצריכים סייםזאח"כ
 אנרעסערין צו קיטען נישט זאלמעמץ
 ד,ך'ל ההיק וכשסוע ונבזה,שפל

 מאורן גנח זה דבר זצ"למלדבלין
 ד"ת הרבה הנ"ל להחמיד שהי"ואף

 הר"ל הח"ק לפני לספריסיפורים
 לו נפל כך אך זצ"ל,מלובלין

 שלא פתאום, בפיו זהשבר
 וטדעתו

 הר"מ החידושי לפני בא פ"אפ(
 והה"ק פשעטליך, לו להנידרוצה שה" אחד מופלנזצללה"ה,

 עהר אז בזה"ל, השיבוזצ:לה"ה
 והמופלנ דערביי, נישט יעצטהאלט
 או לו, שיאמר דוקא הפצירוההל
 חז"ל שאמרו מה הפי' הה"קשאלו
 המעם ואסרו בקללות, מפסיקיןאין

 הא הקללות על מברכין שאיןמשום
 מברך, והחותם הפותח חז"לאטרו
 על לברך באפשרות אין לעולםא"כ

 להשיבו טה הטופלנ ידע ולאהקללות,
 ניחא, בפשיטות בו הה"ק לוואמר
 התורה מסיימין שהי' אמרודהא
 להתחיל לפעמים וצרינים שניןבתלת
 חז"ל אטרו מש"ה בהתוכחהולסיים
 )א"ה ודפח"ת בקללות, טפסיקיןאין
 פשעטליך לו לטה להוכיחו הי'זה
 1 לתרץ( יכול לא פשוט דברשנם

 על הק', בשמו שסעתי ,13דפא(
 דבר רות, ז"לפירש"י

 לקטה, שבלים שתי גה, ראההכמה
 מה הדמ"ק והקשה לקמה, לאשלש
 ה41, כך הדין הא זו, הואחכמה
 וב"ח ב.ש הוא פלוגתא האותירץ
 בה-א ס"ה( פ"1 )פאה לקטבדין
 שלשה סברי וב"ש לעניים,שנים
 דסעמא בירושלטי ומפרשלעניים
 ליתום לנר כיד( )דברים מפסוקדב"ש

 דב"ה וטעטא שלשה, הריולאלמנה
 תעזוב ולנר לעני י"מ( )ויקראמפסוק
 מהירושלמי ונראה שתים, הריאותם,
 עני, בסתם דוקא דפלוגתייהוהלזו
 .ביחד ואלמנה ונר עני יהי' אםאבל
 שייך נ"כ שלשה דלקם מודהכ'ע

 רות אצל כאן נם ואוב עני,לאותו
 אף וגר, ואלצנה, עגי', היתהדהיא
 לה, ושייכה לקט הוי שבליםשלשה
 שלקפה בה, ראה חכמה דברא"כ

 שאר ילקוטו שלא יראה כישתים,
 נ"כ הם יבולים שתים כיעניים,

ללוות
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 קשש שרפי.שיח%
 הר"ר ההיק שאמר טה טעשה, ו היתה בטוחה שלשה אבלללקומ
 זצללה"ה מליזענמק אלימלף ( רק שייך כי עני, שום ילקוטשלא
 דברים כמה השמים מן לו שנתנו ; ואלטנה עני', היתה שהיא טחמתלה,
 להה"ק עינים לטחנה נתן והוא ( ואח-כ שתים, לקטה מקודםונר,

 ופה זצללה"ה, מלרוזלין וקרבי ן : ודפח"ח השלשה,לקמה
(abצללה"ה, 3מכ1עזבךז אי"ה להה"ק1 זצללה"ה הק' בשטו ,31מערזי' 

 זע הרר"פ דו'ז שמע כי ויהי' ( פסול קרוב טהספני
 שהי' איך הבין ואז האלו, דבריםן בשלמא לחובה, אף ילעדיתלדיו
 בפיו זצללה"ה הרי"ם בהי' הרגשהן אבל עליו יחפה שמא מונןלזכות
 ישראל אדאיב בעל של הק'ן כל כי ואטר, בעי, מעמאלהונה
 משקה ונתן זצללה"ה, 13כמ1נזננדז( קרובו על זכות לראות צריךקרוב
 : שמחה מחמת הטסובין לכל 1"ל דו"זן חובה רואה אדם אין כי חובהולא

 ואם בעצמו כמו הוא וקרובולעצמו,
 הר"ר שהח"ק שמעתי דפ"א פה(ן בגדר אינו קרובו על חוברואה

 וצללה,האלי13לף( ן והבן לעדות, פסול לכןאדם,
 דברים ד' השמים מן לו שנתנו אטר1 להיות יר"ש לכל וראוי באן'ה,שנ(

 ונהר וסיטן ולב, וטוח ופה עיניםן חרבן על ודואגמיצר
 לד' יפרד ומשם כו' מעדן יוצא1 הרי"ם הה"ק אמר ע"זביהם'ק,
 וקרבי להה"ק נתן עינים ראשים,ן למי ויותר יותר ראוי כמהזצללה"ה,
 אי"ןן להה-ק ופה מלדבלין,ן מיצר להיות שמים יראת לושאין

 1קך"23 להה"ק ימוח 3ממעזבוזן ! והבן שמים, יראת עלודואנ
Oaהמניר להה"ק והלב נורימענוב,ן מוואדאסלוב טהרב שמעתי 
 פילץ האבד-ק פינטשאהר"ר
 זצללה"ה' ו,רי'ם החי' שבא בעתויל,

 כואומטילא הגדולהטהחתונח
 ההיק בשם שאמר ח"א,קודש שרפי שיח בם' כבר הנדפםבידוע

 זצללה"ה סמעזבוז ישראלאוהב
 משבח השביעי ויום עה"פהתורה
 הי' לא בעולם בריאה ששוםואוטר,
 עד להשי"ת לשבח להתחיליכול
 מקודם, משכח הי' בעצמו שבתכלבח
 כל לאל ויברכו יפארו לפיכךוזהו

 ז"ל פינטשא ר' הה'צ דו"ז הי'יצוריו,

 ? גוזמאות לספר שדרכו אף הק' בפיון גיוואכט נאלד לו שיש טללה-ה1

 אלימלך הר"ר שההדק שמעתי ופ"אן
 הר"מ להה"ק נתן1צללה"ה

 ששמע אסר כי האזנים,מרימענדב
 וכדוטה. כו' חושך ספני אורגולל
 טחסיד ששסעתי טה אספרואנב

 ממעזבוו אי-ה הה"ק בא הי' שפ"א(
 אבוטא דק"ק לביהמ"דזצללה"ה

 ואטר שמה, רב שהי' בעתעור
 שהביאו כעת, שראיתי מה לכםאספר

 לדין טעלה של ביד לפני אהד איש ן מפליא שהי' ז"ל הרי"ם טהה"קשוסע
 סשמז1ילים ואלו לזכות, מימינים ואלו ן מעולם ראה שלא ואמר, הזוהתורה

 אחד מליץ מלאך בא יבתוכם לחיבה, 1 דברי הבין ולא כזה, תורה עם8ה
 וכטה כמה שסבל איך בעדז והמליץ 1 החי* נם כי זצללה*ה דץרין3מהת"

 הרפתקאות וכטה בעוה"ז, יערים ( תורות הרבה שמע זצללה"ההרי"ם
 ן דו"1 לפני בא פ"א אך הק',טרבותיו

~ys1 
 כפרה הוי במה עליו, דעדו

 והע רחטיו, אליו. ויתו לאשמתו, ( ויספר אחד חסיד הנ"ל ז"לוערר"פ
רוצים
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 כך ובתוך טעונש, אותו לפפוררוצים
 כן שאמת ואמר אחר טקמרנבא
 שכדאי הרבה, יסורים שסבלהוא

 עליו קבל אם נעיין; אך אותז,לפכור
 לו שיהי' כדי טאהבה,.היסורין
 עליו, הבא כל על אמר ואם עון.לכפרת
 לכל ושא ועמלי עני' ראההפסוק
 אחריו, ובדקו כ"ח(, )תהליםחמאתי
 אותו ולחייב לדונו וחזרוהו מצאו,ולא
 טאמר וזהו )א"ה, מעשיו, כלעל
 : והבן( נהינם, תרתי תרתו לאחז"ל

 שנהננשיאות בבחילותפו(
 הרי"םאדומו.ר

 ר' הטשמש רוצה הי' בגורזצללה"ה
 סדר יעשות ווארשווערבונם

 פנימה לקודש יכנסושהחשובים
 ואח.כ תמידים ואח"כבראשונה,
 טעורב להיות ולא פשוטים,אנשים

 בתוקפו לכנוס שרוצה ומיבערבוביא
 האשונה בפעם ותיכף קודם,יכנוס
 בתוך בא. הנ"ל סדר עושהשהי'

 פשום כאיש שנראה אחדהחסידים
 דוקא לכנום א"ע ודחק שער,וסנודל
 ר' שהמשמש ואף להחסיריםקודם
 ומעכי טוחה הי' הנ"לכונם

 איתו
 וטחינת לדבריו שמע לא הואמלכנס
 וכיון בראשינה, נכנס הי'תוקפו
 שום בונם לר' הי' לא פנימהשנכנס
 הפתח אצל עומד הי' אךעצה,
 גי שמה, נעשה מה בפניםוהביס
 תיכף, ויצא שלזם, שיקבלחשב
 שלא משטש בונם ר' ראה כייהי'
 בפנים, עצטו הוא נכנס תיכף,יצא
 שלא מהר, לחוזן שיצא לפטרונדי
 בא כי ויחי טלכנוס, החסידיםלעכב
 של המהור לשלהן סמוך בונםר'

 זצללה"ה הרי"מ שהחי' שמעהה"ק,
 פה עסקיכם מה הנ"ל, לאיש לואטר

 סיט האנדילמ ער בש"לוהשיבו
 סחורות לכרוך מחצלות )הםראנזיעס
 הרי"ם הה"ק והשיבובחונם(

 נישסש איר וועט מיך בזה'לזצלה'ה
 בונם לר' רמז והח"קגינארען,(
 א"ע סנר והה'ק לחוץ, שיצאמשמש
 ר8 והנין גדול, זמן הנ"ל האישעם

 הוא נסתר צדיק שבמח משמשבונם
 גונם ר' עשה .לא והלאה ומאזזה,

 א"ע שדחק מי רק סדר שוםמשמש
 שמעתי כן לכניסה, קודם הי'קודם
 שלום-א אלטר שלמהלי ר'מהרב

 הך4*כן ההיק נכדמדוארשא
ו עודזצללה'ה, ב  בעת טמנו, 

 בעל אדומו'ר ההיק אחיושהי'
 21גרלין זצללח"ה אמתשפת
 "זרתו ובעת הדוקטער, אצל זמןאיזה
 נסע לביתו, נסע שהחיק שסעלביתו,
 לקראית חסידים איזה עוד ועםהוא
 קדשה פני קבלת ובעת הנבול,עד

 בבדיחתא שאלו שלום, ברכתוקבלת
 אמתיים יהודים ולברלין ראהאם

 אדומו"ר והשיבו יזדין()ערליכע
 במקוה יוד ערליכען א שראהזצללה'ה
 כם3ךיי ומריים ,קינו בשם אזואטר

 לכף האדם כל את דן הזיזצללה"ה
 תדין אם מענטש, גאנצין דעםזכות,
 הרבה בו שתטצא אף הארםאת

 כולו את דן אתה אם אךחובה,
 בברלין כן כסו זכות, בותמצא
 לפי בפ"ע או"א לכל דן אתהאם

 זכות, רואה אתה אין עיןמראית
 לדון תוכל בערלין בכל בכללאגל
 בשם שמעתי כן )א"ה זכותלכף

 אמת שפת בעל זצללה"האדוטו"ר
 אדם לכל בז תה" אל חז"ל טאמרעל

 והבן(: מענטש, גאנציןדעם
 הה"ק בבית שאלה הי' פ"אפז(

 וכשנתן זצללה"ההרי"ם
 בקערה בכף מהפך הי' לאכוללפניו.
 מה בבית ושאל אכל, ולא רגזטן

 שהי' ואמרו הזה, הבשר עםנעשה
 הוראה למורה ושאלו שאלהאיזה
 עוד אעפ-כ שכשר, ופסק גור,דמתא
 שדף" ונתודע להקצב ושאלו אבל,לא

עוד
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 קודש שרפי שיה,32
 עוד אשר הניל הבשר על שאלהעוד
 נשאלה רק דשם, להמו-ץ נשאללא

 שכשר, הטו"ץ ופסק הנ"ל א'השאלה
 טריפה, .הי' השני' השאלה עלאבל
 נחוניא ר' בתפלת ע"ז, ההיקואטר
 בדבר אכשל שלא כתיב, הקנהבן

 אסור סותר על אומר ושלאהלכה,
 התפלל אם ככפול, נראה לכאורהכוי
 על כוונתו ודאי כו', אכשלשלא
 ואסור אסור, מותר על אוטרשלא
 המעשה בי ניחא, בעת אךמותר,
 ולא כהלכה, הורה שהמו-ץ אףהנ"ל
 שהי' השאלה על הלכה בדברנכשל
 ואעפ-כ כשר, ואטר אותושואלין
 ואמר ב', שאלה טשום טריפהפי'
 שלא שני' תפלה וזהו טותר אסורעל

 הי' באמת כי מותר אסור עלאומר
 ידיעה בלי כשר, והורהשריפה,

 : ודפח"ה השני',מהשאלה
 של החמא על הק' בשטו ע1ךפח(

 חוה שעשתה הדעתעץ
 הא בנגיעה, לאסור טוסיףאיסור
 וגדר, סייס לעצמו לעשות לאדםמותר
 החמא קודם שהי' מפני הה"ק,ואמר
 , והבן ונדר, לסיינ אז צריך הף?לא
 לרב אמר פ"א הק', בשמו 31ןך8מ(

 ,כור אמרו שחז"לגדול,
 שאין טה נאמרו אחד בדיבורושמור
 יכולה האוזן ואין לדבר, יכולהפה

 לאדם יש הועלת מה א"כלשמוע
 ונם בפה לדבר יכול אין האמזה,
 נשסע אלא לשסוע, יכילה אינואזנו
 גבוה ממקום היוצאים דבריםטוה,
 יכולים אנושי שכל שאין אףמאוד,

 לשטוע ולא לדבר, לאלהשיגם,
 האדם, בנפש פעולה עושהחעפ"כ

 ;והבן
 הי' זצללה"ה מנור הרי"ם דער;.קצ(

 כמר1זין הך'י הה"קאצל
 מרווין הה"קושאלוצלל"-ה,
 עושים אם מגור, ד;רי"מלהה"ק

 ושאלו הן, והשיבו בפוליןשאסעה
 את עליו קיבל מי טרוזין הר"יהה"ק

 ערלים, או יהודים, אם הזאת,העבודה
 קבלו יהודים 1313ך, ההיקוהשיבו
 השיבו ואז הזו, העבודה אתעליהם
 דען קען ווער בזה-ל טרוזיןהה"ק
 יזדין, נאהר נישם אז אווענ,מאכעו

 :והבן
 פעמים שני כתיב העקידה, ב:פ'צא(

 ואמר יחדיו שניהםוילכו
 נמרא עפ"י זצלה"ה ןקרי"םהה"ק

 בישראל מעשה מ"א דףכתובות
 ולא יחד בדרך הולכין שהיוונכרי
 הישראל, עם לילך הנכרי יכולהי'
 הזכירו הנכרי, מקודם רץ הישראלכי

 על ודאנ וכנח המקדש ביתמחרבן
 הנכרי יכול הי' לא ואפ"ההחורבן
 וכי הנכרי אטר ביחד, עטולילך
 נופו חצי שוברת אנחה אמרתםלא
 אם טילי הני לו אמר אדם,של

 ישן דבר אבל חדש, דברשוסע
 כן וכסו עיי"ש, לא, בהשהורנלנו
 לאאע"ח הקב"ה כשאטרבתחלה
 וישכם לעקידה, בגו יצחק אתליקח
 כו' וילך ויקם בנו, יצחק ואתכו'
 חדש, דבר לאאע'ה עקידה דברוהי'
 צריך והי' ידע לא עוד אע"הויצחק
 לילך יכול הי' לא שאברהםלהיות
 וילכו אעפ,כ יצחק, בנו עםיהד

 אל יצחק ויאסר ואה"ב יחדיו,שניהם
 לעולה, השה ואיה כו' אביואברהם
 אז בני, לעולה כו' אברהםויאמר
 והי' לעולה, יהי' שהוא יצחקהבין
 ה" אברהם ואצל חדש, דבראצלו
 שאברהם להיות צריך והי' ישן,דבר
 בנו, יצחק מקודם ילך ע"האבינו
 הי' לא יחדיו, שניהם וילכואעפ"כ
 ולא אברהם אצל לא שינוישום
 ח"ו, צער שום ולא יצחק,אצל
 בשטחה, יחדיו שניהם הלכורס

 !ודפח"ה

 טת הק', בשטו שמערויצב(
שבפרשת
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 טבסש והי' הזה, הטקום נורא טה ן והמדרש הזוה"ק נשא,שבפרשת
 כהונה האורחים שיקבלו העיר טכני ן גאריכות יותר הרבה מאריךרבה,
 ובזולן האפשרי השתטשות בכל היינו ( שפרשת מפני שבתורה, הסדרותמכל
 שבועות, חג אחר תיכף הואנשא
 קצת חז"ל הראו התורה, קבלתאתר

 : התוה"ק התפשטותכת

 י:רי"13 הח"ק שהי' ידוע הנהצנ(
 תמיד זכות מלטדזצללה"ה

 חידושי נקרא זה וע"ש ישראל,על
 אטר הזכות, ס' הפרשיות עלתורה
 רעו ולכו הצאן השקו הפכוקעל

 ראה כי להשי"ת תפלהבלשון
 זטן בגלות יהי' שישראלברוה"ק
 "שלא אף ואטר טהשי"ת בקשארוך,

 הכנסת שיקיימו ובאם ולעבודה,ן לתורת הוא מהחסידים המצב כי1
 מדבר הוא הסדים שנמילת אומר והי'; כהונן, האורהים שיקבלו באם פרנסהן העיר לבני והבטיח בשליטות מקומםן יהי' אז חסרים, נמילת הוא אורחיםן

 הוא ונם הזה, בעולםשפירותיהן
 ובודאי שיעור, להם שאיןטהדברים

 ודוד שנרן, לטתן נ"כ שיעוראין
 כסו לד', מקום ביקש ע"ההטלך
 ענותו כל את לרור וכורשנאמר
 י:י:%ע'יעב ןי15ויישו עד נכו' לעיני שנת אתן אםוכו'

 חטאם עבור פרנסתם נקפח יהי'שלא
 על שגם עז( )אות לעיל ועייןח"ו,

 שלו והחטא זכות למד ט-יאחאב
 1 בפשמיות הבנתנו נפיאינו

 שאמר הק' בשטו שסעתי ערךצד(

 15 שה" אחד שמעתיעגסידצו(
 פרשיות עלשאלה

 מסופר הי' והפרשיות שלומתפילין
 הפרשיות והראה נוקפו, לבו הי' הנ"לן החסיד אבל והכשירו, סופרים לכמהן הפרשיות מראה והי' ויר"ש, מומחהן

 ~צללה"ה, הרי"3( וקדזי' להנה"ק ן אפארטיגע הואשהסיד
 הק' בעיניו הביטו בעת ולכאורה ן בטל כמחט שניקב אוטן וכליכלי

 בזהת להחמיד אמר הפרשיות, לתוך ן בעל כלי אצל אבל כלי,מתורת
 וה" תימה, בלשון שואל אתה טה ן כלי מתורת בטל שאינו הדיןהבית
 אבל כשרים, שהם בפשימות סבור ( ; והבן רטון, כמוציא שניקבעד

 בזה'ל זצלה"ה הרה"ק סיים אח"כן
 הנית זלא תפילין" דעך איו "Dy ן הרה"ק אדומו"ר שנסע בערןצח(

 נראה שהי' אף )א"ה, יותר, אותם י ,י"ע הרי"םהחי'
 אבל נדומק אותם להכשיר שיכול ( לשם בבואו הרבנות על כדךלק"ק
 תפילין מנח דלא קרקפתא חשש משום , מקום שיתנו הבתים מבעלי טבקשהי'

 מסופר שהי' אף להכשירם, ירא הי' ( הוא מקום אומר והי'להאסיפה,
 :  ויר"ש( טומהה שנאמר טקום, עושה  שיראהיראה,

4שםים41ע4ןם41ום44841
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 זצ"ל מגור הרי"ם מהה"ק יקרים ולקוסיםחד"ת
 זצ"6 הוי-ם מהה-ק ששחן מה נ"י מרדכי פתחי' ר' הרב לקט האלהמלקטים

 איש של דרכו ובטים בלחםאתכם לךפרשון
 לקדם אשה של דרכה ולא לקדם!

 לקראת אנשים לקדם להם הי'ופריך תקרא לא אשתך שיי ננפמוקש:ו(
 וטסיק נשים לקראת ונשים אנשים שרה כי שרישטה

'rt~pבטערבא פנימה מלך בת כבודהכל משמע דשרי ז"ל רש"י וטפרש 
 אשתך  שרה אי' אליו ויאמרואסרו הוא שרה אבל לאחרים ולא לישרה
 סדום סלך הצלת כל והנה ע"שכו' אברם שנקרא לאחר וקשה כל,על

 כטדרש דוד טמנו שיצא בשבילהי' ובעלה גוים, המון אבאברהם,
 יבא לא כתיב הלא קשה )ע"! הנ"ל ( ממילא )א"כ לה, וננפל בהנתעטר
 לבוא כלל ראוי ואינו ומואבי עטוני 1 הוא, שהענין רק כל, על שרההוי

 דרכה ראין משום דהטעם וצ"ל נקהל ( לאברהם היינו לי, שרה הוישמשדם
wlnP,דרשינן ומטילא לקדם אשה של ן התנלות לו יש וכאשר ההסד 
 המלאך והנה מואבית ולא מואבי ן פנים הסתרת בעת אבלהחסרו
 שהוא קודם דין לעשות יכול אין ן לעוררן כח בהם להופיעחליליך
 כשהלך וטמילא טלטטה כן מוסכם ן לא שאת וביתר למקומםלהחזירן
 טמנו שיצא בשביל לוט את להציל , על שרה שמה נקרא זה ועלהיתה,
 איי אברהם את לישאל הוצרך דוד ן הסתר טלשון אסתר הוא וזהבל,

 כאוהל הוא הנה והשיבו אשתך שרה ( להחזירם בישראל הופיעה אשראסתיר
 של דרכה דאין הדין נעשה ממילא 1 הסתרת מגודל אף שאת, ביתרלטוטב
 וממילא נשים לקראת אף לקרם אשה ; כידוע, ההוא בעת הי' אשרפנים,
 טואבית ולא מואבי שפיר דרשינן 1 כו', למלוך אסתר ראתה מהוזה

 הדין הי' ובל"ו בקהל לבוא ומותר ( שהופיעה שרה, של בתה בתששהיתה
 וע"כ בכלל מואבית ואף בקרא כט"ש ן 1 קכ'ז שלהבשנים

 : להציל לילך שיוכל כדי שאלן
 כי כו', ואראה נא אררהצם( ויראנפרשת

 מתקרב השי"ת כאשרן
 וניתוסף אדם בני טעשה לראות ן אשתך שרה אי' אלי' דיאמרדצח(

 בני מתקרבין טמילא בארץ קדושה ן באוהל,פירש"י הנהויאמר
 תשובה הרהורי ונתעורר להשיית אדם 4 כו', באכסניא אדם שישאל לסדנוושל

 הקב"ה אטר לזה והבושה הפחד ע"י ן טצאתי  בטדרש איתא דהנהואפ"ל
 יעשו לא אם ואראה כו' ארדה ן במדום אותו מצאתי היכן עברידוד

 אז זה התקרבות אחר תשוכח , דואג א"ל ע"ב ע"ז דףוביבמות
 : כו' הכצעקתה לבוא ראוי אם עליו שאל כו'האדומי
 מרות דקאתי ס"ט לאו אםבקהל

 דיכואשרשרן עטונית ולא עטוני אבגר א"להטואבי'
 ז ולא טצרי ופריך טואבית ולאשואבי
 שי' שוכב אתה אשר האיץ ק( 1 דמפרש הכי שאני ומשניפיצרית
 קיפל הורעד, אתגנה לך י ן קדמו לא אשר ע"ד דקראשעטא

הסביה
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 עובר* הללו השר טענת ובענין קנ( ן אומר והי' תחתיו, א"י כלהקב"ה
 נאסר הלא הקשה וכו', ע"1 ! קנין שהוא באסת קימ"לוששכינה
 לכם וקחו מע"ז יריכם משכו להם י בקדושין שק'מ"ל לאחר ותמוהלקרקע,

 הוא חד דארעא שסדנא ע"ב ב"זדף
 א"י כל לקפל הוצרך לטהזא"כ

 דלמא הקב"ה, דקיפל ומסלטתחת(ו,
 ן עלי' שוכב אתה אשר הואהפירוש
 הוא, חד דארעא דסדנא קניןטשום
 הן קדושות עשר טשום דהואואמר
 : מקודש הקדשים וקודש ישראלבארץ
 ן קודש תחת הכל לקפל ונצררמהן,

 ן :הקדשים
 ן ויהרוגדישת

 ן מנשה, לפני אפרים את דישםקא(
 ן בארץ אלקים הפרני להיותשא"א י סובר הי' הצדיק יוסףכי

 ( אלקים נשני מקודם שיהי' עדענ.'
 ! שאפשר אמר יעאע"ה אכן עמלי,שכל
 ! א' נשני קודם אלקים הפרנילהיות
 : לפני אפרים וישם 11ה עמליבכל

 ן ז והבן כן, להיות שיוכלטנשה

 ן בשלחפרשת

 מתו שהרשעים ועוד מצוה שלצאן
 מצינו ולא אפילה ימיבשלשת

 הלא כ' הנה ואמר אח"כ,שנתקלקלו
 במצרים אליך דברנו אשר הדבר זה1
 ולכאורה וכו', ונעבדה טמנו חדל1
 כמ"ש לצאת רובין הי' אדרבה הלאן
 כן, לו אמרו והיכן בנ"י, ויאנחון
 משה ,כשבא הענין ז"ל הוא ואטרן
 עדיין הלא ישראל לו שאלו לנאלםן
 טשה להם ואמר שנים ת' עברו לא:
 וידעו יצחק, משנולד שהחשבוןן
 מנכרחימ יהי' הנלזת ששאר ישראלן
 נתרצו לא וע"כ נסיונות ע"י לעבורן

 לעמוד ייפלו לא אולי יראים שהי'י
 ואטר טשה כשבא ואמנם בנסיונותן
 אפשר ואי לצאת שמוכרחים להם(
 יצאו, הנה במצרים עוד שיתעכבו!
 נוסע שהמצרים וראו לים וכשבאו!
 בעצמם ושערו מאוד, ויראו אחריהם:
 מדבר יראים שיהי' זרה יראה שוהן
 שסיד כשראו וע"כ מהשיית, בלתי זרן
 לעמוד, יכולין אין הראשון בנסיוןן
 סטנו חדל וגו' הדבר זה הלא אסרו:

 את ילבוד לנו טוב כי וגו' ונעבדה : וכו' התיצבו ית' המבליקב(
 מטותינו הזמן לגמור דהיינו טצרים ן איךהתרעמולכאורה

 בנסיון לעמוד נוכל לא ואם במדבר ! הנסים, כל וראו יצ-ט אחר משהעל
 במדבר, נפילה חיו לנו יהי' ועי'ז ן ממצרים יצאו ישראל הנהאך

 זרח יראה זה שאין האמת אמנם ן לקדושה להכניס כדי ש-טטמ'ט
 ירא שישראל כמו שזה רק כלל ן היינו אחריהם, נוסע מצריםוכשראו
 ישראל, והוא הואיל יכנו שלא מעכו"ם ן משוקעים הם שעדיין' נרא'שהי'
 ג"כ חשבה מצרים של השר אך המבלי צעקו כראוי בזיכוךואינם
 עבדו הללו טען וע"נ ורה ליראה שעדיין כיון כלום הועיל לא הלאוכו'

 להם השיב וע"ז כמקדם,טשוקעים
 ד' ישועת את וראו התיצבוטשרע"ה
 שאתם טה עצטו שוה דהיינויכו'
 ישועת הוא טצבכם רוע ומביניםרואין
 וזה כלל הכירו לא לכן קודם ביד'

 מכיר כשאדם כי ד' ישועת עלטיטן
 , להוושע יכול אוי טצבורוע

 להיות שהוצרך הטעם ואמר וכו'עב"ז
 שלא זמנים שיהי' השי"ת שהשקיףכן
 באמת, לישועה ראוים  ישראליהי'
 בל בעיני שיהי' כן הדמיון הי'וע"כ
 ראוים אינם שישראל נראההעולם

 לאינם נראים הי' עצטם בעיני ואף(
 שהשי"ת רחמנות טצד ורק ראוים1

בעצמו
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 אב כרחטנות להוושע יוכלונעצמו
 : הבןעל

 ומריבה מסה המקום שם דיקראקד(
 הקשה וגו' בני ריבעל

 מים כשרצו כך כל החטא שי'טה
 בלתו, להיות שאא"פ דברלצמאם
 שלחן על הסמוכים הצעיריםואמר
 סמוכים שהם בעת כי חושביםאביהם
 בטו"מ לעמוק נכון הוריהם שלחןעל
 ומה העתיד על להרוויה כדיקצת
 על להם, חסר אין הלא רוציםהם
 לטורה עול עליהם ממשיכים זהידי

 כשבאו כאן ג"כ הי' וזההפרנסה
 ובאמת מים שם שאין וראולרפידים

 מה יראו רק עדיין צמאים הי'לא
 ויצמא גרסו ועי"1 לכשיצמאויעשו

 : לטים העםשם
 הסלע, בתנוי יונתי הכלדרשקה(

 הטבע שע"פ ראו ועקרבים,ונחשים
 ע"פ יהי' בודאי רק שינצלו אא-פ(
 וחשכו לנס ראוים אינם הם וא"כ נסי

 וכדומה ואהרן משה אלא ינצלשלא
 המכלי צעקו וע"כ לנס שראויסי

 ; ד' הושיעם וע"כ קבריםאין

 יומרדנשרשותן
 עם יתרו שהתנה במכילרנאקי(
 הראשון שבנו משה1
 פלא, והוא ע"ש לו ונתרצה לע"ז יהי'1
 שמות רבה שבמדרש קשה ועודן
 הרועים ויבואו הפסוק על מבואר(

 מע"ז, יתרו שפירש משוםוינרשום
 בנו ליחן משה עם אח"כ יתנההאיך
 אמר יתרו בי הפירוש אמנםלע"ז,
 אלקים מכל ר' גדול כי ידעתיעתה

 שלא ע-1 הניח שלא ז"ל ופירש"י ן שיצאו בשעהתנדבא.י
 ידיעת על עטר ועי"ז ע"ש, עבדה ן מה וכו' ליונה לה-ד ממצריםישראל
 שאין לו שנודע משום ית"ש הבורא ( וכו' ד' ויושע סיד וכו' ויצעקועשו
'w'vשלא נראה בפסוק כי הקשה 
'wpקברים אין המבלי שאמרו טוב 

 אריכת ענין הנה כי ואמרבמצרים
 גדולים צדיקים שהי' הנם הזההנלזת
 להביא יכול הי' או"א כל אשרמאוד
 כסו כי ראו אולם הגאולהאת

 מוכרח הגאולה הי' אשרבמצרים
 יכול 'הי' ילא הזמן באותולהיות

 אילולי כי אחר רגע אףלהתאחר
 יכולים הי' לא רגע באותויצאו
 הי' כבר כי טשם לצאתלעולם

 ועי"כ טוטאה שערי גמ"טמשוקעים

 רק בלבד מאמונה השי"ת יעבודן שלא האופן ע"ז 'דריך הראשון שבנון ממשרע-ה רצה בעצמו וזה ממש, בהםן
 על יבוא זה וע"י ע-ז מקודם שיעבוד1

 וב"ש ב-ה ית"ש הבוראידיעת
 בדבר* מאוד טדוקדק ו,הכמוהו,

 יתרו שהתנה ב1ה'ל שכ'המכילתא
 לע"ז יהי' תחילה שיהי' בן משהעם

 כמבואר מדוקדק ואין לש"ש,ואח"כ
 שהתנאי מאוד טדוקדק ולהנ"ללטעיין,
 יהי' בעצמו זה שיהי' להבןהי'

 לו הי' לא באמת אמנם בעצמו, , נדחו והכרח, בטהירות הנשלהשהי' יתר* כסו לש"ש יהי' ואח"כלעבו"1
 ויהונתן היזק מזה להניע לו לשמוע ( עלו וחמישים במ"ש סכנ"יהרבה
 בן רז"ל שדרשו מנשה בן גרשון בן ן יטי בשלשת מתו והשארטבנ'י
 ק'י ודף קט"1 דף בב"ב ע"ש nwo ן ידח לבל הרצון עתה אולםאפילה,
 השי"ת רצון אין שבאסת כיון , ראוים הישראלים כל ויהי' נדחמבנט
 שטצוה ו-ל הוא ואמר האופן בזה ( וזה להתאחר מוכרח ועי'כלגאולה
 זה: דבר לפרסם 1 קברים אין הטבלי שאמרוהפירוש

 יתרו כשנתן במדרש, איתא קו( ז צד מכל לחוצים שהם כשראוני
 עמו התנה למשה בתו 1 רודף והשונא סונר הים בטד'ר~כמ"ש

שיהי'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 37ים קודש שרפישיח
 ועיין בזה, שדיבר מה ע"ב ט"ו דף ( ומחמת לעבו-ז, הראשון בןורהף
 דף מחדש, הנדפם הזכות בס' עוד ן שנעשה יונתן ממנו יצא התנאיעונש
 לננדי שויתי הפסוק על ע-ב א' ן בעולם הו.א וכי מיכה, לפסלנוטר
 : תסיד( ן לע"ז כנו ליתן יבטיח רבינושמשה
 גדולים צדיקים פילסופים שי' קט( ( בעיניהם ישר צדיקים שדרך רקחו"ש
 אלקות יחוד על חקרו אשר ן הוא הצדיק בו שנתגדל דרךשאותו
 חולשת מפני ולא ובשכל בחקירות 1 שאמר וכסו בו, ורוצה לפניוחביב
 זאת, עשאו אצלם שהי' ח"ו אמונה 1 המניד על ששסע זי"ע מלובליןהרבי
 שנתברר מה כי בשכל, לברר רק ן נוסע שהי' באם זי"ע טקאזיניץהק'
 להתדבק ותוקף חיזוק נותן בשכל ן להיות מוכן כלי וישר בשר אישאליו

 ,ה ומחמת האדם בנפש עוז ביתר ן אוטר והי' עני, אותו לעשותכראוי,
 ביחוד לידע אחד לכל שנצרך אמרו , טחמת הוא שזה זי"ע מלובליןהרבי

 ונתגדל עני הי' הקדוששהמגיד
 אשר אביך, אלקי את דע בפסוק הדרך אותו לפניו הוא חביבבעניות
 לזה צריך לא  שישראל הוא האמת עיין )א"ה, לעניים הכללעשות
 לא אלקיך ד' אנכי הקדוש שהטאטר ) מלובלין הק' שהרבי ח-אבשש"ק
 שנתהוה כמו רק ציוי בתורת נצטוה 1 לעולם, עשירות הטשיךזצללה"ה
 כטד הרקיע את הרקיע, יהי ממאסר , ושסעתי בעשירות, שנתגדלמפני
lffyw  אנכי הקדוש ממאמר נתהוה כן י יחזקאל הר"ר הה"ק אטר

 ומחובר דבוק ית' ואלקותו שמלכותו ן כמו כרכי( הלכה זצללה"ה,טקאזמיר
 ומה טביררת, בראי' הישראלי בנפש , טכיר שהי' בדרך שנתגדל יתרוכן
 דברך ד' לעולם נאסר העולם לקיום 1 ע"ז הניח שלא שבעולם ע"זבכל
 נתהוה העולם אשר בשמים, נצב ן למוטב, חוזר הי' ולבסוף עבדה,שלא
 שכש"כ מהמאמר רגע בכל ונתקיים ן ד' גדול כי ידעתי עתה שאמרוכסו
 לא אלקיך ד' אנכי הקדוש שדיבור ( כליב בעיניו חביב הי' אלקים,סכל
 נדע קול הקול ע"1 נאטר אשר פסק 1 להעביר כ"כ יתגדל בתו שבןהדרך
 הישראל' שנפש סחטת רק יסף ולא , ולאח-ז והקליפות, הטומאותכל

 הנקרא הטומאה בנפש מכוכה הטהור ( טבורר יהי' ואז הישר דרךיתברר
 וטבדיל מכסה אשר הפרי קליפות ן רבינו למשה נחשב זה ומ-מביותר,
 התרי"ג ניתנו ולזה הקדוש, החיבור ן רק לזה, נצרך לא ישראל כילחטא

 עיטין ב:וה"ק נקראים אשר מצות ן דאורייתא בעיניין יתבררשאלקות
 המכסה, להסיר עצות שהמה דאורייתא ן יונתן ממנו יצא ומס"ה עוז,ביתר
 אשר עימין בתרי"ג הטכסה וכשיסור ן כמו זה, באופן לע"ז כהן הי'אשר

 נפש את ומחיים טאירים הטה ן ד' נוכח אומר שהי' בפסוקשאיתא
 כסא נפשו נעשית אז הישראלי, ן והי' ממש, בו אין 1ה כידרכיכם
 אשר בהחיות ית' קדושתו אל ומרכבה ן אי שכליות בדרכי א"ע לחזקאיטר
 ולזה אנכי, הקדוש מדיבור נתהוה ן כנגדו מתחזק שהקליפהבטבע

 אלקינו ד' 'שראל שמע בק"ש אומרים : :ביותר
 מישראל אחד כל שישמע היינו כו'ן אומר שהי' פ-א שמעתי דעדךקח(

 ותירגכ מאנכי הק' הדיבור את ן להפילסופים באשזה
 שיעשיר היינו קבל שסע על המתרגםן המדרשים את להם הי' שלאהגדולים
 הדיבור את לקבל כלי אע"צ כ"א( צופים רטתים בס' עיין )א"ה,וה:וה'ק
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 המעשה ולא והדעת והחכמה המדרש ן אשר הטיממום ולהסיר אנכיהקדוש
 לא אשר ממעשיו מרובה חכמתו יהי' ן ומה השמיעה חסרון נורםהוא

 שחכמתו אדרבה אלא יתקן שלא די ן הוא אביך אלקי את דעשנאסר
 כנזכר פניו, על הופכתו וידיעתו ן היינו חוה את אדם וידעתלשון
 ממעשיו סרובה שחכמתו כל בטשנה ן אשר הקדוש להחיבור עצמושיחבר
 ריבוי הוא והופכתו שסיבת וכו' , מאנכי הקדוש מהדיבורנעשה
 ולא טרובה שחכמתו מלשון ההכמה ( : החיבור המבדיל המכסהולהסיר

 שכל סחכטתו, מועמין שטעשיואטר
 להנצל איך ודעת חכטה שירבה מה ן נשרים, כנפי על אתנם דאשאקי(

 שלא באסת יותר ומכין מנשמיות ן וכו' כנשר ז"לפירש"י
 ויותר יותר שימור צריך לעשותו ( וכו', בבני ולא בי החץ שיכנסטומב
 כדי לזה, השייכים במעשה להחזיק ן ונבקע טמצרים ישראל כשיצאודהנה
 יתהפכו שלא עליו המעשה שינן 1 הללו גדול הקטרונ היי היםלהם
 שהחומר משום פניו, על הידיעות ן ישראל את הקב"ה לקח אז כו'ע"ז

 יאמר אמר אם וזה טתנברין והיצה"ר ( לקטרנ שא"א מאוד נכוהבמקום
 אשתי ואת אדוני את אהבתי העבד ישראל, טעל הקטרונ סרומטילא
 בא וזה חפשי, אצא לא בניואת על הקושיא נשאר עדייןאמנם
 מעשה בלא החכמה ריבויבשביל וזה טאלו, אלו נשתנה טההקב"ה
 במרצע אזנו את אדוניו ורצע ואז , שיהי' בי החץ שיכנם מוטבפי'

 מטנו לסלק לאזנו שיפגום היינו ן על האשיא טשיהי' עליהקושיא
 יכול ואז הידיעות מריבוי השמיעהישראל:

 לעולם, ועבדו בו להכניסלפעול ן מזבחי על במעלות תעלה דלאקיא(
 להיפך ומכש"כ לעולם  עכר  שיהי' 1 נאה גמה אמרונו',

 יאסר אטר שאם מרובה טובהשמדה ן D'DtD שני ל"ת מצות התודהממשלת
 עצות ובקשו הנב על לעלותשרצו
 דף נטל ואחד סולם אחדכנמל
 אולם עלו ושניהם בשיפועוהניח
ו על n~YW זהההפרש ב  בכל 
 הוא כמה יודע הי' ומעלהשעלה
 לו יש מעלות וכטה נכוהיותר
 כל הדף על שעלה וזה עודלעלות
 הי' לא הננ על עדיין הי' שלאבטה

 : הוא נבוה וכטה הוא היכויודע

 משפטיםפרענק
 אהבתי העבד יאמר אמר דאבקיב(

 אשתי ואת אדוני-את
 ורצע וגו'  חפשי אצא לא בניואת

 הרבה וגו', בסרצע אזנו אתאדוניו
 מזיק הטעשה ריבוי בלאידיעות
 שכשירבה משום עוד,וטקלקל

 מחמת חפשי לצאת יכול לאומ-מ
 עליו טרחם בודאי ואז הדעתמיעוט
 אזנו את שרצע לסוכה השטיםמן

 שיהי' לסייעו השכל ידיעות לושיחן
 : עולם עבדנשאר

 ותרומהפרשתן
 כל מאת חרוטה לי ויקהו בש'קינ(

 לי ויקחו והוא וגו'איש
 היינו הפרשה, הוא תרוטהתרומה,
 העוה"ז מן א"ע ויפריששמשוך
 בל הוא וזה לשטי, לי א"עויקחו
 במסירת היו ימי כל שיתנדבאיש
 ולאחר לשמי, לי לו אשר וכלנפשו
 הוא הזה שהתנדבות יודע יהאכ"ז
 לבו ידללי אשר מאת רק שלו,אינו

תסחו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 39כ קורש שרפי.,שיח

 מחד אומרום שהי' שב"ש וב"ה, ! בזוה"ק כמ"ש תרומתי, אתתקחו
 לשבת, כהנתז שה" לשבתא בשבתא , צור שנקרא הקב"ה זה לבוידבנו
 שמים לשם מעשיו .כל שהי' יב"ה: 1 בהתחדשות נתחדש שנה ובכללבבי,
 : מטילא שגת קדושת מזה נתהוה ן א"ע שיקחו התורה בכחטהודש
 ז ; וג"ש ב"ה לד' תרומהמבאשית

 ויקהלפרשת 1ן

 "ת2נ,
 תו 4, הסת'

  קות גי "ת י"" ייקהו י"( ( יל '

 הפי' אותם, לעשות ד' צוה אשר א"ה ז אף מהשיית שהגל לידע האדםצריך
 ויקהל שיהי' כן ד' שצוה להם שאטר ן לו נותן הש"ת כ"1 ד' שעובדמה

 ; כו' משה (. האדם בכח ואין כן, לעשותשיוכל
 דהיינו טוב לקה כי פין וזהכלל,
 עצמו לוקה שאדם מוכהלקיחה
 ולא הוא שלי לכם נתתי זהלהשי"ת
 רצון שאין תעזובו אל תורתישלכם
 אל יקלקל שלא רק טהאדםהשי"ת
 הלקיחה דהיינו הטקח אתתעזובו

 להשי"ת עצמו לוקח שאדםהראשונה
 ; אצלו שישאר יראה רק יעזובלא

 עדת כל את סשה הקהלקיח(
 דהנה הפי' כו'בנ"י

 ונטלם משה זכה בכולן רז"לאסרו
 סשה טח!יר שכש"ק בטקובליםואיתא
 יכולים שבת שמירת שע"יהכתרים
 את סשה ויקהל וזה הכתריםלקבל
 שמהר עדיים דהיינו בנ"י עדתכל

 יסים nww כו' אליהם ויאמרחורב
 יוכלו קודש שכת שמירת שע"י כו'(

 שאוסרים וזה הנ"ל להכתרים לזכותן תצוהפרשת
 חלקו במתנת סשה ישטה p'waן

 במה למשרע"ה שטחה שיש דהיינון אטר זך זית שטן אליך ויקחוקטו(
 הכתרים ישראל טמנו שמקבלים 1 אל השטןשכשלקחו

 חלקו: רק לוונשארן אליך ויקחו וזה זך נעשהמשה
 אותו וימלא במדרש איתא קיט(; ובשם עשה מה משרע"הדאל'כ
 זה ולא אלקים,רוה1 כי אליך ויקחו אמר דלהרמב"ן
 במלאכת שנתעסק מי כל אלא בלבד1 ; זך הוא איזהו ע"ז מביןאתה

 ותבונה הכמה הקב"ה בו נתן נוטשכן1
 אלא אדם בבני ולא וכו' ודעתן תשאפרשת

 ותבונה חכמה שנאסר בבעוטה אפילו(
 באדם חכמה שנתנה קרי בחטה בחטה, ככלתו, משה אל ויתן בכ1ררשקט!(

 אצל עובדת הי' גרטה וכי ובכהטה, ( שהי' כתיגככלתו
 הנקראים הדעת עני' כל אלא המשכןן שאוטרים וזה וכשוקתו כפי לונותנים
 עוסקים הי' שהטה לאחר בהטה,1 הואשגת, ישראל שמעם כלה,לקראת
 בהם הקב"ה נתן המשכן במלאכתן סכל המכוין הוא וישראלושבת

 נקראים חסידים הללו ובעתים חבטה,( מסיר המכיון בא וכאשרהברואים
 שיהי' רק הטשכן במלאכת עיסקים1 כלה נ"ב נקרא ושבת ומפיל,הכל
 וכל א"ע שיתנדבו הלב בהתנדבותן ביום אלקים ויכל במדרש איתאוכן

 באמונות יהי' שלהם ורצון לזה חייהםן חיים הר' בשם אומר והי'השביעי,
 עשיר, להיות רוצה שאהד כסו לא, דב"ש טפלונתא הסברא זצ"לזוימל

ין
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 קורש שרפישיח40
 ה80 החהיק דברי ובודאי דהכסתא ן הביב הוא מ"מ בהשיכה שעושיםואף

 שיש הוא כן אשר ספק בלי כנים : במה בפסוק טפורש הוא וכןביותר,
 להם טועלת תשובה שאין פגימות ן כדבריך, לשמור ארחו את נעריוכה
 באים ההם שהמניסות הוא והטעם , מחשבות שדוהה דרכו לפי נערכל
 כמו מלב הוא ותשובה מהטוח ן בלי הוא וכוונתו כדומה אוזרות
 לו ורפא ושב יבין לבבו שנאסר ! יזכה ממילא כדבריך לשטור רקפגי'
 הנדולים וחסדיו רחטיו ברוב והקב"ה 1 וכן ממילא יבוא והאור ארהואת
 דהכטתא תרעי נפתחו להנאולה קייב ן 3מקאצק וקרבי בפי שנורסי'
 אותן נם ההם הפנטות לתקן שיוכל 1 טעוני התורה את הטקיים כלזרע
 וזה הנה, עד לתקן יוכלו לא אשר ן שעושה היינו מעושר, לקיימהסופו

 שישוב עכ"פ רק הנאולה, התהלת : ננעלבהשיכה
 לכסלה עוד ישוב שבל שלם בלב! והותר, כים היתה ד1ץ13לאכהקכ(

 הרסין זה ובשביל עוד, יעבור ולא ! יתכן דהאיךקשה
 שנה מאות שש פסוק על והממין זהן דים והותר, דים תרווייהושיהי'
 ההברון הי' שאז משום ונו' נח לחי'. ונראה יותר, ולא הצורך כפימשמע
 נפתחו שנאסר הוא וזה הזה, והפגם.ן כך כל צוחו למה עוד קשהדהנה
 שנדפפ אף )א"ה, : השמים ארובותן קול ויעבירו כו' להניא העםמרבים

 שנכתב טחמת אך מכבר הטאטר זה! אם יזיק ומה כ"כ הרעש למה13'
 קצת אתר בסיגנון הזה בהכת"י( דכיון פשומ הטעם אך מותריהי'
 נ*כ ואעתיק בכאן( לדפום העתקתי: הפץ ישאר שלא א"א טותר,שיהי'
 וז"ל אהר בכת"י כתוב שמצאתי טהן לטלאכה יצטרך שלא אדם איזהשל
 מאות גשש ויחי על בזוה"ק כתוב! איזה של הפציו אם כי דאנווע"ז
 יפתהיך ת"ר בשנת כו' נה להיי שנהן נשבר לבו יה" זה ממילא ישאראדם

 לכאן ענינו ומה דחכמתא, תרעיןן שיצמרך זכה שלא ימיו כלבקרבו
 עיקרו הזה הששי האלף כי אולם: ולא נשאר ונדבתו המקדשלטלאכת
 הששית המדה שהוא יסוד מדת לתקן: שום ישאר שלא רצו ע"כנצמרך
 צדיק הנקרא קודש ברית הנקראתן במקדש שייכות ישראל לכל ויהי'דבר
 כט'א4 הגאולה בא ועי"ו עולם יסודי העבירו ולכן ה"1 נפרד אחד יהי'ולא
 ופתיחת כו' צדיקים כולם ועמךן דים היתה פי' וזה כו' בטחנהקול

 האור נזרה להיות ההכמה מעינות( שנעשה רק מותר הי' שבאסתוהותר
 מעריב בדברו כמ"ש החושך בתוך גםן נס נעשה עכ"ז ונצטרך דים שהי'נס

 ולזאת שערים פותח בחנמה ערבים 1 הנ"לממעם
 זח המא שעל ב,וה"ק שכתב הנםן

 במדברבפרשת
 איזה יש הלשון בזה אמרקנא(

 הטה אשרדיבורים
 והרבה להם, שיסכימו לאסרםנהוגים
 נאמרים המה אשר דברים ישפעמים
 להם, ויסניטו תעה שישמעוכדי
 איתא ואטר ופתח כרבים, הלנהויהי'

 תדעי יתפתהין שבת"רנווה'ק

 עתת עכ.ו ח"ו בתשובה מחזיריןאין
 לשוב ינולין דהכמתא תרעיןשנפתחו

 שאין המעם שסעתי ואנכי ע"ז,נם
 ממות בא הזה החטא כי תשובהלו

 וכאשר כו' יבין לבבו רקותשובה
 נ'1 ע"כ דהכטתא, תרעיןנפתהו
 בחטא כשהאדם והנם לתקןביכולת
 עכ"ז השערים לתוך לכנוס יכולאינו

 ג-כ חושך מקום אל מהםסתנזצץ
שיוכל
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 41כא ,כקדש שהפזשיח
 בס' ועיין ע"כ, עי"ז, לשוב ';ושיוכל
 וצללה"ה הס' בשטו צופים.רטתים

 כנשל:נ"נ

 טמאים הי' אשר אנשים דיוקי קכב(, בהעלותף פרשת:
 כו' יכלו ולא אדםלנפש

 אנחנו אליו ההמה האנשיםזיאמרו
 ותמוה כו' ננרע למה לנ-אטמאים
 ממאים שהם בפיהם תירוצםדהרי
 הלשון תמוה עוד הנותנת והיאלנ"א.
 תמוה עוד כלל, מובן שאין יכלוולא
 לא דהרי שאמרו ננרע למהלשון
 לא או לעשות אם שאלה אלאהי'

 אמנם לעשות להם שיצוהואפשר
 אותם קאמר ב"ה דף בסוכההנה

 יוסף של ארונו נושאי הי' סיאנשים
 ואלצפן מישאל רע"א הגלילידר"י
 רי"א ואביהו בנדב עוסקים שהיוהיו,
 כבר הי' יוסף של ארונו נושאיאם
 מישאל אם למהר הי' יכוליםהי',

 אלא לטהר היו יכולים היוואלצפן
 ,שלהן ז' שחל היו בט"מעוממים
 דור כי ירוע והנה ע"כ,בע"פ
 לא ומתחלה דעה דור היוהטדבר
 אפילו במועדו דהא פסהקרבן עכוביי לעשות להם שאין כללידעו

 הק.פ לעשות כשהלכו רקלטומאה
 ולא פי' חח לעשות לגשת יבוללא
 לפלא בעיניהם הי' וזה  ממשירו
 ומצוה במ"מ עוסקים שהיולהיות
 שיכלו צורך . הי' וא"ב טצוהגוררת
 הקדושה תוקף ביותר הפסחלעשות
 טצזה שנוררת מסייעת המצנה כימצד
 כי נגרע למה לשאול הלכוזע"ו
 בקדושה הפסח לעשות צריכיןהוינו
 אדם לנפש טמאים שאנחנוטצד
 מצוה גוררת ומצוה מ"מדהיינו
 אנו שאין נגרעילמה

 יכוליי
 כלל

 לפלא הי' סשה בעיני ונםלגשת
 זטנם עכשיו שאין ע"1 התשובהיבץ

 והבן באייר בי"ד רק הפסחלעשות
 !ודפח"ח

 דיבר ישראל של נ:33ד1עןקכנ(
 שנים מ! שכלהכ'

 פסח 'אלא הקריבו לא במדברשהיו
 הי' אם דממ"נ ותמוה בלבד,זה

 היו ואם הקריבו, לא למהחיינין
 ליישב ואמר ננוף. זה מהפטורין
 המעם כתב י"ד דף זבחים תום'דהנה

 עבודה דלאו בור נשרהדשחימה
 אלא אינם העבודות דכל משוםהוא,
 אם שחיטה אבל קדשים כלישמשום
 לשחוט צריך הי' ג"כ חוליןהי'

 השיכה לא לכן קדשים מטעםואינה
 דס"ל ר-ע למברת נמצא ע"כעבודה
 הותר נחירה דבשך י"ו דףבחולין
 לשחיטה א"צ בחולין ממילאבטדבר
 בזר שהיטה וא*כ קדשים משוםורק

 ע"ב ליה דף בנדרים והנהפסולה
 או דידן שליחי כהני הנהו לןאבעי'
 דשליחי ופשיט דרחמנאשליחי

 והיינו מידי, איבא מי טטעםדרחמנא
 בשליחותא למיעבד מצי דלאבמלתא
 דרתמנא בשליחותא להו עבדידידן
 שלותי דוקא דבעינן בדוכתאאבל
 והגה דידן שליחא ג"כ הוידידן
 למילף בעי טקדש האישבריש

 ושחטו דכ' מפסת ,בקדשיםשליחות
 דכפסח מבואר וכו' עדת קהלכל

 וא,כ דידן שליהא דוקאבעינן
 פסולה בזר שתימה דהי'במדבר
 הפסח להקריב להם אפשר לאא"כ
 מצ" לא דאנן מידי איבא מימטעם
 לא וע"כ שליח ועברינןלמיעכד
 זה פסח שהקריבו ומההקריבהו,
 והא הדיבור עפ"י הי'באטת

  הש"ס דחנה היינו גנות להדקהשיב
 למילף בעי מקדש האישבריש

 לה ודחי מפסח בקדשיםשליחות
 מבזאר בגוי' שותפות לו שישהואיל
 שליח לעשות שא"י במקוםדאפילו
 בנוה שותפות לשליח לי' איתאי

אסרינו
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 ן נם עביד לנפשי' דעביד טינואמרינן
 לא דאי הננוח זה וא"בלאתריני,
 : עבודה הי' הענל את ישראלעבדי

 ן הי' ופסח פסח כל על וא'כבבכורים
 דאית וכיון אחד בכור למנוהאפשר
 ן לטעבד מצי הוי בנוי' שותפותלי'

 ז שתפאו כיון אכל נ'כ דידןקליחא
 ן ולא הבכורים ונדהו בענלישראל
 ממילא ובניו אהרן אלא כהניםהי'
 כל עבור לשחות יכולין היולא

 ןישראל

 קרחפרשת
 ויימול צתן ויצץ פרח דיכואקבר(

 הוצאות עניןשקדים
 כ' ז"ל הרמב'ן דהנה וציץפרת
 ע"ש בכורים הי' איש ר"ןשאותן
 מהקדושה שנדחו על שנתלוננווהיינו
 טתתילה רק תחתיהם הלויםונלקחו
 רק לעולם כן יהי' שלא סבוריםהיו

 י להם יוחזר לא"י וכשיבאובמדבר

 כלי' עליהם כשננזר לכןעבודה
 מהקדושה שנדחו על נתלוננובמדבר
 במטה להם הראה ולכן ללויםונתנה
 שקדים וינמול ציץ וינץ פרחלהוציא
 כלל פרי אינו והציץ שהפרחאף
 א"א אעפי"כ השקדים הם העיקררק

 והציץ הפרח בלי השקדיםשינמלו

 בתורה הזאת הרשעה. שםכתיב
 עומדות אחת כל האומותשכל
 לבשל הרע שורשה חלקעם
 היתה הרשעה וזאת ישראל,את

 ושם רע, מכל  ראש פורהשורש
 הוא ותר האמת, כנגד הואכזבי
 תסים הצור שנאסר כמו הדין,כננד
 ומדין 1נ1/ טשפט דרכיו כל כיפעלו
 במין השלום, כננד מחלוקתהוא

 ישראל את לבטל עומדתשהיתה
 את ביטל ופנחס שלום,( דין,)אטת,
 נפנתה שלום, ברית לו ניתן ולכןזאת
 להחזיק יוכל אשר לכלי ישואלעשה
 בכונפ שניקב שכלי שלם ולכליברכה

 ן פסולה  משקהמ

 ~Ve לאשי לחמי קרבני ארןקכו(
 טהשפע סדרניחוחי,

 כסדרך הוא העולטות לכל נשפעאשר
 קרבתם עיי הבא שפע תוספותאבל

 הוא ומקריבים מעצמםשמפרישים
 מעטים ורכבות אלפים שפענותן
 העיקות על יותר והמיסיףכהנה
 מרית ניוונים המלאכיםוכאשר
 אוהבים נעשו המה ישראל,קרבנות
 נעשר המקטריגים וסכללישראל,
 n~Pa ישראל בעד ומליציםסנגורים
ו בכלשלום ב  קרבה הוא ויה 
 שהטלאכיפ טה היינו לאשילחטי

 לדש ניחות ריח הוא טמנו, ביזונים 1 פרי מזה nwyll זה את משטרוזה
 מפרשיסחא הרבי אוטר והי' ' כי הפרי בכלל הוא הכלוממילא
 פיני. בהר העשויי תפי עולת זי"ע כס-כ וישמר הפרי שינדל א"אבליז
 סיב* בהר וננטר שגעשה פף העשוי' '' נדחו לא ט-מ נבחרו שהלויםאף
 ושהש= טישראל תמיר עולת לקבל בא הלוים קדושת כי טהקדושההם
 נימות:ריח ( בכלל וכולם הפרי דונטתמהם

 ( ללוים אין ישראל בלא גיהקדושה
 ( ישראל ע"י רק וטעלה קדושהשום

 ן : להקדושה וכלי אחדיכולם
י 1 . , פנהםפרשים  ( למה במריו, ונו' צור בת כזביקבה(

 מטותפרשת
 דוצנה ד' צחת אשר הדבר והקכ9

 סודרה יש וטצוה מצוהלכל
 נדותיה וכונות ועטוק עמוקוטעמים
 הדברר זה פ.' וזה נוראיםויחודים

דהנה
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 43כב קורש שהפךשיח

 ן בכה נהנבאו הנביאים כלאהנה
 1 בלשון שנתנבא סשה עליהםטוסיף
 ן גבוה יותר טעלה והוא הדברזה
 1 בשביל לעשות ד' צוה אשר,שבכולם 1 והנבוח שהנדול דהיינו הדבר זהוזה

 ו ד' צוהשכן

 דוחפים הי' העולם סטות בסי'קכח(
 אוסר והי' לשטוע,א"ע

 טשיר לשטוע, יכולים השבתףמגוף
 משבח בעצמו ששבת שבת,של

 דבי וקדישא לד', להודות טובואוטר
 של עיניו מאור טהורת הואשמשא
 שיש והפירכוס המריצות מחמתאדם,

 הוא לשבת וההילוך לשבתלישראל
 ירוק לעולם דאיתא וכמו ריצהךיד
 שנאסר בשבת ואפי' מצוה לדבראדם

 וטנ"ל ישאג כארי ילכו ד'*חרי
 אבל בשבת לרוץ שמותר זהשפסוק
 לד' שהילוך ראי' שעיקר הואהפשוט
 מארי שמתיירא וכמו ריצה דרךהוא
 הפשומ שההילוך ולאחר מפניוורץ

 ריצה, דרך הוא טצזה ולדברלשבת
 תשוב אם בכלל ולאו מותרטסילא
 שהריצה משום הוא, רנליךמעכת
 ו הפשוט ההילוך הוא מצוהטיבר

 אמרו שבת שעל אומר 1ך1י'קכט(
 נבראו שבהש"םז-ל

 ער לנוטרן הספיק ולאהשדים
 נמרן ולא היום וקידש היוםשקידש
 המלאכה באמצע עומד שאדםוללמדך
 בקדושת כח שנותן היינוומפסיק
 טטלאכה האדם את שמפסיקשנת

 שהפסק ולא לשבת ופירכוסבטהירות
 רק היום קדושת גורםטמלאכה
 רק ממלאכה מפסיק היוםקדישת
 אנשים טצות יהי' שלאלראות
 קודש נאסר שבת שאצלטלומדה
 ובמצותיו, לוחמי קדושתה שטירתלד',
 שהוא כונה בודאי צריך.ושבת

 ו ג"כ בטעשה ואינוקדשים

 ואתחנןפרשת
 ואשמיעם העם את יי הקהלקי(

 הוא וזה דבריאת
 וכל היראה טביא ~ אשרהאסיפה
 דוטה ואין שבת עושיםישראל
 לסרובינו המצוה את העושיםמועטים
 רצון עת נעשה המצוהוטוה

 רק רצון, עת נעשהומהאסיפה
 להאמיר ובתשוקה ברצזן יהי'שאסיפה
 ברצון תמיר הוא בשם גואיובבתי
 רו6 במקוטז וחדוה ע11 שנאמרכסו

 - ו האמת אל הרצון להביאשצריך
י . -
 רדרןמנילוז

 מד"ונ הי' אלם אלטוני, 15לדניקלא(
 יודע הי' ולאוכו'

 ולא עמוני הלכה נתחדשה שכנר1
 לכן מואבית, ולא מואביעמונית
 לא אשר עם אל המדרש שאללעיל
 באוש שאילו שלשום תמולידעת
 לפי והפירוש היית לא שלשום תטול1

 הלכוו נתחדשה לא היוםשעד
 כ4 ואמר וכו' עמננית ולאעמוני

 לא עדיין להתנייר כשרצתהרות
 וכו' עטונית ולא עמוני ההלכההי'

 בקהל לבזא ראויי היתה לאוממילא
 להדבק להתנייר ראוי' היתהולא
 שאינה שידעה אף אולם כישראל,ן

 בקשה היא ט"ב בקהל לבאראוי'
 שאיך ואף בישראל ילהדבק להתגיירן
 נעשת הרצון ומזה אותה, טקבלים1

 וכן וכו', עטזנית ולא עמוניההלכה
 נרים שיהי' רז"ל אסרולעתיד
 טקבליפ שאין אף כן הפי'גרזרים,
 ש1רצר נרים יהי' הטשיח לימותנרים

 שאין אף השי"ת לעבוד ישראל להיית1
 שינררר גרורים וזה אותםטקבלימ
 אותנו יקבלו שלא אף ישראלאחר

 : אותם יקבלו אה'כובאסת-
4  תערור4
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 קורש שרפישיח44
תהלים

 ננד שלחן לפני רזערוףקלם(
 כל כיצוררי,

 שיהי' ומנסה לבוש להם ישהצדיקים
 קנאה לו יזיק שלא העין טןסמוי

 העושר שלי מכסה שיהי'והתפלל
 וכן צוררי נגד יהי' זה אשרזהככוד

 כסף אלף נתתי הנה שנאמרטה
 עינים, כטות לך הוא הנהלאחיך
 עשרות שם היתה אז בסףשאלף

 : למכסה יהי' וזהגדול,
 ולא יחפץ הסוס בנבורת לאקלנ(

 רוצה ירצה, האישבשוקי
 לחסדו, המיחלים את יראיו אתד'
 שאין יחפץ הסוס בגבורת לאטהו
 מיכולתו יותר טהשמיםרוצים

 קולי שנאמר אדם שלומדרנתו
 כמו בפשיטות רק תצפצף,טארץ
 ירצה, האיש בשוקי ולאשהוא,
 רוצה רק חיצונים, מאיבריםהעשי'

 לחסדו, המיחלים את יראיו אתד'
 : כלל הוא שלו שלאושידע

 ההרים אל עיני אשא ובהדרשקלך(
 ולמעבדני,לסלפני

 אבי עבר אליעזר עזרי, יבאמאין
 ואמר וחזר וגו', בגמלים הלךאבא
 ואמר חזר בריי טן סברי מוביראני
 בריי, מן סברי טוביד אנא ליתהו'ש
 שיעקב אומר שי' ד', טעםעזרי
 על עצמו, על מתמה הי'אבינו

 ולמה לו, ראוי' שאין הזאתהטחשבה
 חזר ולזה המהשגה, ואת לוגאה
 סברי סוביד אנא לית הו-שואמר
 היא הזאת שהמחשבה היינו בריי,טן
 שאין בבירור שיודע לאחר לעזוררק
 יבוא או אין, והוא תועלת שוםלו
 ולכן ועוז, בתוקף ד' מעם עזרלו
 וזה ד', מעם הרי תיכף אמרלא
 כאשר לרורות אבינו יעקבפעל

 אין, והמה עזר שום להם איןישראל
 אז עזר, שום להם שאיןויודעים

 שטים עושה ד' מעם העזריבוא
4"-_ 1וארץ

לשבת
 סשה יש13ח שבת( )בתפלתקלה(

במתנת
 איזה טובן אינו לכאורהחלקו
 כי הפירוש אמנם וו היאתפלה
 קודש שבשבת המקובליםכתבו
 לישראל הכתרים רע"ה טשהמחזיר

 רז"ל שאסרו לנשסע נעשהשהקדיטו
 קודש ובשבת ונטלן טשה זכהבכולם
 סשה להיות והענין לנו,טחזירן
 חפץ והי' נאטן רועה ע"הרבינו
 ע"ז העצה הי' לישראל כלסרומאוד
 יש טובה מתנה נקרא קודש שבתכי
 יפה כעין והנותן וכו' גנזי בביתלי

 בכל לישראל השבת וכשנותןנותן
 וע"כ הכל עמה ליחן יכולש"ק
 ודאי והנה הכתרים בש"ק אזמחזיר
 טחנה אחד נותן שאם הואכאמת
 הסתנה טח,יק והמקבללחבירו
 טוה דיש ודאי ובנקיותבשמחה
 שהטחנה כשרואה להנותןנייחא
 אם שא"כ מה המקבל אצלחשובה
 יש נייהא איש בנקיות שוטרהאינו

 בש"ק סתפללין וע"ז טוהלהנותן
 שנוכה חלקו במתנת משהישטח
 בטהרה ולקבלם הכתריםלשמור
 ונחת שמחה לטרע"ה שיהי'וקדושה
 שנם ושמעתי הנעימים עכ"דטוה

 ; כ-כ החיים עין הקדושבס'
 קרשך, שבת את דזקנהילנרקלו(

 שיתן תפילהמהו
 המעננ כל איתא זהו לנחלה, שבתלו
 בלי נחלה לו נותנין השבתאת

 נהלה שיהי' נופי' שבת אבלמצרים,
 ירושלים זה נחלה אוטר והי' הוא,מה
 הוא ויה לקדושהה, הפסק להשאין
 אוטר והי' מצרים, בלי נחלהבאסת

שהקב"ה
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 45כ3 קורש שרפישיח
 למען הסליחה, עמך כי שנאמר הוא ; : הפשות שיתברר לו יעזורומהקב"ה

 : תורא ; טה השבת ליום שיר כ(זטדי4קלו(
 שבת שחל ב' יום בך"ך; קטא( , מאוד ה' מעשיךגדלו

 הי' .אחריו, תשובה ( ידע לא בער איש מחשבותיךעמקו
 על אוטר והי' ומקדש, מפה פורם ן הוא ואמר זאה את יבין לאוכמיל
 איזה יאסור ברצונו שהי' השלחן , הכל זה ה' מעשיך גדלו מה,"ל
 טוב שהוא התקיעות לפני דברים 1 אמנם וכו' והארץ השמיםרואין
 רואה שהי' רק הלבבות את לרכך ן עוד שיש מחשבותיך עמקוטאוד
 התקיעות, לשמוע מוכן הי' העולם שכל , לא בער איש אשר מזה עמוקדבר
 : טהטצוה , ובמיל ירע לא בער ואיש נסתר שיהי', הרבים את לעכב רוצה הי' ולא , האופן בזה הבריאה שהי' וכו',ידע

( : יביןלא

- 1 מארום נבבךאן )בזהירות(קלח(
למוכיות1חמוץ

ן לו וטבח בבצרה לו זבהנגדים
 הראשון ביום לכם דלקחוזם קמב(ן כסו יהי' אחרונה שגאולהבבינרים
 לחשבוןראשוןן ימית הוא הדם שגואל הדם,נואל
 הפי' 1"ל ואטר תטוה והוא עונות,ן הנרצח נפש נח שלא הרוצח,את

 הכנעני ויבא ר"ה בריש אטרז*ל דחנה( הרוצח, עליו משל אשרטהטטשלה
 מידות הרבה לישראל יש דהנה, הנרצה לנפש גאולה יש ובזה אתו,, והענין כבוד, ענני ונסתלקו אהרן שטת( וישקיט הנרצח הנפש את שנואל, שמע ואמר וכו' הכנעני וישמע ש ע"., הדם גואל נקרא ולכן הנקמה,, וכו' סיחון הוא ערד הוא ערד טלךן ברוצח ויעשה קרובו שיבאעד
 הסונר יש סידה ולכל השי"ת לעבודן לנו, קרוב אשר הקב"ה עתידכן
 על ומכסה המנגדת קליפה דהיינו, לו אשר גדול נוי סי שנאמרנטו

 השרים הם כנען ומלכי הקדושהן ביצה"ר, לנקום אליו, קרובים'אלקים
 הי' חשבון מלך וסיהון ע"ז הטמוניםן : לישראל כלרים יהי'ובזה

 לישראל שיש חשבון של מידה על, שעתיד טעות ג' על אוטר ד;י'קלט(
 tfv חכמה והוא הנפש חשבון דהיינו ן תקלומ בבצרהלמעות,

 לחשבון לבוא לישראל טניח ואינו, ינצר, 1alna כאדם וטלאךכבצר,
 כבוד ענני שנסתלקו ומקודם הנ"ל( בא שזה יעצר, במקלם כשוגגומזיד

 רק הקדושה על לכסות יכול לאן שלא ליזהר צריך שבע"תלהראות
 חלך בא אז כבוד ענני כשנסתלקו. : הנ"ל טעיות בג' עצמו אתימעה

 הטושלים וכו' ע"כ נאמרכשנפלי ואת"כ השנון מלך סיחון הואערד
 של חשבונו ונחשוב בא חשבון בואו ( סליחות שאומרים הסליחותביבמי

 וכן לחשבוך לבוא יבולים שאז עולם ן וזה סליחות יטי שהםלפי
 יכולים ואינם טסתרת הקליפה עתה ( הסליחות יטי שניתנו טובהה
 שאז בסוכות רק להשבון לבוא בריה, מומהרים שיהיו ר"הקודם
 ראשון הוא ממילא כבוד ענניחוזרים שהמה אותן ובפרם לעוור א"עהיוכלו
 לבוא יכולים שאז עונותלחשבון עצה שום להם שאין לבםוביד

 : כנ"ללחשבוו 11ה אמורים, שהמה מטה א"עלהוציא
שבת
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 קורש שרפישיח46
 אטר סוכות בחוה"מ שברז.קמנ(

 לא מיו"מ הבאשבת
 הטעורר הוא שהיו"ט להתעוררצריך
 אוסרים אין ולכן לשבת טקוםועושה
 דכא רעלמא בשכת טשא"כ כך,כל

 לעשות בווה*ק ואיתא לקודש,טחול
 טבקש ששבת לדורותיכם השבתאת
  ישראל ובסוכות ישראלדירת

 לטען שנאסר וכתו הישראליברירת יושביי
 : דורותיכםירעו

 וישטור יכיר אהד כל כלעיקרקסד(
 יכול שאיןמקומו,

 רק לולב, מהדס, או מערבהלעשות
 עומד שהוא כסו עצמו אתשיתחבר
 נעשה אז הנרול עם אתתבאגורה

 : לאחת*

לחנוכה
 בסעודת כתב ז"ל המהרש"לקמה(

 לוטר ישחנוכה
 סעודת שיהי' כדי ותשבחותדיירות
 היו"ט הי' בפורים הטעם אטרטצוה
 טובים ימים ובחנוכה ושטחהששתה
 הי' רכפורים משום ובהוראהבהלל
 וע"כ ולאבד להרונ להשטידהנזירה
 הנוף תענוג ושמחה משתההיו"מ
 תורתך להשכיחם הי' בחנוכהאבל

 וע.ב רצונך חוקי מעלולהעבירם
 רוחני תענונ והודאה הלל הואהיו.מ
 ויש ותשבחות שירות כשאומריםוע-כ
 והוא יו"פ הוא הטילא והודאה,הלל

 הלל כשאין אבל מצוהסעודת
 סעודת ואינו כלל יו"מ אינווהודאה
 המנהנ מעם נ-כ שזה ואמרמצוה
 עושין הנשים שאין הש"עשכתב
 דולקות שהכרות כ"זמלאכה
 ולההל דוקא נשים לטהדלכאורה

 nw1V דהדלקה קיי-ל דלדידן לוטריש
 נשלם המצוה נשנמר ממילאמצוה
 פרסומי העיקר להנשים אבלהיו-מ

 ההלל וזה דולקות שהנרות כ"1ניסא
 אצלם אז וטמילא שלהםוהודאה

 :היו'פ
 עושין אין טרוע הקשה ך:ט'זקמו(

 כפו סעודהבחנוכה
 הצלת ג"כ הי' כחנוכה שהריבפורים
 דהרמב"ם ז"ל הוא ואמרנמשות
 ע"ז עבוד לאדם אוסרים דאםפסק
 ואל ליהרנ מחויט נהרגך לאואם
 עובר אינו ע'ז וענד עבר, ואםיעבור
 רוצים ואם דונקדשתי בעשהאלא

 עצמו להציל שיכול רקלהורנו
 ע'ו עובד חשוב זה ע'זבעבודת
 מיושב וא-כ נותה וחייבגמור

 שהי' רק להרונ הי' שהגזירהדבפורים
 חשוב זה בע"ז עצטם להציליכולים
 חשיבה כה"ג דהא נפשות בהצלתנס
 כלתה, שא-כ טאי מיתה, וחייבע-ז

 ואם הטצות על לעבור הי'דהגוירה
 השם את טקדשין הי' נהרגיןהי'

 אין טמילא דונקדשתי עשהומקיימיו
 דהא מזה, שניצל על סעודהלעשות
 את לקדש מחויבין באסתאדרבה
 הי' לא בפורים משא"כהשם

 )נדפם כלל. העשה אתמקיימים
 : אחר( בסגנון ח"אבשש-ק

 שהדלקות טעם ז"ל הוא אמרקם,(
 מעשרה למטה חנוכהנר

 בהלכות כתב ז"ל הרמב"םדחנה
 שיעיד עד הוא שהתשובהתשובה
 הסיר דבר והוא ע"ש, עודלכסיה ישוב שלא תעלוטות יודעעליו
 נשמת על מאוד חז"ל וחסומאוד
 לכן נידח סטנו ידה לבלישראל
 מעשרה לסמה חנוכה נר מצותתקנו
 המושלכים והשפלים הגרועיםשגם
 לשוב שיוכלו אור בהן יזרהארצה
 ואמר שלימה כתשובה השי"תלפני
 עד שצריך ז"ל הרמב"ם שכתבהגם
 ישיב שלא תעלוטות יודע עליושיעיד
 דוקא דהיינו נראה מ"מלכסלו

 שאפשר אף מדרבנן אבלמדאורייתא
שעדיין
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 41בד קורש שויוני.,.שיח
 טועיל ט"ב לכסלו ישיבשעדיין
 קנין לענין בשינוי כסוהתשובה
 אלא קונה אינו דמאורייתאדח,ינן
 לא דהדר ושינוי הדר דלאשינוי
 שינוי אף ומדרבנן שינויתשיב
 ,לענין וה"ה טועיל שינוי השיבדהדר

 : ע"כתשובה
 התידוש הי' מה פ"א שאלקסת(

 הלא דמנוכה הנסכ"כ
 שאמר פי שאמר ברחב'רפצינו
 וידליק לחומץ יאמר וידליקלשמן
 וכן ישראל כלל בשביל כאןוכש"כ
 נכל שנזכר סוף ים קריעתבענין
 בנמ' טצינו הא נפלא לנסטקום
 לי חלוק נהרא נגינאי ברפב"יפולין
 twffp רבוא ושתין כמשה כו'מימך

 הצדיק כי להיפך הענין באמתאך
 הטבע מן לטעלה הוא הנהגותיואשר
 לטעלה נס לו שיקרח כלל הידושאין
 כפי הנסים לו שייך כי הטבעמן

 שנם החינוך אותו מתויק מ"טדרכו
 אותו שישאר ממנו יסיר לא יזקיןכי

 כ5 שורף וממילא התחדשותנקח
 נר ,מצות שהוא וכסוהמבטלים
 דתרטודא" רגלי דכליא עדחנוכה

 : רנליהםשטקצץ
 אומר ה" ניח הדלקת לאמרקנ(

 שילכו אותולהסוגכים
 אור ותורה מצוה נר כיללמוד
 התורח אור את מאיר המצוהובודאי
 ואיתא המאירה, טצוה שהואובפרד
 הטניד בשם אומר והי' לתורה,שפועל
 שואל שהי' זי"ע טקאזניץהקדוש
 לילך א"ע טנסה הוא אםלאחד
 אתת שהתפלל התפילה, אחרללטוד
 היי שלא כזו, הלכתא לימודחונן,
 הק' והמניד טקודם, אותו וטכיריודע
 רהוטן שבעיניהם לאחר ע"ז אומרהי'

 8 באסת לפעול יכולין האיךשיפעלו,

 הוא שהדין נודלה ( הפחות אף שיהי' מוכח הי' סוףים לידע יוכל מהטצוה אמך קנא( בקריעת אטנם לא, ולמההנהגותו,
 מגכ5 ויותר כסותו, ומוכר ששואל ן הי' דאליכ לנס דאזישבפחותים

 ניסא פרסותי טשום והוא טאודך, ן כל הי' לא אולי בחנוכה וכןנטבע,
 שמים כבוד התגדלות הוא אשר ן הי' לא לכ"א לנם ראויםישראל
 זפזעל הטגע מעל גבוה שהוא מנם , שצריך כיון כלל לדלוק יכולההסנורה
ו וזה ציבור משללהיות ב  טכיכולתצ יותר לעשות ויוכל שיצטרך ( פלא 
 א"ע שיינע באם מסיים והי' וטבעו, ן כל להיות ישראל כל להעלותגדול

 : מודיע המצוה במצוה, 1 : לנס ראויאו"א
 פוס שחנוכה אומר וקי' קנב(, החינוך ע"ש נקרא זקנדכהקטם(

 שתשובה טשוםלתשובה,( הוא טחנוכהוהחינוך
 בחוץ שהוא וזה לעולם, קדמהן מהארת נעשה שנה שבכללדורות
 אותו לעורר  קשה נעולם ומוטבע, החינוך סהטצוה הדלקה ומהארתהנס
 שהוא הנס הארת ובעת בתשובה,( כסו התורה ע"י להשי"ת אדםלקרב
 לתשובה לבוא יוכל הפסע, מעל נבזהן הוא וההתחלה הנס בעת ומקדםסאו
 ; לעולםשקדמה1 כל על אותו לשטור וצדיך חזקבכח
 לריח סיין דודיך מוביש כי קננ(( ומהו חנוכה בנר הרניל וזההשנה,
 חכיביפ 16בים,שמניךן ההרגל שיהי' היינו גנר הרניללשון

 מוביש כי וזה מד"ת סופרים דברי, החינוך, התחלת ובכחבהתחדשות
 חנוך ונאמרי דבריך לרגלי נרשנאסר
 לא יזקין כי נם דרכו עפ"י,לנער
 עפ"י הוא שהחינוך הגם וגו'*סור

 נפ הוא שמניך לריח מיין,דודיך
 1 ביותר שפועלחנזבה

 לטפה הוא טרח אזטר דך(י'קנד(
טעשרה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 קורש שרפישיה48
 מה "רבים, דשות שהוישעשרה
 א"ע מוריד כביכול שהשםשמראה
 ושורף לקרבו האדם אל מעשרהלסטה

 רשות שהטה ועקרביםהכחשים
 מבור הדרש הגב' סומך ולכןהרבים,
 נחשים אבל נו אין טים וכו'ריק

 שזוה"ק הנ"ל, להדין בו ישועקרבים
 הי' ראובן שכוונת לאחרשקשה
 נחשים לכור אותו הוריד למהלהצילו

 הנתשים שרף שיוסף והואועקרבים,
 : שבבורועקרבים

 שפוחת וב"ח ב-ש פל31יעאקנה(
 פרי ' כננדוהולך

 ענינים, ב' בה יש שנ"ה הואההנ
 והנחשים הרע, את ששורףאחד,

 שהטה אומות הל הטהועקרכיס
 אשר חיצוניות וסדות זרותהטתשבות

 יצב כמ"ש ישראל את טסבביסהמה
 ונאמר בנ"י למספר עמיםנכזלות
 צריו, כביב ותלהט תלך לפניואש
 ביחוד הישראלי והיחוד ההארה1ב'
 וב"ש תבל ברקיו האירו אשרנמור
 ששורף מה העיקר הוא שזהסברי
 כמו והולך פוחת ולכן צריו,סביב
 אומות הע' כנגר שהמה הח3בפרי

 סברי וב"ה והולכיי,,שמתטעטין
 לכן מורידין ואין בקודששמעלין
 : הישראלי היחוד להראות והולךתוסיף

 סלה, אתנו פניו יאר יחננו ד'קנו(
 אתנו, וההארה ההינוןשיהי'

 הרבי הקדוש הרב אומר שהי'ע"ד
 ונשובה אליך השיבנו זי"עמלובלין
 ראם ואף זנשובדע יעזורשהקביה
 נקרא האיך זאת יעשהשהקת-ה
 ט"מ אלי, שובה נחשב שיהי'זנשנבה
 טשום ומתפללים טבקשיםאנחנו

 הוא שיהי' ביכולתו הכלשהקב-ה
 11ה ונשובה נקרא יהא וט"מהעוזר

 : אתנו פניויאר
 שהדלקה בגמ' שאיתא כמדןקנז(

 הי' הוא עבודהלאו

 מהמנורה הוא שהרין מפניאומר
 טאלי', עולה שלהבת שתהאלהעלוא
 שהמותר בהדלקה גורם רקוהי'

 הטערבי סנר ולכן מהשמיםנתהוה
 הי' ובה טתתיל הי' ממנהאשר
 טהחושך בא שהאור להראותמסיים,
 תיקן שיעקב וזה מערבי, הואאשר

 : ערביתתפילת
 הלל אטרינן לא בפךריםקנח(

 עבדי דאבתימשוס
 נ"כ שאנחנו והנם אנןאחשורוש

 הלל אמרינן האיך )פי' אנן,עבדי
 הי' שלא שבפורים רקבחנוכה(
 טשום הנס בשעת אז שלימההגאולה
 פועל הוא כלד אחשורוש עכרישאכתי
 דור נכל כעת נ"כ רקומתעורר
 אמרינן לא ולכן ננלות להיותשנוכל
 נאולה אז שהי' בחנוכה אבלהלל,

 נאולה ג"כ כעת מתעוררשלימה
 אל לקרב האדם יוכל אשרשלימה
 ולנן מאז כמו התורה ע-יהש"ת

 : הללאמרינן
 והודאה, נהלל יי.מ קבעוקנט(

 חיים, טביאבודאי
 : וגו' יהללו הבתים לאשנאמר

 ונ"ח בימין מזוזה אומר ד1קי'קם(
 טביא שמזוזהבשמאל

 ימים אורך שנאמר כמו יסיםאורך
 שהוא חנוכה מנר והמצוהבימינה,
 וכבוד, עושר מביא אשרמשמאל
 בודאי וכבוד עושר, מביאשהשטאל
 לתורה כבוד ותנו שנאמרמביא

 1 חנוכה הוא זהאשר
 לנפלאותיו, עשה גר נא13ךקפא(

 בזטן תסיד פועלשהנס
 מאז, שהוא וכמו הנס בעת כמוהזה,

 את שטטאו היינו השמנים כלשטמאו
 עוזר, שיהי' גמה והדעההחבטה
 הישראלית נקודה נשאר מקוםוסכל
 למסור ישראל בכל כח שישוכטו
 הוא וזה שמים, קדושת עלנפשו

האסונה
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 49כה קודש שרפי פיח;
 דע לעשות יכולין והיי להפתילה ( אברהם של הוא זה אשרמאסונה,
 טהפך להדליק יכולין שיהי' ביותר ן בחותמו מונח שהי' הוא וזהאבינה
 בעת תיכף א', ביום הנם שהכירו ן לעולם, כהן אתה שנאסר כמוכהן לאתי רק דקים, בפתילות לימים ח' 1 נקרא אבינו אברהם היינו 'כה'נ,של
 עבה הפתילה עשו ההדלקה ן הי' ולא בזו, נגיעה להם איןאשר
 : כרגיל ( היינו אהד יום אלא להדליקבו

 כיה יום שנחשב שי"ל אן קסד( ן בוקר ויהי ערב ויהי' שנאמרהאמונה
 שמצות ג"כ מהנס בכסליו 1 בעולמו יחיד הוא שהקב"ה אחדיום
 שחשיכה קודם מבערב הי' המנורה ן מהשמים הסרכה ניתן הנקודהובזה

 ועי' שבת דוחה הי' ממערב ומצות 1 השבע כל היינו ימים ח' בולהדליק
 להדליק התחילו וא'כ נ"ל כרמב'ם ! בדברי זכרון להיות שיוכלמדות
 וא"כ ב"ה על מבערב כ"ד ביום 1 להשכיחם הגזירה אז שהי' כסותורה

 כ"ה ביום הנם נ"נ ה" ממילא ז יוכל בודאי כן להיפך ופעלוהורתך,
 עושין האחרון ביום ומ"מ מבערב, ן : תורה בדברי זנרוןלהיות

 טים שבאסת מה לנם זכר חנוכה, ניאה וכו' חנוכה טאי רעיךקסב(
 כטו בנס האחרון יום כל דולק הי' ( מעם ליחן קושיתםכוונת

 י עי"ש הב"י בתירוץ לומר שצריךן הי' מה שמקשים חנוכה, נקראלמה

 רשאים הי' לא לכן חדש,לחינוך
 ולכן מטא, בשמן ולחנךלהדליק
 ולאחר מהור, בשמן להנסהוצרכו
 החינוך חביבות מהשמיםשהראה
 ,זה, על חנוכהי שם קבעו לכןבנס
 דהא נ"ב הב"י קושית טתורץובזה
 שלפי ימים, ו' רק להנס נצרךלא
 באם חדש לחינוך שהוצרכוהנ"ל
 תיכף א' ביום בנס טכירים הי'שלא
 משום החינוך לעשות רשאין הי'לא
 בצירוף, להדליק יכולין הי'שלא

 להדליק החינוך בהתחלתשלעשות

 מאין, להיות יוכל נם דרךשהברכה
 בא שהשטן הוא שהדין לאחרמ"מ

 משל שיהי' בו הלשכהמתרומת
 שיהב הנם להיות הוצרךציבור
 שהי' שבפך מהשטן תמידנשאר
 בשל הנם שיהי' כדי טקודםבאסת
 ואחר הכל, נשרף שהי' ובאםציבור,
 נס סדרך רק הנס, כא יהי'ואת
 לאהרן רק הנס נחשב הי'בלבד
 הביב הוא שלך ביוטא, שאיתאמשום
 תמיד נעשה הנם כאשר אבללפני
 הביכות ניכר הי' ציבור,טשל

 בתרומת רוצה שהקב"ההציבור
הלשכה , ה" לנן רשאי אין בטאבשטן

 סעודות עלקמו( או א' ביום בנם להכירמההכרח
שאומריםשירזתותשבהזת ( טכירין שהי' אחר באופן אזבפך

  שא"כ והקשה מצוה, סעודות הוי 1 ובהדלקת בחינוך מהשמיםשרוצה
 ותשבחות שירות יאמרו סעודה בכל :הנם

 אומר והי' מצוה, סעודותויהי' ן בנ"ל הב"י קושית שי"5 אןקמנ(
 והודאה בהלל ירט  ועשאום שקבעום 1 שזעור ן אישבעבי'

ולא
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 קורש שרפישיח .50
 ולהודות להלל יו'ם שעשאו נאסר 'ולא
 שהלל היינו והודאה בהללדק

 והוא ליו"פ, באמת עשאו.והודאה
 החנוכה שהארת וכטו להיו"טשייך
 זו במו להשטת והודאה הללטביא
 באסת אם וא.כ ליו"ט, באמתהוא
 הארת מחטת ותשבחות שירותיאסרו
 נחשב באטת הנס, ושמחתרביקות
 אשר ליו"ט שנעשה מצוהלפעודות
 יש בטלאכה ואפי' לסעודה,מחויבים

 ; ע"ש נ"כנוהנין
 מסעודת הדין שזה אומר 1(קי'קטז(

 להיות שייך לאחנוכה
 רק אותו יתבע שהקב"החיוב
 השמחה, מחטת ממילא לעשותשנצרך
 וכן כנ"ל, טחויב הוא באטתואז
 דאיתא לע"ה ת.ח בת על אוטרשי'
 הוי ותשבחות שירות יאמרואם

 ע"1 טשל אומר והי' מצוה,סעודת
 שייך לא כפרי איש עם שמשדךלרב
 שיעשה הכפר טבן ישאלשהרב
 זוכה שהי' הכפר בן רקסעודה
 לעשות נצרך הרג עם עצטולשדך
 לדבק זכה אשר שמחה, טחמתסעודה
 בן שמת כאמת וכאשר ברבעצמו
 כפי או ברב, בדביקתוהבפרי
 טעלת הוא כן לו יש אשרהשמחה

 : חנונה נ"כ הוא וכןדביקתו,

 הש"סלקוטי
 הר עליהם כפה שבת( )בנמ'קסת(

 ההיכל אל אחוריהם הזהבטקום
 קרטה וטשתחוים קדמהופניהם
 והוא כו' ועיפינו לי' ואנולשטש
 חטא להזכיר להם דמהתטוה

 אך עצמם, א% ולשבתאבותיהם
 אבותיהם ששכחו להיפך הפי'באסת
 דע"ו יצרא דהנה עצטםלהשפיל
 תקיף דע"1 ויצרא כה"נ אנשיבטלו
 ואמרו אכותם שבחו ולזאתטאוד

 אל אחוריהם הזה שבמקוםאבותינו
 בחירה, להם snw' היינוההיכל
 עבודתם והיתה תקיף דע'זויצרא
 כח להכניע מאוד .נדולהלהשיית
 לי' אנו אבל עבו"ז שלהיצה"ר
 ואין נתבטל ע,ו של שהיצה"רעינינו,
 על להתגבר כלל עבודה שוםלנו

 :היצה"ר
 לעיל בגמ' ע"א( נ"ב דף )שםקע(

~ביאו
 הצדיקים בפני ושוחמו ליצה"רהקב"ה
 להם נדמה צדיקים הרשעיםובפני
 כחופ להם נדטה ורשעים נבוהכהר

 בוכין והללו בוכון הללוהשערה
 לכבוש יכלנו האיך בוכיןצדיקים

 ואומרים בוכין ורשעים כזה נבוההר
 חופ את לכבוש יבלנו לאהאיך

 הוא דאם ותטוה וכו' הזההשערה
 לחוט נדמה לרשעים למה הרבאטת
 השערה חוט באטת הוא ואםהשערה
 אמנם גבוה להר נדמה לצדיקיםלמה

 השי"ת בעבורת מתחילכשאדם
 הטונע השערה חוט לפניונותנים
 חופ אותו וכשעובר השי"תמעבודת

 השי"ת בעבודת וטתחזק השערה , ת, י ג י גכ
nwpn'וכן השערה חוט עוד לפניו נותנים ן ונשסע נעשה אמרו הלא תוס 
 נבוה הר באמת שנעשה עד לעולם ו טה שגם הי' שהרצון ז"ל הואותירץ
 אכן גבוה להר נדמה לצדיקים וזה שלא וההכרח ככפי' האדםשילמוד

nl~Daדע. דהיינו שעיר הר פירוש וזה השערה ( שהה אבותינו ואמרו למערב

 הי' וע"כ תורה יוחשב כ"כבתשוקה
 : האופן בזה התורהנתינת

 הפכו ונמשנה נ"א( דף )סוכהקמט(
פניהם

 השערה חום אצל נשאריםהרשעים
 בללו אותה עוברים ואינםהראשונה

 ובוכין כחוט אצלם באמת הואוע"כ
 חופ את וכבשנו עברנו לאהאיך
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 51כו קוהש שרפי.שיח
 לשמים כוונתו שהיתה אף האדם בכח ן השערות שמתקבצים .שער של8ד

 ןקךי"כם בשם נטצא שזה כמדוטה ( : גבוה הרונעשה
 וכו' .טהרהשג חמדה כלי בס' זצללה"הן הקב"ה ךזפשד חלק( פרק )סנהד'וקעא(

 אוסטראווע אבדק"ק דן טוה'ר13איך 1 לירבעם~.
 ,' ,שלימ"א( 'ן ואתה ואני בך, ' חזור וא"לבבגדו,
 לגיהנם פנים ען )אבות( קעב(( בראש סי א"ל ברע, נטייל ישיובן
 פנים111שת: בעינא, לא א"ה בראש, ישי בןא"ל
 אלו דברים ב' ז"ל ואמר 'עדן, לגן! הקב"ה שא"ל דכיון כלל, מובןואזרו
 בה-פך להם הדומין דברים ב' יש; לירבעם הקדים ממילא ישי ובןאתה
 הנקרא התחזקות יש פנים עז נגד( השיב ולמה בראש טי שאלולמה

 מרה יש פנים, בושת ונגד קאראשל1 זה ובשביל בראש ישי בןהקב"ה
 נדזל סבין להיות וצריך שחורהן ואמר פלא והוא תשוכח לעשותהנע
 להבחין: חידש דהמע"ה כי הענין ז"להוא

 בין.
 בנ"א הי' כי לזה זה

 : בזה שטעו מאודגדולים( להורות ודוד כט"ש מועילשהתשובה
 ולא לנטור המלאכה עליך לא קענ(ן לחדש רצה וירבעם עביד,תשובה
 להכפל חורין בןאתהן יועיל ומחטיא לחומא שגםיותר

 Pw הואיל הפי' 1'ל ואמר ממנה1 אמנם והחטיא, חטא ע"כתשונה
 לנוסרת יכול שאתה מלאכה עליך( טועיל אינו לזה כי כן אינובאמת
 להבפל חורין בן אתה אין ססילאן מועיל הי' עצמו לירבעמ רקתשובה
 1טמנה שרצה בשביל חטא שבאסתבשביל
ש, הקב"ה לו אמר וע"כ תשובהלחי-ש -
 שבאמת ישי ובן ואתה ואני בך ר8ז
 למאמריםלקיטי סי ושאל ישי לבן קודם ירבעםהי'

 יותר וחידש הועיל סי הפירושבראש
 עביד לסב רחמנא דעלידקעד(-23ל ירבעם באם ישי בן גו אניאי

 בד* הכל ,אעושיןפילוש, מועיל ומחטיא חטא ' דאפילוהועיל
 , לטוטב האדםשישוב ( סבן גדול, יותר זה ממילאתשובה
 לומד כשאדם ז"ל הוא אמך קעה( ן והשיב מועיל, שהתשובה שחידשישי

 אנ* מה יתישב ומתפלל 1 תשובה דדוקא בראש ישי בןהשי"ת
 בכלל זה וחסיד צדיק אני הלא חסר ן אינו ומחטיא לחטא אבלמועיל
 עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו לא ן וע"כ וכנ"ל מועיל לבד לך רקהועילן
 לשון שנקרא המעם ז"ל הוא אסר כו' ן מנגד נפשו והשליך בעינא לאאטר
 אינו קדוש שאינו מי כי הקודש ן והכן, ה"1, שלו את לסייםורצה
 לכל מראה שהי' הלשון, אוהו מכיר י ולמה הק', בשמו שמ'גתי)א"ה,
 שאינם בלה"ק הבקיאים אותם '  של ההידוש את הקב-ה קיבלבאמת

 העולם לכל וידוע )א"ה כללטכירים ' ולא מועיל, שהתשובהדהמע"ה
 כאלכסנדר הכהן הרחה"נ הרה"קאיך הי' הוא גם הא ירבעם שלוכחידוש
 והחב מסטריקוב וואלף הר"רוהח"ק החי' ואטר שטים, לשםכוונתו

 בקיאים הי' איך זצללה"ההרי"מ סיכן שדהמעיה זצללה'ה,הרי"מ
 להטשכילים טראים והי'בשירים זה להורות,תשובה, כדי לבד,נפשו
 ז כלום( בקיאיםשאינם הפא, ירבעם אבל האדם, ככהיש

 פא4 הצלות אריכות ענין אמךקעו( אין זה אתרים נם לסכןוהחטיא,
אולי
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 קורש שרפישיח52
 בשמים טאוד שחשוב טשוםאולי
 בקושי' שהוא בזה"ז התורהליסור
 הממרידים פרנסה ועול נדולכבדוחק

 : האדםאת
 אמרו הדרך תפלת בעוניןקעו(

 ל' דף ברכותבנמ'
 טפרסה דפחות ז"ל ופירש"י פרסהעד
 הדרך תפלת להתפלל צריךאינו
 פרסה דעד פי' גדולות הלכות~בעל
 אבל יתפלל פרסה שהלך קודםדהיינו
 עוד יתפלל לא פרמה עבר כבראם

 לילך לו יש דאם 1"ל הרא'שוהקשה
 הוא ואמר יתפלל לא לטההרבה
 יצה מלובלין וקרבי בשםז"ל

 נב' סובר נדולות הלכותדבעל
 אינו ג"כ מפרסה דפחותהפירושים
 לאחר וגם 1"ל כפירש"י ת-התתפלל
 כן ולמד יתפלל לא שובהפרסה
 לדרך יוצא וכשאתה שם בגמ'סדאטר
 ת"ה, היינו וקאמר וצא בקונךהטלך
 להמלך הוא דת"ה כיון לכאורהוהנה
 אם לצאת אם יודע מאין וא"בבקונו
 רחב"ד מאטר ע"פ לזמר וצריךלא
 שהוא אני יודע תפילתי שגורהאם

 תפלתו אם וממילא וכו'טקזבל
 אם והנה לצאת . שיכול יורעשגורה
 צריך מפרסה פחות על דאףגימא

 לאחר אף דגם או ת"השיתפלל
 ת"ה להתפלל עוד צריך פרסהשהלך
 בפיו שנורה תפלתו שיהי' אףא"כ
 דלמא לצאת אם מזה בלל ידועאין

 בפיו שגורה והתפלה שיחזורהרצון
 חייב הוא החזרה על שגםטשום
 מפרסה דפחות וע"כ הדרךבתפלת
 ושאחר הדרך בתפלת חייבאינו
 שיתחייב ואע"פ עוד יתפלל לאפויסה
 וטובח החזרה, על הדרךבתפלת
 היהודי נפלאות בס' )ועייןתרוייהו,

 בשם הנ"ל שכתב ע"ב טיזדף
 תפ"ש בם' הובא זצללה'ה הק'היהודי

 : קצת( אחרובסגנון
 מישראל איש כל יוכל אמרקעת(

 גדול טומר ליקח נשסי טדבראפילו
 גתשובו: - ולחזור השי"תלעבודת
 שנראה פשוט טדבר אפילושליטה
 שמצינו כסו נטור פשימות שהואלעין

 שראה דר'ע בעובדא חז"לבדברי
 מים שחקו אבנים וכו' בסלענקב
 כך וכו' גדול מוסר ר"ע לקתומזה
 ואמר טישראל, איש לכלראוי

 בקי והי' זאת יודע הי'שבצלאל
 הכתוב שכתב וזה טאודבזה

 יכול שהי' למלאות אבןבחרושת
 ביראת ולמלאותו אבן אפי'לנקב

 :שטים
 הוא קודש שבת כי אמרקעמ(

 שעומדים יודגומער
 סניחין ואין הפתה לפניהמשטשים

 טוכן תמיר להיות לוה והעצהלכנוס
 יום יום דלתותי על לשקודלעמוד
 הדלוח שיפתח זמן יקרה בודאיכי

 לכנוס מוכן תמיד להיות צריךוע"כ
 הדברים והי' הפסוק פי' ג"כוזה

 והי' נאמר ולא לבבך עלהאלה
 זה באמת כי בלבבך, האלההדברימ
 הלס בעמקי קשור להיות נדולדבר
 הדברים להיות עכ"פ העצהאך

 יקרה אולי לבבך, על תמירמוכנים
 ויכנסו הלב, שיפתח זמןאיזה

 : הלב בעומקהדברים
 מישראל אחד כל בודאי הנהאמר,

 ב1ת אשר דבר איזה לויש
 הקיום וגה השי"ת לפני טרוצההוא
 שיהי' אפשר אי האדם אטנםשלו,
 ומה הוא, איזה ע",מבין

 : אינו בודאי 1ה הוא, זה כילאדם שנראי

 יותר ועודהדאגות בי ומשליךמשבח שבתקפ(
 להפיר ויובל נהירין אנפיןעושה

 הלב, ואוסם המבדילים,המסכים
 כי וראו טעמו שנאמר לזהולבוא
 אשר אמת, רצון ולפעול ד'חוב
 כו2 הוא שזה לעד, תכון אטתשפת

 לש
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 53כז קודים שרפףשיח
 נעורן להיות יוכל מצוה עוכל קפה( ן אות שבת על שנאמר כמו שבת,של
 שנאמר בשבת וכפרס ן סהקק  ששבת מה היינו לעולם,הוא

 שנציך רק שתרחם, הוא יכולה עלי' ן כשיהי' סוחרים ואפי' לעולם,וטרשים
 להבנים טקום ולעשות לשבת לילך 1 את ידחו דעלמא מחללא יוקראצלם

 הדאגות, כל משכח ושבת שבת, בו ( : דעלסא חלליכל
 ומעביר דוהה כן טשכח ששכת וכמו! טהשטים, רצון שהי' באשקפא(

 זה כשכיל כוונתו יהי' שלא רק 1 תחת לכוף יכוליןהי'
 לזה שנצרך רק שמים, מלכותעול
 יה" שלא ובאם מוכים, ומעשיםזכות
 אופן, אין אז לסייעו מהשמיםרצון
 תסיד שהוא משום ומצאתי ינעתיוזה

 העולמ הוא כדאי ולאבמציאה,
 והוא אחת, ולטציאה אחתלשבת
 כפי הטציאה רק באמהטציאה
 נצרך שבת של ל~נווזה ואףהיניעה

 : יגיעהנ'כ
 המשטש רוצה שהי' וקערןקפב(

 הדלת - אתלנעול
 הכל אמר ליחידים, רקולהשאיר
 הגם סודות, כאן שאין לשמוע,יכולין
 ה' סוד כ"ט סוד באסתשהוא
 מתגלה לא ששומעים שאע"פליראיו,

 : ואחד אחד לגל שיש היראה לפירק

 אומרים שהי' הנםאוסר שי'קפג(
 גאות, על לחוכיהשאין

 מ"ט זה, אצל מחזיק הוא שמימחמת
 הקב"ה את ודוחה שאיתאלאחר
 והוא אני אין נאה, על שאיתאכמו
 לזכור יש לכן בס"א, לדוריכולין
 והי' גדול, ועד מקמן כ"אבזה,
 מסכן איש ובא וגו' קמנה עיראוסר
 נופא בזה וגו' העיר אתוהציל

 : העיר את טציל טסכןשהוא
 תדבקון, ובו *לעולם' אומר שי'קפד(

 טפונפים שהם נמןרוצים
 זאת אפשר וכי שבחוצות,באשפה
 רוצים להיות בושה יהי' לאוהאיך
 שלא טבקש שהוא אומר והי'כזה,
 אותם תתרה והוא כזה, באופן*הי'
 הי' שלא מאם להם ינרעשלא

 ו עולטות ב' שיפסידו כלל,טדובקים

 רק דרכיך, טעשות וכבדתושנאסר
 ! עליו שבת איפתשיהי'

 אדמ91ר את שואל הי' אתךקפו(
 הפר זזוא מהוצללה"ה

 סה יודע איני טפרש ז"לשרש"י
 שבכל בזה"ל לו משיב והי'טלמדנו,
 יודע הי' שלא וכאן יודע הי'טקזם
 שאנחנו יתן ומי יודע שאינואוסר
 תורה, מדביי אחד דבר יודעיןיה4

 יכול תורה מדברי אחד יברובאמת
 וכל ישראל וכל האדם אתלזקוף

 זהעולם
 הרה"ק אדומו"ר בשם ,טבזעדזיקפז(

 זצללה'ת מגורהרי"ם
 אוסר והי' בעצמו, טדבףשהי'
 להיות מוכנין הי' הראשוניםהסידים
 כפרתו וסכש"כ ישראל, שלגפרתן
 שלא אומר וה4 כן אני וגם צדיקשל
 הגאולת לבוא תוכל איך תיסחיהי'

 להיות שיוכל כזה, בדורוהישועה
 כזה, ונפזה שפל ערי העזרשיבא
 בדורו שיפתה בלבד, לזה כיונתיולא

 יוכל בדורו שהקפן בדורו,כשמואל
 והי' שבנדולים, הגדול כמולפתוח
 את ולכוף לתקן מוכן הייתיאומר
 רשעות לי עשה שאחד רק העולםכל
 ומה הוא, מי לאטר מחויב אניואין
 לי יעזור שעוד להיות שיוכל רקהי/

 אצנר אז שיעזור, ובאםהקב"ה
 ומת עמהם אלך שאלך ובאםעמהם,

 ) עמהם אעשהשאעשה
(nDpטהעולם והרבה הרבה אמר 

 בתכלית אותוטמרידים
 ימים אורך אומר והי'הפרנסה
 הוא וכבוד, עושר בשמאלהביטינה

מסתמא
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 קורש שרפישיח '54
 הוא וזה כזה, באופן אפילו קיבלו 1 וע"ד ג"כ אחד איש אצלטסתמא
 וכל באלה הכרית קיבלו אשר ן כמא בה לטיימינים בשבתדאיתא
 רק העונש, לכוונת ניתנה לא האלה ( מיימינים ,"ל .רש"י וטפרשדחיי

 ומטילא כזה, באופן תהי' שהקבלה ( לדעת ומרודים כוחם בכלעוסקים
 לא כנ"ל באמת תהי' הקבלה כאשר ימינו ביר הטשתמש כאדםסודה
 ו העונש יבא ולא לעונשיצטרך רק הוא העושר ובקשת עיקרשהוא
 עיקר שהוא לימין טפל שהואכשמאל

 אומר הי. תשובה וכשבד:קצ( לו ויהי' טסייעו השי"ת כודאיואז
 תשובח בשבת בזה"ל,, 1 היינו לימין שנצרך כאם עושראפילו
 לכם ואתן וכתיב אמכם, כריתות ספר ( העושר, היינו הטפל להם איןשמילא א" כתיב אטת, והוא סברא אמרתי ! כראוי אינו שימין לאחר אבללתורה,
 לאחר אומר והי' כריתות, ספר ן רצון לאו לעושר שלהם הרצוןוגם
 .שישלחה מי מביתו ושלחה שקיט"ל ' והי' לכם, אעשה וטה הואנאטן
 משיגים הרעים פועלים שבעלטסיים,
 משום מהמוביש, יותר המעותבקשת
 ואמת בפשטות הוא רצונםשהרעים
 רצונם שא.ן הטובים אבללעושר,
 ולכן ועושר, למעות באסתבפשטות

 שהיתה ובאם חפצם, נעשהלא
 כהוגן הי' והימין באמת,כוונתם
 ונפעלים נעזרים הי' בודאייכראוי

 בעצמי שמעתי וכן )איה(בפרנסה,
 מחסידי אחד מחסיד הנ"לדברים

 : זצללה"ה הרי"מהחי'
 הוצרך למה התוס' קושית ,3לקפט(

 שמשלחה זו יצתה חוזרתואינה
. משלחים המה בודאי וישראל1ה1,רת,
 אותם ישלח אם שאפילווחוזרים,
 הקב"ה אצל רק אחר מקום לישראלן שאין משום חוזרים, המה פעמיםאלף
 לסור חלילה ואם חיותם, הואשזה
 בחייהם, רוצים אינם מהקב"הלנמרי
 אף גט הוי לא שהגט הדיןובודאי
 : אסכם בריתות ספרן א" צועק הכתוב ושפיר להםשנתנו

 יעקב, נחלת והאכלתיך נא13ך קצא(1
 נחלה, לאכול שייךהאיך

 אבל מבזב נקרא שפוסק נהררק על ההר לכפותהקב"ה
 אשר חיים טים באר נותןבאמת והי' ונשמע, נעשה אמרו האישראל,
 הוא וזה נחלה, נקרא 11ה נפסקלא טשום הי', ונשסע שנעשהמתרץ
 : יעקבנחלת ( לתורה בדביקות טחשקיםוהי'

 הת" הנה"ק שדיבר מה כע"נ:, קצב( 1 "קבלו צריכים הי' אבל ד',ולעבדות
 טנור זצללה"ה הרי"מ ( רצונם יהי' שלא באם אפי'לדורות

 קודם הק' בצלו הטסתופפים לאנשים ן יעשו מ"מ ולעבודה לתורהזתשוקתם
 בינינו, המרובר בלשון הכפורים, יום 1 לאו ובאם נפשם בכל שהםכמו

 לי, מי לי אני אין אס הקדוש וי"ל 1 טראה הי' שע"ז מה ח"ו,יאבדו
 עבדות מיינע טאהן ניס ונעל איך אז 1 יאבדו יקבלו לא שבאם ההרכפיית
 יעדער טאהן, סיר פאר וועט ווער ( עליהם טקכלים הי' נופא וזהח"ו,

 ואם אפמאהן, אליין עבדות זיין טוו ) ההר כפיית ועם ההר, בפייתבשעת
 דער זיין וועט זוען אימתי, עכשיו לא 1 בין ההילק כל וזה ונשמע,בנעשה
 אז עכשיו, יעצמיגער דער - עכשיו 1 ע"ז נאחר אשר לאומותישראל
 איו ריידען מיר וואס מינוס דער ( ולשון אומה שכל פארן מהרהופיע
 ניווען ניט אן עולם בריאות פון דאך ן אחד שכל מחמת לקבלם, רצולא
 איי פריער זיין, נימ וועט ער און ; וישראל אובדים, להיות רצולא

ניגוש
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ff$"aשפעטער , ,גכשיו,' אנאנדעד י 
 אע עכשיו, אנאנדער זייןתעם
 עבדות, *נאנדער איו עכשעיערער
 זוה"ק אין ,',שמיה עם היאאזני

 לביש לא בצפרא .דלבישלבושן
 אנאנדער עכשיו יעדער אקצ,-משא,
 אנדער א איז זמן, אאנדערעבדזוע
 דהמעיה זאגמ אווי אעעבדות,
 אל רגלי ואשיבה ירכי,ונשבתי
 מיגע ויך ואל מען נאהר -עמותיך
 אלע סים 'חורה, וער 11יןציץ

 דער צו מקושר טען חערמקרעפנמן
 לתורה, אותיות ובוא ששיםהצרוע
 וואס ישראל נשמת דבוא 9'אץ

 ווערט תורה, דער אין זיךבעפינוע
 אז אין כלל סימען מחותן ארועו
 פין טען האט כלל אין מוםמען
 נאהך בלל פין האס מעןבלל,
 כלל, אין מוט טען פיהל זויאמטהר*
 יענעם פון עפים האבען טע;קוק
 ער וואם - עבשיו זיץ פוןאיישן

 ציען" נאך,אראפ יועם ער פוןרער
 ער אפילו און חלילה, עצבותזיך
 עם גראב ניטאהן ניט שויןהאט
 דעמ ווערען נתנשם ניס שויןוועמ
 מטמ~מ דיר נימ ,שין חעטמוח
 אין מראכמען וועם ער אזהלב,
 צו ניט אלץ לוינט טרע, סוררעם
 נפשך סטה מרע, סור איןמאהן
 מוטשע בלאמע דיא אחיןמומשע

 אלץ דאך איז בלאטע, דיא הערא
 גיוינדינט ניט ניזינדיגט, יאבלאטע,
 דער הימעל אין מען האמוואס
 איך זם י זמן דעם -איןפון

 זיין איך קען דעם וועגעןמראכם
 היטעל אין אז מרגליות, נוקבא
 סור ע"כ האבען, עפים מעןזאל
 רע דעם פון אוזעק קערמרע

 ועשה נישם, איהם איןקלעהר
 עשה עבירות חבילות עשיתמוכ,
 יום פאר היינם ע"כ כננדן,שצות

 עזיבת פילען מגן 3רויכמהכפורים
 ומעוטקא הדעת, ישוב מיס החמא , גוסס, עפים מטאהן ערם אין8אמ
nra~אין התפעלות, דורך נים דליבא, ( אני, מה לעצטי כשאני 
 זיין און להבא אויף בלב קבלה. א ן אפגיטיילט זיין ואהל איך אזולהרים
s~aחטאים" *על דיא אין פרייליך, ן איך וועל ווען מא בלל פון 

Wa~Pגעכסטען צות וואס זאגען דורך 1 איין עכשיו, מיין פאריכמען 

 ווארום פאריכטען ניט מעןקען
 אין טצומצם איז צנע*עדער

 שמיסט ווער היינה - אוראאנדער
 - ח"ו גיטאכמ קאלע האמ עראז

 אץ 'שראכמ ער אין ואךאנראכע
 שסייט, ער וויא פריער טרע5ור

 גימיינקייטן די דאך ערשר*כמ
 וואו און גימאהן האמ עררואם
 טען ליגט דארטען פראכםשען
 אין טען ליגם ee1 שיטען1*ך*

 ער ליגמ טראכט, טען וואובחנצט1
 זועם ער ממיינקייט דיא *עששק-
 ווארום מאהן, תשובה ניטממים
 איהם ביי ווערען  נתגשם 11?ם*8ם
 הלב פטטום א ווערט עס מות%,8ר

 אין נאהר זייא, אין כיגען 'ניט
 עכ"ל - לבדך" ה' אתה,ותטלוך

 :הקדוש
 הרה-נ ש"ב נשם מ-כ עדךקצג(

 בכל מפורסים כו'הג'
 האכד"ק ל"ש יוסף מו'האפסים
 הגה"ק בשם שאטר ז"לכעראצק

 הנ"ל, מגור זצללה"ה הריעם ההי'ן
 לכל אני חבר דהמע"ה שאטר מה(
 אנשים יש הם, סדרנות שנין כי פקודיך, ולשומרי יראוך אשר(

 נשמתם שורש לפי אשרטישראל,
 פגיטיות ביראה חוש שום להם אין(
 להיות עצטם מיגעום כ"א מאלקותן
 בתכלית יתברך, פקודיו טשומרין
 ויש נה"י, בחי' והוא הדקדוקים1

אנשים
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 המבואר ישנה, באהבתה ע"ד ן ונבוהות נדולות נשמותאנשים
 בשבמא, מתחומא לבר ונפיק 1 להיות ממש לבבם ובהתנלותכמוהם באוריית~ מהני הוי ר"ל בירושלמי, 1 ד' ביראת תסיר מעינם כלאשר
 הוא כי עצמר על אטר ודהמע"ה ן המלך, לפני כעומדים וחודיםזעים
 לכל הן המדריגות,  לשני חבר ן ופחד ויראה באימה תמידזהם
 פקוריה להשומר9 והן יראוך, אשר 1 לשים יוכל לא זה ומחמתטד',
 ו ושימך"נ ור"לו ' ; יתירים, בדקדוקים זהיר להיותלבבם

'%41%****
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