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 ר. ב ה ש אר
 במקהלות והמפתי שדרשת' והנאוטים הדרושים את לאור להמש שזכני 5ה'אורה

 שוקקה, נפש לר~וה חים מים באר המה והאגדה ההלכה באמת כ'.באגדה,
 קובעת ההלכה ותפקי.דן. בתוכנן הן ושונות מונדלות ובכ"1 נתני, אחד מריעהעון'הן
 קנו,לם לחוקים המצזות ולעשיע ולשומרה, לקימה הח*ם, וענפי טררי נכל התורהמשמעת
 היא, הכליתה אשר האגדה, כן לא כלל. שתשחנינה מבלי הראשונה, בצירתן.ומוצקים
 ולעודד ולעורר הישראל', בקרב קדושה של אצילות רגשי ולהלהיב הלב, תלמי עללפעול
 שונש, אמצעים וע"י אחרת, בתמונה אחד כל אצל מתעורר הזה הנה.ה,יק רוחו,את
 , נפשו את שהלהיב חדש רע'ון ק"' ו5וה , בהאגרה הטמין והשיר הפיומי הכה ע"ילוה
 וב,סנו, בעתו דבר תהא למען הדורש, ע"י חדשה צורה לובשת לפעמים האגדהנמצא

 , ההלכה את לקים הל3 נימי על ולפעול , פנימית והתפעלות התלהבות ~ן"זלעורר

 רפדוני המאוששות, ההלכות אלו באשישות םמכוני ב'( )שה"ש הסד"ר לבאר ישך~נזה
 לין, נמשלה ההלכה דהנה ובאורו , כתפוחים ומעמן שריחן האגדות אלובת18חימ

 כן ממנו", נוהה זקנים דעח ישן "ין וכמש"כ יותר, מוב הוא שמזקין מה כל ה*ןכמי
 צפורנן טובה ב'( ט' )'ומא שאמרו וכמו הראשגים, תורת מאד היא גדולה ההלכה,היא
 שהוא מה כל כן, כי הנה אנתריהו! נענה מה ואנן אחרונים. של מכריםן ראשוניםשל

 11ה1 טעטו, ומטיב מח,קו היושן אשר כההן סמש , יתרה בסעלה הוא ב,מן,ראשון
- מ,,אשישי" דריש הנה המ~לששות", ההלכות אלו באשישזת "םמכוני :שדרשו  שהוא 
 בהלכהשתהינהמאוששותומחווקוה כיהעיקר להדגיש חוזק, לשון - "סאוששות" - *ןכום
 האנדה אולם הישן, כהין וממיבתו, מח,קתו אדרמה ה,מן אריכת כי הראשונים,3ררך
 , נהבכרו עתה שאך כשעה , מוב וריח מעם יניתנים למאכל המובים התפוחים בדמיוןהיא

 בעדו. המ'וחד וב,מנו ברעננותו אך מוב התפוח כי מתקלקלים, המה הרבה ,מן מונחיםואם
 במדתה ובזמנה, בעתה באה שהיא בשעה מחמדים וכולה ממתקים חכה הדרשהכן

 - "רפרוני וזהו: ואתד אתד כל של הלב ועמקי מיהרי על גלים להכות הדרושה,ובצביינה
 רק כלומר כתפוחים", וטעמן שריחן האגדות אלו בתפוחים - הסמה ורפידת הצעהמלשון
 , ומעמן בריחן , התפותים בדמיון הסה , ולקרב להמשיך ריח וגם טעם, להן שישהאגדות

 מר3ושידרוש בקש שאחד נשעה לתלמידיו, ר.'נפחא המשלשנשא הטב, ב,הךמ~ב:ואר
 שיש לאתר למה"ד : באגדה ורק אך שידרוש הפציר והשני , בהלכה ורקאך

 ילדה זקנה, ואחת אתתילרה נשים, שתילו
 מלקט~

 שחורוח, לו מלקמת .,קנה לבנות, לו
 היא ומי ההלכה, כנגד היא מי בהמשל נזכר ולא ב'(, ם' )ב"ק ומכאן מכאן קרחנמצא
 ההלכה של הפארה עטרת , הוקנה היא ההלכה ניחא. המב1אר לפי אולם האגדה?כנגד
 ובכל דור בכל אשר האגדה היא והילדה הראשונה, בצורהה עליה החופפה הזקנההיא
 כדי ותכונתו. טזג1 כפ' לכלאחד העם רוח את ולעורר להאיר עלומים כח מלאה היאומן

 ההלכה. את לקים האדם לב את ותעוררשתמשיך
 ישראל, בתפוצות נתקבל ת"ל אשר עולם" "שם שו"ה ספר' את הדפמח' בהלכהדהנה

 תהילתו, והגידו בו פלפלו המפר, את שדרשו שלימ"א, זמננו וגא,ני רבניבחוגי
 יריכה הלא ובזמנינו י הדרושה הממרה את לה תתוה האגדה כ"ש כי תאמצני תקותילזאת
 והאמונה, התורה מאןר ליהנות רוצה זה כי הג~זנים, ורבת הפנים רבת להיותהיא

 , ולרוממו ל,ככו ל13 נימי על להשפיע נחוץ ול,ה , קודש בצעיף וועלומים ח,"לומפניני

 להיות מוכרחת היא האגדה ובכלל ההלכה, ומשפמי חיקי את להנעימו התכלין היאולאחד
 לצוד מכמרתה את פורשת מפלנה וכל מאד, בנו גדולה למפלנות וההתחלקותההתפוררות לבני לדאבון כ' למיניהס, והמתקוטמים המתפרצים כל כנגד לעמוד עלוטים כחמלאה
 קדשי ~כל וכפירה רעל המלא , בביה"ם חנוכם ע'י , ישראל בני ילדי את ביחודבחרמה
 כי 13מננ1, בוערת הי,תר השאלה והיא עמע, של ברומו עומד בהיותו יההנוךישראל,

 ל,את , והדור העם גורל יומל החנוך בחיק מלחמותרק בתכםים' ולא מלכים בארמנותלא
 שאית הנה ועמקוהן, רחבותן בכל החנ,ף לשאלוה זה בספרי המיוחדים הדרושיםלבד



 דברראש
 המפתי הנאותה מסיבה ובבל מקרה בבל כי , הנאומים בכל 3יותר הבולטת היאאתנור

 ביותר. אותנו והטראיב המכאיב היהקו אחרילחגוך,
 לבל ייישים נועמיי "ך4ך-כ:י א( : והאכות הכטות רבי חלקים חמשה בולל זהמפרי

 על ימווזות והשקפות ואמונתנו, תורתנו ויסורי עקרי 1י1אר1 יבוארן שבהםהשנה
 בומננו. הסנסרות הססןבבות להשאלות ופתרןנים ותעורתו, סהותו ישראל, עםרבר
 ותובתת , התשוכה ערך גודל ע"ר הנ1ראים, להשים יר"ים תשובה" "דרכ'ב(.

 "ך4ך-ך7פויכ( ג( . לתשובה ולעורר ולהאיר , השגה בל של מעשינו על וחשבןן בק1רתסומר,
 סילה, ברית לנ121אין, הטפה: ועניני נאומים בןלל הוא, כן וכשטו דקמציהמי,5כ:5
 לכן היהרוה, מי10דוה האלה העגיגים וכהיות כןרדים. ןלטקרי0 סצוה כר הנן,פריון

 , ישראל עם 3חי ותעורתפ ערכם , בהיר באופן ישתקף שבו , טיוחר טרור לזההקרשתי
 סיוחרים. בסקרים שנשאתי ךןהמפירא"חלקסההםפדים תורתנוהקרושה.דו"מי5יע"פ
 ב"ה יי שיש שמ, חלק עולם" "שמ  שן"ה מספרי הרן17ובורע" "כמונטרמה(

 שו"ת טספרי להענינים ושיכות לרינא יותר נוגעות הן הללו התשובות בי ומפני 'בבת"י.
 לכאר ער אצלי רבו כי ןאם סיוחר. בקונטרס פה א1הן הרפסתי ראשןן, חלק עולמ""שמ

 עולם,י, "שם שו"ת בספרי והאיר1 העירו שפלפלו שליטייא, זטננו וגאוני לרבניהתשוב1ת
 את כעת להביא לי א"א ,ה, ספרי בהרפסת הטרוב1ח וההוצאות העתים צוק מפניאולם
 אחת, לחטיבה ישראל כל את ולאגן- לאחד האסצעים הן ודרכיה, התירה רקיהנה ב1לן. אי"ה תבאנה שני, חלק עולם" ,,'טם שו"ת מפרי להו"ל ה' יוכני וכאשרכולן,

 השלומבסחנה ולהשרותאת בקרבגו, השוררות וההתחלקות ההתפוררות אתולמ)וע
 שהדרשנים ואקןה בו. שטי כי ונם עמ5ום", "ן-ך.כ:י מפרי את קראתי ליאתישראל,

 יבוארו בו כי , פופק שאינו וסעין רב חוסר ,ה בספיי יסצאו דבר, נבןני 31לוהממיפים
 וסתומים, תסוהים חזייל וטאמרי קדש סקראי הרכה 1קל, צח ולשון ובסגנון אטת-בהגיון
 מפקנה לידי ופובאה ועטק~תה, רחבןתה 3כל וטוארת סוקפת , ססובכה פרובלטהוכל

 שעכרו הקורות ע"פ וב,מנם, בעתמ ערוכים מהרר1שים חלק וכאשר ומוחלמה,ברורה
 מךדכי" "גדולון קונמרם צרפתי באחרונה הסת,רי. ערך גם להם יש לואת עכנו,על

 ןצ"ל רא3ינאוויק מררכי רבי וכו. והסופרים החכמים א3יר הספןרסם, הנאןן הרבמטו"ח
 ז'יל, להרפביים החוקה" "יר ע.ר גרול וקונטרפ ויצירוהיו, ספריו ע"ד מבוא הכוללססקירל,

 ספפריו. רוגסאות איווועוד
 ! ולהאדירה התורה את להגריל בעורתי יהיהדוק'

המחבר.ן
4' 4  

-  

4 
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 הגדו5, הרב יקירא, נכיא האי עוז, ידי"נ יזכר נצחלמזכרת
 לשם הנודע חמודה, מדה ולכל ולתעודה לתורה ומברל,מעוז

 ה', ודעת התורה להפצת הכבירות במעולותיוולתהלה

 שמרח משיקאבא, מעיר נייי נוטטאן גרשרןמוהר"ר
 חיים ברב יתברך ערלם"* וושמ שו"ת מפרי אתלהפיץ

 ובכמ"ם,ושלום

 הנככד הרבכי עוז ירייינ היקר, ש"ב הברכה על יעמורכן
 המפואר ה', ורעת ביראת ומשכיל בתורה מופלגבעמכו,
 מעיר מי כהן זימקינד אלכסנדר מויה וכו'לתהלה

 עדלם". //שם שו"ת מפרי את להפיץ שעזרמשיקאנא'
 בכ.מ, ויתענב כאוי"םיתברך



 רף, העניניםתכןרחש

 נועם* כי יי8ךעםןשעך'=שן7ךך2ןם"84
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 . הדורשים לפני אור - הקדימהדרך

ח . . . . . . . ומעלתו האדמ תעודה .ע"ר . . דה'רר4ך3

טו . . . . . . . והשלמוה העליה דרכי " אמונהרך4ךג

כה . . . . . . . . והבנות הבנים חנוך " הררום.ררךר

לנ . . . . . . . . . הבריאה. הכלית ,י דקקרש.ד4ר4ךה

ל, . לפורים( )ררוש הישראלי. והטוסר הצניעות " . ד4ריךרעכמיכמי1

מ3 והפנימיים, ההיצוניים האויבים והעם, ההורה " . . העםררך

מח . . . ישראל תורת ע"פ והחפד הצדקה ~" . צרקהדרה

 הקופות והמדומיים, האמהיים והשויון ההרוה " . . שקרד4ר4ךט
 מצרים בגלויוה והשהוף ההכהשההעברות,

ג3 . . . . . . . . . . . ואדוםבבל

 ג, ן . . . . הנרול(. לשבת )רהש המנוך. ייכי " . עדותיך ררך ןי

 ס3 . . . . . . . . . . ישראל פרנסי המלך."יא,ך4ן-ך

כי זמננו, של והממריאליסמום התכלית אלילי " . החיים ררך ,י3
שןיצ=ךךשםעע:ןךןע8[ 82ן ט 5 5 2 ע 1 8 ש ע א ש " 2 ע 1 ם ש א

עא וההכנהלתשובה ההתבוננות ע"י אלול לשבתשמברכימר"ח ןינ

עג והאבות הדה ושופרות,עקרי זכרונות מלכיות, שיי השנה לראש ןיר

עה . . . . והטוכיה השופר ע"י בשבת וטחל היטנה לריא21טו
עי  המנוגעימ והכנים  הטהרה תיי " . המשפחה למהרת לר4"הןמ,

פ . . . . . . . . והרתמים. הדין ע"י . השנהןלראש

פא תרע"ד, בשנת ביילים על הדם עיייה " . השנה לראש ןי"

פנ . השבת וקדושת התשובה ערר נ1דל " . 21וובה ל1טב:רעיט

פח . . . . . . וקדושתו יוה"כ עיר " . יא( נדרי ,לכ:לכ

ץ . . . . קבריהם בתיהם יעשו שלא " . נכ( נררי ןלכ:לכא

ררושיס



 יףן) העניניםתכןירןש
-----]-

2  ן חפצ'הם. לכל רר,ש'םן
צב . . א. לחתונה נאוס . . . . . . המשפחה חייימורי

 ע"א צג, . .ב." " . . . והתכונות המדותהתמזגות

 .ג." " ישראל תורת ע"פ המשפחהחיי
.. 

 ע"ב"

צי .י..יי יי . . . . . . . . המשולשהחומ
צה . .ה." " . . , והיום לפנים ישראלבית

צ, . . . . . . - א. מילה לבריתנ"ים האמתקנאת

 צח .ן . . . . . ב.. " " מאחיו" הגרולהכהן

 צט .ן ... . . . . ג. " י " היהדותחותם

 ק . . . . . . . . הכן. לפד'ון נאום . . והרכושהנפש

 ע"3ק, . . . . . . א. מצוה לבך נאום . . . . היהודיממל

'קא . . . . . . ב." " " הנאמנים.השומרים

קב . . . . . . ג,." " " . . התפיליןמנולות

קג . . . . . . ד." " " הרע ויצר המוביצר

 ע"א .קר, . . . . . ה.יי " ". . מצוה הברחובות

 ע"3 " . . . . . . . .',; הסוכות לחג ייוש והאזרח,המוכה

 . . . . . . . ותעודתו, המדרש 3ית ע"ר הרוחני,מרכז

 . . . . . . בשבת, חנותו שפתח יאחד מגילה,תוכדקרן

ןח5ששש8=שם4=שששע?  א רהמפידא, מיליש
ג ש ם ש ש ש א ש ש ש

 הטופלג מ,רי אבי ארוני טות על מי טספו . . . ידירשיי רירריר
 . . . . . . הרש"א וכו'בת,"י)
 והחסירה הצנועה אסי מות על סרטספר בהחנוך האשהתסןקיד

 . . . . . . . ננלכה ס'וכו'

טפרא



יף העניניםתכן-רישן
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-
 אביר הגאון, הרב מו"ח מות על סר מספר . דישראל רבהכ!פראמא

 נורדכין מוהר"ר וכו' והמופריםהחכמים
 ע"כ ,קמ, . . . . . מסקידלראבינאדויע

 רשככה"ג,ן החסחי, הגאון מות על מר סספר וקברנימה יו2ראל כ!פינרזסכ
 הכהן,ן י2מחה כ!איר רכי סרןוכו'

 קיכ ן . . . . דדוינכוק רק.קהגאכ"ר
 וכו'ן יא"2, הנכ3ר, הרכני מות על סרממפר . בעךלמך ןקאדםןןדב:ךזמג

 קמו ן . . ממימוי האף, ליב יהודהר,
ק ש ה 2 5 ן ע ה 2 י 5

[ 5 התשיבית* "ינמרםש
ןמימן
 משערוויןן דק"ק אנ"ד פרידמאן נתן החמ סו"ה ונו' הג' יהרנףזזטו23הא

קטו ן . . . וכאורם חמץ סכירת ישמר ההרשאה נוסח ע"רמוילן(,

 קכ ן . . . הר"מ על והשגות החמץ סנירת שטר כנומח הר"ב רנרילקייכ!ב

 הגאנר"קן קוק הכהן יצחק אברהם מוהר"ר וכו' הגאון יהיבךז21יבנהג

קכא קארמאווען אנר"ק אלשוואנג אר" דוב טו"ה וכו' הג' יהרבךז,2יב:הר

. הנ"ל. יהרה"גתשובהה . . קכג .ן . . .. . .. . . . . 

 הגאנ"ר זאנענפעלד חיים יומף סוהר"ר וכו' הגאון יהרבףז,2,יב:ה1
קכר ן . . . . . . . . . תוצ בירושלים אשכנ,יםלמקהלות

קכה ן . . . בםאלאנמ קלאף צבי מאיר סו"ה וכו' הג, להיב ךזיטיב:ה ן1

 קכו .ן . . . . . . . . . . . . . . חוילן(,גאליןן אכר"קן משארנומשפקי הענך חנוד מ"ה הו' הג' י"ינ תשובה ןח
שש212מעעששש!2וש52י4=%[

 5 מרדכ" גדילת5
 כורדבי, סוהר"ר וכו' הגאון הרב מו"ח של ויצירותיו מפריו עייי בובוא, ןא

 ע"3 [קכו . . . . . . . . . . . טמקירל ,ציילראבינאוויץ

 הענקית סעטרתו דוגמא ו"ל. להרמב"ם החזמה" "יד ש'ד קדנמרמ2
קכמ . . . . . . . . . . . . . . . . הרמכ"םעל

קיו . . . . . . . . דבר" "העלם ממפרו ייגמא דשב:ר, ןדקעלכ(ג
 רוגמא 1"ל. להרמנ"ס העקרים יייג ע"י ? יורע מי עשר ו2לי2ה ןד

קיה . . . . . . . . . . . . האמת". "קנאתממפרון
קטא . . הי"1. דוד סו"ה וכו' הג' הרב מפני אגרה מי ? חנדכה כואין * **



 עושי ומפרממת כותבת שהיא התורה מדת תקפ"א( )מי. בתי הרשב"אז"ל
 שהן תורה של מדותי' אחר להלוך אנו צריבים כו' עשתה התורה ואםמצוה

 אהת הכנים יועזר בן יומף וכתבו עמדו קל"נ( )דף וב"ב כו'. נזעםדרכי

 המסודשים שמות לרשום נוהנין שדה. למד אתה מכאן שש הכניםובנו
 עכ"ל. מצוה עושי דלת ולפתוח מצות על פוב זכרון להם להיותלשמים

 בספרו,כרון
 שנקמף רכיכא ענפא האי עד, ערי יזכיקידקרת

 רב ונעלה, יקר בתורה' המופלנ הנכבד, הרבניבאבו
 זלמן שניאור ב"ר נ2עך דשוב2 מו"ה צדקה, ורורףפעלים

 חרש בראש לחייו, ל"ו בשנת ששפר ז"ל,יאמאבמאז
 למר חמיד, שהיה ז"ל המנוח בוימק* בעיר ומ"כ תרמיומיק

 נעים לתהלה, נודע היה ליובאוויץ, בישיבת ימיומאביב
 לבריות,ונחמד
 גיטא מרת והצנועה, הכבודה רעיתו תזכר,כן
 - בניו שנממרה ע!יה, יאקאבסאן יעקב רי בתרחל
 הנפמרת תרפ"ר, כמלו לחדש י"ר השמונים, בשנתיארק
 ורודפת וישרה, תמה לב, נריבת תורה, אוהבת היתהע"ה

 ת~צב"ה,צרקה,
  ולתהלה, לשם והנעלה, הנכבד בנם הורי הםהלא

 הצדקה ומעשה התורה להחזקת הלב ונדיב הרוחיקר
 יאסאבמאן בער דוב ב"ר מארים משה מרוהחמר,

 לזכרון המפר בהדפמת שתמך בוימק, יליד מניו-יארק,נ"י
 י'ל, הוריונשמות
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שלוםררכי11

 הקדימה.דרך
 הקדימה דרך פניו אשר שער אלויבוא
 י'ו "', וי"יק"י במעלתוויעל

 הדורשים. לפניאור
 ד' )שה,ש וכו' לשונך תהת וחלב דבש כלה שפתותיך תטפנהנפת

 ב"ר יוסי ור, שמעון, ב"ר ר"א בזה"ל: שם במ.ר ע"ז ודרשוי"א(
 ערבין ואינן ברבים ד"ת אומר שהוא מי כי אומר, ר,א ורבנן:חנינא,

 אומר, יופי ר, אמרן. שלא לו נוח נפה גבי על שצפה זו כסלתלשומעיהן
 שבא זה כדבש שומעיהן על ערבין ואינן ברב'ם ד,ת שאומי מיכל

 ואינן ברבים ד"ת שאומר מי כל אמרי רבנן אמרן. שלא לו נוחמצוף
 אמרן. שלא לו נוח בזה זה המעורבין וחלב כדבש  שוטעיהן עלערבין

 ואינן ברבים ד"ת שאמר מי כל אומר יוחנן ר' לקיש: וריש יוחנןר'
 שלא לו נוה כהופתה אדם בני על 'טערבה זו ככלה ישומ;יהןערבין
 שומעיהן על ערבין ואינן ברבים ד"ת שאמר מי כל אמר ר.לאמרן.

 אמרן. שלא לו נוח חופתה בשעת בעלה על שערבה זוככלה

 לשומעיהם ערנין האוטר ר"א כידמ1ר"שור
 נפה, טלשון נפת ררש וכו',כמלת

 נפת מלשון נפת דריש וכר כדנש ד114מרור"י
 וחלנ, רנש רקרא סיפא ררשי ורננןשופים,

 . כלה. מלת ררשו ור"לור"י

 שהמילו נמה 1"ל, כוונתם ולהנין לרעתדיי2ן
 נרנים ר"ת המשטיע האיש עלחונה

 "כרנש" "כסלת" שומעיהן על ערבין רבריושיחיו

 ור"ל ר"י טאטר וכן המעורנים"? וחלנ.כרנש
 "ככלה ערנים הררשן רנרי שיהיושררשו
 נשעת "ככלה או אדם", ננ' על חופתהכשער,

 באור. צריך ג"כ , נעלה" עלחופתה

 המוטלת ההוכה את תלנו מייצהםעמק
 להשמיע הבמה על העולה האישעל
 חים, ותוכחת תירה רנרי ישראל, עםנמקהלוה
 ובאי1ה מוסרו, רנרי את יכלכל אופןנאיוה

א"ן



למלרכם הקדימהדרךך8ר4מני12
 לכ אל יחררו שדכריו לקיי( יוכלאופן

 והח1ק' האדיר הרושם את ויעשוהשוסעים
 גס חים רוח ולהפיח הלבבות, אתלרכך

 ולכן הנקואות, והנפשות היכשותבהעצמחה
 ע"פ להמשיל דרכו, לפ' אחד כל חז"ל,באו
 חטר מאיזה הררשה תכן את וטליצהחרה

 וכי, "דבש" או "םלה" בבחינת אםתעשה,
 בעייה. נבארוכאיפר

 דרשו ע"א( )פ"ז, טצקא בכאבממכת
 מהרי ו'( י"ח. )כראשיהעה"פ

 פלת 31ת'ב קטח כתינ םלה, קמח סאיםשלש
 כאורחים עיניה צרה שהאשה מכאן יצחקא"ר
 הלא המהו שלטים וכן רבים האיש. מןיותר

 אכרהם א"כ כתהילה קסח 3רירה טש"כלפי
 עדיף וםלת םלה, ושרה קטח,אמר

. 
 טקטח,

 ברש"י עין 1 ההיפך טוה נראה אדרכהוא"כ
 היא פירש וכי' שהאלה מכאן בר"השם

 הכתוב פשטיות אולם סלת. והוא קטחאסרה
 . בזה. האריכו וככר הכי, טשמעלא

 המכנים האיש על כי נראה לרעתנואילכ(
 עליו לכלכלו, כ.תו כהוךאורח

 האורח הכונת אל ולהתבונן להבחיןהחובה
 המעלה, רם או הוא, פשומ איש אם אליו,הבא

 בכלכלתוומוונתעיו. עטו להתנהג איך ירעלטען
 על החובה א, המעלה רם הוא האורחאם

 היאתע המעם לפי הםעורה אה להכיןהנע"ה
 5עצט איש ואס וטפונקים, נכבריםלאנשים

 ורוח מעם לפי הכל את להכין עלין א1הת1
 מעדנים יאכלהו אם כי פשוטים,אנשים

 כה, עד שהורגל מה מכפי הה"ךוהפנוקים,

 אם כי וענג, נחת רי ירוהו שלא די לאהנה
 השינוי ע"י רבים טכאובים לו יגרוםאדרבה
 ככ"ב כמוכא רבות, למחליע תשאהע שוהווםת,
 רעים עני ימי כל יהנ"ל ר' ואמר א'()קמ"ו,

 כדשטואל טוביםז ויט.ם שבת" איכאוהא
 ופידש חולי, תחילת וםת שינוי שטואלדאטר
 שכל עני כטו חוק יםת, שינוי כד"הרשכ"ם
 אוכל וכשבה חריכה פה אוכל החוליטחה
 טתחיל כך מתוך חולי. תחילת גרכי' הכיבשר
 כהייהו אבינו אכרהם והנה וכו'.לחליע
 לא כמחלתו גם אשר האט'תי, אורחהסכנים

 האהל כפתח ישב ה'ום ובחים כאכ, שוםחש
 רץ כאים אנשים וכראותו אורחים עלוחכה

 נרטו וכאשר ביתו, תיך אל והכיאםלקראתם
 טציעא ננכ'א במכואר ערכים לאנשיםכעינ.,
 לכלכלס אכינו אברהם ההכונן לכן ע"א(,)פ"1,
- להם הראויכמזון - פשומים אנשים   
 "נקטח", כלוטר והרנלם טכעם תכונהלפ'

- הפשוט הלחם שלוההוראה - קטח   
 לפי יוכנו הסאכלים שאר כל נם כייורה
 להם יונרם לא לטען פשוט'ם, אנש.םמעם

 אמנו שרה אולם וזםת. שינוי ע"י הבאהחולי
 לא בכ"1 גדולה, אורחים מכנםה היתקהאם

 הא.רחים וטבע לרוח כ"כ ודקדקההתבוננה
 לפי טוכנ'ם התבשילים גם ש.ה.והבאים
 כ?' "סלת" אטרה ולכן והרגלם, טזגםתכינת

 לוי להתנהג א"א, של בכיתו שהורגלוסה
 שאמרה ומ1ה ושרים, הטעלה רטי אנשיםמעם

 האורחט . ומבע לרוח התבוננה ולא"םלת"
 ח1"ל החל'מו קורתה, בצל שבאוהערכים,
 ונכון. , באורח'ם עיניה צרה שהאשהמכאן

 להתנהג הנע.'ה על כי מהטכוארד)קען)-)ק
 קורתו בצל הבאים האורחיםאת

 אין ' "כקמח הורגלו ואם והרגלם, מכעםכפי
 לגופם זה י1יק פן "כסלה(' לכלכלםמהראוי

 הגופני כמ,ון הוא כ"1 אולם ו1םת. השנויע"י
 ה?א'ם האורחים כער הרוחני כמזיןאנל

 בדגן ורוחם . נפשם את להבייא כקולולשטוע
שמים
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 ע"פ נ"כ עמהם להחנהג וחלילה חלילהשסים,
 ומצב לרוח ולהסתגל להתכונן הנ"ל:כדר

 כי ,סלת", או "קמח' אם ולהאמילםהאורחים
 השוקעים, עיני את לפקוה החונה הדרשןעל

 סושכלים, בלסודים נם לשמע אזן להםולכרות
 לפתה להרחיב, ונפשם, רוחם את..להרים
 והכרמזיהפ, תכונותיהם רנשותיהם, אתולהימיב

 לדעת והבנתם שכלם ויתפתח ישתלםלמען
 תטיד החובה ולכן בעצם. המוב אתולהבין
 לקחו שומעי את ולכלכל להשפיע הררשןעל

 כסלת ופסלת מיג מכל נק' נעלה, רוחניבטזון
 "ר"א סליצהם, חין מעהה יוסתק וסהנקיה,
 ואינן נרבים תורה דבדי שאוסר מי כלא'מר
- לשוטעיהןערבין  רוחם את הריס שלא 
 "כסלת" - להם שתערב עד כ"כונפשם

 שלא לו נוח נפה גבי על שצפה11
 "3קמח" לכלכלם ישפיע לא אופן ובשוסאמרן"
 יתענגו עלירם אם אף "בסובין"וטכש"כ

 3.והר.השוטעים
 בשם עצמם את הטכנים האנשים נואלודכמה

 לטו ככל דרכם זה אשר"סטיפים"
 והלצוה, חדורים דברי הבטה מעללהשט.ע
 וגם והפל הבל דברי ע"י השומעים את4בדח
 דשן בהם אשר פה, ונבול ליצנות ידיעל
 להורות יוכלו ההטה ביותר, "המטיפים"נפש
 הסה האם ו והנכונה הישרה הדרך אתלו.ו
 סכף אם עטנו, בת שבר את לרפאיוכלו
 הכוה מתט? בהם אין ראשם ועדרגלם

 הראוי צבאות ה' לסלאך הדוסה האישבאמת ה~
 ואיום נודא לסצב הה! ספיהו? תורהלנקש
 את מעיזים לרעה "המטיפים" אנש" אםכזה!
 דברי ולהשמוע הקודש, ארון אל לגשתפניהם
 את יפערו והשוסוום ואפיקורסותנכלה
 מפי היוצא וסלה הגה כל תבלעופיהם,

 על חולה טהם איש ואין לרעה,."הממיף"
 רואים הקדש, בארון העומדת ההורהעלבון
 ושמחים לישראל ויקר הקרש כל את כבלעהם
 שבתי גרס טי האר"ו תרג, לא אלההעל

 בתורה הונה בחור טכל פנוים יהיומדרשנו
 והטטיפים הפרוצה, החדשה הספרות לאאם

 שנערי גרם ומי ו דבריה אה המשמיעיםהאלה
 את גאוה ברגל 1ירססו קדש כל יחללוישראל
 הרעים הרו,מם לא אם התורה מומדותכל

 הנניא ירמיהו דברי עליהם קורא והנני . והאלו
 נחלה שנרי על לי יאוי כ"ו( כ" י"מ,)י",

 ומפרש ואשאנו" חלי זה אף אמרתי ואנימכתי,
 אהל - "אהלי' טכתו: נחלה נמההנביא
 ,וכל - התלסידים טאת - "שודד" -התורה

-מיתרי" - הדת טיתרות   ומוף "נתקו", 
 וכנגד ביותר דכריו את הנניא טפרשהפסוק
 ע"מ - יצאוני, אבני אומר הוא שידד'"אהלו
 מיחרי "כל וכנגד "ואינם", - לשובשלא
 יריעותי", וסקים אהלי עוד נוטה "אין -נתקו"
 "כי הזה? הגדול והחורבן ההרם את גרםומי

 לא וך'כ דרשו לא ד" ואה היועיםנבערו
 "וכל - תלה על הרת את להעסיר -השכילו"
 ובאטת התורה. טאהלי - נפוצה"מרעיתם
 נעם האטתים הרועים הירשנים עלהחובה
 ולהכין חז"ל אנרות שדסות את ולשרדלפתח
 נק,ה "כסלח". פמלת מכל נו[י רוחנימזון

 האיש ורוח נפש את ומחזק המזיןומהורה
 תורתו עם נגולה לעמור יוכל לטעןהישראלי,
 מבא, עםישראל דנל אה ברמה ולשאתויהרותו

 ורבנן יומי ר' באו נחוצים תנאים שניעוד
 רוזנאי ברבים, דורש בל עללהמיל

 בבחינת והשני "דבש", בבחינת הואהראשון
 לפני מדברותיו לישא ברצותו הדרשן"חלב".
 הדבורה אל ללכה עליו החובה השומעים,קהל

ולהתלסד
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 כל פני על תישוט היא איך טסנה,ולההלמר
 את תמוץ פרח אי,ה תטצא וכאשר ,השרה
 הררשן כן נכורתה, כך אחר והפליטהורכשו
 והטררשים, התלטור שרה כל פני עלישוט

 שישגיח ומכלי והאחרונים, הראשוניםהכפרים
 איזה וע"י ספר, כאי1ה נאמרו כנר הרבריםאם

 למטרהו ונחוצים נכונים הרכרש אם והיהמחכר,
 שומעי קהל לפני וישטיעם ררושו אליניאם
 עסים את נפיה תטץ אשר כהרכורהלקחו,
 וטעתה ככורתה. ות"ליטהו ושושן פרהכל

 שאוסר מי "כל הנ"ל יוסי ר' רכריטפולשים

 .שוטעיהן על ערכין ואינן כרכים תורהרנרי
 התבונן לא אם כלוטר טצוף", שבא זהכרבש
 ע"י ועמים מצוף הכ.א הרנש הכנתאל

 הירשן נם כן יר, אל יר תקכצם אשרהרנורה
 המפרים פרי טמיטכ ררושו אל קלט לאאם

 אמרן". . שלא לו "נוהוטחלביהם,

 חר"ת, ה~א ט,,דכש" ההיראה ניננמצא

 נחמהים נשגבים והניונותרעי'נות
 משמיעם והררשן אחרים, ע.י השחורש.םיערנין

 על טורה "חלכ" אכל שומעיו, קהללפני
 הררשן של עשרונוו;יו פרי יליריחרושים
 וחלנ, רנש כין ההנרל הוא ,ה כיבעצטו,

 פליטה אם כי הדנורה לשר איננוהרנש
 מעצמה ה,א והחלכ כפיה, טצצה אשרטהפרחים
 כ'( )1., בככורות כמאמרם הנהטה של"נופה

 טהם אחר' ככל והנה חלכ. ונעשה נעכררם
 כרכיפומקפיר הדורש וריעות.א, מעליותא צדיש

 פעם נכל לא הנה רוקא, סשלו יהיושהחר"ת
 אם והמנו השומעים, מ.את רצון להפיקיוכל
 סה כי כיוהר, ערנים אינם חחרושיםעצם
 הפעם לחרש כירי עלתה לא אם הררשןיעשה
 אשר תחת הלנ? את הממשיך מתאיםרכר

 הוא משלו תטיר שיהיי מקפיר שאיננוהררשן

 המחכרים פרי ממיטנ כררושו ולשים לנחריכול
 כיותר, ויתקנלו ינעמו רנריו 1ח1ומעיריותיהם

 הרורש אצל טעליותא צר גם נטצאולהיפך
 השומעים על לפעול יוכלו רבריו כימשלו,
 המיר הבאה ההתרנשות ע"י ואריר חזקרושם

 הא.ש כשכל שנתחרש חרוש רנר הנרתלרנלי
 אצל טנעי רבר הוא אשר נכחן וככרהרורש.

 כהלכה אם רנר, אי,ה נעצמו הסחרש אישכל
 את כיותר ויסניר יטעים שהוא כאנדה,או

 לא אולם עצומה; נהתרגשות וישמיעוהחרוש

 עצם אט אף מאחרש חר"ת המשמיעכן
 ההטעמה, זאח ככל נכונים, יהיוההרושים

 כך כל חזקה תהי' לא ההתרגש",וכיחוד
 לנ אל' עמק עמק שתחרראצל,הרורש
 יהיו שהרברים כחפצם רבנן ולכןהשוסעים,
 את ויפעלו יעשו ונם הלכ, אלקתקכלים
 שניהתנאים הדרשן על הט.לו הררוש,הרושם

 רברי טמפרים שיכחר ע"י והתנו: יחר,גם
 וחדושים רע.ונות נמשכצות ויחנרםהר"ת
 לא ונם דשומעים אצל יתקנלו למעןטשלו,
 מצד הראיות וההתרגשות ההמעטהתהסר
 "כל 1,ל: מנואריםהיטכרכריהם ומעתההררשן.

 על ערבין ואינן ברנים תורה רכרי שאוטר.טי
 של טיכם מעלח ננר כרנש"שומעיהן

 הרורש של העצסי בחרוש סוכרחיםהחדושימשאינם

 הכאים וההתרנשוה מעלתההסכר נגר --,,וחלכ"
 כזה 1ה "המעורנין - העצסים מרעיונותיותמיר
 סתובר להיות צריך כלומר אמרן", שלא לונוח

  עטכ"ר. יחר נם התנאים משניוסורכב
 רכרי לנאר אמ כי לנו נשאר יאמעתה

 ררועעו בראש . הנצנים ור"לר"י

 הררשה, וטיב מתוכן חז"ל לנו שהוריעו אחריכי
 לנו להורות כעת באו להכינה, חומרומאיזה

 הררשה. את ולהרר לפאר הנחוצה מהחיצוניותנם

ידוע
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 בשני רבר כל תארו ההניון בעלי כיין*דע

 "והתאר המתטיר" "העצם והם:שמות,
 של כוס ויעשה יכין אשר איש למשל,המקרי"
 ממנו אשר החוסר כלוטר הכסף, הנהכסף,
- ההפץנעשה  הצידרים עהעצםלץ הוא 

 להרר לפאר, רק הנעשים ההצוניםוהפרהים
 בשם נקראימ הם 3עליו על ההפץ את)לחבב
 כן לא לעולם, יבוטל לא "העצם""תאר".
 ע"י כי יתט'ר, לא הוא הסקרי""התאר

 והפרחים הצעצועים כל ' התמיריתההשתמשות
 "התאר אמנם ואם סהחפק. כליל ויעברויחלפו

 גם נחוץ בכ"1 קימא, של דבר איננוהמקרי"
 בו ולתת בעלו על להנבו כרי חפץ לכלהוא
 יטיף אשר ררוש ככל גם כן נאותה.צורה

 השליטים המה "והתאר" "העצם" הנההרר?ן.
 היס1רות המאטרים, הסה ,והעצם".בכל.

 בית: את הררשן יבנה עליהם אשרוהקעוונות
 וועצם",המה בשם שנקראס אחרי וכמובןדיושו,

 לעולם, וקימים הוקים ביסודות להיוו3מוכרח.ם
 נחוץ ,ה מלבר אולם תורה, שללאמתה
 שפה ע"י וה"נו הררוש, על הן לויתלהוס'ף
 הסלהיבים ע.ם וטבטאט וצחה נקיההגיונית

 המה, חצונימ רברים כי ואף השוטעים לבאה
 כ,,התאר" רר1ש, לכל המה נחוציםבכ"ו

 . חפץ.לכל

 לחופה, מובלת כלה כי איש בשטעדהנה
 הכלה את לרא1ח שור, וירלגירוץ

 3כא מכנר, לו נורעת העלמה כי אף3'0יה,

 סנות: שתי מפני באפריונה לראותהישח1קק
 בהן תערה אשר והקשוטים דשמלוחהאחת,
 לה יומיפו 1חופו;ה כלולתה. יום והשגיתהכלה,
 יכירנה לא אשר ער תפארת ונ,ר חןלוית
 לבר הררשן כן היא, אחרח אכן .כיונרמה

 צריך עליהם אשר והרעיונות היסורחההטאסרים

 נכונים שיהיו ביותר, ולרקרק להתב,נןהרורש
 מההרור שנם טהראוי האמת, אלומכוונים
 את ולקשט לפאר עינו, את יעלם בלהחיצוני
 שנית, 1את ועור 1ההורו הפאר בכלדרושו

 לשעתם גם נאמרים יהיו שהרבריםלהתב1נן
 נם דשניהם טדב, מה בעתו רבר כיוזמנס,
 הש"עים על הררשן רברי את יחבבויחר

 וכמבואר הארם. בני על באפריונהכהכלה
 כשמ ל"א )תתקפיח( שה"ש שמעוניבילקוט
 תכשיט כל נותן לכלה שמקשטת ה,ושגורלת
 תורה רברי כך לה, הראוי למקוםותכשיט
 במקום ורבר רבר כל טקושטים להיותצריכים
 ר"י: רברי מובנים ומעתה יעו"ש. לוהראף
 ערבין ר3רין 1אין ברבים ר"ת שאומר טי"כל
 -- הקשוטים טצר - 11 ככלה הארם בניעל

 שגם מלטר - בחיפתה הארם נני עלשערבה
 אטרן". שלא נוח - גורםה1מן

 ההיצונית הצורה אה יראה לק'ש ייש .גם
 ביותר הרברים יקלטו לסען מאר,לנחוצה

 "ככלה ר"י שררש מה רק השומעים,לא1ני
 ריש נעיני ישרו לא ארם" נני על שערכה,1

 ההרור על הסתענגים האנשים כילקיש,

 על יקפירו לא הסה הכלה, שלהחיצוני
 בעלת הכלה אם להם היא ואחתפנימיותה,

 לא, או הפנימי, בערכה ומצוינת יקרה,נפש

 ררושו אה ולפאר לקשט יחקה הדרשן אם1לכן
 למען תפארתה כלי תערה שהכלהברטיון
 כי לנו יצא הארם, נני שאר נעיני הןמצוא
 האור על החיצוני, הווהר את יבכרהררשן

 ל1את לעיקר. התפל את ויעשההפנימי
 שאומך סי "נל לוסר: נררשו לקיש רישבא

 הארם בני -על ערבין ואינן פרבים תורהרברי
 כי אם אשר נעלה" על שערבה 11ככלה
 הכלה של החיצוני וההרור ההור על גםיתענג

בכ'
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 לאהבה לבו את יקחו לא לנד הסהבכ"1

 יתטיד, לא החיצוני התאר כי נירעוולכנרה
 שכלה לבבה, סהר הנשגבות, טרותיהורק

 את המחבבית הפגולות הטה הןוהתפתחותה,
 התאר כי אם הררשן כן בעלה. עלהכלה
 ככ"ז ררשה, בכל נחוצים החיצוניוההור
 החיצוני הקלסתר יעמם שלא הרורשיתנונן
 לרעת השומעים ישכילו למען הפנימי, האוראת

 התפל בין והתוך, הקליפה נין ולהנחיןלהכין
 והדור י51' זל החיצןני טהברק לא ניוהעיקר,
 כל על אם כי נפשו, את הארם יחיההררשה
 מק-אי ספניני היוצאים והמרות המומרטוצא
 להפיח יוכלו המה רק חן"ל, ימאמריקרש
 הנפש את ילרומם האמטקית היהרות ןיקאת

 ובבא.. בזה לולמוב

---------- 

-

-

 י
- - 

 * ןןן 1
 לפעלי ומהתה ה' דרך לתםמעז

 כ"ט(. ה )משליאון-

 אומרים הללו הלל, ובית שמאי בית נחלקו ומחצה שנים שתי רבנןתנו
 לו נוח אומרים והללו משנברא, יותר נברא שלא לאדם לונוח
 יותר נברא שלא לאדם נוח וגמרו נמנו נברא. משרא יותר שנבראלאדם

 במעשיו.~ ימשטש לה ואמרי במעשיו יפשפש שנברא עכשומשנברא,
 ע.ב(. י"ג)עירובין

 אמוראי, תרי או תנאי תרי רפליגי היכא רכל הש"ם שערי כאי לכל נורע ,ההנה
 לפרושי אח"כ הש"ם רגיל פומר, והשני מחייב אחר מחיר, והשני אומראחר

 רטאן טעטא סאי רמתיר, רמאן מעמא וסאי ראומר, רמאן מעמא מאי ולאמר:טעטא
 למבחר הנתעת שאלה הואת, הנכברה יבהשאלה רפשר, רמאן טעמא טאירמחייכ
 פרש הש"ם אשר שאלה לפתרונה, מחכים אנשים ורבבהק אלפי אשר שאלההיצורים,

 אשר כןאת גרולה שלהכ,שאלה טחלוקת כשום פרש שלא טה מחלוקתם, ןטן סשךלנו

שקלו
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 טעטיהם בש"ם לנו נתפרש לא ופחצה, שנים שתי טשך תבל מצוקי בה ומרושקלו
 להתבונן עלינו ולואת כ,ה, ארוך ,טן משך טחליקתם להטשיך הניעם אשרהברותיהם

 וםבר"יהם, טעטיהם לדעת מחלוקתם דבר שרשאהרי

 החכם האיש מי מ,( )ירמיה דכתיב מאי רב אמר יהודא רבאמר
 - הארץ אבדה מה על וינידה אליו ה, פי דבר ואשר ואת אתויבן

 שפרשו עד פרשוהו, ולא נב'אים אמרו פרשוהו, ורא הכמים אמרו והדבר
 אשר תורתי את עזבם על ה' ויאמר מ'( )ירמיה שנאמר בעצמוהקב.ה
 חחלה בתורה ברכו שלא רב אמר יהודא רב אמר לפניהם,נתהי

 א'(. פ"א, ונדרים א' פ,ה' מציעא)בבא
 התורה את ללמר מתעצלים היו לא אשר א( כ,ה, מוור חויון על תמהוי*ב:יכ(

 דבר באמת אשר - התירה ברכת לביך ורק אדם, של כחוהטתשח-
 ישראל את והגלתה בתינו את החריבה רוזורה ברכת וסניעת רצו, לא - הואקל
 בתורה ברכו לא ישראל 3אמת אם ה,ה בהמאמר להעיר יש ב( ומדוע? ארסתמ,סעל
 כמו ההוא ה1מן וחכמי לנדולי ומכש"כ לכל, ונורע ספורםם היה הןה הדברהלא

 על להשיב ההוא שבדור והנביאים החכסים ידעו לא ,ה ומדוע והחכמים,הנבקוים
 גרטה אשר המכה את ולהוריע לפרש בעצטו הקב"ה שהוכרח עד הואת,השאלה
 טדוע לדקרק י,ם ג( יעו"ש, 1"ל יונה הר' 3שם בר'ין שם בנדרים יעין ? הארץאבדן
 דאטר הא על שם .התוספות בעלי הקשולא

 כי.
 ברכו שלא מפני אברה הארץ

 כמו אדסתם, מעל ישראל גלו חנם שנאת רמפני אטרו ב'( )ט' ב,ומא והלאבתורה,
 חרבה לא יוחנן דא"ר הא על חינה, לא בר"ה ב'( ל' מצ'עא 1בבא התום.שהקשו

 הרין, מש1רת לפנים עבדו שלא טפני אלאידושלים

 חק'רה נקדים יצמח ררושנו שיחטר*ם
 גדול' בה התוכחו אשראחח,
 "טורה במפרו הרטב"ם דברי כה הלאהפילוסופיה
 ש,את חושנים יש 11"ל: י"ג פרק ג' חלקנבוכים"
 ,ה לכל התסלית בקשת ר"ל מהויבת,השאלה
 טציאות כלו הטציאות שתכלית יחשבו וכןהטציאות

 שנעשה מה ושכל השם, את לענוד לבדו האדםמין
 מובבים אינם שהגלגלים עד בגללו, נעשהאמנם
 פשומי וקצת צרכיו, ולהמציא לתועלותיורק
 הרבה הסחשבה זאת יעירן הנביאיםםפרי
 וגוי, ולילד יומם בריתי לא אם יצרהלשבת

 היו הנלנלים ואם וגו' 'לשבוז. באהלוימהחס
 בעלי מיני שאר שבן כל האדםבעבור
 לצדקה המורה והרכ עכ"ל, וכו' והצמחיםחים
 ובגלל : טמיק ולבסוף ה,את הרעה עלהשיג
 לפי אצלי האמתית הדעת הזההרבר

 העיוניות, לדעות והנאות התוריותהאמונות
 שהם כולם בנמצאות- נאמין שלאהוא

ס5ני
 שאר ג"כ יהיו אבל האדם, סציאת '

 רבר מפני לא לעצטן מכוונות כולםהנמצאות
 סיני בכל התכלית שאלת נ"כ ותבטלאחר,

 העולמ, בחרוש דעתנו לפי ואפילוהנטצאות,

שאנחנו
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 ברצונו, הטציאם העולם חלקי כל נאמרשאנחנו
 אחר, רבר מפני וטהם לעצמן, סכו~ניםטהם

 שיהיה שרצה וכמו לעצמו, מכוון ) ההואהאחר
 דשמים שיהיו רצה כן נכצא, הארםמין

 המלאכים ,~יהיו רצה וכן נמצאים,וכוכביהס
 עצם בו כיון אטנם מהם נמצא יכלנמצאים,
 באר ומנרתו וטעמו עכ"ר. וכו' ההואהנמצא
 שהארם משדם י"ד פ' ח"נ בהטורההרמב"ם

 ומהותו בערכו פחוח הוא האחרון הנבראשהוא
 בהיוה וא"כ השמים, ~צבא הגלגליםמטהות
 רחוק והטדרגה המעלה נוקרת גםהבדלם
 ונבחרים טעוליס הייתר שנוצרו לחשובהוא

 הוא שהארם א"א ולפי'1 מהם השפללתועלת
 יעו"ש השטיטים, לנמצאים התכליתיתהסבה

 שגראה )וכפי הרטבי,ם טרנרי למהיוצא
 שתכלית הפילוכופיה( חכטי משארגם

 הוא הארם כענור לא כולם הנמצאיםכל
 רבר שכל אלא החכמים, מן קצח חשנוכאשר

 עצטו לתכלית מכוון הוא והתחתוניםטהעליונים
 אחריהי1ת1 והארם יתעלה. חכמהו נורהכאשר
 ג"כ הוא הבריאה בשלשלת האחרונההמבעת
 הרב הח,יק ואחריו הנמצאים. מכלפחות

 י"כ( )פרק עולם". "בחינות בםפרו -הבררשי
 אוברים יזוריס לעבור נוצרו שלכך "לא :לאמר
 חלילה עליהם, וגבוהים מהם נכבריםשהמה
 לאובר' והעומר לוולל היקר להכניעליוצרם
 משקלם כלים להכין חכם פועל יחשבולא

 כר1ל מהט לעשות כסף ככר אלפיםעשרה
 ירעה לא והבונה בהכונה יצרם אבלאחר,
 ומצאו כן, כהב בםפריו הרלב"ג וגםבלתו".
 ת1כרנו כי אנוש מה סהכתובים סטךלהם

 אף קמ"ר( )שם רמה להבל ארם ח'()תהלים
 2אלו וכיוצא כ"ה( )איוב רמה אנושכי

הכתובים.

 יצחק" "עקרת בםפרו מהרי"ע הרב~לילכ:
 הרעה כי : 11"5 ע"1, פליג ה'שער

 דבריה על ומפריןה התורה חומת מפילהה:את
 מורים הארצים הגופים בבחינת והנהוכו'

 ובבחינה וכו' רנר מהם נכחר ולא להםאנחנו
 ת1כרנו כי אנוש )מה הכתובים נאוההיא

 קמ"ח( )שם רמה להנל ארם ח'()תהלים
 ושפלותם פחיתהעם על המורים כולםועור(
 אבל הקימים, הנמצאים אצל ערכמומעומ
 הצורה נבחינת אם כי נאסר לאאנחנו

 שנברא נאטר עליה אשר העל'1נההנכנדה
 בטלו בבחינתה כי אלהיט ורמות בצלםהארם
 הןאת הנכברת שהצורה מצר מעגותיהםכל

 השכלים מררגת וטררגתה רוחניתפשומה
 לנכבר" "הנקלה לומר וחלילה וכו'הנברלים

 לא וגם וכו' היא יקיה נפש איש נפשכי

 נפש והיתה גאטר כן כי לאובר""העומר

 כ"ה( א )שמואל החים .בצרור צרורהארני
 הם אבל אחר" בר1ל "מחמ ג"כ ואינהוכו'

 לנגרם נחשב 1הב אין יקר, כלי חקראין
 תליא הדעות שתי כי וספרשלמאומה,
 תןריע( )פ, בילמרנו המררש חכמיכמחלוקת

 לקיש ריש קל"מ( )תהלים צרתני וקרם אחוראמר
 יום למעשה וקרם בראשית למעשה אחוראימר
 יום לטעשה אחור אומי פדת כן אלעור רניראשון,
 יראה באטת הנה . הששי. יום למעשה וקרםהששי
 שננרא עם הארם כי אוטר לקיששריש

 השפלים, הנטצאים לכל אהור הפעלמתהבריאה
 קריסת נראשית, מעשה לכל אחורשהוא

 ראשון יום לסעשה אפילו היתהמחשנת.
 המחשבה ותחלת ולצרכו לו גברא שהכלכלומר
 יום למעשה . קרם הוא וכאלו המעשה,סוף

 שאמרו וע"ר הנריאה, יטי ששת וכלראשון
 תורה קרמה שנה אלפים פ"ח( )נ"ר1"ל

לבריארו
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 ואמנם בכיונתם. רכים שנבוכו העולםלבריאת
 אלא נברא לא שהעולם שכיון שירצויראה
 בריתי לא אם שנאטר כמו התורה,בשביל
 ל"ג( )ירמיה וגו' וארץ שמים חקות ולילהיוטם
 התורה 3שביל בראשית פ"א( )ב"רואסר

 שנמשך הזמן אותו כל הנה ראשית,שנקראת
 החל שהוא אבינו אברהם עד עולםטבריאת
 הכתוב כס"ש ומצוותיה הזאת התורהלקתם
 )בראשית וגו' בקולי אברהם שמע אשרעקב
 אינו, כאלו העולם היה ההוא ה1טן כלכ"ו(.
 1"ל וכמ"ש תכליתו הגיע לא שעריןלמה

 שאם וארץ שטים מעשה עם התנהתנאי

 הרי לא ואם מימב התורה את יקכלוישראל
 ולכבה נ'( )ע"ז ובהו לתהו אתכם מחזיראני
 שהא באומרם תהו ההוא לזמן ח1"ל קדאיהו11

 תורה אלפים שני ההו אלפים _שני עלטא הויאלמי
 ההוא בכך היה הזה הזסן כי צ"1(,וכו')סנהררין

 אטתית הויה להיות התחל וכאלו מעטבקרוב
 התורה האטת ע"ר והנה והלאה. האלפיםמסוף
 התחיל שמאז למה קרטה כבר ההוא ה,טןכל

 ולקבלתם. לפרפומם הצ-יכים הרבריםלהכין
 במחשבה נמצא הוא כי בארם עצמו העניןוכן

 לא כלו והעולם כריאה של ראשונהמשעה
 ששי יום פוף ער תהו מכלל. כמעטיצא

 רני אמנם הארם(, )והוא הכליתו,שנברא
 הארם היה שלא אומר היה פרת בן.אלעזר
 נטצאו באשר ראשון יום למעשה במחשבהקורם
 יום לסעשה שקרם אנל .העליונים, הנמצאיםנו

 אשר הב"ח נבראי שבששי לפי כי ו1הששי,
 שבשפלים נכברה היותר הנריאה שהיאבארץ,
 לטעשה מחשבתו שקרמה אמר לזה הארס,זולת
 טאמרים היבה נמצאו ואולם וכו'. הששייוס

 ריש רעת היות בהם שיחליטו במהלרז"ל
 שוחר נמררש באריכה מפורש הנכון הואלקיש

 אומר הוא וכן וחותם ע"ש( קל"פ )תהליםפוכ
 שבו וקרם גסר שנו אחור צרתני וקדםאחור
 השטימים שהגרמים פרשנו כן ועלההחיל

 יתרה במעלה ושהארם האדם בעבורנבראי
 בעצמותו הארם מין שסעלת וברור וכו'עליהם
 חמה שנלגל השטימימ הגרסים סעלתעל

 ~מציא~ז סבת ששמו במה ו1ה שבהםהגרול
 גלגל מציאות טסבת שעור לאין נבוהה גבוהההארם
 לאשר צ"ל ואין הגרול המאור שהואחמה
 הגלגל סבת שהיה בסה והוא מטנו,לטטה
 הוא שהאדם הבריות לשמש ותכליתוה1ה

 רבים מאסרים יש ועור וכו. חזכליתןהראשון
 לקיש ריש רעת על הרין זה פי0קיןלרו"ל
 מעשה עם הקב"ה התנה תנא. שזכרנוכאותו
 העולם כל ומ"ש ה'( פ' )ב"ר וכו' וארץשטים
 וכו' בני חנינא בשביל אלא נברא לאכולו

 העולם כל הארם כל זה כי טא. כ"א()ברכיח
 ו'( )שם לזה לצוות בשביל אלא ננראלא

 הרב רברי מתוך והמורם עכת"ר. וכו.ו1ולתם
 מעולם כילה הכריאה תכלית כי יצחקעקרת
 הגלגלים עולם המלאכים, עולם ערהשפל
 נבראו כולם הקרש, וחיחן ואופניםשרפים
 בטעלתו עולה שהוא באשר האנושי מיןבעבור
 הישראלית, אוטה בשביל האנושי ומין כולם,על

 התורה. בישביל הישראליתואומה
 דעת בזה, חלוקות רעות כי מזה לניינבא

 כל כי והכררשי הרלב"גהרמב"ם
 ומפני לעצמו טכיון ה,א בהע,לטותנמצא

 פחות הוא האחרון הנכרא בהיותושהארם
 לא הנטצאימ, הנבראים טשאר וטההזובערכו
 הבריאה. כל של התכליתית הסבה להיותיוכל
 הבריאה כל שתכלית הטהרי"ע רעתאולמ
 בהיחזו והארכ הארם, בעבור רק היתהכולה
 עולה הוא הבריאה כל של התכליתיהיסור

במעלתו
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 וכרי כולה, הבריאה כל על וטררנתובטעלתו
 נתכונן הבה הוה העמוק בענין ולבארלהחליט

 האדם. בבריאת הנאטר בהכחובבדאשדגה
 כרטותנו בצלסנו ארם נעשה אלהיםדי~לכמר*

 השמים ובעוף הימ בדנתוירדו
 על הרוטש היטש ונכל הארק ובכלובבהטה

 כ"1(, א' )נראשיתהארץ

 "נעשה הלשון א( היה: נהנתנומקשימ
 פתהון ונותן טאר קשהארם"

 הארם בנריאת כי חלילה, לאטר למיניםפה

 וכנר הק3"ה יולת אחרים כהותהשתתפי
 נכרא מדוע ב( עי"ש. ברש"י ב,ההרגישו
 ? באחרוגה היצורים מבחר הוא אשרהאדם

 לא למען אסרו א'( ל"ח )בסנהרר,ן1ה1"ל
 קרמך יתוש לו א"רים יתנאה "םיתנאה,
 אשי לטעלה הבאנו וכבר בראשית.נמעשה

 האחיון נברא שהארם מה קושיא האי משוםנם
 הרטב"ם הפילוםיפים החליטו המציאותבמררנת

 סכל בטשה פחות שהוא יהרלב"נהנררשי
 יה.ה שהארם אפשר אי ,ה וסשוםהנטצאים
 יאנחנו . הבריאה כל של התכליתיתהסבה
 לנו נפלם מאר הקשה הזה הכתיב3באור

 אל. בית העולה נררךנתיב

 נשיא או סלך להיות הטתעתר האישהנה
 בחכטתו מעם טורם להיות עליוהמרינה

 ונייפות שונים בסרעים להשתלםובהשכלתו
 ונם הטלחמה תכמיסי את לדעתשונות,

 ינקר פה יריו, את ינה נל האומניתסמלאכת
 והתלטירים הנטנסיון אח העם נשיא אוהסלך
 את להכיע עליי מחברותיהם, את לפניוטגישים
 ם"רותית בשפה כתובה עבורה אי,ד יעתדחא

 עלנים. בשפת ואיוי הצטינות, לאותהראיה
 הראשונה, על האחרונה את .נקר אםאולם
 את יבןד מעמר באותו הגטצאים הפדריםהנה

 לאיש ייחשבההו נפש נשאמ בלבםהנשיא
 והמלך טנבור יעשה פה שפה; כל לוהסו,רת

 השרר, בבנרי לבוש םים1 על ירכב הנשיאאי

 הטלך על זה אחרי 1ה לפניי עובריםוהנרירים
 בהליכתי הצטין נרור איזה משפטו אתלהניר
 הטלחטה תכסימי אם אול:ו הנכונים.ינמרריו
 אית את יענר כי יהכן לו, יהיומוזרים

 הכניד, לאותו ראיי שאינו לנדורההצטינית
 שאינו לאיש ויחשבהו בלבו ינזהו הנרורושר
 הנשיא יבקר פה המלחטה; בתכםיםי כלליורע
 ואחד אחר כל לאוטנות המלאכה ניתאת

 איש איש לפניו ינישו המתלסריםטהאימנים

ממלאכתי
 להבחין הנשיא על , עישה היא אשר

 השלמית, צר על נעשה חפץ או כליאיזה
 לא אם אולם . טנרעוה נטצאית עודובאיוה

 הטויה המדבהק האימן הכה האמת אתינוון
 ייחשבהו בלבי הנשיא את יבזה התלמירס,את
 כלי בין להכחין יראה ולא לו שעינימלאיש
 עור בו שנמצאית וכלי השלטות, צד עלשהוא

 איש בהיותו הנשיא אי הטלך בקצרה:מנרעות.
 ביאש עומר והיא המרינה אנשי טכלהטיבחר
 נאישיוהו נם טעם טורם להיית צייךהמלוכה
 וביריעותיו ותבינהו השכלתו בחכמתוהגרולה

 : המקצועות. בכלהכלליות

 כחית כל על הטושל בהיותו ה"רםכן
 ח' )תהלים הטשורר שאמר כמההבריאה

 תחת שתה כל יריך במעשי תמשילהו ח'ט'י'(1
 וכל שרי, בהטות ונם כלם ואלפים צנהרגליי,
 נם כי ער הארמ מטשלת ינתפשטה נרלהכר

 אשר טהצפור כלוטר הימ" ורני שמים"צפור

 םרים כולם בים אשר הרנים ער בשמיםתעוף
 בכל היחירי הטושל בהיותו ובהכרחלסשסעתו,

 יסי בששת שנבראו כולה הבייאהמכמני
 כל של התכליתית המבה היא טמילאהבריאה,
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 נם עליהם נעלה והוא הנבראים,הנמצאים
 הנמצאים טבעי בו שכולל זה ידי עלבנחינתו
 : הימודות ארבע של כהם וכהותיהם,כלפ
 הצומה הדומם, כה ובן עפר, מים, רוה,אש,
 תכונות האחרון לוה אשר מדבר בלתיההי

 מיוהר, מבע מהם אהד ולכל שונותמתכונות
 להנשר הע,ות, טבע ולהשני הצניעות פבעל,ה
 וכן האכ,ריות מבע ולהעורב הרחמיםמדת
 ב'( ק' )עירובין יוהנן ר' שאמר כמהכ,לם,

 צניעות למדין הינו תורה נתנה לאאלמלי
 והאדם וכו', מיונה ועריות מנמלה ונזלמהתול
 והמעם כולם, הנמצאים כהות כל כוללהוא
 כל על המשילת. העליונה ההשנחה כיאחרי
 וההכלית היחידי המושל ובהיותו הבריאה,כהות
 מפני בבהינתו נם עליהם נעלה הואשלהס,
 מלך ומשפט הבריאה כל כחתק כוללהיתקו
 להגיע האדם ינול היה אופן וכאיזה לו,נתן

 בששת לזאת כ,אתו ונכברה גדולהלמעלה
 ואת הארץ ואת השמים את ה' עשהימים
 הששי ביום היותם ואהרי כולם, הנמצאיםכל

 כולה הכריאה לכל הקכ"ה קרא השלמתעכגדר
 נשתתף ואתם אני : כלומר ארם" "נעשהואמר

 הנפשיים הכחלת אר; בה אתן אכיבבריאתו,
 מתחת החצובה הנשמה שלי-אתהרוחנימ

 כחותיכם י את בו תנו הותם כבודי,כמא
 כדמוחנו", "בצלמנו : חהו "בעיכםתכונ"לם

 כל האדם בבדיאת להשתתף שהוכרחווהמעם
 הים בדנת "וירדו התורה פרשה הבריאהכחות
 הדודה היותו אחרי כלומר: השמים"ובעוף

 השמים, עוף ער בים אשר הדנים מןוהמושל
 כלם כחות גם בו ויוטבעו לו יותנובהכרח

 לו, מלך משפטכי
 "וירדו באר '"ד[ פ' שלישי ]בהלק הרמנ"פ]4וולם
 טבעו להגיד רק לנך, שנ3רא ענינו שאין הים'.בדגת
 בטנעו ששס ]פרוש עליו. יתעלד דשס הטבייואשר

 יב"ל. קרשקשן וולתו, חייס בעלי בל עלשימשול
 לא "ב. ביבלתו ונהן טבעו רק שוה בוה,בוונתו

 באמה אולפ נברי"חו. איי" שנ1עד חבליתושו"
 הרורה הוא שהאדם אחרי מורה הכהובפשטיות
 וכמו הבליחס הוא ממילא הנבראיס בל עלו"מושל
 המוגאים והגד"א הרמ3"ן מדנרי גס בןשנר"ה

 האדם נברא לפיכך הכתוב מבאור ינויפיא י;1.שן.לקמן
 כל כחות כולל היותו מפניבאחרונה

 דנל את והנישא עליהם המושל הוא והואהבריאה*(
 המהרי"ע, כדעת וזהו כולההבריאה

 בהרמב"ן מבואר אלה כרברינוד%423מוע
 נעשה עה"פ כ"1( א')בראשית

 כעבור וכו' הארם בעשית נתיחר : וו"לארם
 כלומר נעשה נאדם אמר וט' מעכתוננדר

 הארץ שתוציא אדם נעשה הנזכרת והארץאני
 עחיה בבהמה עשתה כאשר מימורההנט,

 מן עפר האדם את אלהים ה' ויצרכדכתיב
 כדכת'ב עליון מפי הרוח ית' ה" 1'תןהאדמה
 כדמותנו בצלמנו ואמר חים נשמת באפיוויפח

 ה. ר עה
 רעה חיה ברא בעולמו, שברא מה בל בארם ~יצר ל"א( )פרק נתן דיבי באבות מטאר וכן*(

 ריה בדא בעולמ ריח נרא וכי, אדם של מעיו בני זה באדם רעה חיה בראבעולם
 בעולם עצימ וכו', אדם של אורו 1ה1 נ,ארם תמה נעולם תמה וכו', אדם של ח1טמו ,הכאדם
 באדם ברא בעולמו הקב"ה שברא מה שכל למדת הא וכו' אדם של עצמותיו וה באדםעצים

 נארם. נכללת כולה הבריאה כל כ, כדברינו ממש והואעכ"ל,
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 אשר לארץ גופו בסח:ונת לשניהם ירמה3י

 שאינה לעליונים ברוח וירמה ממנה*(לקוה
 בצלם כי השני נכתונ ואטר תמות, ולאגוף

 נו נפלא אשר הפלא לספר אותו בראאלהים
 גם כי מבואר מ,ה . עכ"ל הנבראים.משאר
 כל על ונפלא עולה הוא הארם הרמנ"ןלרעת

 לא ית' עליון מיי בהיותה והרוח ,הנבראים
 אני ארם" "נעשה הכתרב את ובארתמות,
 הרוחנים הכחות כל כלומר ארם נעשהוהארץ

 הרגיש והטעם הארם בעשית נתיחרוהארצים
 מעלתו" גודל "ן2עבוד נדבריו מפורשהדסנ"ן
 ורלא המרי"ע כדעה שרעתו סב"רטיה

 והבררשי. הרלב"גכהרמכ"ם

 מהנרייא אליהו" "באררת כי טצאתי"טרבנ
 מטש ה,ה ה2תונ מבואר )שם(וציל

 שהארם מפני נאירו , ארם נעשה : ון,,לכרנרי:ן
 הקנ"ה אמר לכן הנבראים לכל אמרוןננרא
 3גוף מתכונתם חלק שקתנו הננראים כלאל

 , הארי אל ס'וחם הגטרה כי ,הארם
 אל והערסימיות הגשר, אל והקלחת הצבי,אל והסהירו"

 הוא הצומחח נפש וכן וההיקש,השועל.
 כלם ויתאיטו בבע"ח החיוני ונפש ,הצשח
 .המינים כל שצורת בצלסנו ו1"ש וכו'נארם
 תהת כלם שיכנשו כדי האדם נטיןיתאחדו
 שלג2ן והשכל הטנע כחיח וע' רצחייםירו
 ממעל אלוה חלק נו ונתן בכל, רודההוא

שהוא

 ה. ר עה
 יש ממנה לוקח . אשר לארץ נופו נמתכונת דומה שהארם הרטנ"ן רנרי לפי דדקנה*(

 טכל הראשון ארם איטר מאיר רבי היה תניא א'( )ל"ת נסנהדרין הגסרא אחלב,אר
 ראו נלמי בד"ה שם ופרש"י עיניך, ראו_ גלמי קל"ט( )תהלים שנאמר ע!רו הוצבר בלוהעולם
 משוטטות המה ד' עיני )ר'( נוכריה כרכתינ העולם כל והינו נגלמתי עיניך מראה מכלעיניך,

 הארם גולם אח לנרוא היה אפשר הלא באוי צריך באמת ה,ה המאמר עכ"ל. הארץנכל

 העולםו מכל עפרו הוצבר ,ה ומרוע אהר, סקים של עפרמהחיכת

 במקום מייחר. טנע לו יש אקלים כל אשר ירוע כי נ1ה חו"ל השמיעוגו גרול רבךאדלכ2
 מקונצת ישגם ולהיפך שמה, לגור ויפה טוב ילהארם ממוצעה, במרה והחם הקראחר

 השלג הגשמש ימות וגם שמה. לחיות אפשר אי כמעט אשר מאר וח.קימ ע1ים והחם הקראשר

 ממנע אולם . תוצאותיהם רבות למהלות הארמה ולחות האויר ושנוי אקלים, נכל משתנהוהברר
 הללו בהשנוים סתרגל גופו מננה כי לרע, מטונ האקלים בשנף גם מעט סעמ להתרגלהארם

 במרה הארם גולם את לכרא ה' מהסרי 'אהר יוה שני. לטכע הארם אצל ונעשההנסרצים

 ולהסתגל למרינה ממד'נה ולהתניעע לנסע יוכל למען האיש ואושר לטוכת הארץ כל מארמתירועה
 האקלימום. שנוי לו י1'ק ילא האויר מ,גלכל

 כלומר עפרו" הוצנר כולו העלם מכל הראשק "ארם : מאיר ר' של מאמרו יומתק מהדמערזדק

 אמריקה אפריקה, אטיה. אירופה, עפר התכל עפרות מכל נבנה הראשון הארםגולם
 בכל ולגור למדינה ממרינה לנסע 'האדם יוכל למען הארם, גוף נננין חלק לקהו כלםואוכטרליה

 ב,ה.. יפריעיהי לא האקלימים בחלוף הנסרצים והשנויםמקום



ררכי28
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יבשיום ה, ריד
 כל את תרא ונר"ה וכף, להש"י יענורשהוא
 שתכלית מאר טאר,'ואמר מונ והנה עשהאשר
 נאמר לכן לנו-או שיענוד האדם נשנילהבל
 כי נסצא כרנרינו. ממש ו1ה , עכ"ל מאד13
 הרנ כרעת היא והנר"א הרמנ"ן דעתנס

מהרי"ע,

 ח1"ל דעת איה ונתבונן נא נסויהדעדעה
 כדעת אם ה1את, הנכנרהפהשאלה

 הרמנ"ן כדעת או והנדרשי הרל3"נהרמנ"ם
 והנר"א, הטהרחע.

 האדם מכל 1'חכם עה"פ רנה נטררשאירזא

 וסה , הראשון מאדם ד'( א' )מלכים.
 מוצא את הראשון אדם של חכמתוהיתה

 נטלך האדס את לנראת הקכ"הכשנקש
 נעשה א'( זכראשית להם ואטר השית3מלאכי
 רנש"ע לפניו אטרו כדסותנו. נצלטנוארם-

 להם אטי תזכרנוו כי אנוש טה ח'()תהלים
 סרונה חכסתו' לנראתו רוצה שאניארם

 ועוף ח'ה בהמה כל כנם ו עשה טהסשלכם.
 של שטותם מה להם אמר לפניהםוהענירן

 העכירן האדם את שנרא כיון ידעו, ולאאלו
 ל1ה ' אמי אלוו של שטותם מה א"ללפניו
 ול1ה סום ול1ה ארי ול1ה שור, לקראתנאה

 שנאסר לכולן, וכן נשר ולזה נמל ול1החמור'
 ואתה א"ל שטות האדם ויקרא כ'( נ')נראשית

 האדמה. סן שננראתי ארם א"ל שמךזמה
 לסהו אדני. א"ל שטי? מה ואני הקנ"הא"ל

 ס"נ( הה"ד,)ישעיהו הנריות, נל על אדוןשאתה

 לי שקרא שמי הוא שמי ה" הףהאני
 ל3ין ניני שהתניהי שטי היא הראשוןאדם
 נריתתי. ל3ין ביני שהתניתי שמי הואעצטי
 י'(. שער נעקרה ועי' 1" קה"ר י"מ, נטדנר)מ"ר
 לא הננראים 3כל סדוע א( ייקדק:די"ט
 לנראם, אם המלאכים עם הק3"ה נמלך.

 השרתז מלאכ' עם נמלך הארם ננריאתורק
 למלאכים לוטר הקכ"ה נא העיקר הלא3(

 אנצלמנו היסיף ולמה הארם, את לברואשצריך
 להמלאכים רצו לא נאמת מרוע נ(כדמותנן"ו
 המנה היתה ומה הארם, את הקב"השינרא

 קרא הנבראיס נכל מדוע ר( ל1הזשהניאתם
 )בראשית כטשה"כ שסותיהם, את 3עצמוהקבךה
 לילה קרא ולחשך יום לאור אלהים ויקראה'(
 והכלתי סרבר בהחי זה ומדוע- לכולם,וכן

 לקרא היה הארם ועלע לקוראס, איך שאלמדנר
 להבון צריך ה( מהםז ואחד אחר -לכלשם
 את לקרא איך ירעו לא המלאכים כאסתמדוע

 הפרמים נשמותיהם והעופות החיותהנהסות,
 ירעווהאדם

 יראה ה1ה נהמאמר חירת נעין המתכונןדהנה

 הרנ שהתוכח הוכוח אשר מלוטש,_כ3ראי

 יצירת בדנר הפילוכושה נדולי עםסהרי"ע
 עם יתביך השם של הוכוח נאמת הואהארם,

 , הארם את לנרא רצה הק3"ה .המלאכים

 הננראש כל על ונשאה רמה כמדרנהשיהיה
 הסבה יהיה ושהוא הסלאכים, עלונם

 לעיל, שנארנו וכמו הנריאה, כל י שלהתכלית'ת
 האדם את לברא הקב"ה שרצה בשעהול,את

 התחתונל הננראיכ על השמימיתנסדרנתם עילוית~ לרנלי השרת מלאכי עם רקנטלך
 נ_

 כרמותנו" נצלסנ. אדם "נעשה להםואסר
 הנריאה כחתת כל עס יחריו אנחנוכלומר
 ארם" "ונעשה 3נריאתו ונשתתף נתיחדנולה
 ו1הוי אלהים בצלם אנראהו אנכי אופן?ונאיוה

 כמו חטלאכים, נם נכללו ו13ה"נצלמנת',
 נצלם , פי' אלהים 3צלם : הגר"אשבאר

 והתכונות הכחות כל ונםהמלאכים,
 התחתונים הנבראים של נרמותומנעיהם,
 נ3אור )וע, "כרמותנו" : חהו נו,ישתהפו

אררת
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 הרודה יהיה ועי"1 1צ-ל( טהגר,יא אליהואדרת
 דגלה את והנושא_ הבריאה כל על)המושל
 )מתחלה , והנמצאים הנבראים כל תכליתבתור
 נצלמנו אדם "נעשה נאמרו: הקב"החשב

 האלה, הדברים ע"י הטלאכים כיכדסותנו"

 האדם מעלת ערך גודל את סעצמםירגישו
 במדרגתו עולה ושהוא לנראו, הקנ,ו,שרוצה
 הכל(ת שהוא מ9ני המלאכים, על גםובמעלתו

 הבריאה.כל
 גורל במוד העמיקו לא המלאכיעא~ם

 להברא. העטד האדם נריאתערך
 את ה' ברא ימים בששת כבר כיובראותם
 התחתונים הנבראים כל "ת השמימשם,הגרמים
 הארם בריאת מעתה כי חשבוהארצמם,
 אנבראים, סכל בערכה פח"ה היאבאחרונה

 רחוק ימסילא לעצמו, מכוין הוא נסצאוכל
 כל ' תכלית יהיה שהוא לחשב, להםהיה

 כלל. נו לפיל כדאי איננו ול1אתהבריאה,
 גדולי שהביאו עצמו הכתוכ אותווסטש

 וש9לת הארם של הישוח לבפולהפיליסופיה
 כי אנוש "מה המלאכים: גם אמהוערכו,

 א.( : והטה הללו, הסבות ן" לרגלית1כרנו"
 פהיז יהיה נאהרונה שנוצר האדם כייען

 עיכו -פהיתתז מצד נ,( הנבראיס. טכלנערבו
 טצד ג.( והטלאכים, הגלגלים ממהותוסהוחו
 סמעל. בשמים והמה מתחתי בארץ נשפלטצבו
 טהם אחד גם ואין לעולם, קממימ שהסד.(
 רק הארם אנל וההפסר, ההקדר תחתנופל
 הפרפים אישיו אבל תמיר, ונשאר קייםבכללו
 הללו הסב" וד 1ה. אחר 1ה יהולכיםמתים
 כי הפילומופיה חכמי פענו נענורםאשר

 מול האדם ערך את המה ומשפיליםטפחמזים
 נכללים כולם הטה הנה הבריאה, כלערך

 שטענו ת1כרנו" ני אנוש "סהנהכהוב

 את ולהקמין להשפיל הקנ"ה לפניהמלאכים
 לגל)ת הקנ"ה הוכרח זעי"1 האנושי מיןערך
 חכמתו. לבראתו רוצה שאני "אדם מפורשלהם

 הרודה יהי' האדם כלומר. משלכם",מרובה
 הגלגלים על אף הבריאה כל עלוהסושל

 משלכם, מרובה תהיה שחכטתו משוםוהמלאכים
 , הבריאה כל של התכליתיח המבה יהיהוהוא

 בהמה כל "כנם "' עשה "סה ב1ה שיוכחווכדי
 מה להם אמר לפניהם והע~ירן ועוהחיה

 להם שאין יען ידעו" ולא אלו שלשמותם
 התחתון, העולכ אה והחקשרות התדנקותשוכ
 ופבעיהם התכונוה הכחות להם שאיןמשום
 לא ול1את מבעה"ח, התהתונים הנבראיםשל
 האדם את שכיא "כיון אבל לקוראם, איךידעו

 אלו?" של שמותם מה א"ל לפניוהעבירן
 'ול1ה ארי יל1ה שור לקרא נאה ל,ה"אטר
 גורל את בזה הבליטו ח,"ל הנה וכו'",חטור
 עם עצמו יחס לו שיש איך האנושי, . טיןערך
 משומ בעולכ, הנטצאים מכל ואחד אחרכל

 של גם וטבעם תכונותיהם כחותיהם בושנכללו
 ב'( ק' )עירובין ח,"ל כמ"ש הללו,בעה"ח
 הקב"ה ששאל בשעה ול,את לעיל,המובא
 ;,מה בעה"ח: מן ואחר אחד כל עללהאים
 שטותיהם ליחם שפיר ידע אלוו" שלשמוחם

 לקרא נאה "ל1ה "שיב: העצמלתלתכתותיתם
 יען כולם, וכן ניפר" ולוה וכף ארי ול1השור
 השתתפו האדם בבריאת הללו בעה"ח גםכי

 השעום יהם וכהו טזנתותיהם הארם ש5 גמעכנמן
 לקרא האדם שידע ועיק למעלה.וכמבואר

 המלאכעג ידעו שלא מה ט"אה, לכלשם
 ובגדולתו בחכטחו עולה שהאדם הקב"ההראה
 המלאכים. על גם הנבראים שאר כלעל
 מה שמותה המאטר! דברי גם טבוארי12זה

 הארמה". טן שנבראתי אדם, א"ל ושמך



יגשלום ה'ייוררכי4
 חניכ י"ר( )פ"ג באכות שאמרו ע"דוכאורו
 שנברא לו נורעת יתרה חבה בצלם, שנכראארם
 האדם. את עשה אלהים בצלם כי שנאטרנצלם
 וכו', לו נורעת יתרה חנה וכפל חזר לטהוקשה

 שההוראה : יז"ל הרמב,ש ופי' ? נזה כונתםוסה
 הטכה ה'א המובה, שיעיי לו שהמינוסה

 לאיש מובה ארם שיגסול פעטים כיאחרת,

 שעור יוריעהו ולא רחמנות ררך על ארםטנני
 עכ'ל. בעיניו נבזה שהוא ספנ( עמו, שעשהטה
 ראה לאדם הוריע שהקב"ה אהריוא"כ

 היאה בזה הנה א5הים, בצלםשבראתיך
 לל שנודע ואחרי להאדם. יתרה הבההקנ"ה

 עצטו את שיקר" לאדם היה אפשר הלאזאת
 את ונסה בחן הקכ"ה ול,את שטימי, גרםע"ש

 להקיא השמימה לעוף ינביה לא אםהארם
 ושאלו:  שבו, השמימי החלק ע"ש עצטואת

 מן שנבראת' "ארם והשיב: שמך?" -מה"האתה
 היאה לעצמי הזה השם בקריאת הנהדארמה"

 עצסו את להעריך שיורע "נונתו חנסתואח
 ארץ עלי הוא עוטר כ' טקומו, אהולהכיר
 הקנ"ה: שאל1 "1 השמיסה. טגיע ששרשואף

 הוה השם קריאת פן כי שמיו" מה""ני
 והשגתו "כרתו אי לרגלי בא - ארם -לעצסו
 "אדני". ,שפיר הש'ב וע"1 הי~מיסי, כחלקכלל

 לרקרק: יש המאסר, סוף את להבין.דכ:דיי
 שקרא אחר הקב"ה הוסיף למהא,(

 לשאלו שוכ "ארני" בשם הקב"ה אתארס
 להקנ"ה נתשעתו הנונה מה נ,("לטהז"
 ארם ג,( הבריות"ו כל על אדת"שאתה

 "ארני" נשם הקפ"ה את קראהראשת
 שמח הוא "הויה" אני "הה'ר שהניאומהכתוב

 "הףה"? שםנ,כר

 רז,,ל רז"ל, בזה השטיעונו גדול ינר~לילכ:
 כל ס"א(: פ' )ח"ר בסו"נהרמב"ם

 נגזרים כולם במפרים הנטצאים יתעלהשטותיו
 שאין טה 11ה הפעולוו;טן

 העל~
 שם אלא בו

 ה"א י1"ר והואאהר
 וא'לי

 שם שהוא ה"א
 הטפיש שמ נקרא ולזה יתעלה, לוהמיוחר
 הודאה יתעלה עצמו על יורה שהואענינו

 כחכ וכן יעף'ש. בה השתתפית איןסבוארח
 שם : 11"ל כ"ח( פ' שני )נמאסרהעקרים
 שם הנקרא הוא ה"א וא"1 ה"א ביו"רהנכ"ב

 שאר כי 11ה וכו' הננרל שם ור"להטפורש,
 זולתו, ועל ית' עליו נאסריס שטות הםהשטות

 מצד אם ית, לו הינחו שט" שהםלפי
 חיוב זולת אחרת בהינה סצר ואםהפע1לות
 היכולת על דמורה אלהים כטו ית'סציאות
 זולתו, ועל עליו ._ יאסי כןועל

 והרינים, הסלאכים על -אטר אלהיםכי
 יאמר הארגות על הטירה "ארני"וכן
 ארנע נן שם_ ואולם וכו' זולתו ועלעליו

 צר נשום כלל 11ית1 על ש'צרק א"אאותיות
 חיוב כוצר יתברך עליל יאמר שם שהואלפ,

 השינ שהארם בשעה ול,את עכ"ל.מצ'איתו
 השתתפנת; שם על הטורה "ארני"להקנ"ה

 טציאותו חיוב על המורה "הויה" בשםולא
 "לסה" בשאלתו הקב"ה הום'ף הקנ"ה,של

 את הטעמת ה,ה השמ בקריאת הלאכלוטר

 ש"אתה"- אדם השיב וע"1 "לוה?רטית
 חיוב על המירה הבריות" כל אדוןלכרך-
 בעל וגם השתתפות. נלי "הויה",טציאות'
 שארני" השם קריאת  רהלא נ,ה הרגישהטאטר

 הארנות על טורה והעקרים  הטייה רעחלמי
 פעל הוסיף לזאת _זולתו? ועל יתברך,שלו

 אותימה( ר' בן )שם הויה אני "הה"ר :המאמר
 הראשון(, ארם לי שקרא שסי הוא שטי,הלא

 בשם להקנ"ה שקרא אף אדם כי.להורות.

 עהויה", על נ11ן הוא גם באמת אכל"אדני"

שם
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 אחרי היחירית מציאותו חיוב על המורהשמ

 "הוא הבריתע", כל על אדון "אתה"שאמר
 שהוא מפני עצמי" לבין ביני שהתניתישמו
 הרמב"ם כטש"כ יתעלה לו רק המיוהרשם
 שיקראוני בריאתם בשעת - שהתניתי שמי"הוא
 לבין ביני - לתוהו העולכ אח1יר לאו תומב1

 רכמבהער.בריותי"
 מן בערכו נרול רהארם ראיה להביאךיוט

 אטרו ב.( )צ"א כחולין דהלאהמלאכים,
 סמלאכי יותר הקב"ה לפני ישראלחביבין
 שעה, נכל שירה אומרים שישראלהשרת,

 ביום פעם אלא שירה אומרים אין השרתומלאכי
 אחת פעם לה ואמרי אחהיביובל, פעם לה ואמריוכו'

 שירה אומרים השרת מלאכי ואין וכף,בעולם
 שנאמר לספה ישראל שיאסרו ערלמעלה
 והרר בקי כוכבי יחר ברן ל"ח()איוב
 השירה כי פרושו ע"כ. האלהים בני כלויריעו
 היא הרגש שירת ונין הלב שירת ביןבכלל
 ע"י , הנפש והתעלות התרוטמות שלענין

 לאל והלב הנפש השתפכות הטלאהשירתו
 מרנן ה1א בינונו ונין בששונו בין עולםבורא
 בהעולסות וסתרבק להק3"ה ונשמתו לבומעטק

 ומעלה עצמו, את וסתקן ועולההעליונים
 מלאכי אין ולכן , כולה הבריאה כל אתומתקן
 שיאמרו ער לסעלה שירה אוטריםהשרח
 רירן היא השירה עיקר כי טפני לספהישראל
 העליונים העולמות כל נם טתעלין ירה עלאשר
 שירה, לומר הם.מהחילים נם וא1 הטלאכיםוגם

 גרול הישראלי דהאדם מזה גם בהדיאמבואר
מהסלאכים.

 מהמדרש אלה לדברינו ראיה להביא ישגם
 על שררשו ע"ח( פ' רבה )בראשיתרבה
 )תהלים לשטרך לך- יצוה מלאכיו כיהפסוק
 ורבי יהודא ורבי סאיר רבי : וז"ל י"ב(צ"א

 או השומר גרול מי אמר מאיר רבישמעון,
 כי ע"א( )תהלים דכתיב מה סןהנשמר,
 מן נרול הנשמר הוי לשסרך לך יצוהטלאכיו
 טו הגושא גרול מי אומר יהורא ר'השומר,
 ישאוגך כפים על )שם( רכתיב מה מןהנשא
 אומר שמעון ר' הנ1שא. מן גרול הנשאהוי
 עכ"ל. המשתלח טן נרול המשלחהיי' שלחני ויאמר ל"ב( )בראשית רכתיב מהסן

 נורל את להורות ב1ה באו חז"ל ניובנאורו
 , המלאכים על גם העולה הישראליהאיש

 , 11לת1 נדנרי שלילי צר מצא מרז"ל אחד1כל

 תהיה השטירה והנה אחרת. דרשה נקימול1את
 המלך כסו הכבור שטירת האחת אופנים:בשני

 שהקטירה יתכן וכן חשיבותו, מצדשנשמר
 הנשמר, של וסררנתו ערכו פחיתות מצדהיא

 הנה כ"א( כ', כ"נ )שט1ת בתה-ה שסצינוכמו

 וכו' בררך לשמיך לפניך מלאך שולחאנכי
 לא כי בו תמר אל בקולו ושמע מפניוהשמר
 הנה בר"ה שם פירש"י וע"1 לפשעכם,ישא

 לחמוא שעתירין נתכשרו כאן מלאך שולחאנכי
 אעלה לא כי ל"נ( )שמות להמ א1מרתושכינה
 כי עה"פ מאיר רבי ררשת ולזאתבקרבך,
 סן נרול הנשמר הוי לשטרך לך יצוהמלאכיו
 על. להראות יהורא י' בעיני ישרה לאהשוסר,
 המלאך שמירת אדרבה כי מעלתל, ורוםנורל

 הנשמר של הסעלה פחיתות על טורהלפעמים
 על סן יהורא ר' ררש ומש"ה שפרש"י,כמה
 לא יהורא ר' דרשת גם אולם ישאונך.כפים
 בשני יהיה הנשא נם כי ר'שמעת בעיניישרה
 מצד ואם והמעלה החשיבוה מצר אםאופנים

 או כהרומם חים רוח בו שאין טפניהפחיתות
 ול1את בעצטו, ללכת יכול שאינו החולשהס"ני
 הארם ותנבורת גורל את שמעון רביהוכיח
 בזה אשר "שלחני" ויאמר סהכתונ הסלאךעל
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יר ,שלרם ה' ~רן- .ךרכי
 והסשלח הטצ1ה הארון הוא הארם כיהורה
 1שפל1ה. פחי(ות צר בוה ואין המלאךאת

 ע'ש הוכיה מרז"ל אחר רכל מ,ה מבוררעכ"פ
 מהמלאכים. גר1ל הישראלי רה"ישררכ1

 מ'( פ' )קהלת סהמ"ר ראיה להביא ישוכן
 הראשון ארם את הקב"ה- שבראבשעה

 לל; 1אמר ערן גן אילני כל על והח,ירונפל1

 מה 1כל הם, ומש1בחים נאים כסה מעשיראה

 תקלקל שלא רעתך תן בראתי בשבילךשנראתי
 שיתקן מי אין קלקלת שאם עולמי, אתוחהריב
 ש,כרנו הכרנה על להורות נ,ה בא .אחריך
 ונושא כולה הכריאה כל תכלית הוא הארמכי

 נשבילך שבראתי טה ע1כל שאמרו: 11הדגלה,
 הנבראים כל של ,והקיום הג1רל ולכןבראתי"

 בררך הולך ואם , בהארם תלויוהנמצ~ים
 את מעלה הוא הארם נברא שבשבילההת,רה
 את יעות אם אילם הבריאה, כל ואתעצטו
 הנבראים, כל ואת עצטו את מקלקל א1ררכ1
 ותחריב תקלקל שלא רעתך - "תן : שאמרו,הו
 הרטב"ן כרכרי כהדיא נריאה ומ,ה עולמי",את

 והגר"א.המהרי"ע

 מות ירא האלהים את- נשסע הכל יברמוף
 )קהלת הארם כל ,ה כי שטרמצ1תיו

אפיל1_ מרובה ה,ת" שחכסתו ה,ה הסלך גם י,ג(..;כ
 בהמררש שטבואה כמה הראשון, מארם

 להרא1ת נוה בא גךכ הוא הנה לעיל,המונא

 ער הארם. הוא כולה הבריאה חכליתכי
 השטים לכא וכל ימוכ1, לא הנלנליםשאשילו
 האנושי, המין בשניל רק אינם , הסלאכיםאפיל1

 וא1מה , הישראלית אומה בשניל, האמשי.והסין
 חהו מצ1תיה, וקיום האיה בשבילהישראלית

 כל וחכלית סוף כלוטר נשמע" הכל רבר ,ס1ףשאסר
 והן העליונים ~הן כולה, הכריאה מכלרבר

 , להארם ונשמעש נכנעים שכ1לםהתחח1נים

 נשמעים המ השימתי כ1לם, תכליתשה1א
 ירא"-ותשמר האלהש .את להאדמ?1נכנעים

 את שטר14תקיים סצוותיו ע1א, הל"תאת

 כל 1ה1 פרוש - הארם" כל ,ה אכיהעשין
 הבייאה רגל את הנושא הארם שלהתכלית
 ע"1 א'( 1' )ברכות ר"א , ררש .בזה, וכי1צאכ1לה.
 נברא לא כול1 "ע1לם כל ' הקב"ה אנרהפסוק

 וכמכואר, ,ה בשבילאלא

 לעיל שהבאנו הטאטר ריש גם מב1אררמעתה
 ד'( א' )מלכים הארם" מכל .ויחכם,

 סבשר שלמה חנסת איהה הראשון.1טהמאדם
 נתן לג כי הארם, מכל ~חכם עה"פ)בתרג"ש(
 חכמה שערי 3ל ב1 שפותחים הגרולהמפתח
 המלכימ וכל שמים, ר,י 1י1רע חכם לב,וביגת
 עמבהמות השטים ועופ1ת הים רגי לו,נשטע1
 לבית כאחר ובאים עולים הי1 השרהוחי1ת

 - שלמה למעורת נשהמים להית(הממבחים
 והרצמ"ח, הנבראים כל תכלית שהאדםמשום
 השונימ בעה"ח יכולים ה'1 ארםובאיוה

 להחעל1-
 ונשגבה רמה במררגה . י~ק1נם לתכל,תםולבא
 , שלסה -1 ארם מכל החכם ככסעורתכזאת

 להתעלו, כרי , להשחמ סעצטן באים היול,את
 לקמן ,ה העיון וכמבואר , ומלמה סעורתע,ע

 שי"ת ושטע ירע - ב' הררום" "דרךברהוש
 מ,ה הר. עכ"ר. השרה וכהמ1ת,1חי1תע""
 טשל נר1לה היתה שלמה חכמת כיראינו
 איךלקהא ידע,רק ארם רהלא הראש1ן,אדם
 גמ ושמע ירע הלא שלמה "לו , בעה"חאת
 האדם מכל החכם 11ה הללו. בעה"ח שיחתאת
 הארם" כל 1ה עכי קהלת ספר אתמים

 התור* ה~רם כי ש,כרנ1 הבונה עללהרא1ת
 ,כהרפב"ן) 1ה1א כ1לה, הבריאה כל תכליתהוא

 --,, והגר"א.המהרי"ע)

 לנו נפתח , למעלה המ~ואר היכמכל
 רתנן הת1רה, ברכ,ת את להביןשער

 מברך בתורה והח1תם הפותח א'( )כ"אבטגילה

לפניה
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 כגהר האדם היות אחרי כי , ולאחריהלפניה
 בררך הולך אם , הנריאה כחות כל עלמושל
 הבריאה כל את סעלה הוא אז והמצוההתורה
 את טעות הארם אם ללהפך גו, הנכללהכולה
 הוא א1 ומצתתיה התורה מאחרי לסורררכו
 וכ1ה כולו, העולם כל "ת עימו אתמקלקל
 והאחרונה הראשונה התורה נרכותמבוארות
 לנו ונתן העמים מנל בנו בהר "אשרלקה"ת
 לנו נתן "אשי 3'( י"א, )ברכות תורתו"את

 ')רמב"ם בתוכנו" נפע עולם וחי אמתחורת
 .ח או ופוש"ע ה' הלפה י"כ פרק תפלההל'
 ש.טת לפי הטורם כי קל"מ(סי'

 הכר.אה אשר והגר"א המהרי"עהרטב"ן
 בשביל האנושי וטין האנושי. מין בשביל היעהכולה
 טעלות שהי בער התירה,ולכן בשביל יישראלישראל
 א( לר', ולהורות לברך הישראלי אישצריך
 כל כחות כולל ה.ותו האנושי סין יתרוןבער

 הוא ארץ עלי וח.ותם קיומם וכלהבריאהכולה,
 נושא תעורת תשיתו את שישטר ע"י הארםבשביל
 : טביכים שאנו יזהו , התורה היא , הבריאהרגל

 נמע עולם וחת אמת תוית לנו נתן"אשר
 הרכיב לנו שנתן התורה ע"י כליסרבתוכנו"
 וכל והנסצאים הנכראים כל על אלופיםאותנו
 משרש וחימ שיו:קים בתיכנו נמע וקיומםחיהעם
 )ל לה' להורות צריך ב( הישראלית,האומה

 העמימ הישראליתמכל האיטה את הברילאשר
 רגל את הנושאים שנהיה בנו" רק"ובחר
 בנו בחר עאשר ווהו: התורה, ע"יהבריאה

 תורתו". את לנו ונתן העמיםמכל
 ונכברה גרולה ישראל תעורת קאמנם

 את מקתמים שהם זמן כלמאד
 טאחרי טרים הסה אם אולם , וטצוותיההתורה

 אלא עצמם, את שמקלקלים רק לא הנהה'
 הרצ"ח וגם , כולה הבריאה כל אתטקלקלים

 בתורה כמש"פ נפר1ה במרה פחיחותיקבלו
 עגם גאון את ושברתי כ'( י"מ-, כ"ו,)חקרא
 כנחשה, ארצכם ואת כנרזל שמיכם אתתתתי

 י13לה את ארצכם תתן ולא כחכם לריקוהם
 ארמת זו , הרומם יגם פריו; יהן לא הארץועץ

 אם וישראל מאד, ונתקמנה נתכווצהישראל,

 הום על אשר כחול רבים שלמה בימיהיותם
 את הארץ קלקלה בב"ן כ'( ד' )מלכיםלרוב
 המקום לי ?ר לחברו ארם אמר ולאכילם
 החרבן בזסן כן לא ישראל. ארמת עללדור

 האדמה גם ונתכיו,ה נתקלקלהנשחתה,
 צבי איץ הכתוב על א'( נ"1, )גימיןכמאמרם

 אף כשיו את מח1יק עורו אין זה צביטה
 וכזסן ר,יחה ע,יה שיושבין בזמן ישראלארץ
 כשהם משום פרוש . גטרא עליה יושביןשאין

 את מקלקלים או הארץ סן .ננליםחוטאים
 הארץ נתכווצה ולכן הרצמ"ח את ונםעצמם
 גרולה שאלה שאלו וע"1 , עצטו החמאמשום
 ישראל אם ?" הארץ אברה סה "על מארונכברה
 ותשחתי תתכ.וץ בי חמאה מה הארץחמאו,
 כי הארץ היא , הרומם חטא במה :כלימר
 החכמים' כי ומפני ו ונאברה נתכווצהנשחתה
 , הרסב"ם בשימת הלכו הרור שבאותווהנכשים

 מכיונים כלם הנמצאים כל כי והבהרשיהרלב"נ
 אם נם כן ואם הארם בעבור לאלעצטם,
 הרצמ.ח את יקלקל בל , ואשם הארםיחמא
 כי יען עצטו, החפא משים הבריאה כליאת
 על הנמצאים . כל אהריות אין שימתמלפי

 בל ל1את לעצמו, טכתן י1חד כל רק ,הארם
 אברה מה "מפני השאלה על להשיב'רעו
 עזבם על "רש הקב"ה שבא "ער ?",הארץ
 הקב"ה כלומר לפניהם", נתתי אשר תורתיאת

 כולה הבריאה כל כי האמת כי הראהבתשוכתו
 התורה בשביל והארם הארם, בשבילהיתה
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 וע"פ , והנר"א המהרי"ע , הרטנ"ןכשיטת
 התורה את עזבו ישראל אם הזאת,השיטה
 הארץ נם ונאברה נתכוצה נשהתה,מסילא
 נרנו שלא רנ אמר יהורא רנ ,שאמרההו

 שנרמה המבה פרש יהורא רב תהלה",בתורה
 הרסב"ם, שימת כפי לחשוכלהכמים?ולנביאים

 בהורה ברכו שלא מפנ. הוא והבררשי,הרלב"נ
 ירעו הלא בתורה ברכו לולא כי ,תהילה
 הפהרי"ע הרמב"ן, כשיטת האמת כילהבין
 כשימתם מורות התורה ברכות הלא כי ,והנר"א
 כולה הבריאה רנל נושא הוא ישראלשעס

 . שבארנו וכמו , התורה קיוםעיי
 בברכות המנונא רב שאמר מה טבשרןבזה

 בנו בחר אשר רברבח ב'()י"א,
 יעוין שבברכות, המעולה היא העמיםסכל

 רהברכה הטבואר ולפי הטעם. שםבפירש"י
 בנו, רק "שבהר להקנ"ה הוראה כוללתהזאת

 השצ רקא גיהא הבריאה, רגל נושאישנהיה
 היותה לרגלי שבברכות, לפעולה הזאתהברכה
 בם רק שבהר ישראל תעורתכוללת
 ההורה שהיא הבריאה רגל נושא בבחינתלהיית

 לזה הודו לא הרור שבאותו שההכמיםוטפני

 כי אשר ער כ"כ בתעורתו גרול ישראלכי
 לזאת כולה הכריאה מכמני בכל המושלהוא
 ))ה , למורם קודם הזאת הברכה את ברכולא

 לא כלומר תהלה", בו;ורה ברכל "שלאמדויק:
 הטורה התורה שבברכת הראשונה הברכהברכו

 יגל נושא להיות העמימ מנל ננהר ישראלכי
 התורה, שהיאהבריאה

 הארץ" אברה מה "על השאלה לפ"זנמצא
 , וחורבנה האומה נלות על קאילא

 שנשחתה , הרומם - הארץ אברן על אםכי
 הכא הקשו לא ול,את ונתקמנה.נתכווצה
 שנאת ספני אסרו נ'( ט' )פיומא והלאהתו"ם

 ניהמ"ק, חורבן על קאי שם רהלאחנם,
 שהקשינו השלישית הקושיה גם בזהומסולקה

 הררוש.בתחלת
 נראש הנצב הטאמר דברי מפזלשיסדנמערעדק

 ב"ש של מחלוקת לד,ביןדרושנו,
 כי פליגי: נמאי ומברתיהו טעמיהווב"ה

 כשימת טנרי )ברא" שלא לו "גוחהאומרים
 הסושל הוא רהארם והנר"א המהרי"ע ,הרסב"ן

 כי ואם , רגלה ונושא כולה הבריאה כלעל
 רסה במררנה עומר הארם שימתם לפיאמנם
 כי , סאר - גרולה אחריותו נם אולם ,ונשאה
 הנה התורה. בררך טלכת ררכו את יעותאם

 וכאשר כולה, הנריאה נל ואת עצמו אתיקלקל
 בארץ צריק ארס ואין לחמא, עלולהארם
 *נוח סברי לזאת יחטא, ולא טוב יעשהאשר
 "נוח האומרים ורעת נברא"; שלא לאדםלו
 , הרטביש בשיטת אזלי כי מפני שנברא"לו

 וגם למענהו, ה' פעל כל כי והכררשיהרלב"ג
 נעבורח אשר מיוחרה תכלית לו ישהארם
 וכפי רעלמא, אחריות שום לו ואין)ברא
 כשכול אפילו כ'( ל"ה, )יומא אלעזר ר'רנרי
 א( )בראשית שנאסר נביא עולם אחרצריק

 אלא מוב ואין פוב כו האור את אלה'םוירא
 פוב, כי צריק אמרו ג'( )ישעיה שנאמרצריק
 צריק היה כוראי הנריאה בשעת הראשוןוארם
 בר חיא א"ר ושם בנללו, העולם לבראתהראוי
 אחר צריק בשביל אפילו יוחנן א"ראבא

 יסור וצריק י'( )משלי שנאמר סו~קתמהעולמ
 אחר צריק נמצא שעה בכל ונוראיעולם,
 חיא ר' רהלא , כענורו טתקים העולםאשר
 מן נפטר צריק אין שם אמר גופיה אבאבר

 )קהלת שנאמר כמותו צריק שנברא עדהעולם
 כבתה שלא ער השסש ובא השמש ו,יחא'(

 שטואל של שמשו זרחה עלי שלשמשו
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 יש העולם וקיום הבריאה אשר נאומןהרמתי,
 הלא דעלטא ואחריות מוצק, יפודלהם
 הארם מין שיהיה שרצה דכמו ליה,לית

 וכוכביהם השמים שיהי1 רצה כןנטצא,
 המלאכים שיהיו רצה וכןנטצאימ,
 הנמצא עצם ב1 כוון אמנם סהם נמצא וכלנטצאים
 סהמ ואחד אחר כל רע"י טשום , שנארנו וכמוההוא
 יתברך שטו קרושת ונתרומם נתעלהנתגרל

 שנניא". לו "נוח מבריול1את
 בתכלית הוכיחים כל אחרי ימילתאממקנא

 וגמרו "נטנו : גי האדם,בריאת
 כי טשנברא" נברא שלא לונוח

 מאר, גרולה טחריותו גם הנרולה עלויתולרגלי

 ההכרעה נם תהיה היה בהמאמר פרושנוולפי
 ראיה משנניא", נגרא שלא לו ,נוחהשת
 והגי"א המהר"'ע הרמב"ן, לשימתמוכחת
 הבריאה כל של התכלית'ת המבה הואשהארם
 הארם אחריות נם תה" לפ"1 אולםכולח,
 שננרא .ועכשו ! ואטר1 באו ול1את מארנרולה

 בטעשיי טאל "הר כל1מר בטעשיו"יפש?ש
 כ1להן. הבריאה נל "ת עצמ1 את יקלקלשלא

 בעמלו הישראלי איש : ה" ייושנוקיכוב
 להגיע עליו מצוותיה ונקיוםנהורה

 נושא תעורת - והאחראית הגרולהלתעורתו
 ומאמרי קרש מקראי וכמה כולה, הנריאהרנל
 , ה,את הכוונה על יורו לעיל המונאיםח1"ל

 וכן , והנר"א המהרי,ע הרטב"ן, שימתבפי
 נו "יש להמלאכים' הקנ"ה תשובתהיתה
 לתם "טע, : 11ה1 משלכם", יותר מרובהחכמה
 נרמה לשאת די ררך שיעלה ע"י - ה'"ררך
 ע11 ביותר מחוק הוא כולה. הבריאה רנלאת
 הררך אולם , העולם כל קי1ם "ת עצמואת
 ע"י כי און, פועלי בער מאר מסוכנתה,את

 כל ואת עצמם את טקלקלים הםעוונוחיהם
 וה' א1ן". לפעלי "ומחתה 11ה1: כולוהעולם
 את נקים למען ה' בררך ללכת לננו אתיח1ק

 הנמצאים כל קיום תעורת הנשגבהן-תעורתנו
 .כולם
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ט 4* 4*4*  * ו 1 נ 1 םא ןו 4* י י 4* 
 שויתי, משפטיף בחרתי אמונהדרך

 ל'( קי"פ,)תהלים

 כי פלשתים ארץ דרך איהים נחם ולא העם את פרעה בשלהדייקי
 ושבו מלחמה בראתם העם ינחם פן אלהים אמר בי הואמרוב
 בני עלו וחמשים מוף ים המדבר דרך העם את אלהים וימב .מצרימה

 )שמ" מצרים. מארץישראל
 י"ח(, י"1 "ג,

 , לחרות ישאפו הנבראים כל כי לכל מודעת א( האלה: בהנתומם להעירדין2

 לא לעתים כי אם בשטים תעוף אשר העוף גם כי לנו ינידו המבעוחוקרי
 יותר ימים תאריך בכ"1 "חסר, צער חי ותחיה למים, ותצמא ללחם תרעברחוקות
 את אשר הארם ומכש"כ מחסר. תדע לא שטה כי אם , הנתים נאחד בכלובסהיותה
 במלחמתט האירלנדים נפשם את חרפו כטה אלה וניטינו , וחפשו חרותו בער יתןהכל
 בצלמ החוסים לכל היתרה וסבלותם בחפשם מצוינים האחרינים כי אם האנגלים,נגד

 עול תחת נדכאים ומרודים, מוכים טצרים בארץ בהיותם ישראל נני ועםהמות", אי גמורה "חרות אם האירלנדים: נפי היתה אחת מלה ובכ"1 ולאום, דת הבדלבלי
 אשר והתלאה העמל שנות שאחרי היתכן פרך, ובעבודת קשה מלאכה בכל*רעה
 התורה הלא ב( מלחכה? "בראתם" רק מצריטה לשוב יאבו במצריםסצאתם
 עה"פ שפירש"י וכמו מלחמה בכלי 1ט11ינים חטשים עלו ישראל בני כיהעידה
 כלי להם למה 1את לולא כי למלחמה, גם מוכנים היו כי ישראל בני עלווחטשים
 הכתוב את כותר ישראל" בני עלו "וחטשים הכתוב הראשונה בהשקפה ולכן 1ה1ין

 ב1ה הרגישו ענר מצויסה". ושבו טלחסה בראתם העם ינחם פן אלהים אמר"כי
 יבאו פן יראים היו המדבר דרך אותם ה' שהפב אע"פ כי פרש והרמב"ןהמפרשים.
 . עכ"ל למלחמה היוצאים כמו חלוצים והיו הקרובות הש-ים יושבו פלשתיםעליהם
 הפלשתים עליהם יבאו פן יראים שהיו משום מ1וינים ישראל בני שהיו רבריוולפי

יושבי
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 מה לפי וקשה עמהם, להלתם נם מוכנים היו מראי א"נ הקרונא העריםיוצ

 מ5תמה ראית ש5 הפהר סשום שנם נראה הנה ט5המה" "נראהם בהורהשמדויק
 גרולה סלתסה אם נזה נפק"מ אין אז וא"כ סצריסה", עושבו תהיה שלא איזולתיד

 טהרתוקיתו או הקרובות הערים סיושני אם קטנה, טלחטהאו

 , יום שהוא ויודעין במצהה אמת אז יום בשהוט ברקיע יש אהתחיה

 אומרת פעם ובבל לילה שהוא ויודשן . במצתה אמונהולערב
 היכלות(, ופרקי כונן )מדרש ובו' המבורך ה' אתברבו

 לבארה, נע"ה נתיב נפלם ואנחנו עבריה סכל וחתומה מתומה הזאתהאנדה

 על ורק ברקרוקים, להאריך לסותר כתוסה. חירה כולה היץ כיומפני

 האגרה כפלה זה וסרוע אחת, על סורה "חיהי, שם הלא א( נעירו רבריםשני

 "אטונה" ו~ילה , בסצחה "אמת" ביום סרוע ב( ) אחת" "חיה לאסרברבריה
 בזה, הכמנה וסהבמצחה,

 א'(, כ"ר )בראשית בכל אברהם את ברך וה' בימים בא י"1יאברהם

 "י' הכתוב כי ב( בימים"ו "בא הכוונה סה א( סאד: קשה הזההכתוב
 לתחלת לו יש ויחס חבור אי,ה , באור צריך נכל" אביהם אתברך

הכתוב?

 5"נ( כייא, )בראשית עולם אל ה, בשם שם ויקרא שבע בבאר אשלייטע

 מה שאל פרדם, אשל אמר יהודה רבי , נהמיה ורבי יהודהרבי
 שאל פונדיק, אשל אמר נהמיה רבי ורמונים, וענבים תאניםתשאל,

 עש ובו, )בתיש בישן ין( המר )בשר(, סופר )לחם( עיגולא תשאי,מה
 העוברים את מקבל היה אברהם פונדיק אשל דאמר נהמיה דר,דעתיה
 מה אמרין והן בריבו, לון אמר ושותין אובלין ומשהיו השבים,ואת
 כ"א )נראשית הה"ד משלו. שאבלנו עולם אל ברוך להון ואמר ונימר

 א;4 )" ס"ה בגט. ועין נ"ר(, פ' )בראשית סר"ר עולם, אל ה, בשם שםויקרא

 מוף לפרושי סהרר קא לא פררם אשל ראסר יהורה רני על מרוע סאריקשה
 אש5 ראמד נחסיה ר' ע5 1רק ע051", אל ה' כשם שם "ויקראהכתוב

 ה,ה, הכתוב פוף גם אח"כ ל"רש הררפונריק

 אחר גוף שהוא עם הלזה שהאילן כמו כיוזה יצהק" "עקרת נכפרו מהרי"ע הרבהנה

 החלק בבחינותיהם, נברלים חלקים בו יטצאו לפי הארם הן : 11'יל כתב כ"זשער
 אליה, וסטוך נארץ הטושרש הגוע הואהאחר ברמותו היה מקרם אשר השם חכמיהסכסת
 והנה הנה ימשוכטים העולים הענפיםוהשני למינו, פרי עושה השרה סעצי כאחרוצלמו
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 ממנה לוקח אשר הפרי ת"שלישי האויר פניעל

 גזע מ1סרית( )בבחינה באים יש כן .לאכלה
 וכחותיו החמרי החלק הוא הארץושרש
 הדבדים ככל יחיה בהם אשר ותכומתי1ומרותי1
 השכליתן החכמות המ והענפים . הזמניםהארצתם
 חלקי פני על והנה הנה פארותיהם .שלחאשר
 למוריות להרגליות יתחלקו אשר הנמצאותעייני

 הוא טהכל היוצא והפרי וכף. ואלהיותמבעיות
 התו -אשר האמיתית והאמונה האלהיתההכרה
 בהיות כי להם מבואר והיה הכל,תכלית
 בשלמו כי יתכן כנר נכ1ן על מושרש.הנ,ע
 להרבות לענפים, וחווק שלום יהיה'וחזקו
 עם הרוב על שהוא כמו פרים ולשאתפארות
 הנזע להיות איפשר שככר , מחויב שאינוהיות
 לםבות הפירי ףלקה העמי6 1שימעמ1 -יפה

 בחקו חסר הגזע בהיות אמנם וכו'.קצ1בות
 יתנ1 אם או הענפים היצלחו מח1קווינרע
 כי מבואר. הוא וכן אפשר, אי זהפרים.
 האנושיות במעשיו שלם הארם בהיותהן

 ל1 יחתב לא , והשרש "גזע אלהמי"סות
 ההכרה לו שתמצא וגם נמושכלותשיהמלם
 שקרה כטו , הרבה לסב1ת השלמהודאסונה
 אלהית דת קבלו לא מאשר מרות אנשילהרבה
 לא נ"כ אבל בהכמתו, מעצמם נתפלמפוולא

,,
 להם אפשרי היה אבל החסרון להםיחויב י

 כשיחסרו אמנם וכו'. ובאסונה בחכמההשלמ1ח
 יהיה ה"ררגות ונפגמו הראשונ1ת המעלותלו

 לגד1ל1ת לעל1ת יתכן לא , רע1ע או פג"הסולם
 וכו'. ספות לג' טבואר וזה ממנו,ונפלאתן
 נשיטה המחזיקים )ר"ל ההמה החכמיםוהנה
 1הצורך ההכרחי הענין זה לראהזםהזאת(
 ש,כרנ1 הראשון השלמות זה על אשרהנפלא
 מטנו גרדל שלמות מציאדת יתכן לאושזולחו

 הנתינות ולישר הררך את לסקל מארהשתרלו
 הארמ, חי בהנהנת הרבה ספרים להםויסרו

 המדינית הפלסו~א אצלם מפ1ארת חכמהוהיתה
 מהחכמוה זולתה כל על 1מעולה ראשיתושמוה
 תכלית אל הררך וטכינה מישיתלהיוחה
 שחובר המפר שבכולם והמעולה והצלחתוהארם
 לארםטו הסרות פפר הוא עצמו הארםבמרות
 ההוא הרמיון כי מהרי"ע הרב ע"1 ומסיקוכו'

 עמרו לא אשר הארכ בכלל צודק וראי הואשזכרנו
 רבריו את שמעו ולא הנפלא המעמר באוו;1 ה'בסור
 להנין להם ח~חב אשר הם כי קדש1משמי
 כפי המעשים ותיכן התכ1נתן יושרלפניהם

אש-
 מהם יחטא ואשר ר~שונה, שכלם ינזרם

 האדם אסנם וכו' שלמ1תו בתכלית יחסרבהנה
 ה1א הנה ה' פני את שם עסר אשרהאלהת
 הוא הנה כי האילנות. שאר היפךב"מת
 ועפיו וכו, נטיעתו מקום ושם מעובשס.ם
 אנשיס ששאר כטו ולזה הארץ"- לצרנוטין
 כי המרינתם הארצים המעשים על יחרנוסר1
 לעל1ת ושרשם נזעם שם בשימם צורתםהפכו
 הא'ש אצל הענין כן והפיי. הענפים אלטשם

 בהכרת הפרי - הדא נזעו ושרש ימורו כיהתדרני
 אשי,בה השלמה ואמונתו ית' האלמויאות
 לט"ש נקטנ1תו בע1רו רח בעל כליתחיל
 לומרו אביו לרבר כשירע א' ט"ב בכוכהרז"ל
 ח,יבו אשר ההנחהה הן ואלו לו' שטעקייאת
 היא ההיא והאטונה ראשונה. להניח6להם
 והצורק ולמורם. החכסות ענין תסרראשר

 וכן זולת לא עטה שיסכים כה הואבעיוניהם
 עליהם שיסכים טה רק אינם הנאותיםהמעשים

 עכ"ל. הנבואמ- האלה'הרעה
 השרה עץ ה1א הארם כי מתרייהיוצא

 השרש הנה הקרם חכמי רעתשלפי
 תכונתקיו עם החוטרי טבעו הוא נארםוהגזע

ומרותיו
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 אשר הטושכלות שלמות הם הענפים ,ומרותיו
 דבר בכל לחקור תבל עלי ישוטמבשכלו
 יצ.ץ ועליו באיר, המתפשטים כהענפים -ונמצא
 ה', תריעת הכרת 1ה1 פרי, וישאציץ

 כמו והנה הארם, תכלית 1ה1אשר
 סושרשיםשישיואם ה1ההאילן
 אולם פרי, וישא פרות שירבה יתכן נכוןאל
 כראוי, בקרקע מושרשים אינס השרשיםאם

 א1 ומהטחתים, מורקבים המה אם יאטרומי

 לשאת טכש"כ , ענפים שיעשו בשו"א א"שראי

 המרות נתוכו נטצאו אם נהאדם כנהפרותי
 האנושיות שלטוח שהן המובותוהתכונוון
 הג,ע. כנגר הטכוונוה - הראשונותההכרהיות

 לשלטות לבוא יוכל א, רק א1 -והשרש
 למררגה המושכלות ומשלטותהמושכלות,
 הכרת שהיא האס'הית השלטות שלהעליונה
 מבל בער א'ש הוא אם אולם ה',ויריעת
 המרות שלטות לו "חםר עכונה מכהמדה
 דמושכלות לשלמות לבוא בשו"א לו אפשר איא1

 הואת ההנחה רלפ' אלא ה" והכרת ליריעתואחריה
 המסולא מוב איש לכל ראוי היה הלא השואלישאל
 ה' ביריעת נשכ חוקר להיות תרומיותבטרוח
 השיש הש המרות שלמות כי אחריוכיימה,
 ירה על לבא העונה הפבה וה"והמע,
 אנשים וכמה כסה נראה ובעינינו ה'?ליריעת
 כפראים המה ככ"1 מובוח וטרות חכונותבעלי
 ה'? ביריעת להם תכונה ולא רעח לאאשר

 לטו כי רע , ברורות טלין אשיבך אנכיאולם
 טובים ם שרש נעל שהוא אם .אשר ה1ההאילן

 רק פרי ולעשהק פרות לשאת לו אפשרא1
 או ומערה 10פה או ושמש שרב יכם לאאם

 שלטות בעל הוא אשר האדם כן אחרת,מניעה
 ארצה הטוצב כסלם להיות לו אפשרהמרות
 ה', והכרת ליריעת לבא השטיטה טגיעוראשו

 ומחיב" עמוכרה לא אבל "אפשר" רקאולם
 או האלהית -הדת מאבותי1 קבל לא אםוה%נו:
 רטה למררגה לעלוח בעצמו התפלפףשלא

 שלמות את בההסרו כן לא כ1את,ונשגבה
 הסלם יהיה א1 , הראשונה ההכרחיח ,המרות
 ולהגיע , לגדולות לעלית יוכל ולא ורעועפגום

 החכמים ול1את ה', הכרח של העליונהלמררנה
 המרות של השלטות .כי ביאותםהאלה

 ידן על לנוא הע'קר הטה המוכיזוהתכונות
 חברו , אשרו תכל'ח הוא 1ה אשר ה',להכרת

 המרות, נמעלת הדנהספר'ם

 הרמיון כי אם היא טהרי"ע הרב רעחאדלכנ
 אכן צורק, וראי השרה עץשהאדם

 לו נחנה לא אשר הכללי להארם רקהוע
 נח'ב להם יפלמו הם שכלם ע"פ ורקתורה,

 ה'. הכרת של העליונה לשלמות לבואודרך
  ושמ; ה' בסוד בא אשר התורף האדםאבל
 רביר מיני מהר אש להבות הוצב ה'קול

 הוא נם כי אם אלהיה", ה' "אנכיהראשון
 סהופך חילן הוא אולם , בחלקיו להאילןרומה
 לטטה וענ"יו , העליון כעולם למעלה שרשיואשר

 התורי האלהי הג,ע דע"י השפל. בעולםיתפשטון
 והמרות המושכלות - בשלמות עצמו אתישלים

 האילן הצלחת הכללי בהארם וכטוהמובות,
 בהארם כן הארצי, ג,עו את יטיש שבל רקשלו

 נ,עו את לה1ק ראו. וראשון ראשהחורני
 שאמרו כמה ה', ידיעת והואהשמימי,
 לוסרו אביו לרכר היורע קטן א'( ט"ב)פעה
 וע"פ ישראל( )שטע ראשון פסוק שטע .קריאת
 החבמות עני! ימדר ה' ותורח האטונהררך

 מעו ע"פ יהיו שעשיו ומדותיו ,השונות
 התורי.השמימי

 ר( ר' )רביים בתורה הנתע לשרד13זה
 חים אלהיכם כה' הרבקיםואתם
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 התורני הארם המכואר ל"י כי היום,כלנם
 מהופך שאילנו אלא להאי15, ב3חינתורומה
 - "ואחם חהו: לטמה, וענפיו למעלהשרשיו
 והנה אלהיכם". בה' הרבקים - נכריםלאפוקי
 מציעא )בבא חוץ כסר"ה הת"' שימתירועה
 רתשובה תשוכה, עשה 3שלא רכולהו ב'(נ"ח

 "אפקורםים המינים זילת רבר לכלמועלת
 א'( )מ"ז 3ר"ה כראטרינן רורות לרורישנרונים

 הרם3"ם פסק וכן , כלים אינם 'הכ כלהגיהינוכ
 והאפקורסים וי"ל: ה'1 הל' פ"ב עכף'ם)בהלכות
 וא'ן הרכרים מן 5רבר כישראל אינםסישראל
 באיה כל שנאמר לעלם 3תשובה אותםמקבלים

 והיא שם. כלח"ם ועי' עכ"ל, וכו' ישובוןלא
 בהאילן כטו כי שזכרנו, הכוונה עם'עילה
 אז הארץ כעומק ט1שרשיכ יירשיו אםהארצי
 יובש א, שיש'1 נעקרו אם אולם האילן,יתק4ם
 שנזעו זטן כל התורני בהארם כן ,האילן
 בטציאות מאטין כלוטר כשמים ומורבקמשרש

 התש31ה בכ"ז להרשיע הר3ה אם אף הנהה',
 ירוע כי , יקרא "חי" וכנרר ר3ר, לכלטועלת
 מתים קרואים 3היהם רשעיםאשר
 - "ואתם" : ווהו , שרשם אה עוקרים כיספני
 - אלהיכם" בה' "הרנקים - נכריםלאפוקי

 כולכם "חים - 3וד טאטינים שאר;ם זטןכל
 עכרה עוברי אפילו נלומר "כולכם" -ה'ום"

 א'( כ"ר )מכות אטרו וכ3ר להמ, מועלתרתשוכה
 3'( שנאטר)דבקוק אחת על והעמירן חבקוקבא

 חלילה האדם אם אולם , יייה ביאמונהווצריק
 הנה ה', בטציאות לכפור טש31שות ברעהקיפל
 יובש, "ילנו השמימי נזעו .את עוקרעי"1

 כהמהרי"שוהוא
 המקרימים מחכטינ1 נם נמצאו נאמתאולם

 שתהינה המובות הסרות שלמות,את
 רעת כפי ה' ויריעת להכרת ;ראשונהבדכרח

 האילן, במשל הטהרי"ע שהביא הקדםחכסי
 הרביעית והסבה ל"ר( פ' )3ח"ר המורהרז"5-

 שכבר חה המבעיות, ההכמת האלהות()להשנת
 הצעות הם המרות טעלת כי , כמופתהתכאר
 הרבריות הימן אפשר וא, הרבריות,לטעלה
 לאיש אלא שלמא הטושבלות ר"לאמתית,
 זאת 3י יו' תשוב נחת נעל המרותטלוטר
 ילא הרפואה חכטת אינה שירעת כמוהחכמה
 וכו' לה מוכן אחר כל ואין , תש13רתחכטת

 הטומת המרות הצעת הקרמת מכלתי אפשרואי
 ני וחשלמות היושר 3תכלית הארם שישובער

 הרי , עכ"ל סור1 ישרים מות נלוז ה'חועבת
 להשתלם צריך ה' יריעת "כרת להשגתלהטורה
 , הפובות והתכומת הטתת 3שלמ1תראשונה.

 מלה בם*רו אבוהב טוהר"י רעת נראהדכנל
 ו1"ל: ה'( חלק ר' כלל פ"א נ')נר
 הפסק בו שאין האמתי הנצהי המו3לפיכך
 הטרות טעלת בו שיש התורה קבלת שהיאראו
 ועל נשמע, שהם שכליות טעלת נעשהשהם
 הררך הש שזו לנשמע נעשה הקרימוזה

 ואהר המעשיות המרות נתקון להתמילהישרה
 בשטווו" יכנסכך

 ההורה שטצווה לפי כו,
 להזמרת האחר , עליונים סוגים לשנינחלקות
 והקרבת הנזקיס והסרת הטרות ותקוןהישוב
 והסונ מעשיות, מצוות נקרא שזהוהתועלת

 בשכל וציורה ית' בבורא האטונה לקיוםהשני
 על ואף שמעיות, מצוות 11ה1 האמת ררךעל
 ..וכן נטעלה קודם הוא השנ' הסונ ש,השי

 , אה13 והשלום האמת באטרו הנביאהקרימו

 קורם מרותיו להישיר .צריך ההמון מבעכפי
 כלמור יתחיל אבל עו' במושכלוחהתישבו
 טהלסור כי , השטעיות בלמור "ח"כהמעשיות

 החמור הלמור אל יכנם הטעש'ות שהואהקל
 בקבלת 3חר1 הזאת הררך השטעיות,שה1א

התורה
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 יעה,ש, וכו' הכטתם בנ1דל ישראל נדוליההורה

 דצריך אנוהנ טוהד"י דעת נם כי טפור.שהדי
 יכנם ואח"כ הטעשיות הטדות בתקקלהתהיל
 חו" , הקדם חכטי לדעת ממה וזה ,בשפעיות
 . סים דרוש יהודה" "אפיקיבם'

 עים,

 והטוהר"י הטורה רעת כי טזהמ2:יאר
 ליריעת לבוא אששר שאיאבוהב

 הטדות השתלטות הקדטת טבלי ה'והכרת
 ני נטצא . הקדם חכטי כדעת וזהוהמובות
 להפההי"ע שגויה, בטהלוקת הזאתהשאלה
 יו*עת הכרת הנה טהופך לאילן- אןהודטדטה

 , טראש להקדימי ,צריך והשרש הנזע המה'

 הסדות הנה אבוהב והסוהר"י להסורהאולם
 ידן על לבוא הראשון התנאי המההטונות

 ה'.לידיעת
 בטחלוקת לעיל שהבאנו הטאטר פב"רך2כזדן

 הכתוב בפרוש נחטיה ור' ההודהר'
 ידיעת הטאטינים ראש הפיק איך אשלויטע
 פונריק ,ה אשל ראטר נהמיה ר' , בעולםה'
 הטדות כי אבוהב והטוהר"י הטורה בשיפתאזיל

 ידן על ל13א הראשון החנאי הטההמובות
 "היה אבינו אברהם וטש"ה ה', והכרתליריעח
 והשקם" האנילם ושבים הש3רים אתמקבל
 יתעלו ומהן הסרות בשלמות יושלטו שעי"זכדי

 העולה הדרך את וילטרו יראו "מנו ה'להכרת
 פרדם אשל דאסר המורה ר אולם אל,בית

 דוטה התורף הארם כי המהר"'ע כדעתקאי
 למעלה שרשיו אשר טהופך לאילןנהלשו
 ישלים החורף האלהי הג,ע וע"י לטפה,וענפיו
 המובות, והמרות הטושכלות בשלסות עצמואת

 שנימ שלש בן אשר אביע אברהםומשו"ה
 לבנין גם טסילה בזה סלל טראו אתהכיד
 שדה על תתפתחו יתנרל1 סקטנותם כיאחרי1,
 היודע קפן שאסרו גסו השטימי, ונועוהאסונה

 ט"ה )ס1כה ישראל שפע טלטדו אביולדבר
 סמל הוא א"א "2נפע הפדדם של והאילןא'(,

 השטיטי, גועו שהעיקר הלטד1 ידא1שטסנ1
 הסושכלות לשלפתע קודטת היא ה'וידיעת
 אשל "וימע : וזהו , חטהרי"ע וכרנריוהטדות

 הארם כי הציור וע"י שבע" בבאר - אילן-
 ה' כי ה'" בשם שם "רקרא להאילןר1טה

 עולם","אל

 יהורה לר' כי יאסר מי ליאול יישאלא
 טהופך אילן הוא פרדם אשלראפר
 פרדם- אשל לאמר כוהתנ רלמאוכרג(הרי"ע?

 הסרות שלטות הטה והשרש הנזע אשראילן
 לאילן א1תו שרסו הקדם_ כהנטי -המומח
 אב1הבו ה-מוהר"י וכהטורה -- טהופךשאינ1
 אבינו ~ברהם כי ואסר יהודה ר' באלזאת
 טה ואל מומר: פררסו את להטבקריםפנה

 ה', טציא1ת כנגד הטכוונות "האנים"תשאל?

 "ורטונים" הסושכלות. שלמות כנגד"וענבים"
 אלו דשלשמם טשום הסרות, שלטותכנגד

 שנבאר וכטו האילן של חלקיו נגרטכוונים
 "תאנים" יהורה ר' שה,כיר ובוהלקטן,

 צייך התורף הארם כי לנו הראהבראשונה,
 המהרי"ע, כדעת ה' 1יריעת ' הכרתלהקדים

 3מה .הורה ר' כרנת לנאר נמאדערגה

 רפונים" ענבים "תנאים דוקאשהזכיר
 שהוא , שבהאילן 1הג,ע השרש כנגד :והוא

 ט1רה ההאנה כי "תאנים" אמר השס,טציאות

 רור בכל בעולם ה' תריעת הכרת פרסוםעל
 כטה אבינו, אברהם היה בזה והראשון1דור,
 כבכה-ה עה"8 ט"1( פ' )בראשית בם"רשאטרו
 ר' אטר פ'( )הושע עו' בראשיתהבתאנה

 אותה )מלקמים( אורים בתחילה הזו התאנהיודן
 שאורים ער שלש 1אח"כ שתים "ח"כ ,אחת
 התאנים כל שאין )לפי ובטגרפות בסליםאותה
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 מעמ בתחילה אלא הפרות כשאר יחדכ~ענשלים
 היה אחד נתחילה כך יפ"ת( יותר,ואח"כ
 כ"ר( ל"ג. )יח1קל הארץ את ותרשאנרהם
 שלשה ואח'ע ויצחק, 'אברהם שנשואח"כ
 ובני א'( )שמות "ח"כ ףעקנ, יצחקאגרהם
 מאר נמאד ויעצמו וירנו 1ישרצו פרויוראל
 , אברהם היה אחר קאסר איך וקשהע"כ.

 שלשה ואח"כ , ףצחק אברהם שניםואח"כ
 ירש שיצחק כשעה הלא , ויעקב יצחקאנרהם

 נבי ומכש"כ מת, אברהם היה כנר הארץאת
 קהשינ ואיך , ויצחק אנרהם מתו רכנריעקב
 הטאמר עצם הנה ,ה וטלבר לשנים? שלשהלהו

 באור. וצריך הבנה מחיסרהזה
 עאחר הכתוב על ה1ה הטאטי באוראולם

 )יה,קאל הארץ" את וירש אברהםהיה
 של נשמית ירושה על הכוזנה אין כ"ד(ל"ג

 היה שהוא רוחנית יר1שה על אם כי ,הארץ
 , נארץ ה' יריעת את והפיץ שלטדהראשון

 ענרה נארץ ה' שרעת איך בזה להבליטונא
 וידיעת הכרת וה(צת רור, בכל לבניםמאנות

 ער הדור, בני נלב יפוקים שישיב הכההה'
 היה כבר מהאבות שאחר נשעה אפילואשר
 אנשי בלנות חקוקמע נשארו דעותיו בכ"1 ,מת

 ויצחק אפרהם כן "ואחרי ; שריק ו1ההרור,
 ה1כיר הנה ויעקב', י?חק אבדהםואח'נ
 יעקב של ובדורו אנרהם, את יצהק שלנרורו
 כך כל 3י לאמר, אנרהם את וגם יצחקאת

 אחר כל של ההשפעה היתה וח1קהנדולה
 רעותיו היו מיתתו אחרי נם אשר עדטהאכות,
 להצטרף נעולם ופועלים קיטים , חיםולטוריו
 לע1ר לו ולהיות החי הנן ולמודילהשפעת
 והבערות, החשך בעלם ה, רעת ה"צתנהמשכת
 נני עם כל כן ואחרי נפרט האנות כינטצא
 כסש"כ הכסותי רבוים ע"י - נכלל,ישראל

- וכו', פרו ישראלובני  אחדות את הפיצו 
 יריעת היתה בהחלה אולם נעולם,האלהמע
 ע"י לאט לאט במררגות סתפשמת ה'והכרת
 אשר התאנים כלקיטח סטש סהאכית, אחדכל

 , שנתבכרו התאנים את רק לוקטיםבתחלה

 מ1ה מבואר עכ"פ כולם. ואח"כ יותר,ואח"כ
 , התאנים כלקיטת היתה 3עולם האלהותרהפצת

 הוכיר נפררפו אנרהם את להמנקריםל1את
 של והבערות החשך כי אף לאטר,לקאנים"
 והכרת הארץ, כל את עתה כסוהאלילות
 , קמן כשכיב רק לע"ע היא האמתיתהאלהות

 "התאנים" לקיטת ברמיון תהיה 1אתאולם
 ה' יריעת כן , נמררגות וסתגדלתהסתרחנה

 אחריתה אולם מצערה ראשיתה כי אםכא-ץ
 תגל לה.איר , כולו נעולם' ותתפשט מארתשנא

 -ומלואו,
 אגינו אנרהם של נ"ירסו שהיו"זקענכים"

 המושכלות שלמות כנגרהמה
 ויובן התורי, שכהאילן הענפים כנגרהטכווגות
 עה"פ )תקכ"ה( נ'לקוט ר1"ל רנרינהקדם
 ט'( )הושע ישראל את סצאתי נסרברבעננים

 גיוונ? ולא גטרנר למה במדבי כענניםר"א
 אם צמא והוא במרנר מהלך כשהארםאלא

 ואם לשתות, וטבקש אוכל פת לונמונים
 שכקש שותה לשתות ין או מים לונותנים

 אוכלם הוא עננים לו נותנים אםלאכל,.אבל
 אכילה בהם שיש למהו , מא~מה מנקשואינו
 התורה את ישראל קנלו כך , שתיה נהםויש

 נין ושתו נלחמי לחמי לבו ט'( )משלידכתינ
 לכו למים לכו צמא כל הף וכתיבמסכתי,
 החבמה דהנה ובאורו ג"ה(, )ישעיה ואכלושכרו

 כמש"כ ומשקה בלחם מקום נכלסת"רת
 אכילה לשון הושאל 1 11"ל ל'( פ' )נח"רהמורה
 אשר השכליות להשגת ונגלל וללמוד,לחכמה

יתמיר



שלום אמונהרוןררכי88
 על האנושיח הצורה השארות נהםהעמיד
 המונ על במזון הגוף כהתמדת שבעניניטהוולם

 האמורה ושתיה אכילה כל ואמרו וכו'שבעניניו
 אלא אינה א"ורי( _כהטלי, )במפר 1הבספר
 קראו הרבה וכן תורה הנוסחאות וכקצתחכטה
 עכ"ל. למים לכו צטא כל הוי מימ,החכמה
 ובקצת הרב ואמר ע"1 האנרבנאל שםבתב

 והתורה העיונית שהחכסה להגיה , תורהנוסחאות
 עכ"ד, השאלה נ1את כאחד שניהםהטקונלת

 כשם לאמר וטיס, לחם נשם חכמינווקראום
 הנפש כן מ1ון, נלי להתקים יכול איננושהגוף
 ומים לחם בלי קיומה את להחזיק תוכללא
 "העננים" והטה המושכלות, ושלמהע התורהשהם
 והעננים נמדנר, לישראל הקנ"ה המצשאשד
 אנינו אנרהם אותם השתילם.ונטע כנרהאלה

 פרדסו את מהמנקרים אחד ולכלבפררסו,
 לזונם רצה כי ענבים" תשאל מה גשאלאמר
 , תורה של מינה ולהשקוהמ , שטיםברנן

 השומות, והחכמות המושכלות לשלמותביחם

 אנינו אנרהם של בפרדמו.ףשרשכ~דנים"
 והמדות ההכונת3 עלמ4-ים

 עה"פ א'( , נ"1 )ברכות שאמרו וע"רהמוטת,
 רקהךז מאי ד'( )שה"ש .רקתך הרסוןכפלח
 לדעתנו , נרמון מצו1ת מלאים שבך ריקניןאפילו
 של הערך גודל את להראות נ1ה ח1"לנאו

 עמנו אשר המובות והמדות הנעלותהתכונות
 , העמים שאר ננר מצטין 1מן ובכל מקוםבכל

 אצל גם רשכיחי וההריגות מהרציהות שמרמי
 כלל נשמע לא כמעמ הנה הנאיים,העמים
 גם אלא מהפפמיסטיקה, כנורע ישראלבגבול
 עמנו מצמין והחסי המונ של החיוביבהצר
 נה שאין ולעיר לאפריקה הנודד היהודיתמיד,
 במשך הנה נערנה כערעד ובהיותויהורש,
 כי נכר לא חיצוניותו וטצד יהבוללה"ן

 עוד בפניטיותו עמק עטק אבל , יצא יהודהממעי
 נסתר היושב המקיי היהורי השניננוצץ
 של הטובות בהמדות ומשהקף ומתנטאלננו
 שאי והרחטים החמלה והחמד, הצדקהמעשה
 שאסרו כטה היהודי, מלבב לגטרי שיטחואפשר
 רנ אסר אנא נר נתן וא"ר נ'( ל"ב)ניצה

 )דנרים רכתיב וכי' הם נהינום יורדי ננלעתירי
 על הטרחס כל ורחטך, רחמים לך ונתןי"ג(

 אביני, אנרהם של מזרעו שהוא נידועהנריית
 שאיגו_ נידוע הנריות על טרחם שאינו מיוכל

 המונות הסדית ו"ל . אבינו אנרהם שלמ1רעו
 הארץ עמי אפילו עמנו, נהןשמצמים
 שנך ' ריקנין "אפילו : אמרו , מהיהדותוהרחקים
 שהם "הרמונים" ולפ"1 כרמון", מצותמלאים
 טשתילי הפרות הסה המובות המדותכנגד

 לשלטות והניאם נפרדם. שנמע אבינואנרהם
 הטונות. והחכונותה~דהע
 שתולים שהיו ,התאנש" יי מכ",מב:ואר

 היו אבינו אנרהם שלנפרדסו
 כנגד "והענניס" ה', מציאות כנגדמכונות
 שלמוו3 כנגר ווהרמונים" המושכלות,שלמות
 "תאנים" אכינו אנרהם ששאל ומשום .המדות
 את כעליל הראתה הזאת ההרסניה הנהתחלה,

 כשיטח להאילן ברמיונו התורני הו,ישצורת
 ולכל אנוהנ, והמוהר"י כהטורה ולאהמהרי"ע

 אימר: א"א .היה פרדסו את מהמנקריםאחד
 מרגיש שהנך נמקצוע כלומר תשאל" מה"שאל

 אמ ממנו ולמד הפרי את קה אתה, הסדכי

 או "מרמונים" או "מענבום" או"מתאנים"
 יהודה ר' רעת לפי אשר נאופן יחד.משלשתם
 ה' נשם קרא גו~ה נ1ה פרדם"הנה עאשלראמר

 מציאותו על מורה כחלק'1 האילן כי עולםאל
 סוף לפרושי טהדר קא לא אליכיה ול1אתית',

 וכמנואר. עולם" אי וכי' "ויקראהכתונ
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 פררס" "אשל דאטר יהורה' ר' כינמצא

דאטר המהרי"ע שיטת אליבאקאי

 להקרים צריך ית' מציאותו של הלמוד אתכי
 ראמר נחמיה ר' אולם הסרות, וליושרלהחכמה
 ושלמות רחקון ליה סבירא "ונדיק""אשל
 כרעת ראשונה להקרים צריך הטוב"המדות
 והמרות התכונות ורק אביהב, והמוהר"יהמורה
 קודם ההמון את להישיר תוכלנההנעלות
 והצעת ה', והנית ידיעות של בטו.2כלותהתישבו
 ירן על לבוא הקרמה הטה הטובותהמרתע
 דמאטינים, ראש ולזאת ה', ויריעתלהכרת
 ונפע , לרוחה פתוח היה ביתו אבינו,אברהם
 האכילם , ושנ עובר כל בעד אפדנואהלו

 הראה ועי"1והשקם,
 לה~

 מעלת גורל את
 את המביאות ערכן, ויקרת הפמותהמרות
 "ומשהיו ה'. ידיעות של הנרצה להתכליתהאדם
 במרות ההכנה נעשתה שכבר ישתעין"איכלין
 השיבו בריכו" לון עאמר ל1ה הררושההטובות
 מה אטרין "והן הסעורה בעד וברכהחורה
 בהפונרק פגשו ורמים נעל'ם טאר דגשותנימור",
 הנפש ורוממות אצילות  של הרש ועולםהוה,
 = נימור" "מה : שאלו ולזאת , לפניהםדאו

 להון "ואמר - הזה? בביח נורה במהכלומר
 לא כלומר משלו" שאכלנו עילם אלברוך

 שמים קונה עולם אל משל רק אכלתםסשלי
 ולהורות, לברך אנהנו מחויבים 1ל1 , אכלנויארץ

 ה' 1יריעת הכרת את בהם השריש בזהוכאופן

 ורק עולם". אל ה' בשם שם ויקרא"הה"ד
 לפרש הוצרך פונדיק" "אשל דאמר נחמיהלר'

 עולם", "אל השם קריאת אליניה נתקימהאיך

 הנה. פרדם', "אשל ראמר יהורה לי'אבל

 על מורה - "התאנים" של - בעצמוהא(לן
 לטעלה. שבארמ כמה ויחודו, יתכרךמציאותו

 אבוהג והטוהר"י השרהוכמחלוקת
 לבאר המ המהרי"עעם

 1'( ה' ר' ג' )כ"ד, _בתהלים המשורררברי

 נקי קרשו בטק" יקום ומי ה' בהר יעלהטי
 ולא נ"שו לשוא נשא לא אשר לבב ונרכפים
 וצרקה ה' מאת ברכה ישא למרמה,נשבע
 יעקב פניך מבקשי ררשו דור זה ישעוסאלהי,
 ה"לוםופים שאלת אדות ידבר הטשורר גם .מלה
 של העליונה לטררגה הארכ יעלה ררךבאיזה
 השתלמותו את שיקרים ע"י אם ה'הכרת

 תכף לעלות שיראה ע"י או המדותבשלמות
 יעלה "מי הכתוב שחול וע"1 השמימיו 'בנזעו
 האיש יוכל דרך איזה ירו על ה'?"בהר
 קרשוו" במקום יקום "ומי ה' בהר לעלותהתורי
 בעליתו, וישאר שיקום בפוח שיהיה עלה אם-
 אשר לבב ובר כפים "נקי : הכתוכ פרשוע"ז
 כלומר למרמה" נשנע נפשו)ולא לשוא נשאלא

 והתכונות הסרות נהשתלמות בראשונהלהתחיל
 לבא ועי"ו אבוהב והמוהר"י כהמורההטצות
 ירה שעל בטוהה אינה הזאת הררך הנה ה'להנרת
 ורק כמעלהו ושיקום העליונה למררגהיכא
 ישעו" מאלהי מדקה ה' מאת ברכה"ישא
 עליו ה' שישפיע מיוחרת וישועה ברכהצריך
 במעלתו. ושיק" 'ה את שישיג חכמהש"ע
 דור "1ה היא והבטוחה הנכונה הררךאבל.
 החלה מבקשים אינם פניך" מנקשירורשו
 מנקשים רק והמושכלות הטדות שלסותאחר
 נכל ותורתו ה' את ורורשים תכף,פגיך
 עול בעורנו אשר וקטן גרול בין ורוררור
 ומי ה', ויריעת אמונת בלב. משרישיםלימים
 בני אלו בראשונה, פגיך המבקשיםהטה

 דרכם ולכן ה' תורת להם שקבלו"יעקב"
 שישארו בפוחים הכ "סלה" אל ביתהעולה.

 . סלה. לה'נאמנים

עד
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ד-

יטלרם אמונה
 ההשקפה ע"פ האמונה ע"ר רברנו הנהעך4

 נדבר ועתה והמחקרית, התוריתהדתית
 מבט סנקורת וטעלתה האטוגה ערךבגורל
 המוקת מרומטת מ1ככת האטונההחים.
 ייכל נל טאסין בלתי איש הארם, ח%את

 , ותלאה טצוקה' כל , ארץ עלילחיות

 לה"יל בכחם אשר רע פגע כל אסוןכל
 רק האמונה הנה , נצח לסשח1ות הארםאת
 ולתת יגונו עלי הארם את להבליג בכחההיא
 אלה. כל את ולסבול לשאת וכח אומץ דילו

 , בכל שולטת היתה האסונה אשר לפניםול1את

 כל כמות וסתו סופלגת ב1קנה האנשיםחיו
 הפתאומיות והמתוה , .טבעית בטתההארם
 הלב" "פלצות חרשימו בשטות נקבואשר

 כלל נורעו לא המח" על הרם"השתפכות
 מאבדי של סהמתה יאמר ומי , ההיאבהתקופה
 גבולי בכל כלל נשמע לא זה לרעו4עצמם

 האמונה, רפתה אשר טיום אולםישראל;

 את פרשה החפשית הקולטורה של .וה1רכ
 רנים הנה יחד, ארם ועל גו עלמכטרתה
 השת, המופקרת הקולטורה הפילהתללים

 האחרון שניב את לכבות טעשיה ראשיתותהי
 חים ולא והטוב. האור האסונה, שביב -ה1ה
 יהלטו כאשר - עי"1 להארם נחנו חרותשל

 , ו'גון צער של חים אם כי -הטתסשכלים

 ואכרון .יאוש של חים המתפקות, אי שלחים
 יחר* נם והנפשהגוף

 1'( )ל"ר, רברים בתורה_ הכתוב טב"רךב:זה

 במתו שנה ועשרים מאה בן ומשה.
 לרקדק ויש לחה, נם ולא עינו כהתהלא

 הגופני סהמצב התורה לנו הוריעה צורךלאיזה
 ולא עינו כהתה שלא מתתו קורם משהשל

 1 הזאת טהיריעה לנו תצא תועלת ואי1ו 1 לחהנס

 ב1ה, התורה השמיעתנו גרול מראולם

 האומרים הסתמשכלים מלבלהוציא

 במר ותשים להארס תעיק , חלילה , התה-הכי
 הדרת_הטבע על להתעדן שתניחהו טבלירגליו

 גוית. טומדי את ולחזק גופו, אתולהבריא
 הגוף לחלישתע יגרם וזאת העוה"1,מתנובות
 נראה נהבונן אך אם ובאטת הכחתה.ואפיסת
 לא הישראל' את מלמרת התורה כי ההפךסמש

 ת בתענ' היושב "כל -וכמאמרכ החים אתלהרחיס
 שציער חוטא "נויר א'(. י"א )תענית חול""נקרא
 למהרם לסרקם, א'(-אך " )נדרים היף מןעצמו

 אך הטבעים ורגשוהיו החוטר את להסית לאולזככם;
 הרוח, בקרושת ולקדשו לצחצחו ,לערנו

 רמן שים טבלי הנפרזים החיםכי
 חלאים לכסה מביאים בשרים וחילהתאתע
 הכח לשר את המוצצים וסרים,קשים
 , טתתו את ומקרבים הנוף את מחלישיםהחיוני,

 התורה פי על החי - האיש הוא מאושראולם
 תאותו לרמן גבולית תשים היא ,והאסונה
 בהם. שימות ולא בהם" "וחי תמירות1כירהו

 דומה 1,ה תע1בהו. כל ושיבה 1קנה ערוגם
 שסן בה יש אשר רולקת שמן לטנורתממש
 הרגילה. בשלהבת שלם אחר יום לרלקכרי
 הנה הפתילה שלהבת את נגריל אםאולם
 באמצע יכבה והנר הזמן, בתוך יכלההשטן
 נר כ"1( כ', )משלי החכם אמר וכןהיום.

 , ארצים סימודות הוא מורכב כי , ארפ נשמתה'

 יגרילו אמ הנר, כסו היא שנו ההיתיולהות
 יכבה הנר הנה , שסן יומיפו ולא השלהבתאת
 מומיף הוא אכילתו ע"י הארם כן , ה1מןקורם
 מכלה האש ויסוד שכח מה בגופו החיונילחות
 אשר בהדרך הולך הארם אם הוא כ"1מסנו.
 אם אבל , ימים יאריך א1 לו התותההתורה
 הוא עי"ז הנה התאוה אש את מגדילהוא
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 נתוך ויפות שנו החיוני לחות את לנלותסומיף
 )סשלי וכטש"ה היש, נאפצע יכבה "נר ,הזמן

 תקצרנה, רשעים ושנות יפים ת"~ז ה' יראת נ'ז(ף

 פשה יהיה זה על ח"ר היותרידממינ~ר2
 עליו אפרו רנותינו אשררננו

 ופרשנו גך1נ1", סתוך פרנרת היתה4שכינה
 גורל הפלגת את להראות הכתנהנמק"א
 וכאלהות נתורה וההתרנקות , נתויה רבנוטשה

 השכינה כי עד טנעי לרנר אצלונעשתה
 והיה ניונו, מתוך - מעצמה - מדביתהיתה
 שתה לא 1מים אכל לא לחם יוס ארנעיםנהר

 המופלגת נטתתו גם וככ"ז מ'( ט',)רברים
 נו נראתה לא , שנה ועשרים פאה שלנזקגה
 מלא היה רק הכחות, מופיסח חולשהשום
 כהתה לא אשר ער , ליטים כצעיר עלוסיםכח

 הנליטה זאת ואת לחה. גם ולא עינואפילו
 1קיוס לט1ר כי לאמר: רנריה נסוףהתורה
 בנוף נם וגבורה אומץ מרבים ימצוזתיההתורה
 את ופחזקים הטכע לחות נו 1מומיפים ,האדפ
 : כי סמשה "ראיה , זקגהו לעת נם הראיהחוש

 צכ"1 - נמתו שנה ועשרימ מאה בן"טשה
 חזוק כי לחהי' נס ולא עינו כהתה לא--

 נכון. 11ה נימיגה, יסים וארךהגוף
 חומונתו תורתו 8י על החי האיש נינמצא

 הנוף, בבריאות ימים יאריךהוא

 את לשאת ויעורר"1 יחזקוהו המה ע"1ונוסף
 ,קיום מלחמוז של השתים 1ה11עותהרוחות
 כח לו יתגו ויתת, חתת עליו- המפיליםהחחס,
 אשר יום נשחקים, נהיר ליוס לקוות"ומץ

 מחדש. לפניו תופיע ההצלחהשטש
 שנרא כטו ני נראה יותר עורנחנתן ך4פכ(.

 לאהנה ש131ח בנטיות הארם אתהקנ"ה
 הקב"האת נרא כן ולחרות לשמחהולחמלה,
 מה וראה ובא בארם, האמונהנטית

 4ידיעתז נם' אפילי ער"1שכתונ
 פרק והארם והחיה הצסח חי )נחלקהמנע"
 וער פעורו הארם כל כי : וז"ל י"נ("ינ,
 על ועם %ם ולל וארץ ארץ ולל ,היש

 והרחוקים הקרונים , האדפה ממש*חותמשפחה
 (-רך ינו,רן יחרל כולם , והפשכיליםהפראים
 אכן נלם. נעיני חן סוצאת והאסונהאמתה,
 ואת נמהערו נורר האחר את נטצא אשריש

 הזה האחר ואולם גו, אחרי ישליךאמונתו
 כפשפמ ופש"מו הבלל מן יוצא פרמהוא

 אם ורחמי בפנה פרי את תזנח אשרהאשה
 ננינות קול אשר האיש כמשפט או ,חשכח
 ני אחר פה החוקרים יחלמו כי אם , ל,ראלו

 והננינ" הטנע פחשת חק הם. אםרחמי
 האפתה רגש הטבע, נחקות ימורתן הןגם
 וטת האדם בקרנ ותשיפהו וכו'יר

 כי ושפאל, י"ין לנטות חפשי עשתההארם
 נמיה אם כי הארם נקרנ הוא אינסמינקמלא
 וכו' ולחרול לנחור הדנר ונידו , גטיותיוככל

 ו האדמ בקרב האסונה רגש את אפוא ילרומי
 עושה אשר ננפשו הארם יתוש כי אךהלא
 ואיתנים נאמנים חקים פי על פעשיו אתהמבע
 נלט רעיון יטא 1ח1 , ע1שה המו נמקרהולא
 מעל ננוה ויש הסנות" לכל 4סנה ישכי

 ופחשבות , אותו פהנין רוחו קצרה אשרגנוה
 הלך אכן ובו' האמונה רגש את מולירותכאלה
 הח1יונות כל את ויעזונ חיל אל פחילהאדם

 אחר כי וימצא השונות, פהאלילותהמנהילים
 לא אשר , ונארץ בשמים אשר האלהיסהחו
 אותו. תראינה לא עיניו ואשר יכנה,ידע

 חכמי נם כי הרי עכ"ר. 1כ1 אחר לאלויעברו
 עם יחר בואה לרגלי האפונה כי פוריםהטנע
 את מנקשים ורור רור _ונכל ההבל,יצירת
 הבריאה מכונת את המניעה הראשונה,י"הסכה
 תעמר. ולנצח לעולס האמ1נה כן כי הגה ,כולה

וכזה
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שיום אמונה
 )תהלים המשורר וברי ינאר ישךבנזה

 ר"ל אסונתך" ורור "לדור צ'(קי"מ,
 לדור, סרהי ותתפשט לעולם תחדל לאהאסונה
 ארץ "כוננת כי הוא ע"1 חותך היותרההסופת
 העולם את הקנ"ה ונרא שהכין סשעהותעסד"
 .דרך יבחרו כולם ה,ה, היום ערוהארץ

 והחנרה, האדם חי נראש ועוסךתהאסונה,

 הש, פניסה הארם ננפש כייען

 "וה' הבתונ את להנין טעתה נפלאו~א

 נראש הנצנ נכל", אנרהם אתנרך
 של חיו ימי נקורות נחבונן אם כיךרושגו,
 מצוקות של ארוכה שלשלת נראה א3ינואנרהם
 עליו יכעס פה ורךיפות. נדוךיםותלאות,
 אניו אלילי את שנר אשר על נסרדהסלך
 כסנואר ולשרפו האש לכבשן להשליכוויצוה
 כי "גם נו ונתקים ל"ח( פ' )נראשית3ם"ר
 נך", .הבער לא ולהנה תכוה לא אש נסוהלך

 ולנוע וטולדתו, ארצו אח לעזנ ה' יצוהופה
 יהיו אנה מראש שידע טנלי אחרלמקום

 ומסולדתך טארצך לך לך כמש"כ , טועדותפני
 ז3ראשית אראך אשר הארץ אל אמךוסנית
 יסצא לא שם גם כנען ארצה בנואו א'(.י"ב,
 תנר קרא ולא - בארץ רענ היה כי ,סנהק
 הרעב ומפני - נמ"ר כטנואר' הקפידולא

 ונפשו הזימה., ארץ סצרימהן לרדתהוכרח
 והתחכם שרה. אשתו לרגלי _נסכנההיתה
 "יתה את אחותי נא "אמרי : לאשתולאטר
 אחיו נן לוט את יקחו פה בנללך",נפשי
 ניתו ילידי חניכי1 את ירזק ואנרהםורנושו
 ויערך איש מאות ושלש עשר שסנהבסספר
 טספר במח אשר הטלכים, ארבע אתסלחסה
 מהמ"ר וכגראה ועצום, רנ היהזזיליהם
 ר' חניכיו את וירק עה"פ ט"ג( פ'עראשית

 א3רהס, כנגד פנים הוריקו הן אוסריהורה

 ואנ1 נהם, לעסד יכלו לא מלכים ה'אסרו
 את לקחת ה' יצוהו פה נהם? לעמדיכולים
 כאלה . לעולה להעלות י נפשו אהזנ , יחידובנו

 לו אשר , הטאסינים .ראש לאנרהם קרווכאלה
 אחר, לאיש קרו אלף סני אחר חלק אףאם

 יפלא ולא 1, קרמולי ומעדו ננפלים נופל היהבודאי
 נראה אמונה. חלושי דור נדורנו, אםפעתה
 נם זרקה שינה אשר ליסים צעיריםאנשים
 החים מלחסת כי חיזזר, כתלנ ראשםושערות

 הכללים הזטן ופנעי ועוזה תקפה כלעם
 הם3עית הלחות כל את ~ונישו ישחןהווהפלמ'ם

 ראש הראשון הענרי כן לא נאדם;אשר
 לא ונסיוגותיו ומצוקות'1 פנעיו כלהטאסינים,
 זקנה להיות גו!ו טהלך על לרעההשפיעו
 , המבעית הזקנה של הזטן בא מרם עליוקופצת

 רק וראגה רוח סשנר לא זקן" "ואברהםכ"א

 לו הניאה ימיו ואריכהע ניטים", "נא כימפני
 כי הטעם, תוה"ק ופרשה המנעית, הזקנהאת

 שמח היה חלציו ח11ר. האטונה היותלרנלי
 טאומה, לנפשו חסר היה ולא נחלקו,תטיר

 אביהם את ברך "ה' כי בעיניו נהשנוהיה
 תחשנה נה' והאסין הכתוכ גם ייהדכמנבך4יך4 ,.נכל".

 ובאויו ו'(, מ"1 )שם צדקהלו
 שקוע היה אבינו א3רהם של רורודהנה
 עושה היה הלא אניו ותרח האליליםבינורת

 כן כי הגה לעיל, כמונא הללו דפסיליםאת
 החוצה סן לא לאנרהם נא האמונהא1ר
 שיעצוהו "ה מעצמות1 רק אניו, טניתולא

 תחשבה נה' "והאמין שאמר: וזהוכליותיו,
 היתה האטונה כי יען צרקה" - לאנרהם -לו

 וע"י ותבונתו, שכלו של העצטי טקניןאצלו
 הקנ"ה של נמדותיו טתדנק היה נה'האטונה
 ודרחמים ההסד הצדקה מרת טדותיו, אתוהפיץ
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 שנם פוום , ורציחה אכ,ריות חשך שלבעולם
 מאכרהם, רק הוחל טצתתיה התורהקיוט
 " ה' "ררך הקורם נררוש לעיל שהבאנוכמה
 שנפשך ה,מן כל כי , ה' שער העקרהנשם

 נערך שה" אבינו אכדהם ער העולםטבריאת
 אנרהם רק כי "תהו", בשם נקרא אל6יםשגי
 את ולהפיץ טצתתיה התורה את לקיםהחל
 אברהם שמע אשר עקב הכתוב כמי,ש ,ררכיה
 ותורתי חקותי מצותי פשמרתי וישמרבקולי
 ט"ר( פ' )בם"ר ע"1 וררשו ה'(, כ"1)שם
 את אברהם הניר שנים שלש נן אסרר"ל
 הלגות. אפילו אמר יהורה ור' וכו'בוראו
 שתי תורתי יורע, אברהם היה חצרותערוני
 ועי' , שכע"פ קלה מצוה אפילו שקתםתורא
 היא אבינו אכרהם כי ,נמצא בפירש"י.שם
 ירה ועל האלהות את שהגיר הראשוןהיה
 ,את לו נחשנה ול,את התורה, כל אתקים

"לצרקה",

 אשר אבינו אברהם אצל שראינו הח,יוןכבכל
 מצוקתעיו כל על גבר האסונה נכחרק

 האנות שאר אצל גם רואים אנו כ,אתותלאיו,
 יעקב ויותר כמש"כ אבינו, יעקב אצלוביחור
 וירא השחר עלות עה עמו איש ויאבקלברו
 ירך כף ותקע ירכו בכף ויגע לו יכל לאכי

 כ"1(,י כ"ה ל.ב, )בדאשית עמו בהאנקויעקב

 נאמרו הקורמים הכתובים טרוע א(וקשהי
 "יעקנ" ויותר שמי את ה,כיר וכאן נמתרבלשון
 וכנר לנדוו יעקנ נשאר נאסת מדוע נ( ?לנר1

 "שם שו"ת בספרי דעין ח,"ל, נוההרגישו
 סה ג' פרק ישראל" "נצחיות במאמרעולם.

 1 ע",,שהערנו

 של ההתאבקות ענין פרשוהמפרשים
 ,ושו, של שרו שהואהמלאך,

 כמש"כ והיצה"ר המות המלאך , השטןהוא

 רצה כי יעקנ את והתאנק שם, יקר,"הכלי
 ומממא העולה ,ה כאנק מאסינתולהעבירו

 את לממא נרעתו עלה- כך הארם, עיגיאת
 אלוה הכחשת לירי להניאו כרי שכלועין

 ייחק גם הלא להתפלא יש ובאפתממעל,
 3שם לקךל כמנואר בעולם ה' יריעת אתהפיץ
 אבינו אבררום וניחור מ.1( ' פ )בראשיתהמ"ר
 מאד קשה א"כ , הפאמינים ראש היההלא
 מלחמה, להקריש להסלאך היה אברהם עלהלא

 ער ה1את נהפלחמה הסלאך חכה והוטרוע
יעקנן

 לא ערנה אברהם של נרורו באמתאדלם
 תתקים ' בה האמונה כי בטרחהיה

 אנשי היו ושונאיה אויביה כי לער,ס;תה
 3נ1 ישמעאל והוא , אבינו אנרהם שלביתו

 ותרא עה"4 נ"ג( )פ' במ"ר וכמבואר"שפחתו,
 לאברהם ילרה אשר המצרית הגר כן אתשרה
 אטר ישמעאל ר' חנש ט'( כ"א, )שם.פצחק
 ,רה - ענורה אלא צחוק של ה,ה הלשוןאין

 ףקוסו וכו' העם וישנ ל"ב( )שסותשנאמר
 להורות ב,ה באו ח,"ל הנה עכ"ל, וכו'לצחק
 אח "גרש אסרה שרה אשר שגרמההסבה
 גמור, ' רשע שהיה יען בנה" ואת השתהאטה
 וכמבואר ~ולם התועבוח כל, ועושה ע",עובר

 כל עם עשו היה ניצחק וכן שם,במררש
 וכל )ל"0, בבראשית גמובא הרניםאלופיו
 היה כרם עה"6. וילך, במ"ח נם טבואראלה
 "ויעוקה1"-באכרהם ה'( לשעיהו וכו'לידידי

 "ויפקלהו" ישטעאל, כגון מטגו הפסלתשהשלכתי
 שורק" "יטעהו עשו, סמנו שיצא ביצחק-
 היו ססנו שיצאו הנטיעות שכל יעקנ הוא-

 11ה1 טוב שכלו ,ה כשורק ונחסרות.טעוה

 אברהם ביסי כי נמצא עכ"ל, אסת ,רעכלו
 הנצאית קיומה ערנה בטוחה היתה לאויצחק

של
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 את ירגיש שהמלאך נא1פן נה' האמונהשל
 מלהמה, עליהם להקריש ויוכרח נסכנהעצמו

 שלמה, היתה טטת1 אשר אבינו יעקב כןלא

 מנועי על השתולים חמר כרם היו בניו כלני
 נצחי1ת קיום הלא כ,ה וכמצב .התורה,האמתה
 מצא א, רק ומשו"ה נטוח, היההאם~ה
 נמכנה, מצנו את והמקטרג המשחיתהמלאך

 11ה1 מלחמה, הקריש יעקב על רקלזאת

 כלומר לנדו" יעקב "1יותר הת1רהשאמרה
 את הטבטיח לברו יעקנ '4ך נשאר האנותמן

 לעד, והתורה האמעה של הנצחיתקי"ן

 ; ו,הו עליו. רק מלחמה המלאך הקרישולכן

 מאמונתו. להעבירו שרצה עמף, איש"ויאנק
 גופנית היתה יעקב את הזאת הסלחסהךהנה

 )צ"א נחולין ח,"ל שאמרו מה חהוורוחנית,
 שמואל רני ל"ב( )ניאשית עמו בהאבקו '(א
 רנ וכו' לו נרמה כעכו"ם אמר נחטנינר

 חכם כתלמיר אמר וכו' אחא ברשטואל
 מוקשה, כלו ה,ה המאמר ובאמת לו,נרמה
 מלחמה יעקנ עם נלחם המלאך כי י"לאולט
 1להכניעו לארק נופו את להפיל רצה כינופנית
 -  "כעכום" האומר! יעת וזה האגרוף,בבח
 מלחמה עמו עשה ונם לו". נדטה -פשוט
 כמה לאמונתו, מרתו להעבירד רצה כי ,רוחנית
 אבק- שהעלו ריב,יל אפר )שם(שאמרד

 נהאבקו הכא כתינ הכנוד, כסא ערטרגלותם
 רגליו, אבק וענן '( א )נחום החם וכתינ.עמו

 פנימית מלחמה שהיתה המפרשיםופרש1
 טרתו להענירו שרצה האטונה שרשי עלרוחנהע
 "כת"ח האומר: רעת מטארת וכ,ה1אמ1נת1.
 ורוחנית. שמימית סלחמה שהיתה לו"נרמה

 לנניו שקרה רואים אנו ה,ה הנוראהמחזה
 מה "כל אמרו חכסינו הלא כי ,בגולה

 ה,את והתמונה לננים" קרה לאנה,שקרה

 את ננו יסיתו פעם : פנים בשנימצטירת

 נצורת היער חית1 היהפים את הגם,ההסת
 ישחטו יהרגו שיתנפלו. הסקום ועלארם,
 כל את תוראות איוסות נרציחותףטבחו
 1את ירחמו, לא ועולל ,קן על גם ,היהורים

 הרין את יצרקו והטושלים ישללו, רכושםכל
 הוה האי" המחזה ועל ישראל, עלור~נש
 נצורה נא זה כי לו" נרמה "כעכום" :אמרו

 ר1צח, עכו"ם שלפשוטה

 כצורה ישראל על עשו נא לפעמיםאך)ןכ(
 רצה הנינים ,יםי , וחנם נאודשל

 ננרית נשמתנו את "ולתקן" חרשה דתללמרני
 עלינו מקריש והיה , האיסלם נרת א1חרשה
 , ה1מת פיהם את והמסרה , רוחניתמלחמה

 )שראל, במחנה שוטפו דם ונחלי נהריועי"1

 של האש ניק)ר נשר19 של)ווהנבורים
 דע- האוטא תופת על הארורההאינקניזיציה

 נעסנו מלאו הרמ)ים וגורת הצלב טסעיפע,
 ההסתוריה של ורף רף וכל חלליםחללים
 את שמסיו וקרושינו גנורינו טרם רטונשלנו

 כמות עוה כי השם, קרושת עלגפש1תיהם
 והבישופים והאפיפיורים , הדת שנאת אזהיתה

 העלו נראש, הירוע טורקנומרה עםוכהניהם
 וגם ישראל, 'מעם 1רננות אלפים הסוקדעל
 רשטי נררך - הרת קנאת אשר נומננינועתה
 נקולמורה 1סת'מרים וחלפה ענרה כטעמ-
 של החשך נאמת הנה והתקרמ1ת", "חפששל

 בצורה רק  עכשיו גם לפנינ1 סתגלההכימם
 , הרת כהני ע"י לא חרש, שלט ותחתחרשה

 והמה והמרע, החכמה כהני ע"י אםכי
 הפר1פי16רים 1מרריכיהם ס,ריהם עםהסטורנטים

 , האלה החכמים תלמירי והסמורנטים .נראש

 וגם יכו הסשכלת, באיר1פה, מרינה בכלכמעט
 שמות יעשו הענרים את_הסט1דנטשימיתו
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 1האנטישמיתק היהורים, תוש3י עלנ1ראות
 כחמשה התאפפו האחר1ן בזמן כי ער כ"כגכרה
 נר1מיררתן, אח והחרי13 ברומניה םטורנמיםאלפש

 הפתפקו לא הם עירות, הר3ה וקוהקלוי,נ3ורנ
 עשר1ת של הכלכלי מצ3ם כהריפת , ורצח3שוד
 הפנו. ישראל נפש אל ישראל מכניאלפים
 שש,ם - הקדושה תורתנו מפרי אחויטמאו

 כריש 1ישרפום לנ,רים ויקרשם - הורתקפפרי
 המררש בתי את רומניה, עיי 3חוצותנלי

 לעיר מעיר ע3רו וכה החרי13, הכנפחונתי
 כל לעינ' ישיאל על נוראים פונרמים1עשו
 בראשם, העמים" ;חבר עם הנאוריםהעמים

 הק,לטורה פרי זהו 1יענישם. שיפריעם טי1אין
 וכנגר ב,מנינו! המודרניתוההתקרמוח
 ,/כת,'ח : אמרן - זמנינו עשו -הממודנטים

 של באררת המה מתחפשים כי לו"נרטה
 ולבו, שלל לשלול ולהכות לרצוח ומרעחכמה
 ורק ר3ר, לא על נפשם שנואי כיהורי ,3,

 ישנם כי נורם 11ה . עולם לעם עולםש:את
 נצחיהע כפוד יחררו שלא טישראל קטןחלק

 ישראל מחנה את 1ע11כים המתכולליםישראל,
 מחצ3תם. לצוי1יתכחשו

 אור טלחמה כנכור ה" א3ינ1 יעק3 קלא
 1יוכל" ~לאך אל "וישר כח1היואת
 א'( )צ"כ 3חולין ע"1 ודרש. ה'( י"כ)הושע

 אומר כשהוא למי, שר נעשה מי יורעאיני

 נעשה יעקב אוטר הוי אלהים עם שריתכי

ש-
 1התר1ממות מלחמה ע"י רק כי למלאך,
 שלו, הנדולים הנפשתם כחותיו שלוהתעלות'

 השר נעשה שהוא ה,את הרמה למררגהבא
 יעקב נצח הגופנית כסלחמה וא"כ-לפלאך,
 3כח ממנו ח,ק היה כי המלאך אתאכינו
 כמנצח יעקכ יצא הרוחנית בפלחמה וגם ,נופו
 כניו אולם ולאמינתו, לרתו נאפן ונשארנטור

 ונשחטסי נהרגים סוכים המרה כנל1תהמדוכאים
 לשאת .כולם יוכל1 לא 1ר1ר. רור ככל עשומייי
 לא כי "וירא ו,הו וההשמר1ת, הנזר1תאת
 "1ינע - מאמונת1 אתקו להע3'ר - ל1"יכל
 מהרור1ת למיניהס הטת13ללים אל1 - ירכו"3כף

 בהאבקו יעקב ירך כף "ותקע - אחריוהבאים
 הגלות עול את לשאת יוכלן לא כיעמו=

 סבא. ישראל מר~ח ויתרחקן היה,הטר
 התקופות ככל ונשנה הולר הזההחזיון

 ורור רור ככל כטעטוהזםנים,
 להאלילות מתטכרים ש3עמנן הוונ.םהמת3וללים
 הה1לך , ישראל עם כלו, הג1י א3להזמנית,
 לת1רת1 נאמן נשאר הקרושים אכותיוכעק3ות
 הגזר1ת כל ננר ירנלו יכשמהואט~נתו,
 המאסר פבואר 1כזה העטים. שלוהרריפות

 ררויפנו. -בראש הנצב ברקיע" יש אחתעחיה

 כלחץ הי1ם כל וקורר שחוח ההו~ך עםכי
 מצא לא כנולה הלך טי1ם אשר עםאויביו,
 עליו יפטירו שנים אלפי זה אשר עםמנוח,
 ייג,ר1 כליפטראוח ואכני חצים ומנריושונאיו
 נוראים, ופונרמים רציחות , ורריפות ג,רותעלי1
 הגס ההמון את יסיתו כזבות עלילוח יריועל

 כלה, כנו לעשות , הארם לרם צמאי ,1היחפים

 מחללי כי עלינו רבה להוציא כעיניהםוהנקל
 לצרכי נוצרי ילר שחמנו כי או הינ1,קרש
 ברורני נם אם הזה המצב נורא מה ! הה ,רמו

 של וההצהרות "הרנסנם" תק,פת אחרהנכחי
 קשבת  אוון  יתגי  עור ויושר"  אחוה//חפש
 הזהירתנו וכמה כמה  כאלוי  בי~ותלריבוח
 נם ועוף, חיה כהפה רם , הרם על?וה"ק
 רפו את להוציא נפלח מרם נאכל לאהכשר
 הבשר את ונדיח , השהיטה אחריהנשאר
 רם מ"ת גם תשאר לא למען 31ם1ףבתהילה

 מוציאי ל3שת - אלה כל 1אחרי הבשר,על

הרבה
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 כי כואת בוויה עלילה עלעו יוציאו -הרבה
 גם גמצאו עמיס כמה הה1 11 נאכל האיםדם

 , ושפלים גסים מנהגים עם אלילים עובדיבדורמ

 אורבים כי כ1את, דבה יוציאו לאעליהס
 גם ישללו האנושיות-לא ואת , הם אדםלדס
 ה1את ה,כות את נם ישללו מאתנ1 ורק ,מהם

 האבן והנה , א"נו יתמ טרף מורפי יערולחיתו
 1ירקעו כטו גרקיע" הטלה את פרשעןרא

 .ל1את לשבת, כאהל ויטתחם וכןארקעם,
 וטעתה "רקיע", בשם .נקרא העולמי הכדוראת
 הנלימ1 אשר ח,"ל מליצת מאד נאמנהמה
 נרקיע" יש אחת "חיה , עמנו מצב את3,ה

 אחת חיה רק הרקיע כרור הקף בכלכלומר
 הנמצא'ם העמים מכל כי היהורי, ושאיש

 ורק , האנושיות את ישללו לא הרקיעתחת

 ויתגהו ה1את ה,כזת את גם ישללו היהודימן
 הארם. לרם ישואפת המורפתלחיה

 את העס'ם להנהגת יותר עור נהבונןד4שכמ

 הנהגתם כי גטצא הנכח", פ1מנמהיהורי
 היהודי , היער מהיתו אחת עם כמו פמשהוא
 יפריח ,. וטובה פרכה רב יביא נואו מקום3כל
 הפעילים ונכוחותיו והתעשיה, הממחראת

 , החים טקצועות בכל. חים רוח יפיחוהנפלאים

 , טרינה כל של והחנרוהים המדיניםבההרנותים

 היהורי ןוןת כי יורו רצונם, למרות , אוינינוגם
 הוא רק והוא וקנין, ממחר חכמה כלאין

 חכטה רנ יניא הגרולים לכשרונוהיוהורות
 אל יורדים ונכ"1 שבתו, מקוס ככלוברכה
 האחרתה רמו מפת את ומוצצים ומעיקיםחיו

 ", סמנו .עצסת כי מעמנו "לך לוואומרים

 י"נ כ"1, )3ראשית אבינו ליצחק שקרהוכטו
 שערים מאה וימצא וכו' יצחק וי1רע מ'ץ(ינר

 פלשתים" א"1 "ויקנאו תכף הנה , ה'~ברכהו
 "לך מפורשו לאמר בוש לא מלכםואנימלך

 ממנו - רק נתעשרת - עצמת כימעמנו

 אצל 1נשנית חחרת ה,את הטרגדיהמאד"י
 והסרוכא העני שהיהורי ואף רור, בכלבניו
 השונים והארנוניות המסים בעול הראשוןהוא
 עורו שגם ער המרינה, ועשירי א,רחי כלעל

 וידריכוהו יררפוהו ובכ"1 , ממנומפשימים
 *קרה עורה כי אם ה1את כהחיה מטש ,מנוחה

 ססחרים עמה ויעשו , מעליה ויפשימוהמאר
 טושב ב~קום לרור יתנוה לא ובכ"1נדוליס,

 בראותם 1ה1"ל וציה. סרבר לטקום יגרשוהרק
 האלה הרעיס העמים הנהגת את קדשםברוה
 . ברקיע" יש אחת "חיה : קראו ישראל 3ניאת

 תתואר ומצוקות רריפות של העתיהנה

 ע"ר "לילה" נשם וננכיאים חו"ל3פי
 מה שומר י"ב( , י"א , כ"א )ישעיה הכח51.שאטר
 ונ1ה , "י"" בשם ת12נה הטובה והעת , וכו'סלילה
 טאירה ההצלחה ששטש בשעה יום" "כשהואיבואר
 הכל א, 3טצחה" אמת "א1 כיום יש-אל עסעל

 נניאיו ע.י הקב"ה של ההבמחות כל כירואים
 ומתקיט" מתאטת" לעטולהימיב

 שטלוי רען ,
 אמר לןאת "אטת", 3שם מחנלטההבמחה

 אטת אן - 3הצלחתו הטאיר - יום"כשהוא

 שהיעורים ונוכחים רואים הכל כיבמצחה"
 בשעת לילה" 1.כשהוא. ומתק'מים,מתאמתים
 "א1 - עלילה" 3שם הסכונות והג1ר1תהרריפות

 הכתוב שפרשו מה , וכפי בטצחה"אטוגה
 ואמונתך חמרך ~בקר "להגיד ג'( צ"כ)בתהלים
 ישראל עם על הישועות בקר נעת כינלילתע"
 בבקר עלהגיר ו1הו ה,, חסרי רק מתגיםאנחנו

 אשר הגלות ליל חשכת נשעת אולםחכדך",
 רק א1 יומ, בכל מתחרשות והמרותהרדיפות

 שבינ לנו תתן היא רק , נחיה האמינה3כח
 , הלילה חשכת את ולסנול לשאת וח'םאור

 תעורדחו האמונה רק 3י בלילות" "ואמונתך1,הו
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 נמאמרם חו"ל ונם , אלה -כל את לשאתותחזקהו
 הןה הסר הארוך הגלות ליל חשכת את כייהארו
 האמתה, בכח רק שבחו מקום בכל היהודימשא
 - והנזרות מהצרחז - לילה "וכשהוא11ה1:
 עוז - לנו תתן היא רק כי נמצחה" אמונהאן

 "עם "ובכל נשחקים, בהיר ליום לקוותואמץ
 חשכת נשעת והן הישועה בקר נשעה הןבפעם"
 ר"ל הסברך" ה' את כרכו "אומרת הנלחזליל
 3אהנה השקט נרוח עליה שמים דין .תקנל
 חינ א'1 נ"ר )כרכות אמרם . ע"ר לה'ובתורה
 הטונה על שסנרך כשם הרעה על לברךאדס

 . .וכו'

 3ראש הנצנים הכתומם לנאור נטאהט41כו

 אחר, דקרוק על עור נע'רדרושנו

 אן ישראל כני האסינו התורה עדות לפיהלא

 כל את אהרן "וירבר : כמשה"כ ה' דברילכל
 האושת ויעש סשה אל ה' רבר אשרהדביים

 ומה ל"א( ר' )שמות העם" ויאמן העםלע'ני
 ישראל כני "הן : הקנ"ה לפני משה טעןזה
 ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלו ,שטעולא

 . יינ( 1' )שם " זשפתים
 טחלקים ומתקים נננה ועם עם כלדהנה

 של הפשוט ההמון הוא ה"חר ,שונים
 עם כן העם. ווקני טשכילי הם 1השניהעם,
 נו: נסצאים היו כטצרים כהיתזו נםישראל

 בשם נתורה נקרא והתז הפשוט ההמוןא(
 התורה אשר והמשכילים החכמים 3("עס",
 שפירש וכמו , ישראל" "3ני 3שם אוהםקראה

 אל תאמר כה ט"1( ג' )שסוח עה"פהספורנו

 היו מהאהרונימ הרור. לחכמי - ישראלכני
 רצו לא אשר פרעה אצל נרולות משרותכעלי
 שהקנ"ה ער פרעה מיר ולהנאל ממצריםלצאת
 למה חשך י"ר( )פ' נס"ר במנוארענשם
 שהיו כישראל פושעים שהיו לפי עליהןוהניא

 הסצרים מן ושלמנוח( )שררות פמרוניןלהן
 רוציס היו ולא וכבוד עושר שם להןוהיה
 סכה עליהן אנש אפ הקב"ה אטרלצאת,

 שענר כשם המצרים שמרו חמותו83רהסש
 על הניא ל"יפך עליהן, שנר כךעלינו

 קוברין שיהיו כדי יטים נ' החשך אתהמצרים
 ויהיו 'שונאיהן אותן רתוין יהיו ולאמתיהם
 אלו ולנד עכ"ל. כך על להקב"המשכחין
 הנה , שמתו הכשר מיר על יושביהפושעים

 משה לדנרי ערנה האמיננ לא ישראל ננירוכ
 לקסן. שינוארוכמ1

 ללכת תמיר כררכו אשר הפששההמוו
 טנלי , רכר 3כל ולהאמין תומולפי

 אהרן כאשר הפעם נם אחריו, ולנקרלחקור
 לעיני האותא ויעש ה', רבך את לפניהםאטר
 "תעש התורה: שדיקה חהו האמינו,העם

 את ותלו "העם", ויאסן העפ לעיניהא1חות
 כ:כות אם כי כןכותם לא שנתכשרוהגאולה

 "וישמעו : וזה1 הסעלה, רמי -"נני:ישראל"
 -י כצכוהמ -- ישראל" ע?ני את ה' פקדכי

 כן לא . תשתחמ" ויקרו ענים את ראהלי
 להאותות כתחילה האמינו לא ישראל""כני

 , היאו רנריהם לכל חותך ולמאת ,הראשונים

 מהראוי היה אן הנאולה זסן כאמת הגיע לוכי
 תחלש לאט ולאמ והשעכור. העבורה תוקלכ4
 רואים שהננו וכררך , לנמהי כתנטל כיער
 תחלפו יענח מעט מעט אשר הכקרגאור
 אור לזרוה יתחיל ותהתיהם הלילה,צללי
 ליל כחשך כן היום, יאיר אשר עדהבקר
 היה הנאולה כקר אה- ~ורוח מצרים,נלות

 - הלילה ענני ~ראשונה יענרו כימהראף
 להפך היה ופה והעברות, השעבודעול

 ראש, למעלה ועלו נברו והשענורהענורה

 ערנה הנאולה זמן כי ישראל" עכני שפטווסזה

לא
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ד-

וטלרמ אמונה
 "פני אל ק טשה "תרבר : וזהו , %אלא

 התורה ופרשה משהי' אל שטעו ולאישראל"
 , שגברו קשה" וטענורה רוח "מקצרהמעם

 11ה1 הגאולה. 1מן 3א לא ערנה כיהחלימו

 לא ישראל פני "הן הקב"ה ,פני פשהשמען
 , האמין הפשומ. העם רק בי - אלישפעו

 1" פרעה ישמעני ואיך - ישראליי אנני לאאבל
 גורמתן וההסעמה הלשון צחות לפעמיםוהנה

 מפני יתכן לא 1ה גם אולם , הרבריםשיחקפלו
 , שפתים" ערל"ואני

 באיזה יאטינו בנקל לא ישראל" ייפמרהנה
 וראירת חותבים מופתים ורורשיםרבר,

 רבר באי1ה אוסן יהנו אך אם אבלפוחשי4(,
 לה,יש יוכלו לא שבעולם הרוחות בלאז

 בשם הפשומ, ההמון "העם", כן לא .פפקומם
 פהיר בן שיאפין, עלי) לפעול נוכלשבקל
 היותר סבה ולרגלי בפחתו, את לאברהש
 וכבולעו , לפו פקרב האפונה תחלף נערכהקמנה
 תוה"ק לנו ריקה 1את ואת , פטהרה פולמובן
 בהאותות בתחילה האמינז לא ישראל" אפניבי

 לא ערנה הגאולה 1מן כי כהשפםוהמופתום
 שעשה והמופתים הנסים רבוי לרגלי אולם ,נא

 האפתה ונשתרשה נתח1קה , לעטו אזהקמה
 נפשם את לחרף מוכנים היו ואז אצלם,גם

 , )גאולחם חפשם בער גבורים פותילפות
 קלי , "העם"י אולם . פצרימה לשובפלחשוב

 יהרצו מלחמה" "בראוחם רק גם בי יתכןהרעת,
 וזהו: , מצרימה ולשוב פרעה עול מחרשלקבל_

 אלהים נחם ולא "העם" את פרעה בשלח4)יהי
 אמר כי הוא קרוב כי פלשתים ארץררך

 ושבו מלחמה בראותם "העם" ינחם פןאלהים
 רק למלחמהז גם מוכנים היו ומימצרימהק

 - מלחמה בכלי - "וחמושים כי ישראל"4פני
 לא אבל מצרים" טארץ ישראל'י "בניעלל

 מתרופפת, היתה ערנה האמונה אצלם"העס".

 המצרים כי שראו גשעה הים עלורק
 האמונה ונשתרשה נתחוקה נצלו,אז וה~הנפנעו
 "ויראו ל"א( י"ר, )שם כטש"כ ההטון אצלגם

 וטני עכרו" ובמשה בה' יאמינו ה' את"העס"
 כלו. העם לקנין האמונה נעשתהא1
 אפונה, ררך היהורי לו יבחר הטצוות 3שוםבם

 הפצות(, מעמי אחרי ויררוש יחקורובל
 אין : שכהב קפ"א( )סי' יו"ר בטורכמב)אר

 סצות כי ה.. למצות מעם לבקש צריכיןאנו
 לקים לו יגרום 11ה , עכ"ל עלינז הואפלך

 )6"ש. באטת שאמרו כמה כולן אתזלשפור
 וכו', כבחטורה קלה נמצוה _1היר והוימ"א(

 טשפמיך - וממילא - בחרתי אמונה "ררך :וזהו
 את יח1ק וה' אצלי. בקיומם שוים כולםשויתי",
 ההורה כל את נקים לפען באמונת),לבנו

 עלינו. כמצוהוהפצוה
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....4... 
 * עם 1 1 ו ו ן ן 11

 הדרום דרדויולכני
 והנה.

 הדרום דרף שער
 האלה,_ כמדות ואילמו אילוומדר

 כ"ד[. מ'ןיח1קאל

 והבנות. הבניםחנדך
 אמרו לכם. ואתננה שהשמרוה ערבים לי הביאו תורתי לכםנותן ., אני הקב.ה א"ל התורה לקכל ישראל שעמדו 3שעה מאיר ר,אמר
 אמרו וכו', עליהם לי יש אכותיכם הקב.ה א"ל אותנו, ערביםאבותינו
 בנינו הרי אמרו עליהם, לי יש א.ל לנו. ערכים נביאינו רכש"עלפניו
 לכם, אתננה .דיהם על טוכים ערבים ודאי הא הקכ"ה אמר אוחנו,ערכים
 אדם צריך לפיכך תורה. אלא עוז ואין עוז יסדת ויונקים עוללים מפיהה"ד
 פ"א( ה1ית )מריש וכו' בעולם ימים שיאריך בלמוד ולחנכו לתורה בנולהכניס

 שעלתה הננים ערבות כ"כ גרולה בסה באןר, וצריך תמי "ההמדרש
 מצא וערנותמ ואמ והנכיאים? הקרושים אבןתינו נגר גםנטעלתה

 ה3נים? של 3הער13ת 3מוח הוא סאין ריעןתאהקכ"ה

 לו היתה שלא אומך מאיך ר בכלו מאי 3כל. אברהם את ברךט-'
 יו היתה כת אומרים אחרים בת, לו שהיתה אומר יהודה ר, ,בת

 3י(, מ"1 )נ"נ שמה. ובכללאכרהם

 סאיר ר' של וסברותיהו מעמיהו נתפרש לא כי ררשוני, אוסר ה1ההמאמר
 השם על אחריס דעת לפי מאד יפלא וכיחור פליגי? כמאי יהורהור'

 . רוגסתו נמצא לא אשר אבינו אברהם של ה"ידה לבת הנתן "גכל" ה1ההטו1ר
 הרעה אביא לא מפני נכנע כי יען מלפני אחאכ נכנע כיהראית

 כ"ט(. כ"א א', )מלכים ביתו על הרעה אביא בנו בימיבימיו

 מדוע א'כ ן דינן ג1ר ונקרע הגמורה התשונה היא הלא רנכנע כיוןוקשה
 3נו? 3ימי הרעה תכוא1ה
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 אשר בחול לב ורהב מאד הרבה ותבונה לשלמה חנמה אלהיםויתן

 מ'(. ה' א', )סלכים הים שפתעל

 על אשר כחול ר3ים וישראל "יהורה כ'( ר. )שם בהכתש רבשלסא א( :וק,2ה
 "רפים הרסי1ן יפה ישראל, של הכמות טספר את הסתאר לר1ב"הים

 תכונה , הכמה ע"ר המר3ר מ'( ה' )שם פהבתוב א1לם לרב", הים על אשרנח1ל
 3השקפה הים" שפת על אשר "מח1ל הרמיון הנה , איכותים רברים , לבורחג

 שפת "על נאמר ולא עלרב" נכתב הראשון 3הכתש מייע פ( פאר, קשה הראשונה.
 ו "לרב" נאסר ולא הים" שפת "על נכהב השגי 1בהכת1בהימ"

 13ה. הכת1ב אותנו העיר גרול יייאים

 מרבבה הרנול שלמה, המלך1ה
 הכתג עדות עפי הרבה ותבונתו3חכמת1
 . הפריעתהו לא .3כ"1 הארם", סכל"ויחגם

 המהורה, מאסדנתו הגינים רגת הר3הח3מחו

 לכל יותי עור חרר החכמה ע"יואררפה

 של ולפנים לפני לבא ומצפוניה התורהממתרי
 בקרבו 'שתע1ררנה ססלי האלהית,חתורה
 1כשם 1רות, מחשבות א.~1 הכלליותהחבמות
 נלי את מעכב ה'ם שפה על אשרשהחול
 האלהית התורה כן , היבשה את מלשטוףהים

 הפנה ואסני היפורות היו הן המהורהוהאטונה
 -החכסות עגיני כל פיהן על ולפלםלסרר

 את תעכרנה לכל ולסורן, השונותוהעיוניות
 הכתובים, שני יפה סבוארים סה וטעתהגבולן.
 החכסה איכות כיחם הטר3ר השניכהכתוכ

 "כמול : היו כי אמר והתורה, להאמונה3נוגע
 את מלעבור לשסור הים" שפת עלאשר
 המעכב כהחול סטש , התורה גבול -הנכול
 יר3ר פה כי ומ"ני , מלשמוף ה,ם נליאת

 טלת נ1ברה לא ל1את המכמה 3איכותהכתופ
 3סנפר הטרגר הראש1ן 3הכתוכ אכל"לרכ'/

 עיהורה עלרג": נאמר ישראל שלהכמותי

 1לא. לרכ", הים על אשר כח1ל רפימוישראל

 כי יען , הים "שפת" על ה1ה כהכתוגנ1כר

 וכטכואר , איכותם על מר3ר איננו ה1ההכתונ
 נכון.11ה

 שלא לטען כי בולטח תשנה נראהמזדה
 הרירה נבול את הכללית החכמהתעבר

 לנ" וןהב מאר הרבה אתבונה ל1הצריך
 11 שאלה ול,את שלמה, נכי הכתוככערות

 1מננו של נשנבות הכי מהפרבלמות אחתהיא

 אנו חיפ עולמנו. של ברומו להעמרהצריכווע
 צורה לובשות 3כלל החנוך שררכיכתקופה
 טהתרבות יוצא פועל בתור צורהופושמות

 לפי וטהותה בעקרה נם "שתנהנצחיות, ש" 31תוכה נמהותה לה אין אשרהאנושיות,
 תורת בן לא הח*ם. והשתנותהתפתחות
 משתנית וא'נה נצית אלהית תורה היאישראל
 הוא המקורי הישראלי החנוך גם ולכןלעולם,

 עת בכל עסהותו בתגו טשתנה ואינונצחי
 של רלניון רק אינה היהרות כי רור,ובכל

 בהם לההנהנ קבועים וחקימ ירועיםנטומים
 מקפת הקרושה תורתנו אבל שונים,נמקרים

 פרמי כל עם הויתו בכל ישראל עכ חיאת
 השקפת לו נותני היא שכבו, ער טקיס1ררכיו
 בכל הררך לו ומורה ומלמרתו שלמהעולם

 הבלכלים , והסשפחתים המברתים החיםסעיפי
 עומרת החנוך שאלת אצלנו ולכן .והמדינים

 על רנימ אנו אין ; לגטרי אחר ושטח רוםעל
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 מהר הוא קבוע כנר כי החנוך מהותדבר
 חנוכחי בןמננו , והאחראית הקדושה הובתנוטיני,
 לנקר שסחויביס הטמשלה חק תקףלרגלי
 רק היא ממלכהית, תכנית ע"פ מפרכתי

 את החול יצר שלא ה,הב שביל אתלמצא
 אותה ופנים לתוך לחרור עלינו י ויבלעהוהקרש
 להק'6ה , דקותה 3כל הסבוכה הבוערתהשאלה
 בטוח ררך לפלס כרי ועמקותה, רחבותהבכל
 והכלליים הדתים הלמורים אלו כל ביןונאמן

 את שפחה ת'רש שלא ביה"ם בחכניתהנכנסים
 את החול הלמ,ד 3משך יעטם ולאגברתה
 . שבתורה המאור את הח,צוני הלבוש ,הקרש
 ההרמוניה א4(ה שתשרר בטוה'ם שנהיהוהעיקר
 והחול, הקרש למזרי בין בביה,שהררזשה
 על והראש:ן היאש יהיה התירה ולמזרש-וח
 נשטת 3עמק שרשים להכות ביה"כ למזריכל

 או חדרו את יעןב וכאשר נפשו, בחביון תקלטוהנער
- 3רוחו וכביר מוחרר כ"כ יהיה םפרו,בית  
 יראה בתורה להשתלם ש.משיבהו התורהר,ח
 יישאר אחר, תורני במוסד או בישיבה ה'ודעת
 ביה"ס את בעונו נם ולתורתו לה' נאטןיהורי

 , החים ל,רםתכנם

 השאיה אחרי כי , לבנו 'ישמה מאדדנמדק
 העולמית המלחסה שפעלהוההפקרות

 מרינה 3כל נפתחים העברי, החנוךבשרה
 המשרישים ולבנות, חררש,לבנים ספר ובתוחררש
 , טהרו 3כל סבא ישראל רזח את ישראלבילרי

 וננשמתו בלנו היהזרי הילר סופג ילרוהוונטל
 המיד הלהיבו אשר החרים האוצרותאיחם
 ה' קדזשת - בער למוקד גם לצאת היחדיאת

 אשר החנוך עסקני אלה ירי תח,קנה ןותורתו
 להציל בירינו עלה הנפשית למסירותםהירות
 רבן 3ית של תינוקחן נשמות וכליוןמאברון
 מוטלת וקרושה גרולה חובה . ולרבבותלאלפים

 החנוך עשקני כל ועל ,מננו, רועי רבני כלעל
 פרוץ רור - דורנו הנ1ך בעד להמסרהחררי,
 לפתח משחעפים בכחות ולפעול להתאגרכןה,
 לכניס חררים ספר ינהי הררימ ועיר עירנכל

 את ולעורר לעיר מעיר לנסוע ונםולבנות,

 הגרולה הםכנה את ולהמביר ישראל,המון
 תנזפה במלחמת ולצאת היהורי, להנוערהגשקפת

 , זמננו של הבעל נביאי , השונים המתעיםנגר

 שרק האמתי, התורי החנוך ררך אתולהורות
 ישראל, עם ילך ואשרזלאורו

 גם בי נראותנו -נתפלא טאד מהאבל
 לבתי בניהם את מוסריםמהחרהים

 יועיל ומה , ומהותם תוכנם אל הבט מנלימפר
 3יה"ס אמ הצהרים אחרי מבקר שהנערהחדר
 יוכלו ומה ישראלו בני קרשי לכל כפירהמלא

 יסור אם קרש. נטע הקרש, למורילהועיל
 ק"ש בפרשת ונתבונן נא הבה אין?ושרש
 רב כתב : 11"ל ם"א( )םי' ח41ח הטוררכתב
 ,טן 3נל שמע לקריאת א,נש לשל.העטרם
 כתב פריטגמא פ' חדש, נפרוטנמא להדקרי
 פרוטגמא ה'א וק"ש מרינתו, נני עלהטלך

 רמלכאו בפרוטגטא כתיב ומה עכ"ל,רהקב"ה
 בביתך בשבתך בם ורברת לבגיךושננתם
 ופרשו ו'( ו' )דברים ובקוסך ובשכבך בדרךובלכתך

 קרוין שהתלמירים תלמידיך אלו לבניך:בספרי
 שם ק"ש של השניה ובפ' וכף, שנאמרבנים
 בניכם את אתם ולמדתם נאסר י"ט()י"א
 ולא נניכם )כ"ט( ונקרה2ין נם?ר'ורר'12

 3ניכם לטררש להו הוה ר.ותר וקשה .3נות'כם
 הפ' של ובניבם , השניה בפ' התלסיר(םאלו

 איפכא? נקיט ומרוע , שלהם בניהם עלהראשונה
 הראשונה 3פ' , הכתיב פלשק רקדקו רחו"לוי"ל
 'שיהיו 3'( ל' )שם וררשו לבניך" ,,ושננחםנאמר
 ה'ותר מררגה 3פ'ך טחזדדין תורהרברי

גרולה
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 הלא רלבנים , תלמירים גער וגאותהנרולה
 להשריש - ההנק. ההלת אדות נם לה,כידצריך
 לכל ואחבה קרש רנשי הפעומ של הרךגלב
 נאטר; השניה 3פ' אבל ישראל, )מנהנרין

 וררשו _ בם" לדכר בניכם, את אתם*ולמדהך
 מתחיל כשהתיגוק אמרו מכאן כם""לרכה
 ומלטרו הקרש לשון עטו טרבר אביולרפר
 החנוך, חהפתחות סרר נקיפ הכא הנה ,תורה
 שירניש - הקדש כלשון לר3ר מרנילובתחלה
 עולמו 3ח,יונות נם רתקק )התלהבותקרזשה
 כעד רק נאוו; וכ"1 , תורה מלמרו 1אה"ב -הוא

 . וכמנ)אר,גן,

 , טאר אבלות ההנוד ייכי 3שנינואולם

 אב כל היה לינים אשר תחתכי
 והענ%ם ה', יראת חכסה ראשית כבנומק%ם
 היו טורים לשכור משנת ירם היתהשלא

 ומבני תורה", "להתלטור בניהם אתטוסרים
 וכפי כוצרה, ונרלו הצליחו האלההענים
 בבני הזהרו א'( פ"א )נררים 'חז"לשאטרו
 אלח 3יטעו נם הנה תורה, תצא שמהםענ%ם
 החנוך מצב להמבת לפעול יכולים ה%נוהרכה
 התורה, רנל תחת מאורננים כלנו ה%נולו

 הזאת, הב)ערת להשאלה כראוי לבלשים
 והמריחים המסיתים ננר תנ"ה כמלחמתולצאת
 כל אלהים אין השסאלים כי . למיניהםהשונים
 אהי , מלחמה יקדישו האטונה ועלמזיטותם
 עיר ככל ספר בתי לימר מעשיהםראשית
 והפרונרמה התכן ע"3 הענים בני כעלועיר
 כאזגי הסה מצלצלים 1 הזמנית האלילותשל
 לפען טלסרים הסה "כאיריש" כי הילריםהורי
 הזה "האיריש" ונאמת , התטימים לב אתהמשך
 המורים ביה"ם רוח כי "אירישק%מ", ,שום 15אין

 וכפירה רעל סלאים שלהם הלמוריםוספרי
 וירחיקו .שראל, קרשי ולכל כולה ההורהלכל

 התורה שפת שהש העכרית השפה אתאף
 לאטונה. התלמילים לכ את תמשיך פןוהנמאים
 את מוסרים טראש, לב שים טבליוהאבות
 כחשים לבנים שטה וגעשים לטולך,בניהמ
 אהקם מחנכים כי לאבותיהם, נם1סוררים
 ומסורים לקולם רק טקשילים תלטיריםלהיות

 למען , מצא לעת ולטפלנתם הכוזבהלשיטתם
 העליונה, על וירם הרוב השסאליםיהיו
 הענ%ם!! פבני ישראל תלמיייך יכאלהאלה

 הגוראה והשערוריה השמה אתדבראותי
 ההפקרות את הללו, הצשיים כמהנההשורהת
 , קורא הנני , להוריהם אף והחוצפההעזובה

 בבני "ה,הרו חז"ל רברי את הצחות,ע"ר
 - ענ%ם" בבני מהזהרו : אחר בסננוןענים"
 טלהתרועק הזהדו , טהם התרחקובלומר

 וכטנהניהם, כסעשיהם לעשות תלמרו פןבחברתם
 התורה - תורה" תצא "שסהם טהויען

 לההורה מקום שר ואין , מהם )יוצאתמהרחקת
 את שטרו - הזהרו ול,את אצלם,להתקנן

 הללו!' הענ%ם בני מפגי -עצמכם

 אשר העברים הספר טבתי נם ישנםכאלו
 תורה ללא וזרך הילר נתנרלבהם

 המה "עברית" השלס ותחת אמונה,)ללא
 ועוקרים , ההורים עיני את ומסמאיםמעורים
 וההתלהכות האסונה רנשי והענג הרה היל,מלכ

 בנשחו חילר נעולם לרחף הצריכיםהדתית
 מהם נם ן העברים הלמורים ולכל התנ"ךאל

 הילר 1נפש 'נשסת את שלהם בחולניההטמיתים
 נרמו נחרתו אמו סשרי עור אשרהיהורי
 והתרנשות אינסמינקמיבית פנימית אהבהובעורקיו

 נוועת הרך הילר ונשמת האומה, קרשילכל
 את לומרים , ומרים קשים נפש%םבענוים
 לרעת השפה לשם רק הנביאים וספריהחשש
 ברנש להיות צריך הזה שהלסור בשעה ,אותה
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 עה"פ ח1"ל שד*קו כמה , התורה קרושתשל

 הקרש לשון .עטו טדבר אביו בם""לרבר
 האב צריך הלא השפה לבר כי , תורהומלמרו
 השפה לא כי . מרוחו ולהשפיע תורהללמרו
 אלפי 1ה ישראל עם את החזיקההעברית
 גם עשתה נצחית בהיתה התורה רקשנים,

 נצחי. לעם ישראלאת
 כל את ומכלימ טבלים מרוענ"ך הקצוריםבם

 על השפוכים והנעלים הקרושים'ההרנשים
 אפילו שכתב מה וראה בא , שלנו הקדשכר,בי
 "הספורים : הלשון 3וה משלסטץ' הרןסיהסופר

 הוראתי מובניס, ואינם מענינים אינסטהקצורים
 רק הקרש מכחבי המפורים עכשו ונםלפנים
 שהוא דעתי אחר 3אופן הלמור התנ"ך.ע"י

 האם ו עבריס מחנכים אתם ע"ו תאסרו וסהטזיק",
 שעקרו שלנו מהקצורים פניני תכמה בשתלא
 ההתלהבוח ת:צית את התורה, וקרושת נשמתאח

 טעשיות בתבנית וסללון , האלהיתוהההתרגשות
 כדברים ל,ממע וחרפה נושד לאותה אוייבשתקו

 ן אחר עם בן מפי יוצאיםהאלה
 לננו את ומראינ שסכאיב מהדהעיקיי

 הגמרא למור את כינראותנו
 התלמור הים 1ה המפר, טבתי לגמריהרחיקו
 ועם היהיות מהות והתבדלח התגבש ע"יאשר
 הוא רק הוא אשר התלמוך כלו,ישראל
 של החים סבכי נכל הררך ומורההמפלם
 בתוכו הכולל התלטור כלו, העם וכלהיחיר
 מפי רבנו למשה שנאמרה החושנע"פכל

 המקיף והמדעים החכמות כל אוצרהגבורה,
 האדם שסחשבת טה וכל כולו העולם כלאת

 והנשמה הלב שהוא התלמור להגיע,יכולה
 הענקי האוצר אותו - כלו ישראל עם כלשל
 הספר, בבתי כלל ילמדו לא הקרשיםקרש

 הגרול הטעין פאותו נעקרים ישראלונערי

 בכל שנים אלפי 1ה היהודי נשמת אתיהחיה
 מבית התלמוד בהרהקת חיו. ותלאותמצוקות
 מלנו ומוחקים ישראל נשטת את מכביםישראל
 לאלמותי, שעשאוהו הקדושים הנצוצותאותם
 אין.למור אם עור! יכוגה ישראל בשםולא

 התלמוד רק כי ישראל! נוער איןהתלטור
 המפלנות וכל , ארץ עלי לקיומנו הימורהוא

 הצרוקימןוהקראים כמו בעמנו שהיו השונותוהלתות
 כטסום והיו , נתקתמו לא בתושבע"פ שכחשווכו'
 ונתערבו נטמען , ישראל טטחנה נדחו כינוסס
 מ"1( פ' )שטות בט"ר שדרשי וכמונגוים,
 את לך כתב כ"ז( ל"ר )שםעה"פ

 האלה הרברים פי על כי האלההרנרש

 לך כתנ ישראל. ואת ברית אתךכרתי
 האלה הרברים פי על בי המקיא, זה-
 בין מברילים שהם והתלטור הסשנה זו-

 ע"י כי הרי עכ"ל, האוטות לניןישראל
 בין הנצחית ה3רית כריתת היתההתושבע"פ

 בין מנרילים "הם שרק לפי , וישראלהקב"ה
 של הנצחי קיוטו וסוד האומות", לביןישראל
 על הרותניות ויתיונותיו מעלותיו ישראל,עם
 הלא ולואת התלמוד, יק לו נתן העמיםכל

 בניו את להשקות אב כל על קדושההוכה
 לער וקתמ(ם חתם יהיו למען התלטור,ממעין

 התורה,בנצחיות
 הספר בבתי החנוך סצב ע"ר דברנו הנהען4

 לטצנ ונהבונן נא נסורה ועתה ,שלנו
 המחונכים אלו שלהחנוך

 ננו~
 הנכרימ, הם)ר

 את לח:ך התורה צותה טעמרות בארבעההנה
 בשכבו , נררך בלכתו , בכית בשבתוהכן:

 וההוראה השעוי עת את רק יחשב האבוקוטו.

 בכל כי כן. איני באמת אנל החנוך,לזמן
 ',,"י ,שעה. ובכל עת בכל זטן, וככלמקים

 על משפיע הוא העצטיות והנהגותיופעולותיו
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 רבורו , האב טעשה לרע, אי למוב אםהבן
 נעד מל1טש ראי הטה רוכ ע"פ הנועוהיז1בל
 רוצה האב אם ול!את , פיהם על להתנהנ!זבן
 ההובה עליו הישר, בררך שילך בנו אתלהנך
 האב ול השחרות קיי סראש. עזמו אתלחנך

 הה" הבף ול קלמתר זיו אתפעסטים
 לרבר נניכם את "ולמדחם התורה:שאמרה

 שבתך ע'": רק חיצונית פעולה ע"י לא -03
 העצטיות הנהנותיך וכו'. בררך" ובלבתךבביעך
 והטחנבות הטשפ'עות הן הן בררך ובהיותךבביתך
 אולם נהן. ללכת כנך כעד טונאהיוהר

 לב שמים אינם טהאנות הרבה לבנולדאגון
 : נציר ובאשר , !הלבל

 אחד לאיש כיצדי3מתך""בנשובתך

 הנחשב ונבבייה, העירטעשירי
 3על !קונים 3ן היה ה', לרכר 1הררלירא
 כתורא ליה ספי אביו , נרול עצל אגל ,בשר1ן
 ק1ל "לאיש", לעשותו רצה כי הלפוריטבבל

 3א האשכנ!י המורה "נה נשטעהפעטון

 השעורים את _עסו להכין הצהריט,אחרי
 את סקכל האב שטכקר. האשכנ!ילהניטנמיון

 ובעצטו לשבת, נסא לו נותן ככבור, הטורהפני
 הארון הנה, 3א טהר "גרישה! ל3ן:קרא

 סתרגש האב כי בראותו הכן 3א".הטורה
 כשלוטו וררש הטורה אל לנשת סהר ,בקריאתו
 אשבנוי'/ "לטורה הראויה הכבור הררתבאותה
 טשפיעים להטורה האב של הכבור ונטשייחוש
 קשבת בא!ן לשסע הנער, על לפובההרגה
 מפיו הסורה שהוציא הנה לבל הכב1רובבל

 הבא איש צערי קול נשטע בערבולכברו,
 סשיב האב * הדתי הסדרה דהוא , הכיריםררך
 להשפחה וסצוה , רפה 3שפה לסורהשלום

 אחרי ללמור, שיבוא נרישה את ותקראשתחפש
 נרישה והוריעה: השפחה. שכה אחריםרגעים

 בי טפני עבשיו ללטור ,וכל לא ביאוסר
 3ע את סצדיק האנ טאר. ל1 כואבראשו
 ועל לבוא, יקרים שמעתה הטורה אתומבקש
 את לכוון לו אפשר שאי הרתי המורהשאלת
 לעשות", מה "אין : האב טשיב , הפנףההועה

 פעמים", אי,ו גם לבוא "עליךכא"ר,

 הגרול, רביהט"ר פאי נם הוא "ההעשיר
 הר3ה באיס תודהובשמחת

 הרתי המורה ונם , 3בקעו לשמחסהסתפללש
 טהסטובין 1אחר 1י!מר1 ישירו בלםבתהם,
 ננו בי טשיב והאכ הירשלז" "איהשואל;
 רנה "עבורה השסינית 3סחלקה הנהובבר
 "הלא : השהול יומיף 1ח! , טאר עליווקשה
 היום ח"שי בנך ונט להם", גם חנ הואהיום

 ה,ום אתנו ההו נם יצא לא ולטהטהלטורים,
 באותה ובאמת , בקושיא ונשאר"ברקירה"ו

 וראשו רובו ועמוק שני בחרר הבן יושבשעה
 טשחתות נמיות 3קרבו הטעורר "ר"ן"באי,ה

 קרשי לבל גמורה שנאה בו ונופע"רעילו,
 ישראל.ומנהני

 בולמת תטונה לנו נאניפ האלההציורים
 בניהם, לחנוך כנוגע עשירינוטהנהנח

 ויחשם בהנהגתם עפר ער אותו משפילים המהכי
 בפול בהבן ונומעים בביתם, 3שבתםהעצטיי
 מחת ישראל,. כני וסנהגי קרשי לכלושנאה
 ולקים הרתי רנש את לרוסם היה עליהםאשר
 התורה כי באשר ה'" בררכי למ"וינבה
 וטפנקת ומערנת הנפש אח ומגכתסרוסמת

 ב'( ל"ב )הא!ינו בם6רי במבואר הנער,את

 הללו ש~ךריט טה רשא עלי כשעיריםעה"פ
 בך אותמ "גרילים אותם וטעלים עשבים עליוררים
 ת"ל אותם ומגרלים ל1סריהם טעלים תורהרברי
 הללו רביבים טה עשב עלי וכרבי3יםוכו',
 רברי כך אוהם וטערניס עשביס עליוררים
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דרי

מדק -יטלוכם הדרום
 כלןמר א1תם. וטפנקים א1תם מערניםתורה
 וה*נו: לשנים מתחלקח הגשם שפעולתבשם

 הרשא את וטנרלים טצטיחים שהםהשעירים
 עושים והרביכים , הנמונים הצמחים המה--

 כך הגרולים, להעשבים וערון יפוי שלפעולה
 שהתלמיר 3שעה פעויות. שתי עושההרלרה
 התורה כי אתעו, מנרלת ,היא קטןעירנו
 להפילו 1ה11וץתאשריסתער1 ה1יקים אתמפיצה
 את והשנית החתם. זרם של הטצולהליון

 ותתן אותם ומפנקת מערנת התורההנרולים,
 תפארת כאלה כנים היק , חן לו'תלראשם

 לאבית.הם. הטה..

 כנד גיישה 3דיד".כיצח"בלכתך
 ה3רלינ'ת כהאונ.ביסשהסטורנט הגה~

 הישועה 3מעיני רחץ האב . הרפואה3טחלקת
 בטחלקה בדרכבת נומע.ם המה 1עתה ,3ק-לס3ר
 בראותו האב לשמחח קצה אין . הביתההיאשונה
 הסטורנמים חבריו התחנה אל לווהוכיבברלין
 ה" והנהגותיו 3שיחות.1 ובנו ,האשכנוים
 יהיה ובקרוב וטבמן, מלירה נמורכאוכמי

 סווז גדולה 3חים טטרה לך היש רקטור,גם
 בכ"1 3רכנת, טיוחר חרר להם היה בי1"ף
 עתון אי,ה וטצא חפש רק , התפלל לאהאב

 למען רק עשה ה"ז בו. וקרא ישןאשכנזי
 חלילה, , יחשבהו שלא הרקטור מ3נו רצוןהפק
 יקצא קלריקלי" "יהורי ותחת אר1ק,ליהורי

 רז"ל אמרו וה כל ועל אירומ'", "איש13
 ראב1ה א1 כשוקא רינ1קא שותא כ'( נ"1)סוכה

 ראימיה.או
 כ'( י"ט ל"נ )רנריס הכתכ "'ל ,הדע"ך4

 ובנותיו" 3ניו מכעם וינאץ ה'"וירא
 לכפירה המובילה ה1מנית להאלילותשהתמברו

 פרש לוה, שהביאה והסבה ובתורתו,בה'
 האבות הטה", תהפוכות "רור' כי השניהכחוב

 ומבכרים והיהרוח התורה את מכבדיםאינם
 נרם וזה , הפנימי ה1והר על החיצון הברקאת

 התרחקו ה3נים בם" אטון לא "בניםכי
 הנפירה. .לתהום ינפל1 לגמרי,מהאטונה
 יעקב קים איך ינת3ונן נא נסורהדעדעה

 בשעה בררך" עהבלכתך אתאביע
 במש"כ , מצרים למלך המשנה יוסף לבנושנסע

 ויעל מרכבתו יוסף ויאסר כ"מ( מ"ו)כראשית
 ויפל אליו וירא נשנה, אביו ישראללקראת
 תבךעל : וז"ל עור,ופרש"י צואריו על ייבך צואריועל

 הרכה כאן אף הרבתעבכיהוכו' לשון עורצואריו

 לא יעקב אבל , הרניל על יותר בבכיוהוסיף
 רפ1ת'נ1 ואמר1 נשקו ולא יוסף צואדי עלנפל

 מדוע א( : וקשה עכ"ל. שטע את קייאשהיה
 יעקב מצא יופף את הראשונה 3פגישהרוקא
 א, רהיה נאמר ואם שמע, את לקראלנכון
 קרא לא מרוע שמע, לקריאת האחיוןה,מן

 :ותר ננכי יוסף הר3ה 3אטת מרוע ב( ז י1פףנם
 זמהרניל-
 את בזה, ח1"ל השטיעתו גרול תראולם

 איך , סנא ישראל של הר1חגודל
 חשוכה יקרה היתה קרישא דמלכאשה"רוטנמא

 המשנה מכתר יותד 1ערך שעור לאין כעיניווקרושה

 ק"ש של ופמל , 'וסף החביב 3נ1 של מצריםלסלך
 בהק"כה, והרבקות האמיתית האהבהשהיא

 בבגרי התקשם יומף כ' , 3יותר עתהטתבלטת
 הכבור אותות את ח,הו על לבש שלו,השרד

 מרכנתו את ואסר פעלים, רב למלך שנ'פתה-
 הר13ת למען רק עשה וכ"1 לו. רקהטיוחרת

 צוארי על נויל שיומף 2,31עה אניו,.כנור
 הח1ה על מונחים שלו . הכבור ואתעיו .אביו
 את א, סונר אבינו יעקב הנה , ה1ק! אב'1של

 וכו. 'שראל" "שמע וא1מר עצ"ה ככונהעיניו

 כאין הבבור אותות כל עם שלךהסשרה

וכאפם
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 אשר יתעלה שפו קרושת מול . הפהוכאפם
 האמתי, חהככור הגבורה הגרולה, לורק

 את נא שכח , לך נתנו ופירי הכל טפנוכי
 ויררו נפלוך רעה אשר אחיך עלהשנאה
 ובכל לבכך בכל ה. את "ואהבת : רק ,לחיך
 הכל כי נפשך, את נומל הוא אפילונפשך"

 וכמה , הנה אכוא למען פרמית 3השגהה3א
 לרר אבינו יעקכ היה ראוי חז"לשאמרו
 הפקרה לולא כרזל של בשלשלאותמצרימה

 כל יסף לפני עברו רגע 3אוחו יופף,של
 פרידתו מיוס עליו ענרו אשר ומצ1קותיותלאותיו
 3אאן ההתיאות את שהביאו והסכות הנה, ערמאביו
 ל13 על כ"כ הציקוהו כןה, טכעי ואינעלה

 הפונות, כלי גרול, נבכי שפרץ ערונפשו
 שהוסיף עור" צואריו על "ויבך כתיבופשו"ה

לבכות,

 אז קרא רטשו"ה הטעם י"לךב:83וטיפוווע
 הטבואר ע"פ ק"ש, אבימיעקב

 ר'(, 1' )דברים וכו' ישראל שמע עה"פכספרי

 שהתת מה לך הא ליעקב הקכ"ה לואמר
 טעריכיס משכימים כניך שיהיו ימיך כלמתאוה
 ישראל שמע נאטר לכך שמע קריאתוקורים
 יקראו שבניו ימיו כל מהאוה 1כהיות81 ,עכ"ל
 לפלך שני פהיותו יוסף כנו פן חששק"ש,

וטררותיי
 אפשר למאר, ער ועצומות רכות

 וכבורו בק"ש, כ"כ זהיר איננושלפעמים
 רעמם נרע שמא למלך משנה כתורהגר1ל
 ומלכות יחור של הטהורה ההכרה אתאצלו
 תכף לזאת המלכים, מלכי מלך -שמש
 בה ראית ק"ש, כעצמו קרא ראשונהבראיה
 האב של העצמית הפעולה כי השם,יחור

 את בירעו ויוסף , מכל יותר ה3ן עלמשפיעה
 ~מן כמשך עליו שעברו הגרולים הנכיונותכל

 בכל לה' נאמן נשאר ובכ"ז מאביו,פרירתו

 איננו אולי אביו של החשר הנה ונפשו,ל13
 , יותר עור לככות כלכו עורר בק"ש,זהיר

 נעלה ובאופן עור", צואריו על "ויבךוזהו:
 כררך", "הנלכתך את אבינו יעקב קיםכזה

 האב 3ישראל לפנים כיצרו"ב:?נוכבו4"

 היומית, הרכה עכורתואחרי
 1ח1 , ולמרגוע למנוחה לי היה הלילההנה
 שעור על ה11ר היה והכן , כם"ר עמן אולמר

 ממלאה היתה קולו ומתיקות 3יום שלטרהגפרא
 לא 3לילה גם עתה אולם הכית, כלאת
 חנרה, פא"ו ג3א' הזא ני סנוח, לויתנו

 , הררושה ההוצאה את לכלכל מספיק איננווכסף

 .יהיה והריוח "תיאטור" איזה מציניםול,את
 הרבר עצם על הנה , החברה והחזקתלתטיכת

 ההכנסה לצורך "תיאטור" להציג ככלל נכוןאס
 בעבירה, הבאה מצוה יהא שלא מצוה רכרשל
 ולזאח שאלה, לשאול 3איס אינם ע"זהלא
 כנו, של להחנוך כנוגע רק הפעם נאנתכונן

 גם מתרגל בתיאטור, האב בקורי ע'"הנה

 סשחק בתי ולכל לתיאטור כלילה ללכתהפן
 אותו ומרגילים , נפשו את המשהיתיםשונים
 מח,ין עודנו האב ואם מומאה, רברלכל
 איזר הכנסת לצורך רק הולך שינובתומו
 מבחין אינו .הכן אבל לפעמים, זה וגםמומר

 לו יש אך ואם לטובה, 3עיניווכולם.'שוים
 אביו 3ית את. עהב הוא הלילה כל א,נסף,
 לכנו ר3ה רעה מביא 11ה תעניגים,ומחפש

 נפשו, ושלטות' התפתחותו ,ללטוריו

 ר' טשום יוחנן ר' אמר כןה כיוצאדע5

 הער תרכות קשה יוחאי: כןשטעון
 1מג11 גוג ממלחמת יותר אדם של כיתוכתוך

 3נ1 אבשלום .מפני 3ברחו לרור מזמורשנאמר
 גב ואלו עלי, קםים רכים צרי ר3ו טהה'

 1כ1 גוים רגשו למה כתיב ומגוג גוגמלחמת
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 3'4 1' )ברכות כתינ לא ?רי ר% מהואילו

 אנל , היא נוראה כי אף וטענ נוג מלחמתפ"
 השלום ינא אחריה כי , טובה חהיההתכלית
 ר'( כ' )ישעוה כמשה"כ 3עולםוהמנוחה

 חרנ נוי אל גוי ישא ולא וכו' חרנהזםמתתו
 הניאה אנשלום של הרעה התרנות ואלו ,וכף

 כי , וביתו רור על ומכאונש ?רות רקנסופה
 אותו רורף ננו בי 3ראותם המלך ,כבורהוקל
 נן שנע התנפלות רגם וי"ל להרנו,ורו?ה
 המאורע לרגלי קרתה כ'( ב' )שמ1אלנכר(
 שאמך: 11ה1 , שונאיו נתר3ו ועי"ו אנשלוםשל
 רואים הנה עלי, קמים ר3ים ?רי רבו מהה'
 ,מירות נעים המלך רור א?ל נם כי מ,האגו

 והנהנת בהתפתחות כ"כ ריק לא אםישראל
 צער לו וגרם הישר מררך מר 3נו נם3ט,
 שררשו א'( )נשמ'ד ס?ינו וכן נורא.כ"כ
 שכל ללמרך 3נ1, שונא ' שנמו חושךעה"פ
 3א סוף המררות מן 3נ1המונע

 רעה לתר3ות.
 געגועים לו שהיו בישסעאל ט?ינו שכןושונאהו,

 רעה, לתרבות וי?א ררהו ולא אניו אנרהםעל
 האהריות וגרולה ר3ה מה מ,ה אנו למריםהר(
 ראש אברהם א?ל גם כי ה3נים, חנוךשל

 רק ישמעאל א?לו נתגרל והמחנכים,הסאסינים
 הכתונ: שאסר 11ה1 כהאוי, ררהו שלאעי"ז
 ישנאהו שהאב יהיה המוף הנה - שבפוחושך

 אבינו אברהם שעשה נדרך מב'תווינרשהו
לישמעאל.

 3תהום הטנוע 3דורנו ונטה בטהאחתע5
 ככל להתמכר החונה נרלה מה ,הוהמה

 ה?עירי הרור חנוך 3ער והנפשהלנ
 ע"י לנו נשקפה ואיומה נוראה מאר סכנהני

 נחשנו האנ כי ננול, כל שעכרהאדישותנו

 מעשה 3ער שע1רך "התיאמראות"שע"י
 3הנהגתו נאמת הנה לו, חחשנ למ?והה?רקה

 לנלות ובנותיו 3ניו את גם ממשיך הוא,את
 עתותיהםאת

 3הפקר"
 ליון ומשליכם ופרי?ות

 היה ראוי לנסוף כי ער והז"מה,הטומאה
 הסקים האנ הוא מאושר ול,את מ3קזו,שיגרשם

 עליך". תשמר"נשכנך
 ממשכט נקומו האנ כיצרו"ובננ~ומה"

 יהיה מעשהו ראשיתכנקר,
 ללכת ממהר שהוא ננו גם ועי"1להתפלל,
 ראשית ב,ה: ויקים מקורם, יתפלללניה"ס
 אחר פרופשור ראיתי ונעיני ה', יראתחכמה
 קורם ים נכל מת"לל, שהיה לימיםצעיר
 האנ , אליו שנאו הר3ים החולים אתשנקר

 וננו ומתפלל, נמלית מעומף עוטרה"רופיסור
 והתעטף מממתו יקר מתפלל האנ נראותוהילר
 . מ,הירות נעינים נראש. ונענע המליתנשולי
 עד תפלתו את ומאחר מרחה האנ אם.אולם
 נרחתה ננו אצל הנה , עסק אי,ה שיגמראחרי

 המקים האיש אשרי ל,את לנמרי,התפלה
 היא - טשנתך כשתעור תכף -"והקיצהק

 אותה. תרחה לא אנלתשיחך"
 א'( פ"ר )יכטות טאטרם לבאר ישךב2יה

  אחריך ולועך  לאלהיס  לך להיר(עה"פ
 שבינהשורה אהריך שועך  ב1טן י"1()בראשית

 ועל העצים על שורה טי על אחריך רעךא'ן
 העצים "על נקט  טרוע לרקרק וישהאבנים.

 וחיות"ו 3הסות "על  אטר ולא האבנים"ועל
 תובחת ב" להעיר ח1"ל רבאו נראהולרעתנו
 לננם 3כל ,הססורים האבות אלו נגרמ"ר
 חנוך ואל י והיכלות כתים ולננות לנבסיהםרק

 יתחשנו לא ו3כלל פנאי. להם אין ר תמנניהם
 על ירה על להשפיע העצם'ת הנהגתםעם

 רק ורונם ראשם ושקוע'ם . , ומוכה 3רכהכניהם
 אותם, ולהגריל להינות הנשמיםנקניניהם

 ש,רעך ,נוטן רוקא , אסרו, האב1ת אלווכנגר

אחריך"
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 את לעשות בררכיך הולכים כלומראחריך"
 שורה"י שכינה 4ח1 ה' בעיני והישרהטג
 קניניך לרשת אחייך" ,רעך י,אין אםיאולס

 מפני כראף אותם הנכת לא כי יען ,הרוחג~ם
 3תים ולכנות נכסים להרבות רק שקוע היתכי
 כלומר האבנימו" ועל העצש על שורה מי"על
 והאכן העץ 3תי על שכינתו הקכ"ה ישרה ט"על

 הסעמרוח ארנע בכל ול1את 1 אחריךשהשארמ
 להמסר להאב התורה צ1תה למעלהשהזכרנו
 ושמרו בניו, את ירריך אשר כזה 3אופןלהתנהג
 וצרקה משפט ולעשות אל, בית העולה ה'דרך

3ארץ,

 של העצמי ההנוך כי ,ה סכלהמורם
 אם הבן, על הרנה משפיעהאב

 )משלי שמעתי 3ילקוט וכמובא ן לרע אוימוכ
 זה ר"א ררכו, ע"פ לנער חנוך עה"פכ"3(
 תפט אברהם של 3בירי שגרל ירי עללוט,.
 לביתו, אוחם והכניס ארצה אפים רשתחומרותיו
 והרבה הטוב טדרך פר 3עצטו האב אםאולם
 ללבת ה3ן גם נתחנך עי"ז וממילא ,להרע
 לרנלי האכ אם והיה האנ, של הנלו1ה3ררך
 כעל ונעשה ררכו, את היט'ב סבה,איזו

 נמור לצריק מעהה יחשב ובוראי נטור,תשוכה
 אולס , התשוכה בפני העוסר רבר לך איןכי

 ה,א כי , הגן כער סועלת אינה הזאתהתשובה
 שיטיב עליו לפעול וקשה בחטא, נשתרשכבר
 חנ~ך עה'יפ כ"ב( מש' )םר' וכטבואר דרכו.את
 אליעור ר' ו'( כ"ב )משלי ררכו פי עללנער
 בנך חנכת אם : אוטר אליעזר ר' ; יהושעור'
 בהם מתנרל הוא תורה ברברי נער שהואעד

 ממנה, יכור לא י1קין כי גם שגאטרוהולך,
 למורה כשאינה 11 כפרה אוטר יהושעור'

 נפן של 11 וכ1מורה , 3פוף עליה קשהלחרוש
 כשתתקשה , לחה כשהיא כופפה אתה א-ןשאם

 אליעזר ר' "י' לה, יכול אתהאין
 נער בעורנו הבן של החנוך אתמתאר
 בלב נהרת כזה חנוך רק כי לימים,צעיר
 בהם ומתגדל טתפתח וה1א ילרותו נטלהנער
 שלא 3ן על קאי יהושע ור' מעצמו,ההולך
 רוצה גרול כשנעשה ועחה , בקטנוו;1 אכיוחנכו
 הלמור הנה , הת1רה 3ררך שילך לחנכואביו
 או לחר1שיי למורה כשאינה "לפרה רומהא1

 וכמו לה", יכול אתה_ אין כשתתקשה"כ1סורה
 בנינו אשר יי,כ( קמ'יר )תהלים רהע"השאמר

 כשנעשה אבל בנעוריהם, סגורליםכנטיעים
 במצבו ונשאר אותו,' ל?פוף אפשר איגרול

 מילרהעו. בקרבו הנמוע31חעכ1
 3ראש הנצב הכתוב שפיר מבואריבנזה

 לפשוע הרבה הלא אחאב כי ,ררושנו
 לרעה הרבה השפיע וכ"ז האלילים,בעבורת

 כבר הוא כי בנו, של החנוך מצכ עלנם
 ררכו את שימיב אפשר ואי בחמא,נשתרש
 וטתחרט לה' שכ אביו שאחאב כשעהאפילו
 כרם את יורש שאחאב בשעה כי פשעיו,על
 ט"1( ב"א א', )סלכים הנסקל הי1רעאלינכוד;

 ורואה היטב זה כל אל טתב~נן אחאג בןהנה
 האמצעיסי', כל אח מקרש "התכלית כיכ1ה
 ושם בגריו, את וקרע צם שאחאנ 3שקהאולם
 על הנא ה', אל ושב והתחרט 3שרו עלשק
 שישוב רושס זה כל עושה איננו הנרולבנו

 לאמר: החשכי אליהו אל ה' קרא 1ח1 ,למובה

 אביא לא וכו' מלפני. אחאב נכנע בי"הראית
 רק הועילה שלו התשובה כי בימיו",הרעה

 בנו "בימי ול1את: בנו, כער לא אבל ,בעדו
 נשתרש כבר הבן כי -יען ביתו" על הרעהאביא
 ה3ן על השפיעה לא האב ותשו3תבחטא,

 , ררכולהיטיב
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 של החנוך סצב הוא מ1ה ומר רעןעדך4

 והמנומסות המג:הצות 3נתזינו כי ,הבנות
 משחק, קרש כל להן , הזמן אליל. שלביפיפותם

 ל1אתו והסכה 1רה, תר3ות 3רוח נתחנכויען

 האב לפעמיס ה3נים 3ער אשר תחתכי
 למוסרם ניה"ס לאי1ה 3נפשו עצותישית
 אלו וגם הורני, יהרותי חנוך יק3לולמען

 יאצילו בכ"ז נכרי לבי"ם 3ניהם אתהמוסרים
 ללמודים 3יום אחת שעה בערםאטתיהם
 נחשב 3כללו ה1ה הלמור כי ואםעברים.

 או חיצוני- "רנר כעין ההורים 3עיניגם
 לב את להרפיב מעפ מועיל בכ"1 ,נמוסי"
 , הוא יהורי אכן כי לה1כירו ולכה"פ ,הילר

 כלל האב מתענין אינו ה3נות ארתזהנה
 ושתהינה , שם אהלי מרוח בקרבןשתספננה

 אותן וסטרין ולתרתו, לה' נאמנותפנ"
 לכל וכפירה רעל המלאים משלנו מפרלבתי
 , 1ר רוח תקלפנה ושמה , ישראל פניקרשי

 המבקרות ואלו . "רשיה להאמונה ושנאהבפול
 רחוקות ומנורלות מחונכות נכרים ספר3תי

 על 1י3יפ1 יהורי, טומר רוה פכללגמרי
 ~לל תררכנה ולא , נפש ושאמ בבו1היהרות
 חברותיהן ולולא . יהורית גנמיה .אי1ו מפתןעל

 מקר את לפעמים א"ן המ1כירותהנכריות
 לא עזשיראהקא" ננאי של שם ע"יטחצבתן
 יפלא ולא הנה, עבריות כי כלל יורעאהיו

 ויהרותן, העברים את המה שונאות אםמעתה
 הכא? הרור של אמות תהינה ובאלוהכאלו

 יהורים של דור לנו לברא הוכלנהההנה
 רור תגרלנה ההנה ו תהרוחס להרתםנאמנים
 3רוח חרהי החורה, איריאלי נושא רענןצעיר

 למעשה במעשי: להניע ושואף הנביאיםסומר
אבאיוו

 הבעת 3חנוך ה.ת "תואההמהמכה
 הש  משובשת כי מפניבאה

 האסונה השרשת כי לחשוב ההוריםרעה
 ושיכיס הנת~ךם ענינש הן היהרותויריעת
 כי אף ונאמת , לבנות לא אבל , לבניםרק

 בהלסורים היגו תודה, ללמור להבתראסרו
 תורה ללמור אנל , ההתהכמות וררך ,העיתים
 כמה , לכתהילה אף מהזרות בפשפי"שבכתב
 וכמו ר(, ס"ק רם"1 סי' 3ביו"י המ"1שפסק

 אם כי המלך ררש לא רהתם הקהלכפישת.

 לדידן אף מוהד 3אמת וזה הרבריםפשומי
 עכ"ל, יום נכל המנהג שהוא כסולכתחילה

 חיבת ום"ם שם הרם"א פסק הלאועור
 יעו"ש, לאשה השיכים דיניס ללמודהאשה
 ואכם"ל, כ"1 סלק שם הגד"א בבאורוזר
 הלא התיה את לומרת שהיא כשעה_וא"כ
 לקים התורה 3רוח טתחנכת סתנדלתהיא
 גרולה ומצוה , עליה הס"לות המצוותאח
 ותתרומם תתעלה והכת האב, ענירקא

 , אבותיה לתפארת והחכמה התורה3סעלת

 האבות כ. אמ רואים לבנו וראבון לצ"ר לםא
 וישנם , כנותיהם כחנוך כלום סהעניניםאינם

 ער כ"כ התנכרו לכס וקרירותשאדישות
 והכנות נכרים, ס"ר לבתי גם אותןשמוטרים
 הנכרית הנביבה קל המצולה ליוןשקועות
 עלומיהה ימי טבחר את . מבלית הן 3האשר

 אח"כ נורם ו1ה , לכ"1 לב ?מים אינםוהאבוה

 האנ יקיק או רק 1ח1 תער1ב1ת,לנשואי
 על ול1את לפניו.., אשר את ויראהמתררמתו
 והאדישות הקרירות כי סראש להת3מןהאבות
 של היהדותי ומומר לחנוך ננוגעשלהם

 רעה אח"כ נורמות י "המשכילתז"כנותיהם
 א'ן אם כי לרעת ועלינו , להאבות נםר3ה
 ולתורחו לה' מסורות שתהינה עכריותכנות
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 עם 3ית - חלילה - יחרנ נהכרחאז

 היא העבריה האשה כי סכא,ישראל

נה~
 הישראלית, האומה לנשטת היתר

 חונכו שלא הכנות אלו כי מיהוהנמיון
 פוף והיהרות האמונה נרכיעל

 ושונאות ישראל משרש מהרחקות הן פוףנל
 רר עור אשר ולהאב ויהרותם, הענריםאת
 לחכות לפניו אין נאטן, קרשיו רגם אלעם
 וער נאלו, מננחן ונחת ענג יקכל עורני

 הנה הפנינה השפעה הש וח,קה נרולהכמה
 הין כי אם אשה אניע, יעקנ ימי כקורותונתבתן

 אהונים היו נולם , כנים עשר שנשלו
 בכה רק ואם , יה שנמי היו כולם ,ונרורים
 על פנל ובושה צער נמה ראו ה' נרכואחת
 על פנל ויגון רעה ועוצר פחר כמהידה,
 הארץ, בנעת לראות לחוץ יציאתהירי

 בכית שהוננה רינה נם כי הוא,להשרימם
 היתה שמפתו , שפאנות נחיר , אכינויעקנ
 , עצמה את הננילה שלא ע," נכ"1 ,שלמה

 , יעקב לבת ושות כראוי אותה. שפבבמהע~ם

 לראות תצאה אחריהם נמשכה היא גםאז
 הקשומ נאלילהן להתרנק - הארץנבנות

 יכלה ובקושי הכנעניס, ננות שלוההתיפות
 פר' פראשית )מ"ר ח,"ל כי ער י מהןלהפרר

 ל"ר )שם דינה את יקחי עה"פ דרשופ'(
 הנה ויוצאין, בה גוררין אומר יורן ר'כ'ז(
 כי מרעתה, - ,ותצא" בתורה כתונלא
 אמ,ה נוררין היו כרהה נעל - עויקחו"אמ
 .הפשאה יון מאותו ולרויחיקה להוציאהכדי
 הרגישו זה כל ואת שכם, אנשי שקועיםשהיו
 ככל", אכרהם את ברך "וה' נהכתובחז"ל

 ומאושר סנורך יהיה אנינו שאברהם היתכןכי
 לו, היתה אחת בת אך אפ לו הלאבנל,
 ולהחשיך לפ1 את להראינ נכחה ישהלא

 כשהקךר ול,את ביתו, ואושר הצלחת שמשאת
 ר' פא פכל" אברהם את פרך אה' כיהכחוב
 לו היתה אשלא הכת את ממנו ושללמא'ר
 מא~שר נשו"א היה לא זאת, לו ניפת"

 , 3כלומבורך

 שהיתה ראמר יהורה ר' רעת כן אין~פךלבמ
 )חולין הנטרא נהקרם ויוכן , בתלו

 )כראשית שריגים שלשה ובנפן עה"פ פ'(צ"נ
 משה זה שרינים שלשה תורה, זה גפןמ'(
 אלו נצה עלתה כפרחת והיא , ומריםאהרן

 צדיקים אלו ענניס אשנלוחיה הנשילוסנהדדין,
 פחרו מרוע לדענין ועלינו ורור, רורשפכל
 התורה של מהנפן השלישי בהשריגח,"ל
 הצריקים משאר נאחר ולא , רוקא מריםאה

 הרור? 3אותושהיו
 האמר בה י( י"פ )שטהז פירה כשנהנה

 וררשו ישראל, לנני ותגיר יעקנלבית
 האנשים. אלו ישראל לנני ותגיר , הנשיםאל. יעקנ לפית תאמר כה )שם( במכילהאע"1
 ראשי אמור רנה פלשון יעקנ לפית תאמרבה

 ותרקרק ישראל לנני . ותגיר לנשים,רנרים
 הכא מרוע השואלימ הם 'רנים , עכ"לעמהם
 ואה"כ תחלה להנשים קרא הרלרהכקפלח

 להנשים מדוע ילהנין עלינו עורלהאנשים?
 אנל. רכה" ונלשון דנריס "ראשי רקאטר

 ו עסהם" אתזקרק אמרלהאנשימ
 נככרה גרולה הענריההאשהתעורת

 ולוקחת לקךה היא סאר,ואהראית
 ואין ורור, רור נכל עמנו חי פראשחלק
 הננואה ממררגת גנוהה היותר מדרגהלך

 עמרו ננשות שנע א'( )י"ר נמגילהואמרו
 אביגיל, ,' חנה , רבורה , מרים , "שרה :לישראל
 )שם( נתנפאה ' הנביאה וטרים ואסהר", יחולרה
 ישראל, את שיושיע פן קתלר אפיעתירה
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 אטה את שג'רש % עמרם אניה אתוהוכיהה
 , פרעה טשל יותר ג,רתך אא3א לוואמרה

 גזרת ואתה ה,כרים על אלא נזר לאשפרעה
 והחזיר "עמר וכו' הנק13ת" ועל הצריםעל
 נשותיהן" את וההוירו כולן עטרו אשתו,את

 ללירת גרטה מרים נטצא א'4 י"3)שמה
 סשה שאהיה בשעה אח.כ וגם , רבנוטשה
 3סכנה ונפשו היאור שפת על 3תנהטונח
 לבה פצעי על והתג3רה , התרגשה לא ,גרולה
 ונגכורת , נפלאית לנ ונקר.רות , רוההומערת
 פיעה 3ת לפני מת'צבת היא הרעתואטיצת
 מן טינקת אשה לך וקראת' "האלךועיאלת:
 , חממתה את נראה טזה הנה ?"העכריות

 את ולרבר לצאת רוחה וגורל רעתהתננרת
 שירגישו ט3ל' וסה-א, פחר שום 3ל' פיעה3ת
 הבאר כי זכתה )ל,אה היא, אחחע כיבה
 תם א'(, ט' )תענית כ~בואר, 3זכותההיה
 כך לאנשים שירה אטר שסשה כשם ה'םעל

 וכו' שירו שנאמר לנשים שירה טריםאמרה
 כ"א,. מיו שמות )מכילתא'
 טשה את שהצילה הכשה טייםוכנכמו

 הנביאים וארון התורה טק3ל -.ר3נו
 ישראל עם על והש"יעה , נפלאית לב3מסירות

 רור 3כל אנו מוצאים ככה ~קרשה. 3רוחכלו
 ואם-%ות הרוח ננורחע צרקניות נשיםודור
 ה' קדושת בער עצמן את שטפרוהרעת

 הבר אשת יעל כסו האומה. _ומובת)תורתו
 וטה ועוד. ו,הודית כ"ג יחנן 3ת ןבןהקני,
 אשת של הרוחנית התמונה היא ונהררהיפה
 שנוע,. כלבא 3ת רחל = עשבא רביחתנא
 הנאמנה ומסירותה לאהבתה הורותאשר

 על כ"כ השפיעה הכ3יר, ורוחהלתורה',
 הענקי הארם אותו בישראל שהופיע ערבעלה
 לאלפים תלטירים שממנויצאו עקיבא רביאתנא

 את 3העריכו עצטו עקינא ורפיולרבבות.
 ,שלי לתלמיריו: הביע אשתו של רוחהנורל

 3זה כיוצא ועל פ"ב(, )ינטות שלה"ושלכם
 עה"פ ל"א( )משלי שטעוני בילקומאסרו
 כשם נהמיה 3יר יצחק א"ר וכו' חילאשת

 ושתים 3עשרים לישראל תורה הק3"השנתן
 הכשרוח הנשש טשנח הוא כךאותיות,
 רהלא ובאורו עכ"ל. את'ות ושתים3עשרים
 מונה אשה מובה כמה 3'( )ס"ג ניבטותאמרו

 המובה האשה כי , 3ה נסשלהשהתורה
 פעולותיה ע"י עת ונכל רור 3כל גרולההשפעתה
 חיל' "3אשת הטנו'ות הגוונים רבותהכנירחע
 רטו קרשם 3רוה שחז"ל עד וליראה,לתורה

 לה, התורהאת

 3נוגע האשה ערך נורל זה סכלמבנואר
 שמוענים כטו ולא . וליהרותלתורה

 את השפילה שהתה-ה המוררנחםהסנקרים

 היא כבורה וכל האנשימ, ננר האשה,כות
 ול,את חרנ, כשנוית 3אהלה לשנת"נימה

 , זטן ונכל טקום 3כל האלההטתטשכלימ

 1ה1פשתה, האשה וכ)יות 3ער סלהטהמקרישיכ

 על המנימ'ם האלה האנשים נואלו סהא,לם
 ולזאת , ה,מנ*ם החתם מנמ טנקורתהתורה
 וסגולותיה התורה עויק את ולאינינו ירעולא
 3אטת כי , היומתם המנעתם להחים 3נוגענם

 3כלל להאשה האיש שנין והשנויההברל

 ממנעה האשה כי , גריאתס טנע 3שנתטקורו
 נפשה נתכונות לגסרי ושונה הלושההיא
 רעת לסוף התירה יררה ול,את טהאיש,וס,נה
 את שתקים לה אפשר אי כי האשהותכונת

 את התורה פמרה וטשו"ה כולה, התורהכל

 אנל , וכרוטה גרטא שה,סן סמ"עהאשה
 ולפעטים , כהאיש האשה וערך כבור גרול -3כלל

 יוו;ר.גם

הבה
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 שהוא סיני הר טעטר 1נה13:ן! נאדקבנה

 טכל יותר עמנו 3הי והקרושהנרול
 אנו ומה , 3ישראל 31או שננלוהטאורעתע

 תאםר כה : לסשה אוסר . הקב"ה 1 בורואים
 בההופעה הנה הנשים, אלו - יעקנלבית

 לטשה הקב"ה א1הרת באה הואתוההתנלות
 )שם( במר'ר ופרש י תחלה להנשיםשיפ:ה
 3טצות, ט1ררוות שהן ז תחלה לנשיםולמה
 לתורה. 3ניהן את טנהינות שיהי1 כריר'א
 3ית את וטהנכת 3ו:ה היא רהאשההרי

 3'ת להקטת פנה ןכטנה יתד טסנה ,ישראל

 הטשפחתים החים את ולקרש ן ולתורתו לה'נאטן
 1"ל כטאסרם לבינו בינה שכינהולהשרות
 ביניהם' שכינה זכו ואשה"איש
 לא טיטי ואמרו הביעו שה1"ל ער י"1(,)פומה

 ביתי לאשתי אלא וכ,. אשתי לאשתיקריתי
 אליהן שנה רו~ב"ה ול,את ב'(, קחח)שבה
 העטור היא דהאשה משום יעקב, "נית"פשם

 פנה ההורה נק3לת ולכן עליו, נשעןשה3יה
 טוליגות שהן טפני תחלה הנשים אלהק3"ה
 יוהר 3טצוות 1ס,רר!1ת לתורה 3ניהןאת

 פמרה טרוע ק~ה רלפי, אלאטהאנשים,
 ,את את מצתתז סככה הנשים אתהתורה
 אכה ופרשו: )שם( 3מכילתא ח1"להרנישו
 ראשי אטור רכה 3לשון יעקב לביתתאמר
 ותרקרק ישראל לבני ותניר לנשיםרברים
 ר"מורות הפעם הבלימו ח"ל הנהעסהמי,
 המבעית ה1לשתן לרנלי מצוות סכמההנשים
 רגה" ענלשון עטהן שירפר האופית,יתכונתן

 יאמר רק לאנשימ, כטו עטהן ירקרק לאונם
 לקים תוכלנה לא כי לנשים., רברים"ראשי
 נמובה מררנה כאן ואין כולה, התורה כלאת

 רמה להיפוך וארר3ה האיש, טן יותרלהאשה
 1ה ונם 3ראשונה, לה לר4טר 3כבורקרנה

 לנשים כראוי רברים' וראשי רכה.באמירה
 לקים תוכלנה ולא המ1נ, רכות היוו:ןלרנלי
 קשים 3רברים - ישראל" לבני .ותניריותר,

 כל את שיקבלו כלוסר עטהם' "ותרקרק-
 - כילה,התורה

 ניחמה כלל נררך להאשה הוא מ,,אולם
 והתבונתי, האופי מצבה ע"פלהתורה

 אשר נשים .הופיעו 1טן ובכל עת 3כלאבל
 לה' נפשן 3טפירות הכ3יר, ברוחןהפתיעו

 כסרים והצליחו למעלה ועלו ולעמן,לתורתן
 וטעתה לאנשיט, גם לטופת והי1 ועוד,הנניאה
 אהרן טשה וה שרינים שלשה הסאטרשפיר
 3כרמו נשתל תורה של נפלא נפן כיוטרים,
 קרושי היו הנפן שריני שלשת וכל עסרם,של
 חונכו הגת וכן והבנים התורה, ועמוריעליון
 והרמוניה אחת, והכרה 3רעה אחר,3רוח
 הכרם, של השריגים שלשת 3כל שררהשלפה

 עמרם. לאביה היתה לברכה בוראי כמריםו3ת
 3רך ,וה' רכתיב אברהם נני בן כיהנה
 לו רהיתה ירורה ר' מ"ל בכל. אברהםאת
 רהרי , 3כל סכורך היה לא ראל'ת ,3ת

 3קרבוה וקולמת הפופנת - 3ת לוחפרה
 נשי 3הן שמצטינות האופיות. הכנולות.אותן

ישראל.
 יהודא ר' רעת ופרשו אחרים 3אורע'ן

 לאביהו לברכה ה3ת תחשב אופו3איוה
 ויראתה וביראה, 3תוה פלולה ה(אאם

 לשונם; נמתק ריקו שת ואת , להכטתהקורםת
 אם לאסר שמה" ובכל לאברהם לו היתה"בה

 החים וקסם החיצוני 1והר ברק אקר 3תכי
 כל את שבי לקחו צנעיו, שלל לכלה1טנים
 לאביה תחשב לקללה ' , לחוץ ויוצ(אוהלבה
 אגל נאסן, קרשיו ועם אל עם רראשר

 ומאסה זנחה אשר 3ת היתה אבינולאברהם
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 3ת כבורה גל ההוא, הומן אליליאת

 ולהתלמר להשתלם , פניטה היתה -אברהם
 ומנומםת התהלל, היא ה' וביראח , אפרנו?אהל

 מושלמת ולכת אמנז, שרה ורוח מעםלפי
 : האחרים לה שנתנו השם - סאר נאהכ1את

 כלומר שמה", וככל לאכרהם לו היתהג?ת

 המעלות 3כל וטפוארה _כלולה -,בכל"
 תחשב לכרכה 3אמת כואת ובתהנשנבות,

 .לאביה
 נתנ~עה לצאת עלינו כי סכ"1המורמ

 שררות כל את שתעוררכבירה
 םפר 31תי חררים ועיר גכל_עיר ליםרהעם
 3הם אשר ולבנות לבנים תורניםחררים
 את ילרותו כשחר הצעיר הרור ויספגיקלמ
 לה' נאמנים כנים להיית , והמצהה התורהרוח

 והאמונה, התורה ברגל ויתנוםסוולונמם
 הנאים אמתים חררים מורים ולחנךולהעמיר
 לא המלמרים מירים , מקימים ונאיםרורשים

 החולנים, הספר 3תי כמורי ובאמירה 3רבוראך

 הטקרשים מרים- , וכחים 3מעשים אמכי
 שמק מכל הספי') 3ית איר אתוטמהרים
 יותר התורנים המפר ובתי החררים בי *כעור
 ואומן חנוך בתי הם , לפור בתימשהם

 טנוער היהורי את מ1ומנים מרריכיםהמחנכים
 3קרבם להשריש והאמונה, התורה 3רכיעל

 3מוסר ולהשלימם האטיהות האלהיותהרעות
 לטורי נם ביה"ם למורי וכל , התורהומרות
 , חרדים מורים בירי ורק אך ימצאוההול

 הקדש טהרת על שלסה הרמוניה שתשררכרי
 מלאכה בתי ליסר גם ביה"ם; חללנכל

 הנעריס אלו 3ער והמצוה התורה 3רוחמ1סנות
 יתער ומוסגלים החפצים 3יה"ם אתשגטרו

 יוכרחו שלא כרי מלאכה, 3אי1ולהשתלם
 המלאכה בתי אלו של ושחת לרשתלנפול

 לתורה גמורה ושנאה 3כפירה שםהמחונכים
 נשקף זאת לולא כי , ישראל עם קרשיולגל
 הי" הצעיר הרור רק כי נורא, אסוןלנו

 . ישראל עס והפרחת לקיום היחיריהערב
 ררושנו בראש הנצב המאמר מבוארדבבזה

 , שתשמרוה" ערבים לי"הביאו

 קיומה את להבטיח הקב"ה רצהגי
 הקב"ה 3קש ולזאת לער, התורהשל

 3נן אמרו זע"ז ערבות, לושיביאו
 המבע כלומר אותנו. ערבים "אבותינוישראל
 לבנים מאבות 3נחלה העוכרים התכונותוט1נ
 זוכה האב מ'( )פ"3 עריתע שאסרווכמה
 הרע"ב ופרש ובחכמה, בר ובכח בנוילבן

 הישרה המברה היא הכא ראמרינן וחכטה)שס(
 חשכו ול,את עכ"ל. מבעו כפי 3ארםוהיא
 1.עקב יצחק אכרהם האכות כי ישראלנני

 שסו 3ער נפשם ומסירות ומוהר רוחםנגבורת
 הענקים אותם,הכחות והנח'לו המ?יעוטע3רךכוראי
 האלה,ת התורה גנזי וכל הנשעותוהתכונות
 למען הכאים הרורות בלבות 3הם,.האצורים
 הטגעיתהירושית הערכות לער.ו1הו קיומםישאר

 הקב"ה"אכתעיכם השינ לבנים.וע"ו טהאבותהעוברת
 סעלת ורום גורל 3כל וכו' עליהם" לייש

 עכוב 3הם נמצא עור ונפשם רוחםוקרושת
 מחליש ו1ה המוחלמת. לההשלמה המפריערק

 הכחוו; והנחלת שירושתומפריע
 והתכת"

 קיום תבמחנה לכרן לכנים טהאבותהסבעים
 נכיאינו "ר3ש"ע לפניו אמין וע"1 . לתןרהנצחי
 והתכונמן הכחות הנחלת אם פי' לנו"ערנים

 לעתיר ו~היה ערבות אינה הג1עיםהמכעיס
 הרוח ענקי אותם לנה' ערבימ "נביאינו-

 המה ועת ריר 3כל כעתיר בישראל שיופיעו יהוחו1י
 קיומה בער וערנים התורה רגל נושאייהיו

 עליהם" לי "יש הקב"ה עמר וע"1הנצחית.

פי;
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 נבורי יחירים אנשים של שלמ1ת ע"י לאפי'

 בטוח ישראל במת על לפעמים שיופיעוהר~ח
 להם עלה תמיר לא הלא כי התורה,קי1ם

 נהאנת ןלשמרם , לת4-תו ישראל אתלהשינ
 ערבים בנינו "הרי אמרו . החור3ן שלהנורא
 דטבעיים הנפלאים הכחות ירושת לאא1תנו"
 יהיו לבדם הרוח גרולי ולא הקרושיםמהאבות
 כל ערבים" "בנינו - התורה בערהערבות
 הנושאים יהיו בנינו , הערבים המה הצעירהרור
 מקמנוהם, התורה רגלאת

 בית של התינוק"
 בקרב התורה קיום בעד הערבים המהרבן

 התורה נושא יהיה כולו העם שכל ערישראל,
 ערניספובים וראי הא הקב"ה "אמרהאלהית.

 להיות צריכה החירה כי לכם" אתננה יריהםעל
 וכל נ"ר( )ישעיה כרכתיכ כלו העם נלקנין
 הצעיר הרור טכל הערבות ורק ה', למ1ריבניך
 לטשמרת לער וקתמה החיה נאמנה ערבותהיא
 סיני הר כמעפר הראשונימ האבות וכמ1 !עולם
 הבא רור שחנוך. הכירו פנימית הכרהשטתוך
 עליהס וקבלו , עצככ האב1ת בירי ורק אךטונח

 מבועי על כניום את לחנך  3נלויהער13ת
 רור שבכל האב,ה על כן והיראה,התירה
 וחנוךבניהם לטור נער נעצמם שיראגוהחובה
 לא אבל - להכניס" האדם צריך "לפיכך יוזהו
 ברם טחבלי החרשים, האפומרופמים אתיניח
 האב רק בניו, את בשבי לקחת צבאות,ה'

 והחגוך לתורה", בנו - להכנים צריךבעצמו
 את וממהר מקרש ומרומם, המערןהתורי
 טח1ק הוא רק ה1טן, ותאוח: מהוללות הנערנשמת
 ימיו, את וטאריך הנער 3ריאות אתוטע1רר
 3עולם" ימים שיאריך בלמור "ולחנכו שסים:וזהו
 התורה רק כי הקורם בררוש שהארכנווכמו

 היהורי, של ימיו את מאריכיןוהאמונה
 את להבין יחכסו ברורנו ר3ים לאאר)ןכ[

 ול1ה , אתורה של יפעתה ערךרום

 בר רפרם אטר ב.( כ"ה )בב"ב חז"לכוונו
 הונשטה לא 3יהמ"ק שחרכ מיום וכו'פפא
 על תגזר מ'1 )ישעיה שנאסר ררופיתרוח
 למטר נסשלה התורה כי ונאורו וכו', ורעבימין
 3'( ל"3 )רברימ לקחי כסטר יערף כמ"ש1גשם

 וערה נמשלה ולטה לשם( כס"ת ע"1וררשו
 שנאמר אבנים משחקת ממר טה לומרלפפרז
 משחקת שף-התורה מים שחקו אבנים י.ר()איוב
 תהיה על טורה הלא ררום ורוח האבן.לב
 שיחכים הרמה ב'( כ"ה )ב"ב שאטרוכטה
 שחרב "מ'ום המאטר: מבואר וב1ה וכו'.יררים

 המשפיע הרוחני הסרכ1 אות1 ונפסקביהמ"ק"
 3כל כלו העולם כל על וחכמה יראהתורה
 נתאבן שלבם וואנ.1'ס אל1 על גם יעו1,חקף
 הונשמה "לא מתרכך היה השפעחו ע"י1רק
 התורהה.אנצחית כי אם ררומ'ת",.כלומררוח
 האנשים אלו לב את לשחק הכח אותיאבל

 הסיער ה1מן מר~ח נשמותיהםשנתאבנו
 הוניטטה לא הנה והמרה, הארוכהכהנלות
 לרכך שתוכל ה*ת הררומ.ת הרוחאותה

 את 1להראותם התועים ועיני לבות אתולהחכיכ
 הור גלה כיהם"ק ח~ר3ן לרנלי כי ,הדרךהננונה

 ואל.לי מתעלולי החיצוני והברק , התורה111הר
 כל ולזאת , הפנימית יפעתה ,והר את עסםהזטן

 רוח רק , וטשפיעת: מטפירות טנשבותאר1חות
 ממטירה אינה - התורה שהיא -ררוטית
 הזמן, מר,בלי שנתאבנו הלנות על גםלהשפיע

 נרם 11ה , ררומית" רוח הוגשמה - "לא :וזהו
 יטין על ויגזר כסשה"ב ה' כרבר משמועלרעב

 וכו'.ורענ
 ביהמ"ק חורבן לאחר שנבא הנניא יחזקאלגם

 וזהו: הררום", דרך "אל האיש הוליכו איךטעאר
 צייך העיקר כי לאמר הררום" _ ררך"ויולכני
 , והאטונה התורה את לח1ק הררום, לררךלפנ1ת

 "ומרר לפני1 . הדרום ררך שער "1הנהוראה
 במעוז ולעוררם לחזקם איך לרעת ואילמו"(ילו

 הררום. לררך ולרכזםהתורה,
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 ש. ק'ד ה ךר
 יקהא הקרש ודרך ודרך מסלול שםדהיה
 דרך הלץ למד והוא טמא יעברנו לאלה

 "'1' ל'" ~יעי" יתעו. לאואוילים

 יצחק ירבי נחמן רב א"ל במעודתא יתבי הוי יצחק ויבי נחמןרבי
 שמא במעודה מסיחין אין יוחנן א"ר הכי א"ל מילתא מרלימא

 אבינו יעקב יוחנן ר' אמר הכי א"ל דמעיד בתר ונו, לושט קנהיקדים
 טקרא א"ל ) וכו' חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי וכי א"ל . מתלא
 ואל הי נאם יעקב עבדי תירא אל ךאתה ל'( )ירסיה שנאמר רורשאני
 מקיש שביים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראךתחת

 כ'(. ה' )תענית פחיים הוא אף בחיים זרעו מה לזרעוהוא

 נמאמר ולא מת" לא אנינו "יעקנ יוחנן ר' של נטאמרו בחר טמע א(וקשה
 "יעקנ רוקא ה,כיר מרוע 3( ו להסעורה הוה נהמאמר יש שיכות ומהאחר,

 תחת "ואל ישראל גם נ,כר שהביא במקרא הלא ג( האנות? שאר על ולא מת"לא
 מהא שאלו לטא קשה עור ד( מת"? לא "ישראל אטר לא מרוע קשה וא"כישראל"
 אניהם מת כי יוםף אחי ויראו הוא מלא מקרא והלא חנטיא וחטנו סשדניארםפרא

 אלמא ה'(, נ' )שם בקנרי מת אנכי הנה אטר נעצמו הןא וגם טץ(, נ')3ראשית
 , ל"נ שער בעקרה ועי' ? טמשרמת

 מלמד יצחק א"ר כ"ח(, )3יאשית מראשותיו וישם המקומ מאבניויקח
 ראשו ינוח עלי אמר ואחד אחד וכל כולם האבנימ כלשנתקבצו

 נפרש"י. ועי" שם( שסעעי, )ילקוק באחת נבלעו וכולן תנא זה, צדיקשל
 את ינוח שיעקב רצה אחר ובל כולם האבנים כל נתקבצו נאסת מרוע להביןיייפן

 ו  3ןה האננים מטרת היתה ומה ו רוקא עליוראשו

הברשה
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 הרומם : והם מארכעה, יסורתה טלההבריאה

 וחי סרפר, . 3לתי חי ,צוטח
 לו קרם הנריאה נמרר המאוחר ובלטרבר,
 נמפר, וצ"ל וויטאל הגר"ח וכטש"כבמעלה,

 וראי : ו1"ל ג' .חלק בי שער קרושה""שערי
 1כים 'ותר שבארם וצורות מגוף הבחינותושכל
 הצומח ושל הצומח משל החי ושל החיטשל
 משתוקק מהם אחר שכל וראי וא"כ עכ"ל הרוטםמשל

 לסררגתו, ולעלתע ממנו בשלטעלהלהכלל

 שחימתו ע"י בסררגתו נתעלה מרנר נלתיוהחי
 ני 11"ל: 1. בדרוש אדרבי הסהר"יבמש"כ
 היתע אם ל"חימה ההולכת ההיא שהפ,הכמו

 מ"מ לרעתה היא שההולכה גראהשלכאורה
 שנהיותה לסונחה אלא איגה התכליתבבחינת
 ועולה ממנו אנר חלק נעשית לארםנאנלת
 היחה שערעכשו שהיתה, ממה גרולהלמדרגה
 אנר חלק נעשית שח"ה ונהיוחה בהמי,בע"ח
 אם רק 11ה עכילי מרנר חי לסררגתועלתה
 נתעלה או כי נחורה ררבו את יכיןהארם
 , הארם ע"י כשרה ואכילת שחיטתה ע"יהפרה

 של למררגה ממררגה והעליה ההשתלשלותכי
 את יכונן אם טרנר החי ניחם תלוי ,הרצ"ח
 עומקרקפרברים הארם אם אבל בתורה,ירכו

 שום השיגז שלא רי לא הרצ"ח חנהבמלים,
 וגרוע , ונרעון פחיתהז גם אם כי , ועליהתקון
 יכול הלא הוא כי הרוסם, מצנ הואמבולם

 והחי הצומח של השתתפותם ע"י רקלהתעלות
 בה1רמן ל1את ננ1רלם, נם ותלוי מינרבלחו
 פלי להתעלותנעצמו יוכל אשר להרומםמקרה
 , מסנו שלמעלה ממי והשפעה השתתפותשום

 רנתה ומשו"ה בערו, מאר גרול אושרהוא
 רוצה הצריק כי בשטעם האבנים ניןחתחרות
 בבית שלסר שנה עשרה ארפק אחר.לניח,
 בהורה עוסק שהיה 3לילה שכב ולאעכר

 כ1ה צריק שכינת וע"י שם, שפירש"יכמה
 והתק1ן העלוי אל לנא מעצטםיוכלו

 האננים כל , "גחקכצו ומה"מהררוש,
 ראשו ינוח עלי אטר ואחר אהר וכלבולם,
 מהאנגים ואחר אחר כל כי. טפני 1ה", צריקשל
 את הצריק שכינת ע"י עצטו את להעלותרצה
 התעלות חפוש של ה1ה הרצון הנה עליו,ראשו
 הקנ,יה עשאן ול1את אריר, רושמ פעלסעצמו

 כאחת, כלן שיתעלו כרי אחת,לאכן

 מטאר את"כ טצארד ה1הךקך*עידן
 תשיעי ררוש אה" "אגורת בם'הימב

 יוחנן רני א'( )י"1 נברכות הגמרא ננאור ,בסו"1
 ארם מוף הכי, אמר ראיונ מפרא טמים הוהכי

 הם לס'תה והכל , לשחיטה נהטה ומוףלטות
 נתורה ועמלו כתורה שגרל' מי אשריעומרים,

 וכו', ליוצרו רוח נחת1עושה

 ארם סוף שאמר אחרי. הנ"ל הגאוןוהקשה
 לסה , לשחיטה נהטה וסוףלסות

 הך היגו , עומרים הם למיתה והכל ואמרחור
 ז מאי לאתוי והכל , לי למה חו והאררישא
 רנתחלה- הקורמים, רנריו המותר מאסר שהואועור
 ומרלא לשחימה, נהמה "וף למות ארם סוףאמר

 למות, ונהסה ארכ מוף לוסר יחרערבינהו

 למיתה ולא לשחימה נהמה אמר ררוקאמשטע-
 הם למיתה והכל אח"ב קאטר איך קשהוא"כ

 למיתה ע"רת לבהמה רנם מ,ה משמע ,עוטרים
 שנרל מי אשרי הסאמר מוף ונם לשחיטהזולא

 לטיתה רהכל להא לו יש שיכות מהבתורה
 עוטרימוהם

 נתערנ הראשון ארם חטא יב"ת ייו,הנה
 ומא, , פראשית מעשה פבל נמונרע

 הרע, מן המוב לנרר הוא הנריאה תבליתוהלאה
 צ"ח, רומם, שהמ: יש,, סררגות ארכעוהנה
 הללו הטררגות ארנע טרבר, וחי מרנר, נלודחי
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 ממררנה ועולות ברור, אהר ברור מתכררותהן
 החי הארם שהוא העליונה למררנהלמררגו~ערכואן

 שהואהרומם, הארץ העולהסן ה?ומח כיסרבר,
 שכארץ הטוב מלחלוכית ויונק שואב הואהנה
 שברוטם הטוב שמתברר נמצא , אצלווטושך
 הבלתי הי הבעל ושוכ ; צומה למררגתונתעלה
 רוהה הוא אכילתו אהר , הצומח האוכלמרבר

 שבהצומה והטובחר להףן,והטוב מהצומההפסולת
 בכח שהרי הי, הבעל כנפש ונכללמהברר
 שכהבעל והרם ה3שר מתרבה מהצומתהאכילה

 שסתברר נמצא הוא, רמו בשר כל ונפשחי,
 חי כעל למררגת ג"כ ונתעלה שכהצומח,הטוב
 שהוא המרכר ח' הכעל ושוכ טרבר;הכלתי
 הוא נם הבלתיטףבר. החי מבשר האוכלהארס
 שנבשר והמונחר הטוכ ומברר לחוץ הפסולתרואה

 רם נתרנה שהרי ; האדם כנפש ונכללהחי
 כשר כל ונפש , 3המה הכשר אכילת כמחהארכ
 שנמררגתהכעל הטוב שמתברר נמצא הוא,רמו

 הרי הארם, שהוא מרבר חי למררגת ועלהחי
 אתר ברור טתכהרים כולם המררנות שארשכל

 וברור ; הארם בנפש ונכללים שמתעלים ערכר.ר
 שא1 המיתה ע.' הוא הארם שהואהח"טרכר

 הארם מותר והנה הטוכ. מן ונפרר הרעטתאכל

 חי נקרא היא ידו שעל הרבור הוא הכהמהמן
 לכחור והבחירה הרצון שהוא השכל ונםמרבר,
 הוא והשכל הרבור וכעכור כרע. ולמאוסבטוב
 הארם 1'הי 1'( כ' )3ראשית כמשה"כ ארםשנקרא
 דאל"כ ממללא", "לר1ח י ותרגוטו , חיהלנפש
 הטחשנה הוא "וריח" , חיה ג"כ הכהמה נפשהלא

 הרבור ותכלית הרכור, הינו "ופמללא"והשכל.
 והיא התורה בעסק להיות צריך האמתיוהשכל
 במררגת הרצ"ח מחכים שעליה העליונה,הטררגה

 התלוים הנ?חים החים היא התורה כי , טרברחי
 1'( 1' )רכרים וכו' בם ורברת כמשה"כברנור

 הרצ"ח מתעלין ובתפילה בתירה הרבורוע"י

 אשר כטלים, ברברים העוסק כן לא רב,עלוי

 בהכל' שכלו ומאנר , פשע יחרל לא רכריםברוכ
 בלתימרבר חי הבעלי שתיקת א1 הנההעוה"1,

 הארם, מרכורישה

 תניא ב( )מ"ט בפסחים הטאמר בארימ:זה
 לאכולבשר אסור הארץ עם אומררב'

 )ויקרא והעוף הכהמה תורת 1את שנאמר)בהמה(
 כהמה בשר לאכול מיתר כתורה העוסק כלי"א(
 לאכול אסיר בתורה עוסק שאינו וכל.ועוף.,
 1הע1ף שהבהטה כעבור פרוש ועוף. בהמהבשר
 המררנות משאר יותי החשובה המררנההיא

 ו" ותקונה , והצומח הרומם והם ,שתחת'ה
 שא1 , נשרה את הארם אכילת ע"'להתכרר
 מרבר חי למררנת ועולה מתכרר  שבההטוכ
 טר3ר החי של האמתי ותכלית הארפ.שהוא

 ומעלה מתעלה הוא שע'"ו התורה בעסקהוא
 הותר ל1ה הכהמה, את נכ ועצום רב בעלויעמו
 "עם יהורי אבל ועוף, נהמה כשר לאכוללו

 נהכליות אלא נתורה עוסק שאינו פי.הארץ"
 פשע, 'חרל לא דבי'ם בכוכ אשרהארציות

 להפסר וקרכ משכר רחוק כהטההוא מבשרנאכלו

 בו ונכלל ירו על המחברר ח' שבנעל הטובכ'
 ממררנתו שנפסר אלא מתעלה, שא'נו ר'לא

 מתחלה, הבהמה שת'קת ה'ה 'פה כ'הראשונה,

 כשר" לאכול לו "אסור ולכן עתה, 1ה שלטרכורן
 הוה כי 'וחנן ר' המאמר טכואריכמערעה

 מוכת משם אשר דאייב, ספראמסים

 נתערכ שא1 נחש של בעטיו למות האדםרסוף
 היא והמיתה בראשית, מעשה נכל כרעטוב

 אמר:"סוף לכן הרע, טן הטוב לבררהכרחית
 שוסוף"פרושו לשחיטה" בהמה וסוף לטותארם

 המיתה ע"' כי ' למ:ת הוא הארם של , טובתכלית
 הבהטה של התכלית אבל , הרע מן הטובנפרר
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 אסר לא וטשו"ה , לסוו; לא אבל לשחיטההוא
 1את אין המיתה כי למות, ובהמה ארםסוף

 שיאכל נעטר השחיטה ורק , לבהמה פובתכלית
 הנהמה עי"1 כי , תקונה 11ה מנשרה השלםהארם
 חי למררנת טרבר, בלתי הי טמררנתמתעלה
 שבה הטוב ויתעלה יתברר 1ח1סרבר
 אולם למעלה, העילה הארם בנפשלהכלל

 בנפש להכלל לשחיטה 3הסה סוף כינם
 שיחורו ער 13ה תקונה ננמר לא ערין ,הארם
 שבאי הארם במיתתלמות

 לומר חור_ לכן 13,
 1אתהבהטה נפ עומד'ם"ר"ל הם למיחה",הכל

 ה.א גס הארם בנוף ובאה נאכלה יברשנשחטה
 אחר שהרי שטרת, היא לפיתה שחיטתהאהר

 חורה הארם 3נפש ונכללהשנאפלה
 הארם למותבמיתת יחוורת , הארם בח*לחיות
 עיטרת, למיתה השחיטה אחר הבהמה שנם .נטצא
 נס לאתוי עומדיס" הם למיתה עהכליאמר

 כולם בבהטה הכלולים והצומח הרומםמררנות
 וא,.הוי 3מותו הארם נאטצעות _עוסריםלמיהה
 אחר ואוטר ומבאר הולך ועהה ועליהם,ו;קתם

 אשר הארם באמצעות עומרים למיתה שהכלשכן
 שבהם .שהטוב כולם הטררנות תקון 11ה1.ימות

 מרפר, חי שהוא הארם בנפש ונכללמתבדר

 שהם התורה 3עסק הוא מרבר החיותכלית
 המררגה שהוא ברבור התלוים הנצח*םהחתם
 מי "אשרי : אמר לכן מרבר, חי שלהעליונה
 רב המררנותעלוי לכל יש שאו התורה"שעמלו

 ו1הו ידו, יהוקנועל זכזלם בז כלולים שהםלפי
 "וא ,ה כי ליוצרו" רוח נחת "ועושהשאמר:
 המונ לנרי 3יציריע, 3"ה הכל ליויר הטונהתכלית

 3אמצעות העליונה למררנה ולהעלותס הרעטן
 כהעלאת להקנ"ה שותף נעשה זכאלזהאדם
 עכת"ר, מרבר חי מדרגת אל הסררנותשאר

 ראבתע המשנה יפהמבשרתד3:זדץ
 'שלשה אומר שמעון ר' נ'()פ"נ

 רברי עליו אמרו ולא אחר שלחן עלשאכלו
 )ישעיה שנאמר מתים ט,נ"י אכ15 כאלורשרה
 בלי צואה קיא טלאו שלחנות כל ניכ"ח(
 אחר שלחן על ,טאכלו שלשה אבלטקום,
 מקוס3רה. של טשלחנו אכלו כאלו עליוואמרו

 לשון שאמר א(על : ומרקרקים וכו" שנאמרהוא
 כלשלן אמר ולא "אמרו., ולא "שאכלו"עבר
 "אוטרים" ואין אחר .שלחן על אשאוכלים"הוה:
 מ,בחי אכלו כאלו שאטר ב( וכו'ו ד"תעליו
 רברי הערר מפני אשר היהכן עי וקשהמתים,
 שבארו כמו , ע"א תקרובת האכילה ההשברערה

 ראיה שום אין שהבש מהכתו3 ג(המפרשש?
 מקיא שהשלחן_נמאס אם כי מתים, 1בחישנקרא

 ?וצואה

 הרעיון את להעיר 13ה 3א התנא רנםדנרי~פדץ
 של והתקון רההתעלות למעלה,המובא

 לפי , הארם אכולת ע"י רק 3א נזל1הדצ"ח
 למררגה ממררנתו נתעלה מהם אחרשכל

 הארם בנפש המה נכללים ולנסוף ממנוהגבוהה
 הוה והעלוי ההקון אולם ירו, עלונתעלים

 שאו , בתורה ומרבר הונה הארם אם רק ,בא
 לפי ירו, על פתעלה בו הכלול מרבר הבלתי החינם

 ווהו , הארם בנפש ונכלל מת3רר ש3הםשהטוב
 אלע,ר זד' יזחנן ר' א'( נ"ה )ברכותשאטרז
 טכפר מובח ק*ם שב'ה ,מן בל הרוויהוראמרי
 עליו, טכפר ארם של שלחנו ועכשו ישראל,על

 שהיה באופן קים" ש3,,ה 1מן אכלפרוש
 נ"ם שהחי. הקרבן ע"י וה*נו: טכפר,המופח
 ריח אשה שהוא לתכליתו, ירו עלנתעלה
 מ11 נרולה יותר עליה לך ואין לה',נחוח
 ארם של שלחנו "עכשו אבל וסכפרת,בערה
 קרש היא אם - הארם ע"י בהאכילהטכפר"



לדץ21לרכם הקדשדררדשדשפי69
 באים הרצ"ח ע'"1 אשר - תורה ברברילה'

 במקום הואת האכילה וא1 ולעלויחםלתכליתב
 המאמר טב"ר וב": ; ומכ"רת קימאקרבן

 עליו "מרו וט' שאכלו שלשה "אבלנאבות:
 הרצ"ח נם האכילה ע"י הנה תורה"דברי

 ההורה' רברי ע"י נהעלים הארם 3נפשהכלולים
 "אכל טקום". של משלחנו אכלו "כאלוורומה
 עליו אמרו ולא אחר שלחן על שאכלושלשה
 לא סרבר בלתי החי א1 הנה חורהיירברי
 אכילת . באמצעות ועלוי יתרון שוםהשינ

 לאכילה, הבהטה 1ביחת כ1ה ובאופןהארם,
 בשם רק "שחיטהיי 3שם לקראה נוכללא

 תקון שום לה שאין עולט"ת שהיא.טיתה"
 "מ,3חי אכלו "כאלו שאמר: 11ה1"ליה,
 שום עושה אינה כ1את 1ביחה כלוטרמתים",
 הטוב וברור למררנה ממדרנה עליה שלפשלה
 טלה רק כלל, טונ כאן שאין יעןטהרע.
 אם וצומח רומם של במאכלים הוא וכןפסולת.
 "כלה וטטיתם טתעלים אינם תורה פהםאין

 בהכתוב בהריא טטאר ת'1 בחנם.אותם
 צואה" קיא טלאו שלהנות כל "כושהכיא:
 לא כי טפני סהאכילה פסולת רקשנשארה

 עליה חי של רנש שום הללו בהמסבותהיו
 לא סקום בלי היה כי ומרועז הנפש,ואצילות

 . 1ר1"ק ה', שם אה כללה1כירו
 באמצעות מתעלים הרצ"ח כלובנאשר

 גתורה ועוסק אותם שאוכלהארם
 , הסעודה נסוף לנא צד'נום התודה דנריול,את

 ר*ק ולכן , ה1ה פהעלוי כולם יהללולמען
 רברי עליו אמרו ולא שאכלו "שלשה יהתנא
 וכו' שאכלו "שלשה וכן .עבר, נלשוןהורה"
 עכי, בלשון נ"כ תורה" רברי עליוואמרו
 והעמק הלטור כי , שהגרנו הנוונה עללהורות
 וכמפואר. המעורה בסוף שיבואו צריביםבתורה

 ררושנו, בראש הנצב הסאמר ינוארדנכזה
 יצחק, ור3י נחסן רבי שלוטיטהנו

 החוב לקים הנה בסעורתא, יתכו הויכר
 מר "ליסא ליה אמר בסעורה תורה יברישל

 המעורה אכילת פשעת הנפש את לרומםטילחא"

 ממררנה רצ"ח של והעליה ההשתלשלות כימפני
 אם 13ה רק תלוי , סרבר . החי ערלטררגה
 שהוא , אוחם לתקן תעורתו את .ימלאהטר3ר
 ש3הם הטוב את ולברר הבהיאה, כלתבלית

 שהיא פתורה שיעסוק הארסן באטצעותמהרע
 הכי השיב וע"1 יחעלו. כולם ואונצחהע,
 שטא בסעההה טסיחין "אין יוחנן ר'אסר
 כפשומן רק נפרש אם והנה לושמיי, קנהיקרים
 היה הלא קשה נופנית סכנה משום רקרהוא
 רהמה טתיי לא אבינו "יעקב ולומר לקצרעול
 שבע הכוללת חשונתו תחת מלים אר3ערק

 טה כל אייכ סכנה הוא דהרבור ציוןמלים,
 לרקתנו אולם לקצרז ראף לקצרשאפשר
 מספקת תשובה הכולל 3וה השמיענו נרולרכר
 הכעורה, ע"י הרצי,ח למטרת בנונע שאלתועל

 הארם אכילונ ע"י ממעלים המה אשר האטתכי
 והעלוי התקון אולם כתורה. יעסוק הארםאם
 בסוף יכא בתורה הרבור אם רק אפשרהוה

 טתעלים הטעורה כל של הטאכלים 1ח1 ,הסעורה
 התורה לסור ע"י נבוהה יותר לטירנהועולים
 הוא הנה הסעורה בתוך אבל , הסוער,של

 הרצ"ח יתעלו וא'ך להטאכלים התורה.טקרים
 כאים והרנור הגשימה והנה אח"כוהפאים
 ררך יוררים והסשתה והטאכל הקנה,ררך

 בסעורה טסיחין "אין לו: שהשיב 11ה1הושפ,
 הרבור - קנה יקרים שמא = הסעודה בהה'-

 מכנה" לירי ויבא - הטאכלים - לושט -ההור*
 צריך ובאמת . ועלףתם תקונם כהערררוחנהע
 קורכ הסעורה כלומר לקנה" "ושטלהקרים
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 תשפיע כסוף הכאה התורה למען תורה,לדכרי
 וערכו, סעמדו לפי איש איש כולס, אתותעלה
 ולזאת כ,ה, ל"כ( )בשער העקרה שהאריךוכמו
 טמר , הסאכלים 3ין ולא דסעיד", "לבתררק

 מת". לא אבעו "יעקב תורה דברלהו
 ממדרגה שלהרצ"ח דהעליה מכ"1מב1ד4לר*

 המובסהרע וברור גבוההלמדרנה
 , כתורה הע"ק האדם של הסעורה עש כאשלהם,

 מיתה כשעת פא האחרון ועליהםוברור
 וכמו טיתתו, על מחביס כולם ולכןהארס,
 והנה ל"א( א' )כראש.ת עה"פ במ"רשאפרו
 האדס מיתה ע"י כי המות, זה טארטוב

 נמצא תקונם, 11ה כולם מתעליס הטההשלס
 הכרוכיס עניניס שני המה והטיתה הסעורהכי
 והרצ"ח הארס כא הטיתה וע"י , 3זהוה

 להו אמר דסעיד ,בתר ולזאתלתבליתם,
 לתכליתו נא יעקב כלוטר טת" לאה?קבאביגו

 הטעס טבואר הללו . ובהמלים , הטיתה פלאגס
 התורה 3אהל יושב שהיה א( טת לאטרוע
 ףעקב כ"ז( כ"ה )כראשית כמשה"כ יטיוכל
 נפר"א מנ"ר וכן , אהליס יושנ תסאיש

 הנעריס 1יגדלו )ם"נ( שטעוני 3ילקוטהטובא
 אהליס, יושב שהיה החיס נדרך הלךיקקב
 יעקב כלומר עכ"ל, יטיו כל בתורהח"ק
 להעלות הדצ"ח וננר נגדו תעורתו אתטלא
 ספני חי ונשאר , מיתהו כלי גס אותםולתקן
 כניו את חנך כ( החים", בדרך "הלךכי

 רוד א'( )קמ"1 ננ"נ ומנואר 3דרכושילנו
 רק מיתה 13 נאמרה לא כטחזו 3ןשהניח
 כמבואר שלמה היתה יעקב של ומטתו ,שכיבה
 ס"ט( )פראשית עה"פ א'( )נ"ובפסחיס
 ואגירה האספו ויאמר כניו אל יעקכויקרא
 היטין קץ לבניו לנלות יעקב כקשלכס,

 יש חמ'ש שסא אמר , שכינה טמנוונסתלקה

 ישמעאל ממנו שיצא כאנרהם פסולכסטתי
 כניו לו אסרו , עשו מטנו שיצא יצחקואבי
 אלא בלבך שאין נשם אטרו וכו' ישראלשמע
 שעה כאותה אחר, אלא בלבנו אין כךאחר
 מ,ה העולה י בשכמל"1 "מר אנינו יעקבפתה
 בניו כל ישרים. רור הניח אבינו יעקבכי

 לא הז"ל ערות ל"י ולזאת כמוהו,צריקיס
 מיתה. בונאמרה

 המורה - "יעקב" : הסאמר מבואררמערזה
 - "אבינו" כתורה. שקירתועל

 "לא וטשו"ה הצדיק.ם כניו כל אנישהיה
 כי נמצא השניה. הקושיה כזה ומיושבתטת",

 כסעודה מסיחין עאין : יוחנן ר' שלמאמריו
 מת" לא אבינו "יעקב לושט" קנה יקדיסשמא

 וסוף לסות ארס "סוף )",נ( בברכותומאמרו
 אחר רוח , אחד כקנה עוליס לשחימה"3המה
 לשימתו תענית במס' והולך לכולס אחתוכונה

 הא דעל אלא הנ"ל. 3רכות במס'פמאמרו
 - תכלית פי' - "סוף כי בברכותרקאמר
 יען מת" לא אבינו "יעקב אבל אמר למות",האדס
 כתיס פהשארו נס לתכליתו ונתעלה 3אכי

וכמבואר,
 לא אבינו "יעקב המאטר: בבאור י"לןערןי

 גורל את להראות כ,ה רבאמח"
 פלמין אשר סבא, ישראל של הרוחסעלת
 נסוסי וכל מצריס למלך המשנה יוסף 3נושל

 כעיניו, נחשבו "פס תאין עממוהו לאהכבור
 שמה  להכין צוה מצרימה כא טרם עורולזאת

 כמבואר בניו, עם תורה  ללמור ביתפערי
 ואת אחר רבר  )קנ"ב( שמעוני ובילקוטבם"ר
  להתקין נחמיה ר'  אמר ל"מו, שלחיהורה
 ושיהו תורה שם טיה שיהא הלמוד כיתלו

 כי ספני פי' , עכ"ל תורה שם הוגותהשבמיס
 המלוכה גדולי ובטח , למלך הטשנה היהיוסף
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 על לאכל רגילים היו עניו , פיתו טבאיהיו

 היה אביהם שיעקב ומן כל יוסף שלשלחנו
 ט"1(, נ' )3ראשית שרשש בם"ר בסובאחי
 טהלך על ישפיעו אלה כל מן חששהנה
 כטנהניהם לעשות ללסור 3ניו שלהרוח

 אביהם יעקב ולכן הטצרים, שלונם"יהם
 יהורה את שלח , הנולר את הרואהכחכם
 תצא שסשם תלמור פית 3מצרים להכיןלפניו
 רוחני לטרכ, יהיה 11ה כפירש"י,הוראה
 ולהרחיקם ה' וליראת לתורה 3ניו אתלחנך.
 את ט,ה אנו רואים הנה טצרים,טתועבת
 חנוך 3ער אניג1 .יעקכ של הכבירות8עולות'1

 3שעה נם מ,והטד הט1מאה 3ארץגניו
 ואחרי והכבור, הנרולה לטרום עלהשבנו
 שבפי נשארו 3סצרים שנה עשרה שבעהיותס
 קראו שבפמירתו ער , ורוטטוהם קרושתם פכליה
 בלבך שאין כשם 1כ1 ישראל "שטע פניו:כל
 יעקב אחר". אלא בלבנו אין כך אחראלא

 יוצאים האלה כרברים לשטע סארהתרנש
 עשרה שבע 3מצרים היותם אחרי פניוטפי
 לעולם מלכ1תו כבור שם "3רוך 1אמר ,שנה
 שישאר1 אלה כל פעל ה' רק כלומרתרד'
 ורחוקים כמצריס, נם השם ליחור נאמניםבנים
 ?התפדנן יוחנן רן דמנהגיהמ. מצרים מנמומינם
 טת" לא אבינו "יעקב אטר: אלה כלאל

 שבו, הנפש צר טנעי לאגלוטר,
 בי שה"כ ע"ר - ישראל פשםהסכונה
 , מת לא דנ1דאי - וכו' אלהיס עםשרית

 גופו( ה,רככמ, )ביחס הנופני חלק אפילואלא
 גס כי סת" ."יעקב"-"לא 3שם דגכללשבו
 3קר1שתו נשאר והתועבות האלילות לארץפבואו

 הנופני הפולחן כל את 3הרחיקווכפהרתו
 והיה מ3ניו, ונסומיהם הטצרים חףוטנהני

 לה'. קרשכולו

 יעקב אם להקשות. יש 'ה .יעיאלא
 3החיצוניות גם 3סצרים 1היר היהאביגו

 וינכו איך , התורח פר1ח גולם שיהיווהנטוסים
 ההחנמה וביחור יום, שבשם המצריםעליו

 טצרימי סנהג היא הלא יעקב אתשחנמו
 שהקשה טה פאסת ר,הו וי"ל ישראליזולא
 וחנמו מ6רניא מ9רו פכדי ע?כי נחמןר'

 היא הלא יעקב של ההחנמה פ"חנמ%א"1
 3גופו נרבק שלא קאסר ואיך טצריסי,סנהג
 .יעקב" עליו שאטר ער סציים טנטטיטאוסה
 שיוש3ת טת"ו לא - הגופני החלק א6ילופי'
 המאמר, בריש שהקשינו הרבישת הקושיהפוה

 ההספר את רוקא 3שאלתו ה,כירטדוע
 טיתהצ פהם שנוכרה הגתובים ולאוההחנמה
 ברין שלא היתה רההחנמה ניחאולהמבואר

 טצרים. כנטוסי רקישראל
 אבינו יעקב של ההחנמה 3עיקידבבאכמר!

 צתי ע"י אם , געשתה מיע"י
 3טחלוקת , יומף פגו ע"י או טיתהו קורםיעקב
 יוסף 1.צו 11"ל: ק'( )פראשית במ"רשנויה
 ר3י , אח'1 3פני יוסף טת למה , עבריואת

 אטר אביו. את שחנמ על אטר רפיורגנן,
 לא צריקי לשמור יכל ה*תי לא הקב"הליה
 תולעת תיראי אל ט"א( )ישעיה לו אטרתיכך

 )ררש יעקב את תולעת תראי אליעקב,

 את יראה לא שהתולע עין ראית טלשוןתרהי
 אותן שצוה הוא אמרי ורונן ט"כ(יעקב,
 על ,ע' לו 3גי1 ףעשו הה"ד א1תושיהנמו
 )ספני ררפנןו רעתון על , ניחא ררפיהעתיה
 א"ר יהורה פעטים לה' קרוכ נענש(טה

 ור3י עכ"ל. ושותק שוטע והוא ומ' אביענרך
 רק כרפי רהלבה כרפנן ק*"ל הלאור3נן
 ,ביר ועי' בברכות, התלסור במבוא אץ'סחברו
 ג"כ רמצרר רל"פ( )א1ת ההא 3כלליסלכי"
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 למרין ראין ואף פחנריו, ולא מחנרורכרני
 כבר ההגרות1 מן ולא הרנות ממררשהלכה
 הינו ע"3( )אות האלף 3כללי מלאכי" ,הירבתנ
 נגר דהוא היכאחקא

 הכ~
 נגטרא, האמור

 למרין הססור חכלל נגר שאינו נמקוםאנל
 המכור הכלל 13ה לרון אפשר הכא גס ""כיעו"ש,
 היתה רההחנטה כרננן נהא רקי"ל ,בנסרא

 נחמן ר' שאל יפה וא"כ , אניו .עקכ צמיע"י
 3כרי וכי סת" לא אנינו ".עקכ שאמרעל

 *תי ע"י היתה ההחנטה הלא חנטיאוחנטו
 היתה? כרין ושלאיעקנ

 יעוררו רנר איזה אם יצחק ר' השינדע"ן
 החיצוניות ושלטהע נחיות מפקנלנר

 לרוח המוזרה ההחנטה מחמת יעקבשל
 : כלוטר רורש" אני "מקיא אנלהתורה,
 אל "ואתה חי שיעקב סצינו טפורשמקרא
 ששוז1לין סהקושיות - וכו' יעקב" ענריתירא
 טושיעךטרחוק הנני "בי - נופך החנטתעל
 לזרעו, הוא סקיש יבחם מארץ זרעך"ת
 צמ לא הלא הטה כי - נחים זרעוסה

 אשטה ש" "ין נהים" הוא אף -להחניט

 4פער 4י זד דבלא דוחנפה, מצרעלי
 את להצילהיה

 הגי
 חנרתה, רחוקה נררך אז

 לארץ וסחוץ אביתי, קנרות הל הלאושמח
 וכנר טת, להולך מותר הלא ישראללארץ
 נהרם"א הטונא שם"ט( )ס' הרשב"אכ:עב
 עלל מיר ליתן אוטותר שם'ע( )סיחמו"ר

 ,ל2ר למקים ולהוליכו סהר הבשד לעכלכדי
 לצורך היתה ההחנטה גם ""כ*1ה",

רמותרת;

 גם)יש הטאפר: לנאר יש אחרב%42ובשן

 אף נחים זרקו מה לי,ןה"
 צ"ח( )ם' נמ"ר סאסרם נהקרם נחים"הוא
 ה"ה שמואל ר' בשם חלנו ור' נרכיהר'

 ואומרים יום 3כל וסעריבים מ,2כימים,ד,2ראל
 אותו. הסכפלה, מטעית אבינו ישראל1וסע

 ה' אלהינו ה' , ננו נוהג הוא ערין שצףתנורנר
אחר.

 את להראות נ,ה הז"ל 3ח1לדעתנו
 3ני של הרוח ורום נורלאת

 וזכרון שם להשאיר החאמצו איךישראל,
 רמלכא הפרומגמא ע"י אבידם ליעקנעולסי
 אניני ישראל גשמע ואומרים ק"ש,שהיא
 ככל התטירי הזכרון וע"י המכפלה",מסערת
 נלנם עמק עמוק "שרישים מאמצים הםיום

 ישראל של והענקי הכניר רווח אתובנפשם
 שנהגו כסו לא נמרותיו. ומתרנקיםכנא
 פיום רק אניהם את להזכיר נרוימהננים

 ההשפעה ועי,א אחת-בשנה, פעם"היארציט"
 הבנים, מלנ לגמיי נמחה האנ שלהרוחנית

 בתרירהע, אניהם את טזכירים ישראל נני כןלא
 ועי") יום", בכל ומערינים "משכימיםוזהו:
 האנ, של הרוח נורל הבגים 3לנ חקוקנשאר

 "אוהו חהו: 3עקנותיו, וללכת בקולולשמוע
 את לימר 3נ1" נוהנ הוא ערין שצויתנורכר
 עסוק ההושרשה יום, בכל פעמים שתי.השם
 השם, ויחור סציאות אסונת וננפשנונלננו
 ועי'ו אותנו, י,י,ו לא שנעולם הרוחותוכל

 שאמרו וכטו , בעולם אחר לעםנתהתנו
 לישראל וק3"ה להם אמר א'( 1')בברכות

 שנאטר נעולם אחת חטינה עשיתתיאתם
 אמר, ול אלהינו ה' ישראל שמע ו'()רנרים

 שנאמר נעולם אחת חטינה אתכם אעשהואני
 אחר גוי ישראל כעטך וסי י"1( א')ר"ה
 וחזקים, כ3יהים ועסים עריצים מושליםבארץ.
 תבל, יןשבי כל על ממשלתם פרי18אשר
 ומלואה, תבל הארץ נתנה להס אך כיואמרו

 כז לא , העולם מן זכרס ונמחה נכחרוכנר
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 ימי שנים, אלפי 1ה וקים חי ישראלעם

 השחיטות ההרינות, האינקביןיצהה,הבינים,
 כי בריו, לא הכתובה שלנו וההסתוריהכמים, נהרי יהורי רם נחלי אשר הנוראיםוהפתרומים

 אותנו והציל פלט מה הנה לננו, ברםאם
 הכח את לנו נתן וסי הללוו הסכנותמכל

 של והרוח התורה אלהו כל את -לשאת
 מכל הצילונו המה, רק המה מבא,ישראל
 את ולטחחע לבלענו רצו אשר הרבים'האויבש
 "שמע כ,וב. אחר מצר רנלנו עלשמנו,
 "ומי השני: ומצר 'אהר" ה' אלהינו ה'ישראל
 אוריתא כי בארץ", אחר נוי ישראלכעסך
 ונתקתם ה1א. חר וישראל הוא 3ריךהירשא

 אלה ח'( כ', ')ההלים המשורר רבריבנו
 אלהינו ה' בשם ואנחנו בסוסים ואלהברכב
 ונחעורר, קמנו ואנחנו ונפלו כרעו המה ,נ,כיר
 נפשית לעשות החאמצו אשר הנוים ככל%א

 3כח רק רעוהוהם את ולהפיץ ללאמונחםלדתם

 עמישראל ישראל, עם הוא - והחרבהאנרוף
 3נויה, תלה על היתה שמסשלתו גשעהאיילו
 אמיץ ממשלתה וחוסן איתן המרינימצנה
 התהלך אן נם שלמה, מלכות כ3ימיוחזק,
 לא העמים, שאר ובמשורעם 3שלוםישראל
 ההר עליהם כפה ולא משלותם,הרני1ם
 ואמונתו, תורתו את שיקבלוכנינית

 מתאמץ היה חיי יטי קויחע 3כלההקורי
 וכח באור רק ויחורי ה' מציאות אתלהפיץ
 אם כי נכה ולא נהיל לא שה"כ עפי ,דרןח

 ש"1 ויק ר(, )גריה צבאות ה' אמרברוחי
 מציאות את כולו העולם 3כל להפיץ בירינועלה

 כעסך 4.סי בנו נתקים ולכן , השםויחור
 11ה1 לער, וקים החי בארץ" אחר גויישראל
 בחים 1רעו מה לןרעו, הוא . 4מקיששאמר
 יצלה לא עליו יוצר משחית כלי כל אשר-
 להרוה הורות רק כי בחים" הוא אף-

 בניו, בלב הנמוע סבא ישראל שלהב3יר
 וסמילא , ה1ה כהיום נס וקימים חיםהנם
 לא כמותו בן המניח כל כי בחתם, הואאף

 המבואר, מיתה 3ונאמרה

 ישעיה רברי יבוארו למעלה האמירע"מ2
 הרצ'ח של העליה לע"ל אשרהנביא

 "מסלול ע"י בתחלה 3מררנות, תכא הארםע"י
 הארם לעל וררך", ע"י ואח"כ קטן,-

 רק שלא .כ"כ עצמו את ולהתקרשלהתרומם
 לבדה והשכיבה ההליכה נם אם כידאכילה

 וההשתמשות ארטות עלי החורי האדםשל
 והיה כמו , הרצ"ח את יעלו בעה"ח אתשלו
 4עלי : אמר אחר כל אשר אגינו יעקבאצל
 היו ורור 3כל וכן ראשו". את צריקינוח
 והעלוי כלל, אכלו לא כמעפ אשר הרוחענקי
 קרושי של ההשהמשות ע"י 3א הרצ"חשל
 והעליה ההשתלשלות עצם נמצא הללו.עליון
 לה", יקרא הקרש 4וררך מאר ונשאהיסה
 האנשים נם אשר עתה ישהוא כמולא

 עיברים והטומאות התאמת 3עהמתהטתוענים
 והוא ממא, יענרנו *לא א1 אבל שם,ררך
 "הולך וא, ה' את רעת הארץ תמלא כילמי'י
 שתם הנהה הוערה כי יתעו" לא ואיליםררך

לאשרם,



ףגי  '*י

ש *שי דש-ף י יח חת  * ן , 1 
 ררץ. תמימי יצומ לב עקעף ה'תועבת

 נ'ן. י"א,ומשלי

 על נליה אגרת נכתבה נבר נאטן רועה ונו' למשה ואמר אליהוח1ר
 בדם ואם נשמעת תפלתנו חתומה היא במימ אם משה א"לישראל

 לך משה א"ל חתומה, היא במימ א.ל שיהיה, הוא שהיה מהנחתמה
 אשר כל את ידע ומרדני הה.ד למרדני הלך מיד למרדניוהוריע

 ח,ית(. )סררשנעשה
 צאור, וצריך קרש בצעיף טטסה כולו הנההטאמר

 במרדכי ופגעו ונו' המן ביד ונתנו האגרות אותן שנחתמובנשעה.
 סבית יוצאים תינוקות ולשה סרדני וראה לפניהם הולךשהוא

 לאחד שאל התינוקות אצל מרדני שהניע ניון , אחריהמ מרדני ורץרבן
 רשעים וסשואת פתאום ספחד תירא אל לו אטר פמוקיך1 לי פסוקסהם
 ני יקומ ולא דבר דברו ותופר עצה עוצו ואמרן השני פתח תבא,ני

 אני שיבה ועד הוא אני זסנה ועד ואטר: השיישי פתח אל,עסנז
 מרדני ששמע ניון , ואטלמ אמבול ואני אשא ואני עשיתי אניאסבול

 ו'(י פ' רבתא )אסתר ונו' גדולה שמחה שמח והיה שחקנך
 מררכי שמח כ?כ אשר האלה ה*סוקים גשלשת הכונה על רנים התעוררוכבר

 התינוקות, מפי יוצאים בשמשעליהם

 ישראל של שונאיהן נתחייבו מה טפני רשב"י את חלמידיו21אלו
 מפני לו אמרו אתמ, אמרו יהמ אמר נליה? הדורשבאותו

 א'(, ינ )טנילה ונו' רשע אותו של ממעודתושנהנו

 מסעורתו1 שאנלו מפני אמרי לא מדןע נאןר, צריד שנהנף' "ט*ניהלשון

ליהירים
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לד[יטלומ ררדתמ,מי ד*ר*כבי.

 זו אורה יהודה רב אמר ויקר, וששון ושמהה אורה היתהליהודים
 אור, ותורה מצוה בר כי ו'( )סשלי אומר הוא וכןתורה

 זו ששון בהמך, ושמהת ט"1( )יברים אומר הוא וכן טוב יום זהשמהה
 תפילין אלו ויקר אמרתך, על אנני שש קי"ט( )תהלים אומר הוא וכןמילה

 נ'(י פ"י )סגילהוכו'

 לפורימז ותפילין סילה מצות של השיכות היא מה להביןדי21י

 הוכיח פ"ר( ראשון )מאסר העקריםהרב
 לרת וההכרחים הכוללים העיקריםכי

 השגחה השם, סציאות ; שלשה הםהאלהית
 "לה השמים, מן ותורה וענש,לשכר

 לתורה אשר העיקרים לכל אבות הםהשלשה
 שרשים מאלו, עקר כל ותחתהאלהית,
 ההוא. העקר מן ומסתעפים סשתרגיםוסעיפים
 3רורו ישראל לכאורה כי גמצא גת13נןואם
 השתחוו הללו. העקהים שלשת עברו מררכישל

 ב'( )י' ושם א(, י"3 )במגילה כמבואר ,-לצלם
 וכלם ע"א, עצמו עשה הרשע המן כיאסרו

 לא וסררכי עה"כ רש"י שפי' כפי לוהשתחיו
 אלזה עצמו "שעשה ישתחוה ולאיכרע
 הרי ישתחוה" ולא יכרע לא ומררכילפיכך

 של הראשון העיקר על א, עברושישראל
 השם.מציאות

 השגחה של השני העיקר על עברונם
 ספורש רהלא , הסשתה ע"י וענשלשבר

 אלהיהם לאחשורוש המן אסר )פ",(נסר"ר.
 ועשה ,ונןת להם העטיד , ויטה שונא אלושל
 ויאכלו כולם שיביאי עלירם ומר , סשתהלהם
 כרצון לעשות שנאטר כרזוגם ~עשו1ישהו
 וחסש אלף חי ישמעאל א"ר וכו' ואישאיש
 וגשת3רו ושתז ואכלו הסשתח. לבית הלכוסאות

ונתקלקלי
 )ויקרא 3הורה ומפורש )ב,גות(.

 את ושסרהם עריות *רשה אחרי כ"א(כ'

 ולא אתם ועשיתם משפטי כל ,ןאת חקתיכל
 אתכם סביא אני אשר הארץ אתכםתקיא
 אשר הנוי 3חקות תלכן ולא , 3ה לשבתשטה

 עשו אלה כל את כי טפניכם משלחאני
 את ענש הק"3ה ני מבואר הרי , 3םואקץ
 3אותו תשראל , ,ימה עון ספני העמיםשבעת
 אמורות 3מאכלות והתגאלו פ,נות נתקלקלוהרור

 השגחה של העיקר על עברו ובוהומרפות,
 וענש,לשכר

 השמים, סן תורה של העיקר על עברוכן
 הרר כי א'( )פ"ח 3שבה מבואררהלא

 רכתיב אחשורוש נימי התורה אתקכלו
 טה קימו היהורים, וקנלו קיטו פ'()אמתר
 מחרש התורה ק3לת א, ומרהיתה כבר.שק3לו
 על ועברו 3רית הפרו ההוא שברורסשמע
 3רימב"א וכמבואר , השסים מן תורה שלהעיקר
 וו"ל! לאוריתא ר3ה סורעה 3ר"ה פ"ח()שכת
 קורם נענשו לטה הני ראי הרמב"ןהקשה

 מלכם ג,רת על שעברו מפני וב"תאחשורוש
 וראי רהם וי,ל . וכו' סהגי למאי מורעהא"כ

 הארץ שינחילם ע"מ תורה ק3לומרעתם
 3עבור וכו' גוים ארצות להם לתתכרכתיב
 לפיכך וכו' יגצורו ותורותיו חוקיוישמרו
 ואף אותם וגלה עמר התורה עלכשעכרו

 אין שמעתה לומר מורעה מסרו טשגלוהם
 רכתיב והינו התורה את לשמור לוחינין

והעולה
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 אתס אשר תהיה לא היה רוהכס עלוהעולה
 לשרת האומות וכמשפחות נגוים נהיהאשרים
 ישראל לו שאמרוכהנרה וכראמרי' ואבןעץ

 נלום ר3ו שמכרו ענר יחזקאל רכנוליח1קאל
 שניה כיאה לארץ כש3ש ולפינך עליו לויש
 שום 3לא וקכלוה טעצסן עמרו עזרא3יטי

 שהיצ*ם אחשורוש כימי והינו וכו'תנאי
 של טנאולה להם חבינ זה והיה לחיםממות
 טסרו 8משנלו רלהרימנ"א וכיון עכ"ל,טצרים
 את לשמור לו חינין אין שמעתה לומרטורעה

 עענד ליח,קאל שאמר1 ממה וכןהתורה"
 13ראי הנה עליו' לו יש כלום רכושמכרו
 האמתית ההכרה הרור כאתעו להםחסרה

 השמים* מןבהורה
 לחים טטות שהוציאס אחשורוש כיסיאולם

 של טנאולה להם חביב זהוהיה
 התום' כם"ש או הריטב"א, כמש"כמצרים
 והרי היה הרכור פי -רעל , מורעה נר"השם
 מרעתם קכלו אחשורוש כיטי אנל נרחם,ננעל
 היתה אחשורוש ביטי ועכ"פ הנס,מאהבת
 את הכירו ואז התורה של חרשהק3לה
 רק וכי התורה, כאור הצפון האמתיחאושר
 ומאירה כנולה נם הררך את לארם מראההיא
 מבשר ומעתה , אור" "והורה וזשה,כ , עת ככללו
 תורה" 11 אורה היתה ,ליהורים טאמרםיפה

 כ, התורה כא4- הנרולה הכרתם עללהורות
 היא, השם'םמן

 קימו )ענש לשכר השגתה על שעברונעל
 המר"ר - 3הקרם וינואר , מילהמצות

 הטתהפכת החרנ להמ "ת עה"פ ב"א()פי
 אותם ולהמ נ'( )מלאכי ע"ש נ()3ראשית
 הארם על טתהפכת שהש המתהפכת ק3א,היום

 ארם אטר וכו' רנליו ער מראש1ומלהמו

 ר' 11, לוהטת מאש 3ני את טצילמי

 מילה חרנ אמר א3א ר' 3שםהונא
 צורים חרבות לך עשה ה'( )יהושעשנאסר

 11'לי מ"מ( פ' )פח"ש המו'נ מש"כ ע"פעכ'ל,ובאורו
 חטרו1 השלמת היא המילה שזאת חשבו31בר
 חסרון להשלים זו מצוה נתנה ולא וכריצירה
 אשר וכו' המרות חסרון להשלים רקהבריאה

 עטירת שכהם הפעולתע מן רבר בו יפסרלא
 על היתרה התאוה בו תחסר אכל וכףהאיש
 הטר"ר שפיר עולה ימעתה עכ"ל,הצורך

 והתאוות ארה"ר, של החמא לאחר עלרקאי
 את לקחו הנשמיות חושע והנאתהדטיוניות

 %"3( )ח"ר הטו"נ נטש"כ בכל ושלטולבם
 על הטתהפכת החרנ - "ולהמ וזהו ,יעו"ש
 נכל כלומר רנליו" ער טראשו 1טלהטוהארם
 והארם התאוה, שילמת רנליו ער טראשוהארם
 הזאת התאוה של ועוז תוקף כל אתכראותו
 זו"? לוהמת טאש 3ני את מציל "טיאמר
 כח את הטחלישה היא רק כי טילה""חרנ
 חלקי סתנברים וע'"ו , המו"נ כמש"כהתאוה
 אמרו ומשו"ה 3כל, השליפים והטההנפש
 ששקולה סילה נרולה ר"א א'( ל"3)נררים
 סחלשת שהמילה לפי , שבתורה המצות כלכנגר
 כל את לקים א, הארם וניר התאוה אשאת
 , מולההתורה-

 שהתטכרו בשושן אשר היהוריםולזאת
 נפשם את וממאו הנמבזותלהתאית

 שמבואר וכמו , וזנות בהתבוללות הווהמהבתאות
 סצות עתה קימו הנה לעיל, המנבאבמר"ר
 ועשו הטוינ וכמ"ש מהתאוה המצלתסילה
 התאחת, את להחליש המילה ע"י המשקלתשובת
 "נהיה ננפשם ק'טו - כה ער אשרוהחת
 הענש אל הבמ מנלי הארצוה" וכמשפחותבנוש
 המצוה המילה ע"י עתה הנה המיוער,והשכר

 המצות כקיום מעמר מחרש הח,יקוהראש1נה,
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 הבאים הענשים פן ולהתרחק נה',להתונק.
 רצונו, לעונרי ה'נהשגחת

 1כ4-

 )שבת אפרו
 כגון נשמחה עליהם -.שקנלו פצוה כל א'4ק"ל
 על אנכי שש קי"מ( )תהלים רבתינטילה
 אתעה עושין עדין רנ שלל בפוואאפרהך
 ר' ורש "וששון" אחרי.רכתינ ולזאתנוופחה,

 שחמאו פה לתקן נאה וחיא , פילה ,1יהווה
 , ועונש לשכר ההשגחה שלנהעיקר

 ~ח1יו- השם טציאות על 4ייזתפילין
 הל' נריש שנראה,פהרא"שי נסה)

 אות שהן *לילה לשון ת*יליןתפילין-'דנקראין
 עלינו, שורה שהשכינה רואינ. לכלוערות
 גקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראווכתינ
 עכ"ל, שבראש תפילין אלו' וררשינןעליך
 שאנו ,ה אות ונויכוח 11"ל: ע"1 כ(ובוהנ"ח
 פיחרים שאנו ית' שיחודו- האומות אתפנצחים
 שורה השכינה ושע"כ אפת הוא יתאותו
 עכ"ל, פישראל יראים הם ~ה ע"י הנהעלינו

 נאות הקפח" 4כר נמ*רו גתי הרננו 'כתנוכן
 נתפילין 1' בברכות שררשו 'והוא וו"ל:ת*ילין
 ומי י"ן( )רה"א נהו כתינ פה עלפארפארי
 פשתבח ומי שם ומקשי אחר, גוי 1שראלכעפך
 )רכרים וכתינ אין רישראלז נשנחיהוקנ,יה
 היום האמירך וה' היום האמרת ה' אתנ"1(
 חמינה עשיתוני אתם נני לישראל הק3"הא"ל
 ישראל שפע 1'( )שם שנאפר נעולםאחת
 חמיבה אתכם אעשה אני אף ונו' אלהינוה'

 כעטך וכי י"1( )רה"א שנאמר בעולםאחת
 כונת כי לפר נפצאת נארץ, אחר עיישראל
 אחר ענין הכל נהקנ"ה גם ננוהתפילין

 ורפ~
 הם ונהקנ,ה יחורו על אות הם בנו כיא',
 עמנו פתאחר ית3רך שהוא יחורנו עלארו
 וכיון עכ"ל, מרעיתו וצאן עפו אנחנ1גם

 ויחורו מציאותו על מורים שלנווהת*ילין

 עתח הנה עא שעברו ההמא על ל1אתיתברך,
 על להורות תפילין הניחו תשובהבעשותם
 ת*ילין", 11 "ויקר יהורה ר' ורש ופשו"ה ייחורו
 הן ני טפני הפצתת שלשת 3אלו הע-יווחז"ל

 עליהן עברו אשר הרת של יהיפורותהעיקרים
 .ואהנת גורל ע"י ועכשיו לעיל, שבארנווכפי
 הנ)צוות שלשת את לשטור עליהם קנלוחנס

 כולה. התורה וכלהעקריות
 הוללות של שמחה ששפחו פהדכמנגד4

 לח' עתה,חג עשו אחשורושנפעורת
 "ושסחה ררשו זע"ז סצוה, שלנסעודה

 , מו3", י,םזו -

 הפונים המאמרים לבאור גנאדכמערוה
 חז"ל שאסר1 מה תקריםקריפה,

 יופף רנ ואיתימא שמ1אל אפר ב'( מ')חגיגה
 ליהוראי ענייתא יאה  אינשי ראמריהינו
 חכמינו , חיורא לפוסיא סומקא ני,אכי

 עמנו של החיצון הטראה את מההנליטו
 לנלי נפרוים, נקשומים יהא לבלנעלה
 להסים והפשילו העפים 3ין וקנאה שנאהלעורר
 הפקשמים השונים והערים הקשומים כלטשר
 הח1ץ 3ער רק הוא , הכ" את נהם"ישם

 : כוונתם היא חו , אותו רואים שאגשיםטק"

 והינו הלנן, הסוס את פיפה שהקששנפקום
 ליהידאי" עניותא "יאה אררבה שסהנחוץ,
 , אלה כל את להנין יהכטו ר3ים לאאולם

 הנפרוים החיצוני והקשומ ההרור הרובוע"פ
 וטלנר עמני, צעירי אצל נראש חלקת"ס
 פהעפים ליהורים ושנאה קנאה מעורר ש~הפה
 ,ה כל הנה נקרנם, יושנים אנחנואשר
 ומוהר הצעיר רוח את גם ופשחיתמשפיל

 לנו,-

 ההודעה שהגיעה נשעה הנירה 3ש,שןבם
 קרואים היהורים, אף , כולם ניפאחשורוש
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 על 4כיחור אדיר, רושם עשתמ המשתהאל

 לנולים כה ער שחשגוהו ועטגוה?קץרים,
 גמ נעויאיהם מונבלים היו ובפחישבוים,
 הכיניס טטי שהיה וכררך העיר, נפרורלרור
 בגמו בלוא היהורי ההה בשנש ט~יתאשר
 נתנומ לא העיר חלקי ובשאר בעדו, רקמיוחר
 ערנה שחשנום אהשורוש ביפי וטנש"כלנר,
 ב1כויותיהם, וסונבלים מוכרלים שהיולנולים
 קיואימ הנולים היהורש גם והנה פתאוםולפתע
 שנעת שטה ולהשתעשע הסלך, לחצרלבא
 ומטאר וד~שביה, הטדינה ארחי את יחדיטים

 אל "בני ואמר; הכרי1 היהורי מררכיבטררש
 יהא שלא , אחשורוש של המשתה לניתתלט
 פררכי רברי הניחו עליכם, לשמן פהפתחון
 כאלה גטקרים כי המשתה" לבית טלםוהלכו
 אט כי וחושב פאר ופתפעל פתרנשהיהוף
 לט את יקנה הפרסי את יחר השתהיאכל

 ג"צ היהודי אשר יראה עי"1 כי , אותולאהבה
 נכל לשכרה ושוהה ומרפות ננלותשכל

 של השמנה כתב היה זאת הלא .רהן ,הפרסים
 אכלו רלא עם" פכל שונות "ורתיהםהפן:
 )טגילה לן פנסבי ולא פינן נסבי ולאטינן

 כי(,י"נ

 ערות לפי הלא להקשות יש ייכשרהאלא
 המשקים שר מררכי היה א'( יייב )שםח1"ל

 איש כרצון "לעשות עה"פ שדרשו כט הטשתהשל
 ופירש"י והפן טררכי כרצון לעשות רבאואיש"אפר

 יכול מררכי היה ~יך כפשתה, המשקים שרי היוהם
 בשעה להטשתה ישראל ילכו שלא ירברי1לפחות
 הענין פתרון הפשקימצאולם ריהשר נעצמושהוא

 בוןני הפשתה פמרת היתה מה לכאריובובשנקרים
 את להשסיר אחת ברעה שהץ והטןאחשורוש
 שני כי ונאטר י"ר(, )שם כפבשרהיהוריס
 הרוחגית יתרונה את לבמל א( רצוידברים

 הסופרש הנבחר עם בתור הישראלית האוטהשל
 רוחו ואפיצת בגבורת העפים מכלומוברל
 )פ"ז( בפר"ר מפבואר , חיו ומהרתונקרושת
 ולהשניא לתענ פולימי נאופן כ( לעיל.שרגאנו
 לעשות יוכלו לטען העמיס שאר עלאותה
 זה, על יפחה בל איש ושום הריגוח אח"כבה

 או כי בפרץ שעפרו ואסחר טררכיולולא
 רע, בכל - חלילה -היו
 לפוסר ושורש יסור היא הצנשת פרתהנה

 תמיר הין ישיאל ובנותהישראלי,
 ובפשטותן הגעלה ומוסרן נצניעותןלמופת
 ח1"ל שאפרו וכפי העמים. שאר נגרהפקורית
 קולניות לא ישראל בנות דרך נשא()הנח'
 כשחוק, פרוצות ילא רמה רנל הולכותולא
 מררך סרו שונים בוטנים כי אנו מוצאיםאכל
 לאלילות והתפכרו הנויס 3חוקות והלכוהישר
 מרום יררו ועי"1 הנפרזים, וההתיפותהקשום
 החים של ה1והטה ליון ושקש הפקוריתםעלחמ
 ע"1 שהציח עטו , מומאתו 3ל עסהחולנים
 )שבת חז"ל ע"ז שמיו מ"ז( )ני ישעיהחנבש
 ציוןיישהיו בנות נבהו כי יען ה' ,יאמרס"3(

 גרון" נטויות "ותלכנה 1קופה בקופהטהלטת
 עינים. "ופשקרות נורל כצר עקב פהלכותשהיו
 *הלוך ומרפ1ן לעיניהו כוחלא פלאןרהוה
 קצרה בצר ארוכה טהלכות שהיוומפוף"

 אמי דבי דבי ייחק ר אמר תעכסנה",וברגליהן
 בפנעליהן שפרסמון פור שפטילותמלמר
 אצל שמנהגות וכיון ירישלים בשוקיומהלכף
 עליהם ופתיזות כקרקע בועטות ישראלבחורי

 עכ"ל, בכשם כארס הרע יצר בהםומכניסות
 בשעה זה על ל'(, איכ"ר מ'1 הק"ר)ועין
 בנולה אבל ארטתס, על יושבים ישראלשהיו
 האי ותלבשתן בהנהגתן שפרעילות פהפלבר
 פעוררות הן עי"ז הנה ונפשן, רוחן אתנם"ית
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 נקרבם אשר מהעמים ליהורים ושנאהקנאה
 נמ ונשנתה ח1רה הואת החמונה י"נימ,אט
 התנועה שרבהה נשעה 31שושן אחשורוש,נימי
 , לההכנות ונח19ים רצים והכל המשתהלפני

 לחפצם עמנו צעירי מצמינים ניותראולם
 והחימים החנות "אנשש". המה נם כילרואות
 את המומרים ישראל וצעירות נצעיריםמלאים
 פרמיה לכל המורה לאלילות ומאורםנפשם

 העשירות הפרמיות נשתשמו ומהורקרוקיה,
 בבואן כי המלך שריסי הארמון נשיוניחור

 בבר היהודי כי מצאו ולהחיטיםלהחנויות
 והיפה, המונ כל את לעצמו ולקח ונחר ,קרמון
 ער%ם תכשיטים, על כמף הוא מפ1רוכי

 ובכל ננול, ש" נלי מנריקות יקרותואננש
 וחמתן אפן ועל , העליונה על היהורים ירמקום
 הנה מהיהורים. נהשיורים להסתפק נאלצותהן
 נוראה והתמרמרות אף חרון מעורר ,הכל
 ונם היהורים, כל על הנם וההמון השריםמכל
 הקרואים נראש חלק לוקחים היהורים המשתהננית

 ותכשיטיהם נסלנושיהם להראותומהאסצים
 הנותנים השונות ההתבשמות כל עםהיקרים
 הממובין, כל משל יתר "אר י"י שלנרק
 ושנאה קנאה של נעין עליהם מביטיםוכולם
 נתעשרו איך הללו הנולים על ראו :נאמרם
 וכדומה, נירם הארץ מוב כל כי משלנווהכל
 של והמלשינות השטנה כתנ הוא ל1הוראיה
 נמררש כמנואר כ1ה, נסננון הנכתכהמן
 כנפינ שהיו הגרול הנשר עפק"על

 שבא ער וכו' כולו העולם כל עלפרושות

 מכה הנשר את והכה )נטכרנצר( הנרולהארי
 ונתקצצו אגפיו ונמרמו כנפיו ונשברוגרולה
 רוצח שהוא רואים אנו ועכשיו וט'רגליו
 ואת אותנו לכמות ורוצה ואגפש טצהלנרל
 אנותיגו את ושסה שכסה כררך כולו העילםכל

 ופרם סרי מלכי גדולי נקנצוכל לכןהראשתים,
 להיות לכם וכתבנו אחשורוש המלךפרשות
 קורם 1ה לנשר פחים להכין אחת נעצהכולנו
 עכ"ר. העולם" טן זכרו זלעקור וכו' כחושינרל
 תתארגנה נארגה ה,את נצורתה הנוראהוהשנאה
 המשתה, ע"י רק , מקורם משנרתמכנית
 הרוח גזרל היה מ1ה "ר רעןעדן*

 התגאלז כי , המשתה 1"יהישראלי
 שהו אכלו , נסיכם ין וישתו אמורותכמאכלות

 נפר1ות, נהנאות העמים שאר את כיחרובלו
 רק אשר היהורי, ממרדכי התכישוולא
 נפיכם %1ן פנולים ממרק אוהם להניאכרי
 להשפיע הטשקים שר משרת עליוקבל

 אנל . אלה, מכל לנמרי שיתרהקועליהם
 אוהנם להמן ורק ממנו, התרחקוהיהורים
 כברח ואותו שלהם המשקה שר והיההתקרט
 נברו וההפקרות הפריצות המהולזת,התחילו
 לרגלי היהורים, כין ונם המסעין,בין

 במררש ומכואר לערוה, המרגיליםמלבושיהם
 אכלו יהורים מאות וחמש אלף עשרשמונה
 נתחיבו שעה באותה ונתקלקלו. ונשתכרוושתו
 וכטעט שכשמים, אכיהם לפני כליהישראל
 ירי 1ל להשינ והמן אחשורוש נירישעלתה
 לנטל יחרי נם שרצו הרברים שניהמשתה
 פנא, ישראל של והצורה רוח אתולמחות
 לפועל ולהוציא , העמים כל על אותםולהשניא

 להשמיר המן ומחשנת המלך פקורתאת
 היה,רים, כל אתולהרג

 היו חמאם עיקר כי מ1ה מ-שרנמצא
 שעתה הנפר1ים, וההנאותהת41וגים

 גתחינו מה "מפני 1"ל מאמרם יפהמנואר
 וכו' בליה הרור שנאותו ישראל שלשונאיהן

 ואסר , רשע" אותו של ממעורתו שנהנומפני
 הכוונה על להראות ,שאכלו" ולא,שנהנו'

שה1כרנו
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 והתפטקים ההנאות היו חטאם עיקד 3ישהזכרנו

 שפאו גטל כל שעברו ופריצות הוללאשל

 נמ פתאום שז3ו וההתעלות השווילרגלי
 = והלאום הגזע על הפט מבלי -היהורים
 3שבעת ששררה הפתאדם'ת הנמורהוהחר~ת

 היהורים 3יל עד המלך, 3חצד המשתהימי
 את וטמעו והת3וללו מחצבתם טקור אתש3חו
 בזמן כי המהפכה גרלה וטה העמים.שאר
 יצאה המרומה דהשווי החרות אהריקצר
 היהורים, כל את ולא3ר להרוג -להשמירהגזרה
 3ראש הנצנ הסאטר היטנ מבוארדבנזדק

 הרקע הראשון התינוק כיררושנו
 מפחר תירא "8ל הראשון: 3הפסוק מרר3יאת

 "הרמוקרפ" המלך מצוה עתה אך זהפתאום"
 את ועושה 1"ישי, איש 3רצון "לעשותהזה

 והיהורים הסשחה, לשרי והמן היהורימררכי
 יהד הקלך פחצר המשתה ימי 3שבעתשמחים
 הגזרה יצאה פהאום ולפתע , העמים 3לאת

 היהורים" 3ל את ולא3ד להרוגעלהשטיד
 - תבא" כי רשעים "ששואת ! מ,ה תיראאל
 ליר 3הם לא 33"1 ישראל חטאו כיגם

 , ואחשורוש המן הללו פהרשעים אם כיהאשם

 המשתה ע?י 3חרמם ישראל את צרואשר
 לעשות 3רי ' מראש מעכדת בת3נית ,הזה

 , 3ישראלשואה

 וכו' ותופר" עצה ,עוצו "מד השנימ!דזדז
 3מנילת הכתוכיס באור -בהקרםויובן

 ה3ייה 3שושן נתנה והרת ר'( ט"1, )לאסתר
 נבוכה, שושן והעיר לשתות ישבו והמןוהמלך

 והנה וכו'. נעשה אשר כל את ירעומרר3י
 _נתנה הרת הלא א( יתפלאו:הטפרשים
 שושן "והעיר הבאור זה ומה הפירה3שושן

 הלע ירע שסרר3י הרבותא טהו 3(נבו3ה"1
 שאמר זה וסה העמים לכל גלוי הרתהיה

 ארלם נעשה"'? אשר 3ל 4ת ירע"ומררבי

 יל שראו,את 3שושן ראנשי, ניחא, הטבואר5פי
 ימי 3שבעת היהורים שנחלו והומיהכבור
 ותוש3יה, המרינה לאזרחי ונחשנוהמשתה
 לשוואיה יחשבו פזוים שלפתע הזכןאיך

 שושן "והעיד וזהו: ואבדוןו למיתהשירונו
 הטלך פיחס שראו העצימה מהסתירהנבו3ה"
 ישטעו לא העמים אולי וגם , לישראלושריו
 כבר אולם אחתו 3פעם שלמה אומהלא3ר
 המשתה ע"י ואחשורוש הטן 3י אמורהמלתנו
 להוקירס עצחם ,את 1חהי ישדאל אתהשניאו
 3רשתם, ולצודם המשתה ע"יולכ3רם

 3שמלותיהם ויתקשטו יתהדרו עייזוהיהורים
 3חרשי 3תחלה כטבעם, הנ8רזיםקששיהם
 יגרום 11ה גופא, המשתה בשעת ואח"כהה3נה
 אשר פאופן העטים, פין ושנאהלקנאה
 ישמע היהורים כל את ולהרוגלהשמיר
 של הסור מ3ל ירע לא איש ושום3ולם,

 ורק , המשתה ע"י הנעשית הזאתהמוליטיקה

 3ל את ירע הסלך 3שער יושב בהיותוטרר3י
 את ירע "ומרר3י : ו,הו , ועצותיהםצפונתזיהם'

 הו3ן כי והחרות, המשתה ע"י נעשה"אשר
 3עצת נעשה וכ"1 היהורים, 3ל 3ערמטפח
 התינוק אמר זה ו3נגר ואחשורוש,המן
 יקום ולא רבר רברו ותופר עצה "עוצו :השני
 11ה , ערוטים טחשבת י"ר והוא אל' עמנוכי

נכון,

 הוא" אני זקנה .וער ואמר השלישימרנדז
 הטן כי המררש כהקדם ויב"רוכו'

 3א ישראל אלהי 3שהזקין כי העמים ל3לכתכ

 זה וכנגר , שלהם 3ית ושרף נבוכרנצרעליהם
 הוא אני זקנה "וער השליש' התינוקאמר
 ואמלט' אמ13ל יאני אשא ואני עשיתי אניוכו'
 פיציאת עמכם עכשיו ער שהיתי 3מופי,
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 3עתיד גס כן וכ' סןף יס וקריעתטיריס
 ו1קנה לאות שאין 3אופן הוסלמ" אסגול"אני
 החמאים את יס3ל ושא הקב"האצל

 גם ישראל את ףסלמשהרשעת,
 ושמח שחק כך, פידכי ששמע כיןמג1רתך,

 נדולה,שטחה

 הרזח סרום 3ולמת תטונה חאש אנומזה
 סונהת חרה שחרב בשעה כי , מררכישל

 להתינוקות רק פתה מררכי הנה יוארםעל
 לסורם, את הפסיקו לא ואם 3פיהם מהלשטוע
 לאחר , הלאה 3הטדרש ,ה סבוארדותר
 שהיה ומיאו טררכי אצל הלך העץשעשה
 לפניו יושנים וההינה~ת הטררש כביתישב

 כטתניהם ושקים כאפר מפולשיםדאשהקם
 אותם טנה ומכים, 1?ועקים 3תורהועופקים
 קולרים נתן אלף, ועשרים שניםוסצאס

 , 3רגליהם 3ר,ל של ושלשלאות3יואריהם
 שוחמ אני למחר ואמר שזמרים עליהםהפקיד
 סרדכי את תולה אני ואח"כ , תחלההללו
 היהר השונא הוא מדדכי הלא וקשה ,עכ"ר
 הצאן ואלה לשמן, לו השמר להמןגרול
 3תחלה לוסר: לו הוה להיפך ועוד חמאז?סה
 הללוז שוהמ אני ואח"כ מררכי את תולהאני

 אשר מרע כי ינריהםכאור
 איריי

 המחלה
 ה,מן רופא גס דפזאה" חציהיא

 טראש - והת3ונן ראה היר,ודי מררניההוא
 ישראל עם - להלחם עסלק ש3א3שעה

 שרפו מפני 1ה כי ח'( י"1 )שטות3רפירים
 פטכילתא ח,"ל ערהע וכפי סההורהיריהם
 אלא רפידים אין אוסרים אחדש : 11"ל)שם(
 מדברי יריהם ישראל שרפי לפי ירים,רפיון
 שאין ל"י עליהם, שונא 3א לכךהרה
 רו(ורה סן ירים רפיק על אלא 3אהשונא
 עא כי כרדכי דאה הכא נם עכ"ל.וכ"

 שעשה 1פריצ1ת הוללוח שלהפשתאות
 התורה מן שההרחקו טה לבראחשורוש,
 הר3ה השפיע 1ה הנה עליהן ועבחוהטיוה
 3ית יל התינוקתן ובלבב 3רוח נםלרעה
 שרק ראה והרהב החד כטבמו 61ררכי ,רבן
 ישראל ובלהן סגפת כער לעצור יש אחרררן
 לבית התינוקות כל את שאסף עי"1כולו

 3אפר משלשים ראשיהם והתינוקהןהמררש
 ומהפלליס 3הורה שסקים 3סתניהםושקיפ
 שאנו וכמו ישראל, יושע ירס העללה'

 ד3ן" 3ית של תינוקת לסען עעשהסתפללים
 הרבריס, אלה עה"פ כמד"ד שדרשו מהולק*פ
 לבעלה רובשה הי הדבודה מה א'()דברים
 סם תורה יברי הם כך לאחרים,ועויקה
 ע"כ, העולם לאומות המות וסס לישראלחתם
 השונא , כי אלה, כל את היגיש המןוגם

 שלוטדיס התינוקות הטה שלו גרולהיתר
 וזחלה" הללו שוחמ "אני אטר ל,אתתורה,
 ר3ן 3ית של תינוקות יהיז לא אסואו

 טררכי', את תולה אני כן עואחריממילא

 אסורות כמאכלמן ם שהתנלו הטשתהגם
 ההפקרות כל עם נם?ם תןושתו
 לתאבת דק הם סוף כל סוף הנה ,והפרייות

 ולכפור להכעיס אינס אבל התאוית,ככל
 , התשובה אה,ו 3הם מועלת וסשף,ה3ה'

 עצטו שעשה להמן שהשתחת סהואפילו
 כה' כפירה היה לא 1ה גם כפירש"י,אלוה
 של לצלם שהשתחת הא על אףדהלא

 רהם רש3"י א'( י"ב )טנילה אטרגכוכרניר
 עשו ואח"כ , יעה'ש לפנים אלא עשולא

 1ה. על נםתשובה
 ררושנו 3ראש הנצב המאטר טבוארןב:זדק

 חת~טה היא 3מימ "אם סשה שאמרטה
 שהיה טה נהתטה כדם ואם , נשמעתתפלתמ
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 תכונה מימ של חריסה ר"ל שיהיה"הוא
 הפסופן ועפרית גופנית תאוה של חמאעל
 ההש1בהי 1סועלת לתאבון רק שהוא עמימ'3שם

 להכעים המא על תכונה רם" שלשוחתיסה
 ולחמא הנפש, הוא והרם בנפשו, כברשננע
 היא 3מימ והשיבו התשובה. פועלת אינהכ1ה

 לך פשה א"ל ההשבה, 1סועלתחהופה
 הה"ר לפררכי הלך פיר , לטררניוהוריע
 להפררש גם נעשה, אשר כל ירעאתוסררכי
 פררכי רק וכי ירע, ופררכי בהכתובהוקשה
 פירש ולכן , סהגזרה ירעו כולם והלאירע

 בשפים הנעשה סכל ירע פררכי כיהפררש
 התשונה, ומועלה היא 3מימ רקשהחהימה
 כגריו. את ~*-ע ול1את-

 התגאלו אשר שושן -וצעיר"צעירייכ:ב1י
 אפורות בפאכלות הפשתהביסי

 בהפקרות , העפים ככל לשמרה נפיכם יןושתו
 נפומית האי הל3שתן ע"י גםופריצות.
 והלכו לערוה הסרנילים הנ"רדםוקשומיהן
 נפכ1ות, תאותע ע'י הרע לבם שרירותאחרי
 תתורו ולא מ"1( )בפרבר שאפרה התורהנגר
 א"ר א'( )ם"א ובברכות , עיניכם ואחרי לבככםאחרי
 פפתחי שני 3ין ויושב ל,בוכ רופה חרע.יצר
 3מקום לשכת ררכו ה1ב1ב כמו ר"ל וכרהלב
 פשעה בארם שולמ היצה,ו- כן וח3ורה,פצע

 תאותיו, כל לטלא הישר פררך לפורשהתחיל
 טמתחי על "יושב 11ה1: חופר, הלב כייען

 הארם את לצור אופן 3אי,ה לרוע3ונןהלנ"
 ונשנית חו1רת ה,את התטונה הנה3חרפו.

 ההתהררתע , הקש"ים אשר ב,פנינונם
 הצעירות את שבי לקחו הנפר,יםוההתיפות

 ופשובערות שקועות הן עלופיהן יטי פבחרוכל
 , בעולם שמכרי1ים ואליל מארע לכל ורקאך

 לבן בכל אליו ונממרות אותו פק3לותוהן

 ולהתלבש ללכת נ11ר שהוא 3שעה נסונפשן
 אנושי. גטל כל הענרת נפומית איבתלבשת

 ורל,לבשת הנפרןים הקשומים כמה ער וראהבא
 העדינות הטומר, את עוקרים נסוסהעהאי

 בנות תפיר היו שכהם הפקוריתוהצניעות
 ומשחיחים , בעולם ולתפארת לגאוןישראל

 שפעם(רים ער הנוער ונשפת נפש אתוטרעילים
 אורחה ויראד עה'פ כי ו נוראה 3פכנהא~עו
 שפואל_ ר' 3פר"ר אטרו ל"ר( )3ראשיתשכם

 )שנתגלה ררועה 3ה שגלה . אמר נחפן3ר
 היתה ווה ס"כ( , וירא ווהו שלה ורועכה

 רינה וסה לרינה. שקרה האפון שלהסיבה
 לאסון .ואה ה1רוע רק 3ה שנתנלה יעקנ3ת
 3תלבושות היוצאות 3נותינו עאכו"כ , כ1הנורא

 הנשפה ומרפת עי"1 עליהן שםביאותחשופתע
 פפני רק הוא 1ה וכל יחר. גם הנוףוכליון
 הפקורים הפשטים .פהחים פתרחקשהנוער
 רק הוא פגפתם וכל סבא ישראל עםשל

 ופגעיה. ג,רוודה גל עם י"מן לאלילותלהתאם
 לטופת ישראל בת היתה לפנים אשרתהת

 לבה במהר הנעלה, 3פופרהולתפארת
 שאפרו צפי ונמיותיה פחשבותיהונקרושת

 מוכים יפים היו .לא .3'( כץ )תעניתח1"ל
 שבהן הכפורים וכיום באב כמ"1לישראל
 שאולים לבן פכלי יוצאות. ירושלים3נות
 וחולות וכו' לו .שאין פי אמ לביששלא

 ענוות רופטות, על להתפלא הנה . 1כ1'3כרפימ
 שכרי לפנש, ישראל 3ת של הרוהוקרושת
 היו העניות ישיאל בנתע את לביששלא
 לבנים שאולים בבגרים לבושות העשירותאפילו
 היו כפה וער שוימ, בבנדים כולן שתלכנהכדי

 1רה, ונמיה כעור הרהור שטץ טכלרחוקות
 שאפילו ער ענשמתן, במחשבתן ומהורים1כיס
 היו ופחילה מליוה של יום הטקורשכיום
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 לבן! בחיר עם ההתראות ליום לבחורספונלות

 יוצאות היו שבמנעלים "פרפסון בסורולא
 רק פרכט ולא כחל לא , פפו1סקאותרק
 הסרעישים בננדים לא , סהתענית סלונןפנים

 של 3התיפות ולא , לבן 3בגרי רקבצבעיהם
 מתראות היו הסרוסה החיצוני והברקווקוסה

 1ה וכל יתאות. היו שאולים בבנרים הלאכי
 וקרושת מוהר על בהיר אור לנו "נלהספיץ

 ישראל, 3יז של הסשפחתים החים.

 סההתהררות מהרחקת היא הסלכה אמתרדכ:ן
 "ולא הסור ושמן בנרים ע"יוטההתיפות

 הני לה (אסר אשר את אם כי רברבקשה
 3' אמתר )טגילת הנשים" שוטר הסלךמרים

 כל נעיני חן נושאת אטתר "ותהי ובב"1:מ"1(
 הנרולה. אתאישימ,ה הכירו הכל כי יעןרואיה"
 יורעת ישיאל שבבנות הסצתמת סהצעירותהיא

 אפילו יהא לו וכבורה,. ערכה אתלהוקיר
 אמתר "ותלקח ורק טסנו, יהיא משתסטתסלך
 בהיותה ונם ובאונם, נע"כ שנלקחה הסלך"אל
 סולרתה סנרת אסתר "אין אעפ"כ הסלךבבית
 השוק סן לאטופי יהשכוה לסען עסה"ואה

 סעלת לרל את נראה וס,ה הסלך.וינרשנה
 סשרת נם אשר התסיסית וצרקתה הבניררוחה
 סולרתה סדתה להרחיקה יכלה לאסלכה
 סמורה היתה לנרולה כשעלתה ואףועסה,
 כאשר מרדכי לרנרי לשסוע ונפשה לבהבכל

 סלנים(. בפ' )וע' , אתו באסנההיתה
 סצשיות המלכה אסתר הת" י"ק"כמה

 של 1סן 3סשך רק אשרשושן
 והצעירה , והמסיעו התבוללו יסים שבעתמשתה

 ובארסונו :לסלך קרואה כבר 3היוההאסתר
 את : ישראל 3ני קרשי בל את שטרתהיתה

 הנערות שבע ואת עהזפ שררשוהש3ת,
 מ'( 3' )אסתר הסלך מ3ית לה לתתהראויות

 שבת, יסי 3הן סונה שהיתה רבאאסר

 בש3ת גאחר אחת לה סשרתת שהיתהופירש'י
 יורעת ש3ת של שפחה ים וכשהגיעוכו'

 אסר וכו' נערותיה ואת וישנה שפת.שהיום
 א'( י"נ )סנילה יהורי מאכל שהאכילהרב

 שעשו כררך , סחצבתה 3צור הה%3שהולא
 היא ומרפות. נבלות שאכלו שושןצעירות
 ע"פ ובצניעות בתסיסות התנהנה סעשיה3כל

 היא כ,את הנהנה ע"י ורוקא , היהוריהסומר
 )שם( וררשו ראיה" כל 3עיני חן"נשאת
 לו נרסתה ואחר אחר שכל סלסראר"א

 3ה ורואה 3ה סתכ3ר אחר כלכא1סתו,
 ע"י הסתבלמת האסת בי , נרולהאישיות

 הסשורר שאמר וכסה כולן, על עולהסתסיסא
 ההולכים ררך תסטי אשרי קי"מ()תהלים
 בתסימות ה' 3תורת שהלכה אמתר ה'.3תורת
 הסתהררהז ולהיפך לסאושרת, שהיתההיא

 הסובילות התאוות של לפח נ"לותוהמתנפחות
 הנצב 3הכתוב מבואר וכ"1 ואנרון.לכליון
 הסה לב. עקשי ה' "תוענת ררושנו:גראש
 הרע לבמ שרירות אחרי שהלכו שושןיהורי

 11 ררך' תסיסי "ורצונו , אחשורוש3סעורת

 .על עלתה תסיסותה ע'י אשר הסלכהאסתר

 עם את והצילה הסל1כה כסא מרוסינפי
 ואברון. ססותישראל



יצם =ט

 4א ** ישו 4* ן8*4*
 * ש ע 11 1 11

 סלו העם דרץ פנו בוטערים עברו עברו-
 על נם הרימו מאבן סקלו המסלהסלו

 ק. ס'צ וקיי"העמים.

 מה אמר , לעוררן בקש מתנמנם והצבור ודורש יושב היה עקיבאר'
 מדינהו ומאה ועשרים שבע על שתמלוך אסתרראתה

 ותמלוך וז' וכ' ק' שהיהה שרה של בתה בת שהיא אסתר הבאאלא
 פ'  בראוצת )מי"י פדינוה, וז' וב' ק'על

 ררש אך לרעת לן מינח נפקא מאי זיורש" ,,יושנ היה שאמר א( ; לדקדקדי"צן נ"ח"
 על שתמלוך אפתר ראתה "סה שאמר מה קשה 3( בעס'דה. או בישינהאם
 כל נעיני חן נוואת אסתר ותהי אמרי רבנן ל'( )אסתר בסר"ר והלא ונו'ובע',
 בעיני פוב ושכל חן ופצא ג'( )סשלי נר"א התחתונים ובעיני העליונים בשנירואיה,
 שתמלוך, ה'א ראיה בוראי וארם אלהים בעיני חן המוצאת אשה וא"ב וארם,אלהימ
 הצבור את אח"כ עורר נמה ג( שהמלוך"1 ראתה .פה ששאל זה מהוא"כ

 ? הואת הררשה ע"יהמתנמנם

 האלה הדברש בל את לפניהם וישם העם לזקני ויקרא משהרי4:2ל
 ה' דבר אשר כל ויאמרו יחדו העם בל ויענו ה', צוהואשר

 אנבי הנה משה אל ה' ויאמר ה', אל העם דברי את משה וישבנעשה
 מ'(. ח' ז' י"מ, )שמות עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליךבא

 ,ה מה 3( אהעם"? רק השיבו "הזקנים" ולא להזקנים, קרא משה א(וכהוטה:
 יחרו? היה ממילא העם כל רענו כיון הלא יחרו" העם כל "ויענושכתוב

 העם" ישמע בעבור הענן נעב אליך בא אנכי "הנה סשה אל ה' תשזנת0
 באוהצריבה
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 פן שנתנה ההורה זאת כי ישיאלתעודת

 כולו, העם כל לקנין תהיההשפ'ס
 כל של אם כי סגולה, יחירי של תורהלא

 את וירעו ילפרו גרול וער פקמן , העסשררות
 באמת וזהו , והשנתו ערכו לפי כ"אהתורה
 עס כל חרבות כי האלהית, התורה שלהסור
 1ילרי הארם מחשבת יצירת 6רי והיאהט(

 ופה שונות, לפררנות גחלקתעשתתותיו,
 , ותנמה בחכפה המורם איש להשגתשפתאים

 תורתנו כן לא , ה6שומ איש פהשנת הוארחוק
 ים, מני ורחבה טדה מארץ שארוכההקדדשה
 לחכפתה, תכלית ואין לתבונתה חקר איןאשר
 נכיאים כה וסתעכקיפ אההה לופריםוכ"ז
 רכן, בית של ותינוקת תנאים פשומים,"נשיס
 התרנשות וחש מררגתו ע"פ עולה אחרוכל

 ,ה איך ן סופית האין העמוקה טחכפתהעצופה
 רבנו פשה שלפר התורה א4קה כיאפשר
 רק זהו אולם שנים? עשר 3ן נער _גםילטר
 ורק שפימית, אלהית, היא תורתנו כיפפני
 שישיגוה כזאת נפלאות חורה לתת יכולהקבייה
 כרי בה, ומתעפק הוגה לופר, כלויבינוה
 ננווות שבתורה ופה כולו, העם לקניןשתהיה
 ומתעלים לופרים וקמן שגרול הנפלאותהמגולות
 לתורתנו חותך אות ,ה אחר, ועניןטרבר

 אפשר ולכן השמים, טן -שנתנההקרושה
 לאין ופררגות פעלות כך בכלשתשתלשל

 עייפ ואחר אחר וכל הרק, פן רק וערך,שעור
 התורה אור גשפע נההרר חכמתו ומעלתהשגתו

 סו6ה, האק אתמרגיש

 אתה פנין י"ב( )קהלת הפר"ר ל"רדב:זה
 שבישראל ארמקמן פ6י שמע שאפאופר

 1'( )רברים ת'ל חכם פפי כשומע עליושיהא

 חכם מפי כשמעו ולא , היום מצוך אנכיאשר
 חכמים רברי שנא' חכפים כט6יאלא

 כפ6י אלא חכפים מפי כשמש ולאכררכונות,
 וובעים לי אספה י"4מ )במרכר שנא'סנהררין
 כשומע אלא מנהררין פפי כשומע ולאאיש,
 , משה זה אחר מרועה נתנו שנא' משהטפי
 הקב"ה כפפי אלא משה מרועה כשומעולא
 הקפה אלא רועה ואין אחר פרועהשנא.
 ואין הא,ינה ישראל רועה פ'( )תהליפשנא'
 שפע 1'( )רבריס שנא' הקב"ה אלאאחר

 פאר תפוה ה,ה המררש עכזל, וכויישראל
 ארם פ6י שמע שאם יתכן איך באור,וצריך
 מפי כשומע עליו שיהא שכישראלקמן
 ושיהיה רבט פטשה כשופע ואפילו וכףחכם
 השתלשלות הנה הקב,ה, פפי שמעכאילו
 : י6ה עולה הסבואר ולפי ? יתכן איךכ,את

 חכפת ורום נורל את בזה הכליטו ח,"לכי
 וער לפקמן פותאמה שהיא כזה האלהיתר~עורה
 החכפא בשאר ר"יס אט שאין פה רבינוטשה

 שעור ע"פ פונבלת התרבות אצלםשבעולם,
 חורת כן לא והמושפע, הפשפיע שלהקופה
 את וברא הקב"ה נסתכל עבה אשרישראל
 קש4-ה נשמתם כולם כקמן כנדולעולפו'י
 יונקים הם שפפנו סופי האין החכפהלמעין

 ארם פפי שפע שאם שאמרו 11ה1ומתקיפים,
 וכאלו טהסנהררין שסע כאלו .בעיניו יה'הקמן
 שהתורה יען הקב"ה, וכמפי פמשהשמע
 בה מתענגים הנה מופית אין אלהיתנהי"ה
 אור נצוצות 3י רכנו, פשה ער פהקפןכולם
 ער ומררגות מעלות נכ"כ משתלשלותהתורה
 פושפעים דבנו משה ער שבישראל פהקמןכי

 כששמע גם ולכן אחר, טקור פפעין""ררים
 רבנו פפשה שמעו כאלו רומה קמן ארםמפי

 , הקב"הומפי

 הנצבים הכתיום יפה עולים המבוארדכ32מי
 את ר"ה פשה הנה , ררושנוכראש
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 ונתינת האלהיה לההופעה הגרולותההכנות
 ארוכה אשר תירה ומתפלא: ועומרהתורה,
 כל אשר תורה ים, מני ורחבה מרהסארץ
 ולטבחהע לרקחות רק המה החכמ"שבע

 תו.רה 1 להשיגה ההמון כל י31ל איךלחכמתה
 מקור , והרעת ה3ינה החבמה מקור ,אלהית

 העם כל יוכל איך והאצילות הטהרההקרושה,
 רכני משה ולןאת ו אותה ולרעת להגיןהפשוט
 "וישם האומה גדולי אה,קנים" אל וקוראפונה

 ה'", צוהו אשר האלה הדברים כל אתל*ניהם

 מרטר משה כי בראותו מאד התרג, העםאולם
 ולזאת העם" "זקני עם רק התורה קבלתארות
 וזהו נקול, רק עניה אין כי רם, בקולענו

 אה נלמר יחרו אנחנו יחדו" העם כל"ויענו
 את ונלמד גמרא חברה ניסד כולה,ההורה
 ב'( )ם"ר כ3רכהע שאמרו המו יחדוהחורה

 שאין בתורה ועפקו כתות בתות עשוהסכת
 "חברה ניסד וכו', בחכורה אלא נקניתהתורה
 החברים בין הש"ם בל את ונחלק השם"חלוקת
 באופן יחרו, הש"ם כל את נגמר שנה31כל
 מאתנו אחד כל יגמור שנים אי1ו במשךאשר
 הפשוט ההמון כער ניסד אנחנו , הש"ם כלאח

 עמהם, ילמדו אשר יעק3" "ועין מקרא""חברה

 גל נ"ד( )ישעיה הכתוכ בנו יקוים אשרנאופן
 קנין להיות צריבה החויה כי ה', לסודיבניך
 הסכים וע"ן נערר, לא איש כלו, העםכל

 לבושה התורה תבא מעתה כי אמר רק ,הקב"ה
 שלה, הענן" "ענ כבטהמלנושימוהואועטופה
 אף - אליך בא "הנני : הקנייה שהשיבו1הו
 יפעתה בעצם להבינה בכחך משה אתהכי

 ,בעבור הענן" "בעב אנא הענן,בכ"1 עבובלא
 "בדברי - העם כל יבין כלומר - העם"ישסע
 העם כל לקנין להיות צריכה התורה 3יעמך"

 .כולו

 היום נצבים "אתם הכתונים יטארורבנזה
 ראשיכם אלהיכם ה' לפניכלכם

 יש-אל, איש כל ושטריכם 1קניכםשנטעם
 צו"י מחניך נקרב אשר וגרך נשיכםמפכם
 שאמר זה פה א( : וקשה י'(, מ' כ"מ)דברים
 , ישראל איש כל שאמר אחרי 3("היום"1

 וא"כ , ה1ה בכלל וה1קנים הראשים - גםהנה
 מה ג( 1 וכו' ראשיכם בהחלה_ פרמלמה
 והנשים הטף את כיחור אח"כ שפרמזה

 1והגר

 , הכתו3ים יפה עולים המבואר יפיאולם

 היתה הלא מואב 3ערבות עכשוכי
 בילשט שאיתא כמה האחרונה,_ הבריתכריתת
 עם הקב"ה כרת בריתות שלש )שם(שמעוני
 ואהת בחורב ואחת ממצרים כשיצאו אחת ,ישראל
 שאומה מפני כאן עמהז הקב"ה כרת ולמה ,כאן

 אלהיך אלה ואמרו 3טלופ בחורבשכרח
 בהר הברית בכריתח וכמו עכ"ל, וכףישראל
 להיות צריכה שהתורה הקב"ה פרסםחורב
 כז , נקישה שוים וכולם כולו העם כללקנין

 ח,ר מ"ב בערטת האחרונה הגריתנכריהת
 רק נתנת אינה שהתורה לפרפם שובהקב"ה
 אם כי והראשים הזקנים המעלה רמיבער
 כולו העם עד מה1קנים טלו, העם כלבעד
 בל לקנין התורה וחהיה קטן, ועדמגרול
 לפני שוים כולם יהיו ועי"ז , כולחהאומה
 ראשיכם )שם( במד"ת שאמרו ו1הו ,הק3י,ה
 1קנים ראשים לכמ שמניהי אע"פ)שנטיכם
 איש וכל שנאמר לפני שוים כולכםושוטרים
 שעושה הכללי, למודם ע"י כי עכ"ל,ישראל
 הקכ"ה לפני שוים כולם ההורה.לנצחית,את
 ק3לת כי היט" נצבים "אתם שטמרוו1הו

 ולזאת שעשו, העגל 1"י בטלוה בהורבהתיה
 כערבות האחרונה ברית כריתח ע"י עהיום"דיק
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 ובהיותה ה'. לפי "כלכם" גצבים הגכםטואב,
 "ראשיכם אטר כולו העם כל קגיןהתיה
 ישראל איש נל ושמריכם 1קגיכםשבמיכם
 לכולם, הוא שוה ערך כי לומר גשיכם"טפכם
 מהאגשים התורה רברה הראשון בהכתוכאולם
 השגי בהכתוב אנל בשוה, כולם היובאור
 וא"א הגשים כמו בטבעו החלוש טהמיןירובר
 בררוש שבארע וכמו , המצות בכללח'כן
 בגי לאו בכלל אשר טהמף או הררום","ררך
 הקב"ה קרא אותם גם - ערנה המהחיובא
 למעלה שכארגו ע"ר והש - "מפכםואטר:
- י"ב( )קהלת הטר"ררברי  גשיכם" 
 יהרירו השגתם ערך לפי הסהגם

 באופן בחכמתה ולהשתלם להתהגךבתורה
 . כי1 העם לקגין עי"ז תהיה ההורהאשר

 נ1מגיגו גם כי יען ניחור, הגר אתךהזכיר
 ההפש 3שם יגרלו העמים כלאשר

 זכויות" עשווי של 3הפעטון ומצלצליםוהררור
 תגנילו טנוהה ויררכוהו יררפוהו הגר אתבכ"ז
 בהכטה להשתלם ' א"ילו זכויותיואת

 מאהכת המה רה!שם טאד ומהובמדעיס,
 וטשפמ אהת "הורה התורי: דאיריאל ש,פהגר
 אולם הארץ", ולא1רח לגר לכם יהיהאחר
 גהים כי הגר את ואהבתם התורה צותהאותנו
 ולזאת י"מ( י' )דכרים מצרים" בארץהיתם
 הבלימה משב נערכות ה,את הבריתבכריהת
 טהראשים כי לאמר: ביהור, הגר אתהחורה
 בשוה כולם את סהגיך" נקרנ אשד "גרךעד
 את נושאים יתר כולם תהיו התירה,תקיף

רגלה"י  )קהלת עה"פ שטעוגי הילקומ טטארךב:זה
 רבי טים 3רכות לי עשיתי3'(

 להשקות הררשגין, אלו אמר פפא 3רחניגא
 הארץ עטי אלו עצים צומה יערטהם

 אפור אי רכפשוטן עכ"ל, ושומעיםשבאים
 להשטיעגו הארם טכל ההכם בא דמהלפרש
 האילגות את להשקות כרכות לעשות הלאב1ה,
 3גי ררך אין הלא ועור הארם? כליוכל
 האילנות את להשקות ברכות לעשותהארם

 טים" "ברכות פרש, לזאת דאערז עציהפש,מים
 שאמר, ררך על והוא , כרבים תורה הפצתזה

 למה אירי בר הניגא רב אמר א'( )ו'בתעגית
 צטא כל הוי רכתיב לטים תורה רבריגטשל,
 טים מה לך לאמר נ"ה( )'שעיה למיםלכו

 אף , גט,ך למקום והולך גבוה טקוממגיהין
 שרעהו 3טי אלא טתקיטין אין תורהרברי
 הטקום את הגיה שלטה הטלך גם כןשפלה.

 להפיץ והתאמץ והכמיו, יועציו את של!גכ"
 "הברכות 11ה1 , הפש,מ ההמון 3ין גםתורה

 תורה. אלא טים אין כימים',
 כ,לג, על כי , הזה האיריאל ז "ךלכ5

 להיות כ,לגו על 1קגיכ,להיות
 רור בכל לעממ היה , התורה אתיורעים
 לגאורים המתיטרים 13מגיג, אשר ותהתורור.
 הגששים את רק המתתשנים מלכים נמצא!עוד

 יתג! לא ההטון כל ואל הטריגה,ונרולי
 מ1ה נוכל הנה , כראוי ולהשתלטו ללטרולבם
 שלשה 3ערך פעולם ששלמ ההשך אתלציר
 בסנורים, טוכה היה ההמון טקרם,אלפים
 יוכל, למען , א1 המלכים מא1וי כל היה11ה

 מפריע. באין להם אשר ובכל בהםלטשול
 והבערות התשך 13מן שלמה המלך כ!לא

 שררות פין נם תורה להפיץ ראגהעולמי,
 לקנין התורה שתהיה כף הפש!מההטק
 על ח1"ל הבלימ, :את ואת כ,לה,הא,מה
 "אלו - טים" 3רכות לי "עשיתיהפס,ק:
 את גם תורה ללטור אותם שהעטירהררשנין"

 יער טהם .להשקות הוא 11ה הפשימ,ההטון

צ"ה
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 יגרל הזה היער גם אשר למען עצים"צוסח
 הארץ עסי עאל) שררשו וזהז פרות,ויעשה
 לקנין התורה נהיתה ועי"ז ושומעים"שכזלם

 אז, גפ כולוהעם
 המאמר את להבין שער לנו -נפתחרעה!דק

 הערר הנה כי ררושנו בראשהנצנ
 נשני יהיה הננתה והמרון הררשהשסיעת
 פשופים אנשים המה בעצם ני טפני א( יפנים
 השסעהתא את ישיגו ולא יניגו לאאשר

 בתונ א'( )כ"א נסנילה וכמטארהקשה,
 וכרשנ , פהר ואשנ ט'( )דנרים אוטראחד
 וכו' פהר? עמרתי ואני י'( )שם אלמראחר
 וא'נ מיושב, וקשות סעומר רכות אסררנא
 מירי , ורורש "יושב" שהיה עקינא רביגם

 וקשה, חמור ובענין _נשמעהתא רורששהיה
 והצבור ורורש" יושנ "שהיה : ריקו זאת~ה
 הצבור היה ומשו"ה ררשתו את הביןלא

 את הפפיק ולזאת לעוררן" "בקשמתנמגם
 הממשיך 3אגרה והתחיל . שהכיןהררשה

 והתרגשהן התענינות הסעורר ונמאמר , הלנאת
 יכולים הץ אם אף ב( הרורש, לרנרילשסוע
 החמרי המצב- אולם השטעהחא, אתלהבין
 להת3ונן להם יתן לא חה טאר, רהוקשלהם
 שסעתתא כי מפני השסעתתא, לעומק1לררת
 ר' אמר רר"כ הפ' מנ"ר ונזה ?לוהא,3עי
 היה מצויה הפרוטה שהיתה יראשונהיצחק
 תלסור, ורבר משנה רנר לשסוע סתאוהארס
 מתאוה ארם מצתה הפרוטה שאיןועכשו
 ובאורו אגרה. ורבר מקרא רנרלשמוע
 עיונים לטרים המה והתלמור.רהמשנה
 1זה נהם, יתירה ורעזבוננות עמקותהרורשים
 והפרוטה טונ החטרי שהמצנ נשעה רקאפשר
 ואין הפרנפה חופר כשעת אבלמצויה,
 הרעוע הגשמי המצנ הנה מצויה,הפרוטה

 מקרא לשפע יחאוה שהאדם נורםהזה,
 דורשיס ואעם להבינם שננקל דנרים ,ואגרה

 עסוקיעיון
 שהצבור שנרמה המכה כי יאמר ישבם

 , האוסה גרןל  ררשת כשעת מנסנםהיה

 היו כי אז, שפבלו הצרות טעיפותהיתה
 רהלא אכזר, מלך תחת "רוכאיםמעונים
 בתורה ישראל יעטקו שלא המלכזת נזרהנימיו
 יהורה 3ן ופפום 3'(, )ס"א נברכהןכמובא
 קהילות סקהיל שהיה עקינא לרבי אזמצא
 אתה אי עקיבא א"ל גתורה ועוסקנרנים
 משל לה אסשול א"ל מלכותו ספנימתירא
 וראה גהר ע"ג מהלך שהיה לשועללמה"ר
 להם אמר לסקום ממקום סתקכצים וטהטרגים

 רשתות ספני א"ל , בורחים אתם מהספני
 רצוגכם להם אמר. ארם, כני עלינושמביאין
 שררו כשם ואתם אני 1נרור לינשהשתעלו

 שאימרים הפ אתה א.ל אבותיכם, עםאבותי
 טפש אלא אתה פקח לא שבחיהז *קחעליך
 3מק1ם מתירא'ן אם חיותנו 3סקום 1מהאתה,
 שאנו עכשיו אנחנו אף עאכ"וכמיתתנו

 ל'( )רברים 3ה שכתוכ כתורה ועשקיןיושבין

 הולכין אנו אם . כך ימיך וארך חיך הואכי
 ימים היו לא אמרו עאכ"1, ממנהוסנמלין
 ננית וחבשוהו לר"ע שתפפחהו ערמועטים
 אצלו והנשוהו יהזדה נן לפפום ות"סוהאסרים

 אשריךר"ע א"ל לכאןו הביאך מי פפוסא"ל
 לפטם לו אף תורה, רנרי עלשנתפסת

 עכ"ל, וכו' פטלים רברים .עלשנתפס
 השועל כתנתונהסשלעם מה א( לרקדק:דיו2ן

 אני עונר1ר ו אסר בהמשל פ( זשהבש
 לו למה ואבותיכם" אנותי שררו כשםואתם
 הלא ג( כיחד? ררו אבותיהם נם כילהוכיר
 למי אחר כל למררגות נחלק האפוריםכית
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 את אחר כחרר טשינו לא הגננ ואת*שעו,

 נרון הלא עקינא רבי והתנא , למיתההנרון
 קהילות מקהיל שהיה תורה רנרי פערלמיתה_
 יהורה נן פפום אבל , בתורה ועומקנרבים
 ר"ע שנם היתה ודעתו ר"ע עם התוכחהלא
 לצווי לשטוע צריך כי . מפני תורה, 'ן'ץלא

 3נית יהורה כן פפוס נתפם א'ך וא.כהמלכות.
 תורהו רנרי על שנתפם ר"ע שלהאמורים

 שהיו לרעת לנו למה . להנין עלינו ככללר(
 ללמרנו נא ומה , האמורים ננית פיתריושנים

 ?3כ"1

 עסרו זמן ונכל עת נכל , ורוריורונמ:ל
 שלא ישראל על _וג1רו שמחומלכים

 מישראל כרית מרשיעי וגם , תורהילמרו
 יותר עור לישראל וירעו ה?יקו להםשגלר

 הש התורה כי העמים הטה יורעים .מהעם'ם
 הנה נרנול כה אך ואם יטינו, ואורךתינו
 כי יצלח, לא עלינו 'וצר טשח'ת כליכל
 שן עלינו הורקים עמים אשר שנים אלפי1ה

להשמירני
 .1כרם אבד כבר האלה והעמים

 גם וקימים .חים ת"ל ואנחנו הארץ,מן
 , תותח גכל' לא גצחנומו ונמה הזה,כהיום

 נחרנ אם כי טלחמה, של ונתנית נחרנולא
 היא שהתורה כשם כי התירה, שלפפיות
 נ?חימי המה. נה העוסקים ישראל כךנ?חית,
 , וההרונא התורה ספר את ונפתח נאהבה

 'שראל עם 1'לחם *( עמלק,1'נא

 כמכילתא שם ופרשו ח'( י'1 )שמותנרפירים"
 רפיון אלא רפירים אין אוסרים אחריםוז"ל
 תורה מרני' 'ריהם ישראל שרפ. לפי ,ירים

לכך

 ו ונא שטע שמרעה מה , טרין כהן יתרו .וישסע מאמרם את נבאר ענינא בהא' רנר' דכמד*י*(
 וצריך קשה הזה המאמר י"ח(, שטות )רש"י עסלק, ומלחקת פוף 'םקריעת

 להארם אף וטצוותיה התורה קבלת גחיצית ללמרנו כ1ה ח1"ל כאו לרעתנו כו. האריכו וכנר ,נאור

 כי יען , ע"1 לסטוך אפשר א' 3כ"1 , הת1רה מצהת כמה טעצטו להבין "כל כשכלו אשרהנדול,
 רעת ומנלי , והשכל התבונה אורחות נם וימלף פקח(ם עיני גם יעור .החטא , לחמא עלולהארם
 למלחמה לצאת הרור שנאותו ישראל הוכיחו טרוע להתפלא יש , לכאורה רהנה הישר. מררךימה
 שעשה נררך אחר כלילה נטגפה עמו ואת עסלק את להמית תקצר ה' יר האם עמלק,נגר

 ע"' הטנע כררך היה לא עמלק נטלחמת הנ?חון גם הלא ח1קיהוו נימי סנחרינ למחנההקנ"ה
 )שם 'שראל ונני 'רו את משה יר'ם כאשר והיה כמשה"כ ונעותי נ?לותי רק ישראל,.גבורות

 ? כלל למלחמה ?ורך מה וא"כ '"א('"1

 נם'למעלה נ( המבש 3דרך נם א( סוגים, לשני סתחלקים הנם'ב : ה,א כך הדנר פתרוןזלולם

 הקנ"ה אין הטנע מררך לטעלה נמים והנה וכרומה, מוף 'ם קריעת בסו הטנעמררך
 המונים מעשיהם מצר שישהאל ונשעה מאר, גרולה ל,את שההכרחיות נשעה רתיקים נמקרים רקעושה
 'וררים שהמה נטרה הנה הרוחני, טמצכם 'וררים שישראל נשעה אולם כאלה. לנסיםראהם

 3פ' לעיל רואים אנו וכ"1 נמכע. ויתזר יתזר ומתלגש מתגשם הנס גם .מרה נאהזהבנפשיוהם,

 שמעו כמשה"כ מ1ה נזרע1ע העולם כל אשר מוף ים מקריעת , תוה"ק לנו תספר שם ,גשלח
 הסלע מן מים והוצאת הטן ירירת וכן י"ר(, מ"ו )שטות וכו' פלשת יושני אח1 חיל ירג1וןעסים

כל
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נידל ואחשורה8 עכ"ל, עליהם שעא נאלנך
 כל את להשמיד הגזרה ויצאה המןאת

 אהד ניום ונשים טף זקן . ועד מנערהיהודים
 נ' . אסתר )מגילת אדר לחדש עשרפשלשה

 אהשורוש של מסעורתו שנהנו מפניי"נ(
 והתשועה , ההירה כל על וענרו לצלםוהיאזחה
 הסלכה ואסתר סרדכי ע"י אז - 3אהלישראל
 וכמה . ולרירתו, לה' ישראל אתשהשיבו,
 ליהודים עה"פ 3,( )ט"ז 3מנילהשדרשו
 יהידה ר3י אמר ט"1( ח' )שם ארההיתה
 עשר,ם כי 3מררש טבואר וכ! , תגיה 11אורה
 מררכי אסף רבן 3ית של תינוקות אלףושנים
 ולעיל הורה, עמהם ולמד המדרשלביז

 . נזה. הארכגו דרך" "תמימיבררוש

 להבחיד הפץ הנה הרשע אנטיכ" 3ימינם

 לה"ר מעשהו ראשית ותהי מנוי ישראלאת
 ש3ת , מילה : כנון והמצמת ההורה למודאת

 מישראל חלק ונם וכו' אםורותומאכלהז

 והרעו הציקו והם , להם נלוו 3ריתמרשיעי
 פרשנו וב,ה געצמם. מהיונים יותרלישראל

 נגורים "מסרת . : הניסים" אל תפילתאת
 3יד וטמאים מעמים, (יד ורנים חלשים,פיר

 3שלמא וקשה , צדיקים" 3יד ורשעיםטהוריט
 הוא מעטים 3יד ור3ים חלשים 3ידננורים
 2יד טמאים -אנל, הטבע, מנדר היוצארבר

 כי יתכן הלא בוה, הריטתא מהטהורים
 למה קשה ובנלל ? הטמא מן חוקהטהור
 ובארנו ? שונים שמות ,3כ"כ היונים אתמכנה

 האויכ א( לישראל: אז היו אויבים שניבי
 אלו , הפנימי . האויב כ( היונים והמהההייוני

המתיונים-

 למלחטה לצאת ונחנית בחרב אוחזים ישראל כי רואים אנחנו ופה , נלותם נסים המה אלהכל
 "טפסיקה האלו הפרשיות שתי נין אולם ו טבעית בצורה "תלבש סתנשם כבר והנם עמלקננד

 אחרי בקרבנו"? ה' אהיש לאמר ה' את ונסו משה על התלונוו שישראל איך המספרת קטנהפרשה
 הנה ברש"י. יעוי"ש אבאא את ראית לשאול: בנפשו מעיז הכן , לה3ן עושה שהאב הטצותכל
 אינו שוב והבן ישראל, בכורי ה3ן-בני של ונפשו צורתו ערך את ומשפילים מפחיתם אלהבל
 קשתו את ולדרוך חרבו את לחנור הוא טוכרח רק סנחריב, טחנה את שהיה ע"ר נלוי לנםראף

 . עליו להלחם נמחנהו ש3א עמלק האויבננר
 התורה נופי בכמה מעצמו להנין תכונתו 3כח היה טדאי , בתורה פרשה שהוסיף יתתוהנה

 חז"ל הרנישו זאת את ו התורה את לקבל - 3א ,ה ומרוע ,ולקתמם
 ותבונתוו שכלו על שי0מוך מבלי לגוא הניעתהו שסועה אי!ו ובא"ו שמע שמועה )טהואמרו
 עמלק" "מלחמת ואח"כ , הטנע מדרך יצא נלף נם סוף" ים "קריעת המאורעות שתי כישמרו
 ראף איננו וכבר מדרגתם, מרום לרדת. ישראל יכלו כזה קצר וב,מן בטבע, מלובש כברהנם
 ולצאת חרב לחנור מוכרח כבר ישראל כי ח,קיהו, בימי סנחרינ מחנה את .שהיה ע"ר נלוילנם

 על לסטוך רצה לא שלמה, אומה בקרב שקרה הנדולה המהפכה את יתרו ובראותלמלחמה.
 ענדו, משה ע"י ה' מפי רק התורה אה לקנל ו3א שולל, יוליכנו פן , שנלו ונח נפשושלמות

 י ובא שמע - עמלק" "מ"לת לא אבל - עסלק" "ומלחמת סוף ים שייעת11ה1:
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 יותר להרע הרבו אשר טאחיעהמתיונים
 "מפרת אומרים, אנו היונים וכננר ,מהראשתים
 אשר מעמים" כיר ה-כים הלשים כירגביים
 וכנגר סאר, רב ועם נ3ה-ים הי1גאטת
 כיר ,וממאים אשרים: אנו הפניטיםאיבינו
 הרשעים כי צריקים" כיר ורשעיםמהורים,
 כמעשיהם יהורה ארץ את ממאוהאלה

 כעצמם היונים כי היה ולבפוףובתועבותיהם,
 אותם, גם 1רר16 בנחלתם מהסתפחגרשום

 .והפוגרמים השחימות אחרי יספררוכן
 האשפיור ערך היה~דים; עלשעשן
 עשרים נין וכוח המלך בהסכמת הי"גבענעריקמ
 הנאון היה כתוכם אשר היהורים ציריועעים
 פפר כעל א"ל אל3א יוסף ר'החכם

 עם האפיפיור היה השני ומצר.העקרים.,
 הראשי הטתעח המל1כה, וגרוליה3ישופים
 יהושע. הירוע המש1מר היהמצרם

 לארקי
 להניא התאמץ התרגשות רוב עםאשר
 אמ1נת אמתת על והאגרה רוונ"ך מןראיות

 כנחת לו השי13 היה1רים אחיו אולםהמצרים,
 ראיותיו, כל את לאל וישימו מענותיו כלעל

 הביא לא שנים לשתי קר31 שארך הלזהוכוח
 תקותם וכל הנוצרימן לאמונת תועלתשום
 לממרתו הגיע שלא כעם מרונ ואז ,נכזנה
 פפרי כל את ולשרוף לחפש צו האפיפיורנתן

 ולהשאיר המררש נתי את לנמלהתלמ1ר,
 אחר, כי"ם רק עירככל

 כזמניט, טההיממוריה אלה %כהראנו
 כי יהש31 אירופי איש כלהנה

 הבערות כזמן רק לקרות אפשר היה אלהכל
 הפנמיז"ששלמ

 אשר כזמנינ1 אבל כעולם,
 אפשר אי נעולם שולטים והחפש"שק1למ1ר
 ומה , כאלה ומכוערים נוראים מעשיםשיקרו
 כר1סיה יקר1 אלה כל אם המראה 1איוםנורא

 3רגל המתימרים . "הנרולים" ממשלתתחת
 והרת היהרות אה הם משמירים,חחפש",
 וג1ף נשמת על ואברון כליה וטביאיםמימורה
 הטפיצים והצריקים הגאונים הרכנש ואת ,ישראל
 מיתה אלי המה וצפו*ם במאסר ישימ1תורה
 שקרה וכפי לחו"ל, לברוח יקרימו לאאם
 שנשורסון יצחק יוסף ר3י הצריק הנאון הרבעם

 כמאסר שהושם מליכאוויץ הארמו'רשלימ"א

 בער "היעוומעקים" כריוני הני הלשנתע"י
 ובזכ1ת ,- רתנו קרשי לכל האמיצההגנתו.
 יצא עליה נפשו את הרף מטש אשרתוה"ק
 הטעש.ם וכל תיפ.ז, בתשז בי"בלחפשי
 ע"י כיחור נעשים כרומיה האלההנור~רם
 3תי את הע1כרים, "היעמסעקימהיה1רים
 כער קל1כים כהם ויעש1 יקח1 והכנסתהמררש

 עח3ריהם" כי ואם יהקוסמארים,"חבריהם,
 , עצ1מה כשנאה אהזם נם שונאיםהא"י

 ככ"ז , כנורע סאר שם נברה"אנמישמיות

 אחיהם את והפריצים הנבליםרורפים"היעווםעקים"
 האפיפיור.3ענעריקמ אשר ותחת ותורתם,היהוהם
 הכנמת 3ית עיר 3כל לכהפ"ח להשאיר צוההי"ג
 3ארץ "החופש" לוחמי זמנינ1 זוררי הנהאחר,
 ככל כמעמ כתהכ"נ כל את לוקחיםהרמש
 המעשיס אם ה1א נורא נטה ועיר,,עיר

 ובאים ) חוזיים ה3ינים ימי שלהאיומים
 שימחה!! מי ואין השטש לאין3ר1סיה
 כרורו נם רואים אנ1 הזה החזיוןככל

 בן פפום ר"ע, האלהי התנאשל
 הרפה 'אז היו ונוראי אז, היה יחיר לאיהורה
 הורה, ללמור שלא המושל לצוויששמע1

 שבא החברה ראש היה יה1רה בןופ*וס
 שיפסיק התנא על להשפיע חבריובמלאכות

 לטען ברנים, התורה כלמוד הקרש עבורתאת
 ילטרו שלא הגוזר הטושל כעיני חןמצש

ישראל
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 א, ההביא לא התנא אולם , הורהישראל
 כג13ר "דרכה , _התורה 3למוד עצטואת

 ברבים קהילות מקהיל "היה הרוחבטלחמת
 יהודהי בן פפום שאלהו וכאשר _כתורה",ועוסק
 לו השיב הטלכות"ו מפני מתירא אתה"אי
 וכו,, לשועל למה"ד משל לך אמשולר"ע

 דהשועל פירש שם בח"א המהרש"אוהנה
 מדטה רבכ"ם העולס, אומות עלקאי
 עדנה פרושו ולפי ממאות, לחיותאותן:
 לחיה ולא לשועל אף,ה את דמה מדוע ,קשה
 ק-י דשוגל יוחר נראה ל,את ו אהרתפמאה
 שאטר וע"ד , דיליה וכת יהודה כןלפפום
 נביאיך בחרבות כשועלים י"ג( )יחזקאלהנביא
 גדר, ותגדרו בפרצות עליתם לא היוישראל

 השקר נבשי את דסה טדוע להביןוצריך
 "כנף בם' בזה אמור יפה אולםלשועלימו
 לרור השועלים טבע כי השועל, בשירתרננים"
 ני ההויבה פתח ררך ילכו לא והם ,בחרבות

 ררך ושבים ורצים כחשה, פרצות פורציםאמ
 האדם אחרי ירדוף וכאשר שעשו,הפרצה
 ררך להכנם יוכל לא והאדם בפרגהיכנם

 הפתח דרך ולהכנם לסכב הוא ומוכרחהפרצה
 כערסומיות הנה ונמלמ, מתהפך השועל1ח1

 עושים הנכלים הנבשים הי ססש ככההשועל
 כחש" למען שער אדרת עהלובשים -כם"ש
 כל יבואו' ואליהם , לנביאים שיתראובכדי
 וכו' ומחלה ננע כל על לשאול ואשהאיש
 תן ססש, בהם שאין יודעים בעצמם הםוהנה
 ימות הוא ובסטת , יחהה טי החולה עלשמר
 היו לא השקר ולאמת לחזק כדי ולכן ,יהברה
 מילתא אם כי "וחלמ ברור דבראומרים
 על )שם( אמרו וכן אנפי,, לתרירמשתמע
 אשה שהיתה הרי יח,קאל נילקוט הוההפסוק
 בבמנה מה לוסר הנביא אל ובאהמעוברת

 אמר ולשכנהא ,כר, לה אמר נקבה או,כר
 יהבדה שלא מקום לו הניח הרי , נקבהשתלד
 תעיד נקבה תלד ואם מוב הרי גר תלדאם

 הניח ממש הרי , הנביא לה אסר שכךשכנתה
 כשועל ממש נתפם יהיה שלא להמלמ סקטלו
 הפרצה, ידי על לנום מקט לו שמניחה,ה
 לא היו ישראל נכיאיך בחרבות כשועלים11ה1

 אבל וכו' נדר ותגדרו בפרצותעליתם
 , ברור והוא כשועל פרצות השפהמלהנאתכם

 ,עכ"ד

 טש( )נ' נשה"ש הכהוב לנאר ישדבנזה
 קמנים שועלים שתלים לנואחזו

 לבאר ב1ה כא , סמדר וכרמינו כרמיםסחבלים
 לברוח השועל יוכל למען בהכרם הפרצהכי
 בו שירגיש מבלי שירצה עת בכל שםדרך
 הנדול השועל עושה ה,את הפרצה הנה ,בעליו
 לעשות - לנו "אחזו וזהוו , מרוכה כח לושיש

 מכיון אבל הגדולים, ש1עליס" - בהכרםפרצות
 הנה , הגדולים השועלים ע"י הפרצהשנעשתה
 השועלים גם ה,את הפרצה דרך יבואוסמילא
 "שועלים 11ה1: הכרם, את לחבלהקמנים
 יוכלו מה תשאל ואם כרסים", מחבליםקמנים

 השיב ע", להכרמו להזיק הקטניםהשועלים
 או קמנים עורם שהענבים בשעה כי סמדר""וכרמנו

 הקמנים, השועלים אף יוכלו 11ה , להשחיתנוח
 הפטוק על )שם( הטפורת בפרושוהמתבתן

 מתיחדים שועלים" לנו "אחזו שפירשהזה
 יראה בקרכם" אין רוח וכל ת"ח שלכלבוש
 קדשו ברוח והמשורר לדברינו, נומה זהכי

 מקרכנו יצאו ודור דור שבכל איך בזה,יציר
 ה' כרם את פרצו בערסומיותם אשראנשים
 מה' ישראל עם את שהדיחו ע"יצבאות,
 הסה אשר הגוים אלילי את לעבורותורתו,
 תיעכותיהם לנל ולהתסכר בתוכםיושבים
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 האלילות אשר ב1טנינו עתה וגםועצביהס,

 "התקרמות השמות תחת הנה , היא ל1רהכבר
 וחכטה" "הרבות של מכוה תחת אווהתפתחות"
 , יחר והקמנים הגרולים , 1מנינו שועלייפייו

 אלילות ע"י והפריצות התאו1ת התוענות כלאת
 תורה - שומרי עמנו אשר השונות,סשטוודהם
 אלה, בכל נממאו לא ומעולםמא1

 פפום השועל היה ר"ע התנא של ברה-ונם
 מענורת ר"ע את להניא שרצה יהורהכן
 לו השדב וע"1 , ברנים התורה בלמורהקרש
 כע"1 שאמרו ע"ר והוא , מהרגים בהטשלר"ע
 רכתיב מאי שטואל אמר יהורה א"ר כ'()ג'

 לא כרמש הים כרגי ארם ותעשה א'()חבקוק
 , הים כרגי ארם בני נמשלו למה , בומושל

 ליכשה ששלין כיון שנים רגים מה לךלומר
 מר"ן שפורשין כיון ארם בני אף , מתיםמיר
 שאמרן ו1הו עכ"ל, מתים מיר המצותומן

 במקום מתיראין אנו חיותנו עבמקוםהלאה:
 אני "ונרור שאמר ובמה עאכן"כ".מיתתנן
 השןעל כא ואבותיכם" אבותי שררו כשםואתם
 ישראל כין השנאה כי בוה ולפתותולהסירע
 לגוי היו מא1 פנעית פנימית אינהלעמים
 לרגלי חיצונית אם כי , לבנים מהאבותהעהנרת
 שאר מן וננרלנו נפררנו ירה על אשרהתורה
 - --התורה המברלת הסבה גסורה ,העסים

 , עברים מכל לנו יהיה ושלוה שלום אךא1

 אביתי שררו כשם - יחריו - ואתם אניונריר
 ולפי ליעקנ, אה עשו הלא כיואנוויכס,
 בן פפום כי היה מהראוי הלא ה1אתהשיקה
 לומר ואינו המושל לצווי והנכנע השומעיהודה
 למעלת ויעלה יתעלה כי , התורה אתמפיק
 הסה: אולם , התקיפה הססשלה אצל וקציןשר
 לפפום ""פסו בטאסר הושיבו אותו גס כיהיה
 סננה כן , רוקא אצלו" וחבשוהו יהורהנן

 המלכות לתוטכי להוכיח העליונהההשגחה
 הוא הסוף כי , פניהס על אולתמ אתהרשעה
 אחר, במאסר יושבים ושונאיה אוהביהאשר

 אאשריך ואטרן בעצמו פפום ע"1 שהורהוכסו
 לפפום לו ואף תורה רברי על שנתפסתר"ע

 את בראותו כי במלים", רנרים עלשנתפם
 ר"ע של הגרולה נפשן וטסירות רוחוגבורת
 וקרא התחרפ התורה ואור כח ע"י רקשנאה
 שנתפמת ר"ע "אשריך פנימית התרגשותמתוך

 תורה". רבריעל
 ר"ע שררים הררשה כי לאמר ישדכמערזה

 בשנות היתה מנמנם, היהוהצבור
 ועור בתורה ישראל יעסקו שלא המלכותנ1רת
 מעמל תגע עיף היה והצבור , כאלוג1רות
 כי גרם 11ה ישראל, עם על והרריפותהצרות
 מרויקבלשונו: 11ה ררשתו, בשעת מנמנמיםהיו

 מנמנמים היו יחיריס לא כלוסר מנמנס"אוהצבור
 כי מפני מנמנם, היה ככלל הצבור אםכי

 בשטעם הררושות וההתרגשת( ההתעוררותחסרו
 ר"ע, התנא מפי יוצאים חים אלהיםרברי

 ער כ"כ', עליהם תכפו והצרות הג1רותכי
 והרגשותיהם חושיהם כל את ישראל אברואשר
 כנר כי שהגיע כ1ה "מצנ , ונעלה רוהמלדבר

 לעוררם" "וכקש לנחוק ר"ע מצא מנמנם""הצכור
 רהלא רבמלי, ענירי ג1רות כי , נחמהברברי
 כל את ולאבר להיג להשמיר בקשהמן

 ישראל נצולו המלכה אסתר וע"יהיהורים,
 נתרומם וקרנם לחיס, מטהז הרורשבאותו
 ישראל יחת בל עתה כן , ראש למעלהבכבור

 יהא ולו המממשלה, של והרדיפותמהג1רות
 תשועת תצמה א, גם כי ברור אהר צריקאפילו
 א"ר ב'( )ל"ח ביימא אמרו דהלא ,ישראל
 צריק בשביל אפילו ייחנן א"ר אבא ברחמא
 וצריק י'( )משלי שנאמר מתקיס העולםאהר
 ע," א1 באה ישראל ,(שועת ול1א,ן עולם,יסור

 מררכי גם הלא וא"ת , המלכה אסתרהצרקת
 את נם בררשתו ר"ע ה1כיר לא ולמה א1היה
 לשימתו ר"ע ייל אולם מררכי? הצריק1כות

א1יל
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 ר"ע ררש 1( )י"א במופה רהלא , בזהאזיל
 שה'1 צרקניות נשיס בשכר ס"א( נירסת)לפי
 אף וכר, טטצרים ישראל נגאלו הרורנאותו
 ה,כיר לא מ"ם ואהרן משה במצרים א,דהיו
 מצא ה"נ בן , הצרקניות הנשים עות אתרק
 בזכות ישראל תשועת את לתלות לנכוןר"ע

 לבר. אסתרהצרקת
 לרון, יש אמתר צרקת עיס יעיאלא

 המלך לחצר נשתה דעצס_ הואאטת
 אסתר ותלקח כטשה"כ באונם היתהאחשורוש

 שנלקחה מ,1( כ' )אסתר אחשורוש המלךאל
 ,תמיטי כררוש נזה שהארכנו וכפי ןבאונםכע"כ
 הלא אח"ב אולם , נאתם היה הכל כיררך",
 עשתה רהלא טמלכותה רצון שביעת ר"יםאנו

 אל לכוא המלך גת והזמינה מעצמהסעורה
 עה"פ א'( )מ"1 בטגילה שפרשו עטוהטשתה
 אבא ר' אטר פ"ז( ר' )שם כרת לאאשר
 עכשיו ער ויום יום שבכל היה כרתשלא
 הקושיה פאמת "ילס פרצון. וקכשיונאונס
 "טה נררשתוו נופיה ר"ע התנא הקשההזאת
 ? וטדעתה טעצטה שתמלוך" אמתרראתה
 להטשתה הטלך את טצדה קריאתהדהלא

 מהטלכתע רצון ושביעת הסכמה היא ,שעשתה
 ? בישראל צרקת תעשה והכ,את לה,שנתנה
 של בתה בת שהיא אמתר "תבוא השינוע"ז
 חפא, פלא היו וטלם ח., ע' ק' שחיתהשרה,

 ד כבת מ בת ע"ז ררשו בטר"ר הלאכי
 פת אינה שהרי לחפא, כ' כבת ק' ופתלנף

 שנזכר שנה טשנה נן ררשו פירש"י ולפיעונשין,
 הלשון מיתה- זה ילפינן ולהרמפ"ן כלל,בכל
 והשוה שכללן שרה" חי "שני ואמרשחזר
 חי דשנות מזה מנואר עכ"פ ויעי"שזאותן,
 וכ' ק' על "ותטלוך חמא בלא טלן היושרה

 ע.י טאוסה חמאה לא היא גם כי להורותה'"

 כללית תשועה הניאה עי"ז כי , הטלכותקנלת
 מרינות פכל מפוזרים היו אשר עטנוכער

 .מלכותה
 , עמז את ה ימוש לא כי ר"עדד4ר~יטרז

 וטושיע נואל נטצא רור נכלוכי
 , ואסתר טררכי בימי שהיה וכררךלישראל,

 טפני הטנטנם" "הצטר רנשי את לעוררתוכל
 הפנימי האו'ב ועקת המושל של הצרותרוב
 והטושל הצר לרוח הטתבוללים אחינז,של

 אנשים להם ה' יקים עתה גם וכיהחיצוני,
 את וימפרו בפרץ יעמדו אשר המעלהרמי
 התנא את שהיה כררך השם קרוש עלנפשם
 השם קרוש על נפשו את שממר הרורשר"ע
 לרוחהמ ה' יחיש ובזכותם , נאחר נשמתויצאה

 1 נכנור תרום וקרנם ,ולישועתס

 הנניא רברי ינוארו למעלה האמורוע'צ8
 נמ' כי הטעה-ר ררושנו פראשהנצבים

 אם רק שתהיה אפשר לאיצו ישראלשיבת
 שאטרו וכטו העם, כל לקנין תהיההתורה
 , אקבצם עתה בולהו תני אי א'( )ח'בב"ב

 שרים. מלך ממשא יחולו טהם מעפואם
 עוטרים כולהו" "תני של לטררנת להניעאולם
 ואנני ומכשולים מעצורים כטה נררךלשמן
 .לזאת ה,טן. מאלילי החרשות התורות שלננף
 לפנות בשערים" ענרו "עברו הנביא,קורא
 את הטעכבים והחתחתים המעצורים כלאת

 וזהוו העם. שררות כל נין התורההפצת
 המסילה פול1 עסול1 ? טה וע"י העם", ררך"פנו
 לטען לתורה העולה הררך את מאבן"סקלו
 ואם התורה. קפלת פעת שהיה למררגחויבא
 עלינו יןצר כלי כל הנה בת,רד, נדנולאך

 ולהשחית להרע , משלנו ברית וטמרשיעימהעמיס
 על "רריבנו תצילט התורה כי יצלח,לא
 על התורה נם להרים והאשר, ההצלחהבטהי
 העמים"! על נם "הרימו וזהוו העטים,כל
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 "א......
 כ1ו 1יצ ן1

 תמצש צדקה בדרף יףבה תפארתעמרת

"ליי"  בכפטם ולקי י4 )אעה יחשלש חמא חמא דנתיב בנפלש"כפאו
 חמאתיה' בכל כפלים ה' מיד לקחה כי מ'( )ישעיהדכתיב

 )מדדש אלהיבם, יאמר עמי נחמו נחמו )שש דבתיב בנפל'מוטתנהמימ
 א'(,אר"ב

 הלא עבירות בשתי חמאו באמת ראם בכפלש" ,חמאו הלשון על א( : יהעירדי"ט
.

 ררק משסע בכפלים חמאו אמרו וכאשר בשנים, חמאו לאמר ?ריך היה א1
 אי1ה לרעת ולריך לשנים, הקב"ה בעיני נחשב הוה החמא אולם עשו, אחרחמא
 הכוונה אם באור, צריך נ"כ נכפלים" ,51ק1 ב( לשנים, שיחשב עשו אחרחמא

 ז הקב"ה של בחיקו עול-חלילה-יחשכ כסו הלא שעשו, החמא ננר בכפליםשלקו
 אמר צדקה של בחה היכן עד דוד בן שלמה את שאלו אבוהד4ל"ך*

 לאביונים נתן פזר קי"ב( )תהלים אבא דוד פירש מה וראו צאולהן
 ב'(, י' בתרא )בנא בכבוד תרום קרנו לעד עומדתצדקתו

 כי ירענו לא וכי רור" "בן אביו שם את נם הכא הוכירו מהע א( לרקרק:די"מן
 אבא" "רור פירש מה וראו צאו ריק בתשונתו שלמה וגם הוא? רור בןשלמה

 הצרקה, ומעלת בשנח המדברים משלי מספר רברין את הביא לא מרוע ב( זומרוע

 וכבוד צרקה חים ימצא וחמר צרקה רורף וכן י"א( )שם עור ונוסף מפ1ר יש :כמו
 בח.א, במהרש"א ויעוין אביוו רור רברי להנ,א ורקרק ב"א(,)שם

 לשריון הצרקה המשיל מרזע להבין וישנרול, במעלת נרבר יצמח ררושנו שיחפרם
 מהרבה המצמרף אחר לדנר ולא רווקא רבריהם ונקרים וערבה ה?רקהגודל

 וחלקימ רכתיב טאי וכו' רבא. אמר א'( מ' )בזבז"ל
 נלויה כבר הצרקה מעלת נורל באמתף"נה ,ה שריון טה לך לומר בשריון צרקהוילפש
 החוצכים 1"ל חנמינו מפיןטפורפמת - אף , נרול לשריון מצמרפת וקליפה קליפהפ5

 נמעלתה מאר וטפליניט אש להנות נטאסריהם לחשבון מצמרפת ופרומה פרזמה בלצרקה
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 3סתר צרקה העושה גרול )שם( אסרו כיער
 שקולה יומי רב אסר 1שם , ר3נ1 מסשהיותר
 עלינו והעמרנ1 שנאסר , המצות כל בנגרצרקה
 ובסררש סצות, אלא כאן כתיב אין מצוה ,מצות
 אסר 3"כ א3א ר' איתא א'( )פ' ר3תיאיכה
 והתחתונים העליונים מעמיר מי לוי ר'בשם

 ער אלהים וצרקתך הה"ר 3יר שעושיםהצרקה
 היסיני, העמור כי בבאורו והנראה עהש,מרום
 עליו נשענים התבל מצוקי אשר התוךעמור
 העולם כל אשר , והחסר הצרקה עמורה1א
 מתקיסים השמים עוף ועד האדסה מרמשנולו
 הסר עולם המשורר שאמר וכמה ירו,על
 לכל וממיב הטוכ האל חסרו ל1לא ני ,יבנה
 וקיום, העמרה נברא לשום היות יצוירלא

 בהרמותו לא אם ארחו את הארם יזכה1במה
 רמומה 3פ"ק וכטאמרם החסר במרת בוראואל
 מה , הק3"ה של מרותיו אחר הלר ט'()י"ר
 לארם אלהים ויעש רכתיב ער1סים הלבישה1א

 הלבש אתה אף ויל3ישם, עור בתנותולאשתו
 בתב רמ"ז( )סף יו"ר ובטוש,ע בףער1מים
 שמבקש שכמו לבו אל לתן להארס וישח"ל:
 שמבקש וכמו , פינפתו לו שיזמין הק3'יהמאת
 שישמע )ריך כך שועתוי שישסע הק3"המאת
 הצרקה ע"י כי לפ"1 נמצא , העניםשועת
 ש"ע יבא 3א , עושים ישראל אשרוהחפר
 מטה ברואי כל על 1ט1כ1 חסרו ממרתהאלהי
 האיש געשהע כי , מעלה וצבא שרפי עלונם

 1מרוסס מעלה ה1א ה' ממצות אחתהישראלי
 של בפמליה בח ונותן כולו העולם בלאת

 כי באופן ה'" "ררך בררושנו כמבואר ,מעלה
 האלהי שפע את המורקת הצנור השהצרקה
 לשום היה לא. הצדקה ול1לא העולסות,לכל
 להשפעתה צריכים נולם ני ועסדה, קיוםגגרא
 העליונים מעמיר "סי מאמרם באורהה1

 ע"י כי ביר" שששים הצרקהוהתחתונים

 שפקה הקב"ה יריק הארם שעהטההצרקה
 וכסבואר, העולסות, לכלברכתו

 אני כמור לרער ואהגת אמרה התורהובם
 הראשונה ובהשקפה י"ח(, י"ט )ויקראה'

 בהקרם וייבן לרלעיל, מקושר בלתי ה"י "אניסיומא
 )הלכה טלכים מהלכות בפ"ח הרס3.םטש"כ
 ונזהר מצות שבע המק3ל כל : 1,"לי"א(

 חלק לו ויש אוה"ע, מחסירי זה הרילעשותן
 אותן ויעשה אותן שיק3ל וה1ט הבא,לעולם
 ע"י והוריענו בתורה הקב"ה 3הן שצוהטפני
 הכרע מ*ני עשאן אם אנל ונו' ר3נומשה
 אוה"ע סחמירי ואינו תושב גר זה איןהרעה
 הישראלי האיש וטכ"ש עכ"ל, מהכמיהםולא

 רק כג1פו חנרו את ולהימיב לאהובמחויב

 הרעת, מהכרע ולא הקכ"ה בהן שצוהמפני

 שתתקימנה אפשר אי השבליות המצוות 8פיל1בי
 תמו התורה אותן צותה לולא חארםאצל

 התורה צותה זאת ואת , הבא ברר1ששננאר
 ה'" "אני כי 3אופן כמוךי' לרעך"ואהבת
 לבאר יש עור היעת, מהכרע ולאהמצוה
 3ן יהושע רבי א'( י' )רב"ב . הגמראע'פ
 הצרקה מן - עינו המעלים בל אוסרקרחה
 ט"1( )רברים הכא כתיב ע"1 עוברכאל1
 , כליעל רבר לבבך עם יהיה פן לךהשמר

 כליעל, בני אנשים יצאו י"נ( )שם התםובתיב
 ראף הלא וסעתה ע"1. כאן אף ע"ז להלןטה

 כעת ולהושיעו עמו ולהימיב חברו אתלאהוכ
 באלו ר"ה יהיה כן יעשה לא ראם ,רחקו
 ואז כמוך" לרעך "ואהבה וזה1: , ע"1עובר

 ע"1, עובר כאלו ירסה ראל"כ ה'"גאני
 קריסה, הפונה מאמרנו לבאר פארבמער~דק

 סר1ע 3ו להתעורר ישאשר
 אחר לדבר 41א , לשרי1ן הצרקההמשיל
 יקר רעיון אולם חלקימו מהר3ההמצטרף

 העוסר האיש רהנה , כסאמרם חז"ל לנ1הורו
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 סבכוהו אשר האףבים מזל המערכהפשרה
 טות, חצי 1יקים עליו ויורו עברין,מכל

 לראשו מעל ישפו רשף כבני שחתוכרורי
 " הטות יין בינו כפשע כי ערוסביבותיו

 לו בתתו הטות ממר וחלצהו 3א אחרואיש
 מהחצים ולמחפה למגז לו יהיה אשרש-יון
 כטתא כהשרי1ן ישמה הלא עליו, יע"1אשר
 ותכף חמתו, קנה ע"י -כי יען רב,שלל

 יעמרו ככה האחרונה, תקחעו ,ה כיילכשהו
 - הפנימי האויב עם הטלחמה בקשריאחב"י
ל , והיהידת - הדת רמחריבימהרימי  - והחיצוני 
 ריק ויבנו פוללות ישפעו אשר העולםאומות
 הפנימי האתב תחתיהם; היהורי אתלהכניע
 ישריש תעחתיהם האומה קרשי כלכהשחיתו
 וררור, "חפש של המם" תחת משובשותרעות

 לשמן כהציגו והחיצוני , הזטן לאלילילהתטכר
 הטים גלי , השן פנעי את , היהורי3ררך

 וחצי הטצוקש, ימרים החים שלהורונים
 לראשם טעל 1עכור שמוף וישטפז י1רמוה,מן
 למגן היא אחת ורק ככירים, טיםכ1ים

 כראטר מחסד הצרקה - 1עם 3יוםולמחסה
 עושו טינ*כו בטטותא טהו,א לנני רבאלהו
 כטלכתעא, שלמא לכו רליהוי היכא כי הרריבהרי
 א'( י' )שם מש"כ בהקרם וכאורו א'(, ט')שם

 סר"ה, לו קצובין ארם של שט11נותי1כשם
 וכו' מר"ה לו קצונין ארם של חסרונותיובך

 כחלמא להג ח1א רריוב"1 אחתיה רבני האכי
 שקל עשינהו רינרי מאה שבע לטיחמררבעו
 כי דינרי שינסר נבתהו פש לצדקהמיג"הז
 קשר רבי שרור רכיפורי יומא סעליממא

 חסרונותיו רגם מ1ה טבואר עכ"ל, וכףנקמינהו
 האיש "שרי מה"ה, לו קצזבין הארםשל

 ונהען לחמך לרעכ פרום_ הלא ב1ההמקמם
 הצרקה, מן מקטץ האיש אם אולםלעניס,

 למם הכפף לתת יוכרח כי יהיה הסוףהנה

 בממוחא מח411 לבני רבא שאטר ו1הו ,המלך
 לבני ריוכ'1 שעשה ע"ר , הרדי בהרי עושומינמכו
 למען לצרקה 1ה את 1ה הפיפו כןאחתיה,

 מסים מכם לגכות בעקיפין הטלכות תכאלא
 , נר'ה שנג1ר כפי להחסירכם שוניםוארנוניות

 בטלכמעא", שלמא לכו רליהף היכא "כי :ו1הו
 נגד לשריון היא הצרקה כי לפ"1נטצא
 ננר גם לשריון היא וכטו"כ החיצוני,האתב
 תניא )שם( ח,"ל שאמיו וכפי , הפנימיהאויב
 וחסר צרקה כל יומי כר' אליע,ר ר'אמר

 ופרקלימין גרול שלום ה1ה כעולם עושיםשישראל
 כי , , וכו' שכשטים לאכיהם ישראל כיןגרולים
 אפילו שגם__ לנו מראתע והחסר הצרקהסגלות
 השביב נפשון בחביון נוצץ עור החומאאצל

 נתען ו:ה , הוא א-א של מ,רוו וכי ,היהורי
 לשלהבה עור יתפרץ השכיב שאותו ערוכהלנז
 לשלמתק ויביאהו נפשו, כל את שתלהטיה

 לה', ויתקרכ הרעה טררכו שישובגמורה

 גד1לים ופרקליטין גרול "של1ם שאסרו:ווהו
 כי כאופן . שבשטימ" לאביהם ישראל3ין

 את הטצלת לשריון, נמשלה כאמתהצרקה,
 מכית יסובכוהו אשר אויכיו מכלהארם

וטחו,ן,
 המר"ר כהקרם הטאסר בנאור לשר ישעדן4

 ראובן ר' כשם . פנחס ר' 11"ל בהר()פ'
 נותן הקכ"ה לעני פרזטה שנותן מי כלאטר
 לו נותן לא נחעןוהלא פרוטה וכי פרומות,לו

 בעשר ככר היה כיצר הא נפשו,אלא
 תשע אלא כירו ואין בשוק עוטד ועגיפר1טות
 ונטל . פרוטה לו ונתן אחר ובא ,פרושת
 הקב"ה אסר עליו נפשו ושבע ואכלהככר
 מתוך ל?את מצפצפת שגפשך כשעה אתהאף
 מ,היר משה לפיכך לך, משיבה אניגופה

 ל"בון ויש עכ"ל, אחיה ימוך וכילישראל
 כעשר ככר היה כ1ה: כציור האריךלמה

פר"ות
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 תשע אלא 3ירו ואין 3שוק עומר ועניפרומות
 אחד ראם לאמר, ה"ל רבק?רהפרומות,

 ושכה ואכלה ככר ולוקח לעני פרומהנותן
 של בהמשל א,לם וכו', אמר עליו נפשיאת
 ויפה 3וה? ללמדנ, 3א מה 3שיק הלחםסחיר
 1צ'ל מהר-א הנאון המדרש 3טונתאטר

 מ'( )דרוש יהושע" ,עמק בספרוממלאנים

 להעניי הבאה ההנאה על הם התשלומיןכי
 וההנאה שנתן, האחת הפרומה בערךולא
 המררש; אמר וע" , משו את לו שהשיבהיתה
 אין והעני פריטות 3עשר ככר היה כיצרוהא
 פרוש , פר,טה לו ונתן אחד ובא תשע אלאלו

 אפ"ה אחת, פרומה רק לו נתן שלאאע-פ
 עשר של כבר לקח ה,את הפרומה שעשניון

 לא הפרוטה לו נותן היה לא ואם ,פרימות
 הפר,טות, עשר של הככר את לקח יכולהיה
 פרוטות, בעשר הנותן ע"י לו 3אה ההנאהוא"כ
 של ככר בעד לו משלם הק3-ה אףול,אח
 לא שלו הפרומה ש3לא כיון פרוטות,עשר
 האמוי וע"פ עכ"די הככר לקחת יכלקיה

 מה לשריון, ?דקה של הדמיון שפירמבואר
 קליפה רק תהסר 3אם אשר ה,ההשריון
 שם ימצא החץ כי השאר, נם תועלנה לאאחת
 ריא האחת הקליפה ונמצא לה,יק,מקום

 ככה השריון, כל את ומשלמתהמצטרפה
 פר,טה רק תחסר שבאם אפשר 3צדקהגם

 הצמרפות ע"י ורק הענין, כל יבומלאחת

 הראויה, שלמות לידי ויבוא הענין יונמרכולן
 ונומל טשתבר חא שנותן אחת 3פר,טהונמצא
 ה?דקה הפשילו שפיר ולוה כולן, כנגרשכר

 שישמח מהראוי מאר מה ומעתהלהשריון,
 לאי,ה לה' תר,מה בהביאי הישראליהאיש
 הוא לבד נתינתו בעד שבד לא הן כי ,ענין

 כולן, שכר רק ינוטל

 הצדקה 3מדת ומעולם סא1 המצמיןדעכהנו
 הויות ,ה הנה , העמים שאר נגדוהחסד

 ע"י ההורה עליו השפיעה אשר הכ3ירלהרוח
 מקום ובכל אש, להבות החוצבוםמאמריה
 היא ולגרנו לכרטו , לשדהו אם פונהשהוא
 לאחיו ולהושיע לחלק וא,היות 3דיניםמוקף
 את עמוק עמוק השרישו אלה וכלהעני,

 היה,די. 3לבב והחסד הצדקהמדת
 נם לקצץ התחילו האחרון 3ימן~פ~לכ(

 "לנריבי להו ניחא לא , האל,בנטיעות
 מצאו גם , פתחיהם על העני שידפוו,מנינ,"
 ומהם , מהוגנים שאינם ענים הללו הדליםבין
 סחוירים המה וגם נ?רבים .'שאינם אנשיםגם
 א'( פ"ח )כתובות חו"ל כי ואף הפתחים,על

 שאילמלא לרפאין מובה ונח,יק טאואמרו
 "נדיבי אולם וכף, יום בכל חומאין הינוהן

 "וער ויסרו ותקט עמדו יחשבו, ,אהרת,סנינו"
 להענימ, התומכות השונות החברות מכלמרכי"
 , הפתחים על לח,ור העני על אסורואסרו

 ברעב, יומת מות "יהם את ימרה אשרוהעני

 ולח,ור , מאשה הועד סקופת לו ינתן לאבי
 רשאי, איננו הלא הפתהיםעל

 טקורית לא חלילה הואת, ההעההמרה
 מהעמים למדוה אם כי בעמנו,היא

 לא העפים גם כי 3קרנס, יושבים הםאשר
 לבקש או הפתחים על לח,נר להעניםיתנו

 ויראה נדבה מבקש העני אם והיהנדבות,
 יובילוהו המשמר, על העומר הששר ,אתאת
 וימסר פרטי;כל עליו יערן המשטר,ל3ית
 הענים נער ורק חמאו, על המשפטלנית

 כלל ולהשתבר לעבוד' יכולים שאינםהחלשים
 עליהס קורא והנני כללי". ענים עבית'יוסד
 רבן נענה 1( י' )בב"ב 1") חכמינודברי

 ישיאל אל, גוי תרומם צדקה ואסרנמלשל
 וחקך , 3ארץ אחד גוי ישרחל כעמך ומידכתיב
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 עושין שעכו"ם וחסר צרקה כל חטאתלאומים
 13, להתיהר אלא עושין כשאין להן היאחטא

 וההברל המרחק נורל את 3,ה הבליטוחכמינו
 . התורה רוח לפי הצרקה במרת לעטים ישראל3ין

 "אין מקים הוא לכל, פתוחה ירוהישראל
 לקים מהפרסוס מתרהק הוא למ11נות",בורקין
 אף, יכפה 3סתר מתן )כ"א( במשליהכתוב

 העושה גדול אר"א ב'( ט' )בבזב אמרו:1ה1"ל
 נאמנו ומה דננו* ממשה -יותר בסתרצדקה
 מצטתן הצרקה בפרת נם כי :"לרבריהם
 ,וטי ואמרו בתבל, אשר העמים כל נגרעמנו
 שאר אנל 3ארץ", אחד נוי ישראלכעמך
 והחסר הצרקה טמרת המה רחוקיסהעטים

 ובוחרים 3"רט, והצנועית , נכלל,הישראלית
 עי"ו שמם ויתפרסם שיתורע כאלה3מוסרות
 לא1מים .,וחסד מאטרם: ו,הו כנור,1.נחילום
 חטא עושין, שעכו"ם והסר צרקה בלחמאת
 13" לההיהר אלא' עהפין נשאין להןהיא

 את להקטין כרי ועור בנדינים, שםולקנות
 אם , עליהם טוטלה שתהיה המרוכהההוצאה
 מספרים וכאשר ביחור. עני לכל לתתיצטרכו

 לי0ד הפכטתו לנקש בעה"ב 3ח1 אחר לנאון3י
 יצטרט לא למען העיר עני בער טרכ,י""וער
 והשיב הפתהים, על .ולתוור להתב,ותהענפם
 לבקש הענ*ם 3או לו כי בחכטתו: הגאוןלהם
 .הוא, הו~'ם טובת כי ירעתי א,' כי 1אתאת

 טובת בי הש אות נאתם אתם כאשראבל
 הוא...3עה"ב

 כי האספות 3אחת, אמוהה מלתיוכנבר
 מיוחרים חוקים חקקה' התורההנה

 "אה, שכתה, לקמ, להם שיתנו העניםכעד
 הששית הפתנה "וא עני ומעשר , ועוללותפרט
 מתנות )בהלכות הרמ3"ם כמש"כ הארץ3ורע
 מד,ע קשה שלכאורה הל"א(, פ"1ענים
 הארץ 3ורע הענפס מתנה; את התורהחלקה

 קבעה ולא , פעמים בשש כאלו קטנותלמתנות
  ולמה ? הכל את שתכלל הנונה אחתמנה

 לקומי בתר לקוטי ללכת להתכ,וו;להענתם
 3שרה, עומר שכחו פן ולהת3ונן הקוצריםאחרי

 הפאהו על ולחכות השדה גסקו לעמורוכן
 הכרמים את ה3צירה אחרי לנקר להענפסלמה

 2שעת שנשרן ענבים נרנירי אחריולחפש
 את להגריל היה טונ .יותר הלא ,ה3צירה
 שתי תחת - עני המעשר של השנשמספר
 שהמה השביע של והששית השלישיתהשנים
 ללכה לההג,ות שיצטרכו מ3לי -מקכלים

 13ה יררה התורה אולם המתמת? חמשתאחרי

 הטתנהן ששת , מכל שאם האדם רעתלסקי
 לא הבעלים הנה גרולה, אחת מתנהתעשה

 יתנכלו והקמצנים העין צרי וכיחור ,יתנוה.
 ברעב. ינועו והענפם ממנה, להת"פהאיך
 הומקר הללו בהמתעת התורה רצתהל,את

 להקת את שיראה ע'י הלב עללהשפיע
 עומרים והאלמנות היתומים הרענים,הענפם
 וטבע תארם, משחור נתשך 1.חפים,ערומים
 שרהו את לקצור נומר שהוא 3שעהה"דם
 וצותה; התורה נאה לב,"וא, וטוב שמחלהיה?
 ולנר לעני , לקצור שרה פאת תכלה1."לא.
 1בהיותה "( ט' י"ט )ויויא אותם"תע,ב
 לה אין הלא טהת' הפאה כן קמנה,המתנה
 נרנת 5פי יקפמנה איש כל 3טח הנהשעור,
 )מצוה,רט":( הרא"ח פרש וכן הטוב.לבו
 להיות רצה השי"ח כי המצוה משרשיוו"ל:
 טנה מרה 3כל מעוטרים בחר אשרעמ1
 נריבה, ורוח 3רכה נפש להם ושיהי' )תקרה
 הנ"ש חתפעל הפעולות מתוך כי כת'וכבר
 ספק ואין , 3ה ה' 3רכת ותחול מההותהיה

 א' חלק האדם 3הותירכי
 3שדה מ0רותיו-

 3נפשו תראה הצריכים, 13 שיהנוויפקירם
 והמאסף וכו', וטבורך נכון ורוח רצוןשובע
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 שיהט גרכה אחריו ישאיר ולא הכית אלהכל
 ויתאוו 3קוסותיה השרה רא1 אשר האביוניםפו

 יורה ירעב1, כי 3ה נפשם לסלא אליהתאוה
 תבואהו, רעה ונפש לב רוע ספק 3ליבנפשו
 מוררין סורר שארם 3סרה ר,'ל שאמרווכטו
 גם הפשפ ע"צ לנו יספיק הענין 11הלו,

 עכ'ל, ועוללות הכרס ופרפ אאה שכחהגלקפ

 מסש . הללו הרא"ה סיבריהמורם
 רצתה התורה כי הנ"לכרבריו

 הלב ניסי על לפעול העמם מתטת ע"יא(
 בעי ליבא רחסנא כי , אוהם לרכך הנותןשל

 והאלסנה והיתהם העני סצב אתשירגיש
 בצערם ישתוקי אליו, הבאים ללחםהרעבים

 3ורע הטתנות את חלקה 3(להושיעם,
 נם סעצורימ יסצא1 לא לסען , לששהארץ
 גרולה לנתוה שיררש ע"י ותכונתו טבעומצר
 מתנות לתת להארם הנקל כי , אחתגפעם
 הטה גם כי אף פעמים, פכסהקפנות

 הנפש 3עלי ועל נרול, לחשכוןמצפרפות
 היא 71 כרכת כי ה' 3רכת תנוחהפוכה
 בתהלת הנצב בהכתוכ סטאר זה הלתעשיר.
 הנתינה אס לאביונים" נתן שפ,רררושנו
 התחכסות וכלי הפ,רנות כררך היתהלהענים
 צרקה הנה הצרקה, סעשה את ולמעמ להקפיןזיך
 פן יפחר ובל תבמל. ולא לער תעמורכזאת
 ויתרלרל יתרושש הצרקה של הפורטתע"י
 ארר3ה אמר ל:ה וכבורו, סנרולתווירר

 , הצרקה כח נרול כי 3כבור' תרום.קרנו

 עדתנו כני את לעורר נטקדלותדב:עכמד*י
 השחפה אחת לעיר ע1רהלהחיש

 ררושנו, 3ראש הנצב המאסר את פרשתי ,באש
 צרקה", 3על ה1א "העני : השלם פתנםירוע

 3ארטונות היושב האיש , הוא כןומאמת
 סצב את היטב להרניש יוכל לא ,מבטחים
 3עצמו שסבל האיש ורק , ללחם הרענהעני

 נם יונל ה1א , ונרורים נלות , ועוניסחסור
 האוטלל העני טצב את להרניש פ1בהגיסי

 3סאסרו אבוה ר'_ באר זה ואתוהנררף,
 לסלך שאלו גלומך רורי, 3ן לשלסה"שאלו

 והשיב צרקה, של כחה הינן ער טלך3ן
 כלוטר אכא" רור פירש סה וראו אצאולהם

 3ארטון טשיי היושנ מלך, גן טלך 3היותיאנכי
 את להרגיש אוכל לא ושלוה 3סנ1חההסלך
 רקיע סרום ססצבו שירר האביון שלמצבו
 וסת~ה קש,רה ערנה ונ"שו , ארעא תהוםער
 א3א' ארור ורק הקורטים, חיו סררילכל

 מות ואיסת 9חר וסחסור, רעב הר3השסכל
 שאול ספני כטערה והתחבא ףנון,צרה
 והנורר הגולה חף את להרגיש יכולהוא
 יכול הוא רק _ה1א , לטח וסקום כית לושאין

 ורבריו, אנכי, לא אבל , אלה כל אתלהרגיש
 האסת. למטרת קולעים וינון רעכ סתוךשפרש
 לא בבתיט ושלוה כסטחה היושבים אנחנוהם
 אותה של הנשרפים סצב את להרגישנ1כל
 עם המוקר על כולה כמעפ שעלתההעיר
 פתנלגלות סש"חות מאות סררשיה,כתי
 ממשסשים הסתו ויטי השטים, כפתתחת

 סהירה עזרה ול:את אזו יעש1 ומהובאים,
 לנ1 תהיה הזאת הירקה וזכות סאר,נחו?ה

 , ולסחסהלסגן

 אם נתן' "פזר הכתוג: יטאררב:זד:
 הפזרנות, ררך על היתההנתינה

 , מסצט ירר עתה שאך "לאביע" ?ולסי

 הקודטיס, לחטו וקשורה טר~ווה עודנהונפשו
 הספ,ר הנה "עני', ולא "אביון" נקראולזאת
 ר1חני שכר א( : רברים שני ישתכרה,ה
 שאפר וע"ר לער" עומדת "צרקתו11ה1:
 3סקום גנזו אבותי א'( י"א )נב"ב המלךסונבז
 שאין 3סקום גנאי מני בו שולמתשהיך
 לעולם גנוי אבותי וכו' שנאסר 13 שולטתהיר
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 5:( וכו' שנאמר ה3א לעולם גנזתי הוניהזה
 במאמרם 3כב1ר" תרום עינו כי נשטי,שכר

 שתתעשר. 3שביל עשר תעשרעשר
 של כמ"ע הנבללים והחפר הצרקהאדלם

 שבארנו, כמה כמוך לרעךואהבת
 כמה כולה התורה כל כוללת היאואשר
 )שנת יהתניר שפא להנר הלל התנאשאטר
 יחר: רברים שני מצמרפים כיומה הנהל"א(,
 ה' צווי לחברו, ארם ובין למקום ארם3ין

 השני הכית חורפן בעת ולכן לרעהו,ועזר
 )ט' ביוטא כסבואר חנם שנאת ספנישהיה
 3כ'1 הוא אחר כי אם הזה החמא הנה3'(

 ריקו זאת וו:ת ול,ולתו. לה' לשנימ:יחשכ
 חטא שנאמר בכפלים עחטאו בלשונפ:חז"ל
 חטא רק כי אם כלימר ירושלים"חטאה
 כין נוגע 3היותו הזה החטא אכל עברו,אחר
 טה נקרים וטעתה שניסי 13 יש לחכרוארם

 ואתחגן בהפמדת נחל" "ערבי. 3פפרשמונא
 להבין ויש אלהיכם, יאמר עמי נחמונחטו
 אלהיכם יאמר וסהו נחמו? נחמו הלישוןכפל
 3סעשיהם הצדיקים כי ירוע אבל 1 עתירלשון

 ורשעיס , לםדה'ר מרה"ד טהפכימהטמימ
 את טהפכימ הרעים טעשיהם ע"ילהיפך
 הוא רבור כי ירוע כן למרה"ר.טרה"ר
 רחמים הויה כי ונורע רבות, היא ואמירה ,קשות
 הפורעניות ישעיה בשנבא ולכן רין,ואלהים
 ר"ל רבר. ה' פי "כי אסר הזוןנהפטרת
 טרת הפכו כי קשות רבר רחסים שהואהייה

 העתיר על ננא ועתה הדין. לטרתהרחטים
 כפולה גחטה תהיה הש"י . להם 1יתרצהאהר
 שיתנהג טלבר ר"ל אלהיכם" "יאמר ביופהו
 שתתהפך אלא , הרחטים במרת עמנוהשי"ת
 שהוא ואלהים הרחסים, למרת הרין מרתנם

 מבשר וב,ה יעו"ש. רכות, ג'כ יאטררין
 הנאסן האוהב אם כי בכפלים' ,ולקוהטאסר

 3( הכאכ, א( נו: ב"לים אז רעהו אתיכה

 היה אז בי מרה"ד ע"י לישראלהפורעניות באי לו בכה לאויב, נהפך שהאוהבהצער
 אס בן לא וכשת, צער לא אבל באברק

 שהוא - הויה "פי כי 3אופן באוהפורעניות
 הרחמים טרת ונתהפכה קשות רבר" -רחטים
 שיש אהת היא ה,את הסכה אז , הריןלמרת
 .כי שנאמר ככפלים ולקו נזהו , שתים3ה

 הוא ממילא - הויה מיר - הענש -לקחה

 הקכ"ה בי והטעם , חפאחיה" 3כל נפלים-
 כי טפני הוא מרה בנגר טרה עסהמהתנהג
 חגם בשנאת לחברו אדם בהע חטאוהטה
 נם ולכן שתיס. בה שיש אחת ב'( ט')יוסא
 אחת טלקות בזה נאופן עליהם באהענש
 כזה, 3אופן תהיה הנחטה וגס שתים, -בהשיש

 שאמרו: וזהו שתים, 3ה שיש אחת4חיח
 עמי", נחמו נחמו רכתיב בבפלים"מתנחטים

 ימתבא הישועה חוץ כי כשלה? תהאונטה
 הרין, מרת שהוא - אלהים" - רכות -"יאמר

 הרדסים. למרת הרין מרתותתהפך
 ררהמנו פראש הנצב הכתה טסארדמערעה

 התקנ"1( )רט, הילקזטנהקרם

 ויחשבה באברהמ צרקמעו שעשו מצינווהיכן
 ויהי ברור יוסף, ויכלכל ביוםף צרקה.לו
 שאין למרת הא וצרקה, טשפמ עושהרור

 רהגי ונאורו . צרקה כררך אלא טצויההזקנה
 חצרקה, פמרת הצטינו ורור יופף אברהםשלשה

 צרקה שמש זרח הנה ואחיותיה פרוםבתקופת
 נל את זהשקה האכיל אשר אבינז אנרהםשל
 האורחיס, 3ער אפרנו אהל תמע ושבעובר

 צרקחעיו מעשה מאר גרול בוראי כן כיהנה
 כתיב יופף גני ובן ההוא. ברור א"אשל

 הפף, לפי 3לחם וט' אביו את יוסףויכלכל

 )כראשית הארץ' ככל אין ,ולחנג 3שעהגם
 )1' כסנהדרין אמרו רור ועל י"ג(, י.3ט'1
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 עמו, לכל תרקה משפפ עושה רור דהיב(

 ל,ה וזרקה ממונו את לו שהחדר לוהמשפפ
 אלמא עני(. היה )אם גיתו סתי לוששלם
 ער רור של זרקותיו מעשה היה נרולכ"כ
 פהיוהו הוא רק כי , סשלו להעני שלםכי

 ועוני, מחפור שבל משאול חשך בלימוררף
 על נשבתו נם העני סזנ את היפכהרניש
 א.א כי נמצא שבארנה וכסה המלוכהכפא
 לוקנה, וט הצדקה 3מעשה שהזפ*נו ורורטמף
 של מופלגת לוקנה  שוכה עמפ גם כן כיהנה

 3פרמ חטו ושגות ויותר שנה אלפיםשלשת

 גם הורהז הוא , העמים כל משל טהר .המה
 הזרקה 3סדות עמנו ש5 הנרולהלההצפ*נות

 איש ולתמוך להושיע העמים מכל יותר.והחסר
 לעור יולר לצרה אח פעם ונכל רעהו,אה

 מהירה, בעורה והגורות הגלות מעולולהושיע
 שיבה. הפארת "עפרת מכישו החכם שאמרווהו
  ,בררך 1 כאת  וקנה של להעפרת עוונמה
 עה שצכל והעזרה הצרקה רק תמצא"צדקה
 טשתתפים שעסנו מקום ובבל שעהובכל

 הח1קו עי"1 גם הנה  לרעהו, אישלהושיע

 שנים. אלפי וה בעלהטעטי
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ן * ו כןשן וו 4ש 44 *"* 4ש 4שיש*
 חנני. ותורתך ממני הסר שקרדרך

 קי"ס[.]שים-

 יושנ ומשמר משמר כל ועל הלילה הוי משמרות שלש אומרר4"א
 ראשונה משמרה לדבר ומימן וכו', שנאמר כארי ושואגהקב"ה

 ואשה אמו סשדי יונק תינוק שלישית , צועקים כלבים שניה נוער,חמור
 נ'(, )ברכות בעלה עםממפרת

 מאר, יפלאו להטשמרות ר"א שנתן הסטנים וביחור סתומה כחירה הש הההמאמר

 מתחזי למפינה דממבע גלא האי ימא נחותי לי אשתעו יבהאמר
 הוא, מ1יק ופלאך לבנה )אש ברישא חיוורתא דנורא צוציתאכי

 ונייח וכו, אהיה אשר אהיה עליה ךחקיק באלוותא ליה וניהינןרשב'ש(
 ע"ג(, בתרא )כבא.

 כאור, וטחופר מאד, ונפלא תמוה הזההמאמר

 כשם הגלות את יקרא הגרול ר'אלד4ערזנו
 י'א( כ"א )ישעיה שה"כ עייר"לילה"

 לילה כי מליל, מה שומר מלילה טהשומר
 וברוח ש3גילה, הצרמ, חשכת עלבערה
 הלילה, הוי משמרת, שלש. כי לנו גלהקדשו
 תקופותי שלש כוללת הגלח, חשכתכלומר
 ההכחשה תקופת העבדות,תקופת
 הגלוית! שלש כנגר המכמנות השתוף,ותקופת
 אדום, ונלות_ 3בל נלות מצרים,~ות
 מיוחר בפמן תצוין מהגלויות שחת אחתוכל

 ישראל שפבלו רלפעטר תקופת אתהטצין
 : ההשבנלות

 עבדות של תקופה היתה מצרים בלותוהנה
 מש"כ נקיים שננארה וקורםושעבור,

 אחיך ימוך וכי מ'( ל"מ כ"ה 9'קרא3הורה
 עכר, ענורת גו תעבר לא לך ונמכרעמך
 יענר היובל שנת ער עמך יהיה כהושבבשכיר

 כשכיר שאסר 1ה מה א( לרקרק: ויש .עמה
 יעו'ש כ,ה הרגישו ובת"כ ? עמך היהכתהפב

 הר'נים הלא 3( שם. היםכ"ן נפרושוי
 ומעולים . חשובים יותר בוראי להנוףהנמעים
 ש"כ , והונו ארמתו אל טהנוגעים הארםאצל

 להתורה לה היתה הראשונה השקפתנולפי
 לעבר עצמו את המוכר רין בתחלהלהקדים
 מרוע קשה וא"כ , אחוןה שרה מוכר ריןואח"כ
 הטגע ורין להיפך, התורה אותם פררה1ה

 כ'(, בקרושין )וע' ו כאחרונה וגופולעצמו

 ביותר מנליטים האחרונות 3שניםהנה
 פררי בחי, עצומים ונטריםסתירות

 העולם יושני בל את שהרגיי החברהומעמרות
 ר3ים נוראות, ומלחמות מהפכות ליריוהבקאו
 החים ישונו . *יהם שעל וההשקפות הררכיםהם
 והצלחת  לאושר קן'1 להגיע בחשבם ופרריוחוקיו
 "הארומים" אדוח נרכר לא האנושי,המין
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 ובכח בח1קה *הגאילה" את לרגשהרוצים
 עמם על הכיאו גורא חור3ן הלאהאגרוף,
 טוב, וכל 1הב ערמות הסה ציברים ,וארצם
 ולהפועל העטגים, של בים עצמםוטובלים
 *רורימיבשים, משליכים הם כפיו מיגיעהנהגה
 לחץ, ומים צר 3לחם להמהפק היא1מוכרח
 טשופרי נהנים והחרות השוטן *שלוחמי*ב,שעה

 מהפכה אם כי הביאו, שייון לארשופרי,
 לעצסם, החריסו הכורגגים ואחו,ת רכוש ,והי3ן
והם

 הי~
 על ושמטון שמה המניאים לבורגנים

 כאין למפרתם לכא ולמען ושעל, צערכל
 הרב, ע"י שנעם המוכים את .יגירומפריע,

 איומות ורציחות הריגוח רק כשם מקוםובכל
 גם כסוף כי ער נורא, וכליון ורעב שורחסס

 להם למהגגדיהם יתהפכו והעוכריםהפועלים
 שנרכיה אנררלמומיא המבשה הכוובה~שמתם
 המחפשים לם)יהם, המתוגים אלן גם אבלכשלמ
 לא הנה החכרה, כחי חרשים ררכיםלהם
 לה מחפשת שהאנוש'ות כעת בה כי לכםשמו

 שגמער מעסרה להחיק כרי שונותהחטלות
 האנשים הוכו במגורים כמו הגה , שגהרםממור1
 להתטנןמבלי

. 
 שגרסה הטבות 'כל' מנת כי

 היא כ,ה, ואיים -טר4 למצכ העולם אתוהכיאה
 "אצילות כל שעקרה המפריאלית השמהרק

 והניחה , מהחיםוקרושה

 ,חוהמ-

 החיסריות
 את. בבכהו , יחי אר6 ועל נוי קלוהחולניות

 כל את להחריב מוהר שבערו הערשים""הנ1יר
 לרוטס, איריאליית -שום לו ,8ין כולו,העולם
 את'האגושיות')כרי ולוכךלפהר

 ולהגיע לבא'ן
 הצובעיט גמור,- ולשויי- ולאחוה לשלוםשך"1
 בעמשהמה

 וה1והמה, -) התאוה- רפש' .,
 של ממשחתות המרות ובכל ופריצותבהפקרות
 3ארץ והגס.~ן. שונאה, נ,לה ושנאהקגאה
 שימורותיהן והמצוות המרות אלו כי מורההרמים
 סשכליות רק הן הארם אצל מחצבתןומקוד

 האלהית, התורה וסעין מטקור ולא -האגושי
 כי היומים, בחים וקיום אחי1ה שזם להןאין
 פשומה כ"כ שהלא האם אב כבור מצותגם

 הכבור ככל 3ה לה,הר הארם, לכ עלועולה
 הג"ל מהכתית רשע אנשי קמי הנהוההרור,
 וכי הורים, 1ל11ל של חדשה תורה להםובראו
 ההורים את סהטנ והסשחת הסעוקםשכלם
 גולה גגכה כי וראה צא ה3נים! אתלכבר
 כארץ הנה מחיבתם, הארם ששכל עניניםונאוף

 ולעין 1ה, לכל הרצועה הותרה"הגרולים"
 כ"כ ומחטה תמונות שם וגראים נגליםהשמש
 רק 1,הז הארם, נפש את המרשמריםאיומים

 שלכאורה והסצוות המרהו אלו נם כימפגי
 אותן, יורעים הינו והרגיי הארם שכלמצר
 ושכל ב.יר וגרמבו נחררו לא אם נאמתהגה

 אין האמתי, השכל הוא שרק , האלהיתהתורה
 ובהכרח , הארם 3גפש ואחי1ה קיט שוםלהן

 למהר יכול השכל כי ה1מן, כסשךתבמלגה
 פעמים, כק"ן השרץ אתגם
 והערן גקה אומר, התורני השויוןאבל

 שלט יהיה וא1 וג*שך לנך אתמקורם

 .חוקים חקקה דגו תורתט לנולם.ואהו"
 תתעלה תתערן, שע"י היהורי נחי כאלהטררים
 גמור שויון מהוה הישראלי נפשאהרומם
 -המופר תגכרת , הנפשיות עלוי ע"ינעולפ
 התחלקות שאלת עי,ו"פתר ורק , הטרותושלטות
 ועג*ם, עשירים _שיגימי למעמרותהאגאיא

 ופועלים, הטש כעלי ',
 שגים אלפי ,ה ראתה קדשהטמדהורה

 להפועלים מלחמה כילמפריע
 ול,את רור,. סדור .הרכ1ש -כעלי אתוהעגים
 הענים 3ין להשההת .המבמים חוקיםחקקה

 ובהם האחווות, .וכעלי 3ץ,ה%עלים,והעשירים,
 תע?ה שנים שבע לאמר:,מקץ השטפהגם

 משה 3על כל שמומ השסטה ה~ר , 11ה ,שמטה
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 "ת רעהו את עש לא ברעהו ישה אשרידו
 3'( א' טייו )רברים לה' שמטה קרא כיאחיו

 ספונים יושבים העשירים התורה ראתהכי
 והרלים טוב, כל על ומתעננים מבטחים3ארסתות
 כאין החובח, משא סבל ההת רובציםוהרשים
 התורה: קראה ל1את נשים את לשלם 3סהלהם
 שמטה קרא כי אהע שת דעהו את ינושלא
 כללית השתוות תעשה שניס שבע גכללה'!
 והרשים. הרכוש כעלי 3ין והלוה, הטלוה3ין
 פ' ')שביעית ישרה ר' סבר טעמא פהאיואולי

 ראשון שכיר שכר נכי אטרינן רלא א'("
 החנח,, הקפת נכי שאמר כמו סשמטראשון

 של ס'ע איכא שכיר נכי הלא קשהדלכאורה
 הוה ויום יום שכל ונמצא שנרו, חתןנוומו
 גבי גם ר"י אמר לא 1ה ומרזע חובליה
 לרברינו שלם ? משמט ראשון ראשון שכירשכר
 השכיר הטועל של כצער הרגישה רתוה"קניחא
 צהזה ול1את היום, כל אפו כזעתהשבר
 שיעשה יתכן והבעה'ב שכרו" תתן"ביוסו
 חג יקשה לפען בטמו שלם לבלתיבערמה

 שכיר "שכר אמח ל1את שניעית,ווושמיטהו
 משמט ראשון ראשון ר"י מה אמר ולא טשמט"אעו

 . החנות בהקפת שאסרכדרך
 לא "והארץ התורה אמרה יובל גכירכבן

 ישתרר אל הארץ" לי כי לצמיתותתמכר
 עכי ואחוותו רכושו בשלמון העני עלהעשיר
 שלא וכרי הקב"ה, סשל הכל הארץ"לי

 למשול לבו וירזם אחת כיר הרכזשיהקבץ
 התורה צותה והנדכאים הענים אתולשעבד
 וגם הראשון. לארונה הארץ תשוכ טבלשבכל
 כלב להשריש התורה חפצה קרקעתעבשמטת
 והנענה, להמדוכה ואחוה אהכה של רנשהאמיד

 ואמתיו עבדיו קל ארג1ת1 יראה שלאוכדי
 לבטל והקצירה החרישה את התורהאסרה
 התורה, שאסרה וכמה שוים יהיו וכזלם ארנותואת

 לאגלה לכם הארץ שפת והיתה 1'( כ"ה)1'קרא
 עטך, הנרים ולתשבך ולשכירך ולאמתך ולעבדךלך

 ולא כאכילה לא עליך שאסרתים אע"פופרש"י
 כבעל 3הם תנהג שלא אלא אסרתיםכהנאה
 ושכירך אתה בה  שוים יהיו הכל אלאה3ית
 4"ד( )סצוה הרא"ה וכמש"כ עכ"ל,ותושבך
 כלתן נריב אין כי הוהרטת סדת 13ה"לקטת

 הגמול". על תקוהסבלי
 ה1ריעה החורה אסרה מרזע לפ"1 רקשהאלא

 הלא אררכה , גשסטה כשרהוהעבורה
 היו והפועל השכיר נם וכולם 1ורעים היואם

 ישותו גטול נכר יתר היה א1 לקצוררשאים
 נקדים ,את את ולהנין הנעה"בו שלוארנותו
 פיני כהר טשה אל ה' וירפר א'( )שםלנאר
 שמימה ענין מה הת"כ כשם ופרש"ילאמר
 מסיניו נאמרו המצוות כל והלא סיני הראצל
 ודקרוקיה כללותיה נאמרו שמיטה סהאלא

 ודקרוקיהן כללוהיהן נאמרו מלן אףמסיני
 ח1"ל מצאו מאין להנין וצרק' עכ"ל,מסיני

 סשאר יותר מסיני נאפרה רשמיטהלהחליט
 טף מסיני שמימה מה שאמרו ערהמצוות

  מסיניצ נאמרו  המצטתשאר
 אחד , 13ה ח,"ל השמיעומ 'יול תיאולם

 מן תורה של הרת ועקרימיסורי
 הכתוב אמר כ"א( כ, )כ"ה שם דהלאהשמט,

 לא הן השביעית כשנה נאכל סה תאמרזיכי

 ברכתי את שתתי , תבואתנו את נאסף ולאנ,רע
 לשלש ההטאה את ועשת הששית כשנהלכם

 שהיא התורה על סצהת ראיה ומכאןהשנים.
 להבטיח פשה יוכל מאין דאל"כ השמים,פן
 תעשה לא 8ן , שנים לשלש תעשה התבואהכי

 סוכח ע"כ אלא בראי, משה ויאמרז שניםלשלש
 השמיטה ענין נמצא אלהיתי היארהתורה

 ל1את מסיני, שהיא התורה על מוכיחכוראי
 כללותיה נאמרז שפיטה מה אמרז:שפיר

ורקדוקיה
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 ומצאו מסיני, נאמרו כולן טף טסיניודקדוקיה

 השמיטה פרשת כריש זאת את להקדימח"זל
 הוא כי השטיטה ענין את נחשבלכל
 העשיר את להשוות סוציאלי עניןרק

 האחוזה 3על את הענד, עם האדון אתוהעני,
 חלילה להם אין אנל 1הפ1על, השכירעם

 את 3טכמן הו"ל הכלימו לזאת , התורהקדושת
 לומר וכו' סיני מהר שמימה רמהררשתמ,
 עד מסיני דהוא פשוט כ"כ הוא השמימהרענין
 ראף המצתת שאר על ממנה . לשפומ ישכי

 . מפיניהן
 וענרות, לשעטר מתנגדת נללהתורה

 כשעה שנה אלפי לפניוככר
 ההורה חקקה , כעולם שררה בכללהשהעברות
 מיני כל נגד קשות ואזהרות ט:צקימחוקיס
 ולחזק לעה-ר כרי ושעכור, הכנעהענדות,

 כל אצל הנפשי החפש של האנושי רנשאת
 והענרות ההכנעה חרפת את ושירגיש ט1יש,איש

 אדני" את אהכתי שטר עואמ מהןויתרחק
 חופשת על החומרים עניניו אה מנכרשהוא
 3מרצע', א,נו את ארניו עורצע ונפשורוחו

 הענדותמעכוו את לעקור מחוינ 3עצמוהארק
 שיחהם כדי כטרצע ירציעהו ולכן עליו,וישנשה
 הנפשית ושפלותו עכרותו על עולמיכרראת
 כני יי "כי ובנפשו כלכו שרשים?הכתה
 התורה לענדים" עברים ולא עבדיםישראל
 ישראל "כל כי כולם נלנ ולנמע להשרישחפצה
 מאיש ועברוו; אדנות וליכא הם" מלכים3ני
 נפש 3ער ראגה שהתורה הטו רעהו.על

 אל ניחוסו הארון זכויות את הגכילה כןהעבר
 שלא משפמים נמכילתא שאמר. כמה ,עבדו
 ירחץ לא עושימ, שהענדים טלאכה לויעשח
 לו יטול ולא טנעליו לו ינעל .ולא רגליולו
 ההירה אטרה ,ה וכנגר המרחץ, לכיתבליו
 לפרנסתו וננוגע , כענד לא אכל ר"ל ,כשכיר

 עטך עטך לו מוב כי כ'( )קרושין אסרוומזונו
 אוכל אתה תהא שלא כמשהה ועטך3טאכל
 שותה אתה קינר פת גוכל והוא נקיהפה
 ע"ג ישן אתה חרש ין שותה והוא ישןין

 הירושלטי ולפי , התנן ע"ג ישן והואמוכים
 כר דק להנעה"נ אין אם שם( בתוס')המובא
 הנליטו ח,"ל כי עד ,' לענרו למסוד צריךאחר
 "כל ! "מרו קצרימ 3דנרים העבד זכותאת

 וכנגר לעצמו", אדון כקונה עביי ע3רהקונה
 ומה עמך, יהיה "כתושנ" התורה אמרהזה

 לעבד עצמו אה מוכר רין התויהשהניאה
 התורה השטיעתנו נר,ל רני הנהכאחרונה

 אמצעים הטה והיונל דהשמימה אף לאמר,כזה
 כעלי את , העשיר עם העני אתלהשוות
 ע"י כי נחשכ כל ככ"1 "רשים, עםהרכוש
 העני את להרים תמיר נוכל הרכושהשתוות

 להרימו ולכה"פ עשיר, למריגת הפועלואה
 מבלי , ומזונו כפרנמתו עצטו 3רשותשיעטוד
 ההורה כאה לואת , אחרים אצל לענורשיצטרך
 3אחרונה לענר עצטו את מוכר דיןוהניאה
 וקרקעמן כספים שמיטת אחרי גם כילאטר,
 יתעלה לא העני כי לפעמים יקרהעוד

 הרחוק, ממצנו ירום לא והפועלסמררגתו
 למכר יכריחהו הרחוק סצבו כי יקרהולפעמים

 קמן )נמועד אמרו הלא כי לעכד, עצמואת
 אלא מילתא תליא כ:כ1תא לאו מ:וניכ"ח(
 הקמח. "כד כס' וכמנט1ר , מילתא תליאנט:לא
 מעלתה אין העושר סרת ה"ל! עושרכאות
 ההכטה, כמרת לאמר צריך ואין הגכורהכמרת

 הנבורה ומרת הנפש, מצר ה~א החכמה מיתכי
 לא אינה העושר סדת אנל , הגוף מצדהיא
 מרה שהיא 'אלא הגוף, מצד ולא הנ"שטצד
 לפעטים הארם אל ובא מתקרנת לגוףחוץ
 פי על והבל הגלגל, סבוב ונסבת יגיעהכלא

 הכל על עליון שהוא יהכרך הטשגיחהשגחת
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 הרקרוקים כ,ה ומיושבים עכ"ל, וכו' הכלוו~שה

 * הורוש כראשהמובאים

 3משלי האדם מכל החכם 3אר יהי4מרנ
 כולם עושה נפגשו ורש עשיר)כ"ב(

 מ.1 )רברים כתורה טש"כ נקריס ולבארווי,
 ירך תשממ אחיך את לך יהיה ואשר ר(נ'

 ה' ינרכך 3רך כי אכיון נך יהיה לא כיאפס
 אביון יחדל לא כי אטר י"א( )שם ולהלןוכף

 שם והובא חו"ל הרגיש. וכנר , _הארץסקרב

 פתחלה זה, את זה מותרים הכתובים כיכפרש"י
 ואח"כ אביון" בך יהיה לא כי "אפםאמר
 והנראה הארץ"ו מקרב אביון יחרל לא "כיאמר

 הפרמ, ארות מרבר הראשון הכתוב כי-3באורו

 השטיטה שנת ככואה העשיר לכב יפוללבל
 שלו והקרקעות הכספים את לשממ טחיבוהוא

 תרר יתרושש עי"ז פן כמפו, 3מיטב לוהקנויות
 השמימה על התורה שצותה אחרי לואה ןטמצבו
 הבמיחה ירך" תשסמ אחיך את לך יהיה"ואשר
 ר"ל אניון" 3ך יהיה לא כי "אפסהתורה:
- "כך" שיהיה תגרום לאהשמימה  כעצמך 
 ה' ו3רכת אלהיך" ה' יברכך ,ברך "כיאביון

 סא.מה תרגיש שלא 3א1פן אותך תעשירהיא
 )בפסוק להלן .אבל והיובלי השמימה'משנות
 לא כי אטר וע"1 הכלל ארות מדברי"א(
 כל אחרי גם כי הארץ, מקרב אביוןיחרל

 כין המעטדות את להשו1ת כרי שנ.עהוהחוקים
 תחרל ולא עניות לפעטיס תקרה עור ,האנשים

 זאת ואת תליא., כמ,לא וה רבר כילנמרי

 כשנת נ4גשו" ורש "עשיר 3חכמתו שלטהאטר
 ישאר העשיר וככ"ו שוים, כלוטרהשמימה,
 השמיטה, אחרי גם 3עניו אובר והעניכעשרו,

 רק כי ה'" כולם "עושה כי רואים הננוומ,ה

 11ה , טרוטם אף משפיל ומעשיר מורישה'

 ינכון

 את מוכר רין נקימ רלהכי "'לדבבכפיטיכמדרז
 רהלא משום כאחרונה, לעברעצמו

 41ונו 4סק הל"א( פ"א ענרים )בהל'הרמ3"ם

 צרקי כן אם אלא וכו' עצמו את למכוררשאי

 עצמו את למכור רשאי אדם ואין כלבר'לאכלן
 לא כפוה ואפילו כלום לו ישאר שלאער

 עכ"ל, עצסו את -ימכור ואח,כ לותשאר
 שטכרוהו ולא עצמו את .בטוכר מירי הלא-והכא
 ימוך "וכי הכת.כ פשטיות שמורה כפי ,,בי"ד
 מירי פהכרח וא"כ לך" ונמכר. עמךאחיך
 כלומ לו נשאר ולא אחוותו ~ת' מכרשכבר
 ו3,ה עצמו, את . למכור רשאי המו א, רקוא,

 כרין הפרשיות כאטצע שהפסיק מהמבואר
 רלעיל להא לא שיכות שום לו שאיןר3ית
 דכרה רברינו לפי כי שלאחריו, לטהולא

 מטצבו, היורר האיש של כמצב .נפדרהרלרה
 ואח"כ ובתיו, שרותיו את מוכר הוארבה~ילה
 עמך ירו וממה אחיך ימוך "וכי התורהאמרה
 ותרכית נשך טאתו תקח אל וכו' כווהחזקת
 תמכהו כלומר עמוש אחיך וחי מאלהיךויראת
 לענר, עצמו את גם למכור יוכרח לאלמען

 לך" ונמכר אחיך יסוך "ו3י הביאהונאחרונה
 לא ההורה אטרה וע"1 עצמוי אתשמכר
 יהיה ותושב כשכיר עבר עבורת 13תעכר
 היובל שנת ער - שכארנו וכפי -עמך
 1יראת כ*רך בו הררה לא וכו' עמךיעבר

 ,מאלהיך

 התורה, כ"כ הוהירה עברי כענד רקולא

 ויטינה כנעני 3עבד א4'לו אםני
 עמו להתנהג טהיהודי ודרשה 3גורלוההורה
 )כהל' הרמכ,ש שפפק וכפי וברחמים,כחסד
 ודרכי חסירות מרת : וז"ל הל'ח( פ"מעברימ
 ולא צרק ורורף רחמן אדמ שיהיהחכמה
 יאכילהו לו יצר ולא עכרו על עולויכניד
 חכמים , משהה ומכל מאכל מכלוישקה.

הראשונים
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 והבשיל חבשיל מכל לענר נותנים היוהראשונים

 ולא גיר יבזהו לא ובן ובו' אוכליןשהיו
 אלא ובעם צעקה עליו ירבה ולא וברברברש
 ואין מף .מענותיו וישטע בנחת עטוירכר

 עוברי 3עכום אלא מצויר והעזותהאכזריות
 ישראל והם אבינו אברהם של זרעו אבלע"ז

 אותס וצוה התורה מונת הקב"ה להמשהשפיע
 הכל על הם רחטנים צריקים ומשפמימבחזקים
 בהם להרמות שצונו הק3"ה של בטרותיווכן

 עכ"ליובו'
 קאמנם

. 
 ותשם מאר טכבירה , העבחה

 והעגדים ה15עלים מתני עלטועקה
 מוגבלה השועלים 3ער כשהעניה פזטנעונמ

 וההמשלה העם וגם ביום, שעות3ממפר
 להיפיב ורואנים הפועלים מצב אתטתחשבים
 וזולת הענורה בשעות פועלים רק והסהטצבם,
 הטרינה, אזרחי ככל לנפשמ חפשים הטהזאת
 3רע ' כי והעובר ה5ועל מצב את נחשובככ"ז
 הענדזת טצנ על לשפומ נוכל וטזההוא,

 בה יוצא ענר אין אשר מרינה -פטצרים
 וכמה כפרעהי עריץ מושל ותחתלחרות,
 - ל9רעה" הפנז "עבדיס ההגדה נעלשאמר
 אשר קשה מרינה - "כטצרים" קשהטלך
 ולטשא. לעול וחמורו כשורו נחשבהענר

 באכזריותה טצמינת היתה בישראלוהעברות
 א'( )שטות התורה שאמרה נסהובקשיותה

 זבלננים בחוטר קשה בעבודה חיהם אתויסררז
 אשר ענורתם כל את 3שרה עבורהונכל
 אשד חשט הטצדים כי 3פרך. 3הםענד.

 הנוף כל את המפרכת הקשה הענורהע"י
 יאנרו ישראל, עם של הכטותי טספריומעמ
 ישראל "רל ורגשותיהם תקוותיהם כלאת

 עכרי - נאטנים ענרים וישארז לגויסהיות
 בעה"ח בל כין והנה . ולמצרים לפרעהעולם
 קשה ענורה לעבור גוז במכנה הח(ורסצמין

 העער איש על לפתנם נהיה כי ערותרירה
 ולזאת כחטור" עובר "הוא הפוגהן ונליקשה
 "חטור בססן טצרימ ' נלות את ר"א ציןש*יר

 בסצרים, העברות' "תקיפת כנגרנוער"

 בבל נלות כנגד צועיפ', כלבימאשניה
 השמים באלהי ההכחשהתקופת

 מפרק סאמרם נקדים שנבארו וקודםוהארץ,
 ונכרעה נשהחוה באו אומרים אכלבימשירה
 הטבארים ורקרקו עושמ". ה' לפנינברכה
 : יחיך 3לשון נאמה הנבראים כל אצלטרוע
 נאטר כלב וגבי' אומר, עקרב אוטר,זר,ר

 אומרים", "כלבים רבים3לשון

 השונים הבלבים בין רהנה נבאורויהנראה
 הקאסמשאמקא כלבי יצפינולםיניהם

 בנסיעותיו להבעה"ב יסיעו החורף בימותאשר
 הקיץ 3יטות אזלם הנרולות,. השלג ערטותבין
 טחית ' 'לעצסם להם וינקש 3עליהם אתיומנו
 שטה עוטרים הם , ונהרות יטים בחופינפשם
 לפניהם יענרו אשר הרגים אל ואורביםהבן
 ארוניהם ואת טאר, 3שרם יושטן1טזה
 עת הבציר ביטי אולם . מלבם כלילישכחו
 יוכלו ולא המים נמצולות ישומו הדגיםאשר
 הרעב יציקם אז הנה לצורמ, הכלביםאז

 הכפרים אל ,לארוניהם לשזב רומהומוכרחים
 יהטו ולילה יומם . ונאסרים נחפשים הםושם

 שאברו, החופשה את ויבכז האלההכלבים
 בביתו ינרל ק~טמשיאמלי איש בלוכאשר
 טושנ בטקום ילילו הנה , כלנים ששהלטצער
 איש זכל , כלנים ועשרים מאה איש,עשרים
 תצילינה ההיא ואניה תאניה השוטעאירופי
 כת ח"ש המנע תולרות )ע"9 אזניושתי

היונקים(,
 לסיסר לנו יעוררו האלההבלביסיהנה

 אשר ביום גם ה' את נשבחלבל
 המנע מצר אשר , מוכ בל מלאיםנתינו

עלול



נהשלומ שקידדךד4רכי109
 שררשו כסה ה', מאחרי לסור הארם א,עלול

 הינו וכו' אחא רנ אמר א'( )ל"נבברכווז
 שנאמר נישי ,ני כריפיה מלי אינשיראסיי

 לנם וירם שנעו וישנעו כסרעיתם י"ג()הושע
 .על

 ולהורוו; לנדך צריך אלא שכחוני, כן
 ונל וטונ, ברבה שפע לו המשפיע לה'המיר
 ,ריהת אהרי גם כי , והצלהחו בעשר1יתנאה
 שחורים פעבים השסים יתכפו ההצלחהשמש

 11ה1: רעכ, שני תנאנה השבע שנותואחרי

 לשונ הרענ שיציקם 3שעה -"כלנים"
 בשעה השכל מ1סר לנ, "אומרים" -לארוניהם
 גם, כי .וטוב 3רכה שיע על מתענניםשהננו

 יי לפני ננרכה ונכרעה ונשתחחה "3ח1 'אז
 לו, נתנו וסירו הכל ממנו ניעושנו"

 3נל, מלכי חלק היה וכאלהכאלה

 גבה עת נב,כרנצר היההראשון
 ותלה ה3ירה_ כבעל כחש , נצחונותיו ע"ילבו
 להשתחוות וצוה 3עצסו והנצחון הנבורהכל

 חנניא וכאשר , לאלוה לו והכין שעשהלהצלם
 צוה להצלם השתחוו לא וע,ריהמישאל

 ב"ג(, כ' ג' )רניאל האש לכנשןלהשליכם

 שער ואפילו 3גופם, שלט לא האש -אולם
 לה1רות ננוכרנצר הוכרח וא, נחרך, לאראשם

 עם ושלמניה עלם "מלכות הקב"ה מלכווזכי
 כאשר עא להורות הוכרח וביחור ורר"דר
 אכל שנים שבע , ממלכורמה ונגרש רעתושפה
 שנים שבע עבור ואחרי השרה, כחידתעשב
 וח,ר מקרם לו שהיתה רעתו אל'1 שבההללו
 "היר שרומם "משנח הוא וא, פלכותו,לכבור
 וארחת,ה קשוט מענרוהי כל די שמיאלמלך
 ממש להשפלה". יכל 3גוה מהלכין ורידין

 ולהכיר לארוניהם לשונ המוכרחיםבהכלנים
 אכן .כי להורות נב,כרנצר הוכרח כןארנותו,

 הועיל לא כ"1 אולם כל, על השליט ה'יש
 לנו גנה ונעת סומר, לקחת נלשאצרלננו

 ובאלהיהם ביהורים להתעולל אמר הין3משתה

 בהם 1שתה ה' בית פלי כל את להניאוצוה
 רהנא לאלהי ,ושבחו ופלגשיו ונשיו ושריוהוא

 תקל מנא "מנא כתנה יר פם 1ח1וכספא",
 חילי ע"י פלשאצר, נהרג ההוא ונלילהופרמין"

 העיר, את שלכרו וטריפרם
 אחרי שמלר המלר רריוש ניטי היהוכן

 רניאל לשונאי היה הנקל כיבלשאצר,
 ויוכלו הרת 3עניני אחרת עלילהלמצא
 שלא ב,ה 1נחרו הסלך, לפני עליולהלשי,
 את ,ולת איש או אלוה מכל איש שוםיבקש
 להמלך רק כי האיריאה היתה רא, משוםהמלך,
 111לת1 הכקשות, כל את למלאות 1הע11הכח

 עי"ז אולם ותפלה, בבקשה לפנות למיאין
 נוצרע אריותא מפומ רניאלשנצל

 השליט הוא הק3"ה כי בהעולםונתפרסם
 'ושני לכל רר'וש ממעט צו נתן וא, כל,על

 אלהה קרם. מן ורחלין זאעין "להוןמלכ,תו

 לעלמין וק'ם חיא אלהא ה1א רי רניאלרי
 פו*א", ער ושלטניה תתחבל לא ריומלכותיה

 את גרל המלך "שר עת אחשורוש בימידככו
 וישתהוו יכרעו כלם כי צוההמן,

 ו*רש"י השחווה 1לא כדע לא ומררכילהמן
 כקצרה , אלוה עצמו שעשה לפי הטעםשם

 נאלהי ההכחשה תקופת א, היתה 3נלפגלות
 אלוה כח נתנו ולסלכיהם והארץ,השמים
 אילמלי כר"ה 3.( ליינ )כתובות בתום.כסנואר
 היה ננוכרנצר שעשה צלם ראנתו הר"ת3שם
 הרם3"ן 3שם והשממ"ק הטלך לככורעשוי
 אנדרטא אלא היתה ע"ג לאו נטי אי 11"ל:כתב
 דכתינ ואע"ג. ננוכרנצר, של ולכבורוהיתה

 ענ"ל, קאמר כאלה אותו עושה שאתהאלהיך;

 חנינא כמו מנולה יחירי ביחוד מנלו1ט,ה
 3ימי ורניאל ננוכרנצר, בימי וע,ריהטישאל
 הגמרא הלא מ"ט נם ע"' רנצולו )אףרריוש
 "ר1ות לגונ רשריוהו הא א'( ו')כנ"ב

 כליה שנתחינ כולו והגוי לעונש( ליהחשיב ק"
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 )3מנילה ח,"ל ערות לפי הוא אחשורושביסי
 . נבוכרנצר של לצלם שהשתחה ספני א'(י"3

 ההכחשה חשפת 3בל, נלות אתדכמער?דץ
 הני ע"י והארץ השסים3אלהי

 ר"א יקרא שפיר 3בל, מלכי רחציפיכלני
 צועקים". בלבים שניה "סשמרה3שס:
 הטשמרה של סמן לנאר עייפנו~אר

 אמו משרי יתק "תינוקהשלישית
 נלות כנ"ר המטון 3עלה" עם טפפרתואשה
 יצין להטשמר ר"א שנוץ 3הפמן אשרארש,
 השחימות ההרינות, לכל שרביאה הפבהאת

 הנלות זמן 3משך לעטנו והנזרותהרציחות
 ההפהוריה מפר את נא ננלה י הזאתהארוכה

 שלשלת ?ת רואים אנו וטה הזאת הנלותשל
 רציחות הריעת, שסר, נזרות, שלארוכה

 הרועים, נזרת הצלב, מפעי כמוושחשות
 נטו במו: משונות והכלות וכו' א"מת"ח

 הבנרים על הקלון אות המושב, תחוםמיוחר,
 הל והחימ. המסחר ענפי גכל הנבלותובכלל
 את שכחנו לא בנולה נם כי יען גאתנוזאה
 )דברים שנאמר כמה , ומיוחר יחיר אלהינושם
 תהת , אהר. ה' אלהינו ה' ישראל שמער(

 3נלות . בתוכם נרו ישראל אשר העסיםאשר
 האמינו אולם ה; 3מציאת האמינו כי אםהנכחית,
 יסי הטה ערים ואימא. ברא של משותפתאלהות
 האחרון ברור והפונרמים הצלב מסעירגינים
 והיהורי הרת, שנאת על נופרו כולםכי

 האעקביזיציה של מאש נצל רתושהמיר
 א,רהיה. ננל המרינה ג!יהן טכלונהנה
 ב"כ ישראל שסכלו העקרית הפבהנמצא

 שלנו אמון האי הוא זו,בנלות
 וכל ואימא, גרא של סשותפת3אלהות

 יתאר פנולה עלינו שעברו והנזרותהרפתקאות
 אליו "יאמרו מ'( ח' )א' הנביא יונהלנו

 לנו הזאת הרעה למי 3אשר לנו נאהנירה
 מוה ואי ארצך סה תבא ומאין מלאכתךסה

 ה' ואת אנכי עברי אליהם יאמרעכ_אתה?

 הים את עשה אשר ירא אני השמיםאלהי
 שאלוהו הם הלא א( לרקרק ףש היגשה'.ואת
 להשיב לו היה וע"1 אתה?" עס מ,ה "ואירק

 "ואת בתשובהו שהוסיף זה מה אנכי""עברי
 לא הם הלא ירא" אני השסים אלהיה'

 הם הלא 3( שבר1 הוא אלוה לאיזהשאלוהו
 מאין מלאכתך, מה דברים: ארנעהשאלוהו
 תונה אהה, עם מוה שי , ארצך מה ,הבא
 על רק תשובה זה אשר אנכי" "עבריהשע

 שלשת אבל אתח" עם מזה אואיהשאלה
 ו תשובה בלא נשארו הלא הקורמות.השאלות
 הסאמר את לבאר שער לנו פתחוכמער?דץ

 סראש לספינה" רמטבע נלא"האי
 עמנו מצב 3זה ירמז לרעתט אשרררושת,
 אשר וחפץ ענין כל הנה הזה, 12מן3ניה
 צורה, ולובשים צורה פושמים השסיםתחת
 המקש ל*י משתנה ננולה עמנו מצבנם

 מתבלטת האנפישמיות היתה לשעברהזמן.
 נושאים שהיו ובההמ"ות גהספרות .גיותר
 הזאת השנאה אולס י זה טמין ירועיםרברניס

 אם ולהיפך , מוחשית צורה לונשת היתהלא
 הטמשלה אז היהורם על להתנפל נפהההמון
 ע"ז. מוחה היתה 3רצונה שלא או ברצונהאם
 3רבור , הזה הרבר נשתנה אלה בימינואולם
 לישראל, נם נומטות הבטחות שומעום אנו1בכתב
 מבלי לכולם, יהיה אחר ומשפפ אחתתורה
 "בהרמקרמיות" וטצלצלים ולאומ, נזע דת 3יןהברל
 אוט,נטי יק3לו היהודים כי ייבמיחושלהם,
 גאמת שבהם, מקום 3כל הפממים עניניהכ3כל
 כאלה, נעימים קולות . שוסעים שהננו3שעה
 על מטבח שונות 3מדינוו; יקהשו 3שעהבא

 ורציחות שחימות הריגות, פונרמים,ישראל,
 הבינים. בימי גם נשטעו לא אשראיומות
 שלסות קהלות חרב, ע"י ינירו ישראלאלפי

 והנותר ישררו, .ורכושם כליהם את ונםנחרבות
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 איר91ה ומושלי ישרפו,3אש

 שנצ~
 המלהמה את

 תלוי בירם אשר בראשם העמים" "אטרתעם
 הסה מרהוקי יעסרו ועם, עם כל שלגורל
 ושותקים, ישראל של שלמות קרים כבלערואים
 אירופה תקיפי של קטנה נמהאה באמתאשר
 ומרשתקי אלה, רם נהלי נהרי פומקיםהיו
 : ננ1 נתקים כי י"ל הצהות וע"ד , להוניהא

 בפועל אבל הבטהות; ע"י - יעקנ קול"הקול
 י עשו" ידי "הידים -הנה

 יקרא יהסיון ימים רביפבהסות המוןעטיםהדי
 אניתנו העם'ם, של ,ה זועף וביםהגנש,

 ריר ובבל שנה, לאלפים קרונ ,המשומטת
 למצא ומתנכליס לכלותנו עלינו עומריםור.ר
 יציר ורבה כלה, בנו עשה למען עלילות3נ1
 הקולמורים העמים כל אשר - הגוכהי ה,סןאת

 העמים לכל 1הש1י1ן השלום את נסיריסועל
 ארתז העמים" "ברית ולכרותבוביותיהם,
 ענטול דנר ועל הסשועברים" העמים"שחרור

 לא אשר המילימאריזמי' והשבתתההתגיפות
 מלחטה שר ילמרו ולא חרב גוי אל גויישא
 חימרתא" דערא צוציתא כי לטתחזי נשם-.
 אכל השלום, על מורה לנן צנע סראהני
 לפפינה" דמטנע עלא הוא גם כי ואכףאף
 נהפך וזעמים לכל לבן מראה גם , ישראלשל

 אר"למראה
 לפפינות דמטנע גלא והוי לישראל,

 כי - מבחוץ - עמתה,א דק כי ,ישראל
 ובמהותו בתהו ובאמת זזיורתא" רנוראצוציתא
 מתקיפות ותסונה מראה רק , לבן טראהאינו

 חלש, על נטר שלועדיצות

 שצעירנו כררך כטחאות לא ליה""רמדזינו
 האילמים נאחר שטתאם"יםעושים

 לא . כאלה טעשים נגר מתאהועושים
 הוא כי הרשע, עם יוסר לבדבסחאותינו

 הפחאות לקול ישמע ולא יאמפאנו חרשבפתן
 באולתא ליה ,"חינן רק עושים,שאנחנו
 שדרשו ע"ר אהיה" 'אשר אהיה עליהדחקיק

 אשר "אהיה הזה עה"פ 2'( מ')בברכות
 ואני זה נשעבור עמכם היתי אניאהיה"
 הק3"ה ורק סלכיות, בשענור עמכםאהיה

 הוא אחרת, בגלות עטנז להיותשהנמיחנו
 כי לשמועתנו האמין מי כי להישיעע,יכול
 , ג.כ "דמוקרטי" נעשה העולס שכלבשעה

 כ"כ, אקזן איננו הפרעות, עושה ר"גם,וטצב

 לטען , לכל ומגים נהים להיות הלאועליהם
 תקרינה הנה אירופה, מושלי בעיני חןמצוא
 אין עמנוז על כאלו איומות ורציחותהרינות

 ה"רעות ועישי , בט נגעה ה' יד כי אלאזה
 נשעה ולכן אפי" שבמ "אשור ע"ד אלאאינם
 לששך עלינו , ה, מאת לברוח לנו אלכזאת
 נא ונקרב , שנשסים אנעו אל לננו שיחאת
 "לילה - תטנע לא ספינתנו למען אליולבנו
 ירוח א, רק ואז ' הזחגף ש בסערת-

לנז,

 כי הנניא, יונה לע ירמז הזההחזיוןכבככ-
 נרחו עת נספינתו לו שקרה טהנל

 בגולה הישראלית להאומה יקרה הי,מלפני
 של ,ועף ש על השטה בספינתהבשבתה
 שונאיו זל,את ה' סלפנ' טרה היטההעמים,
 משלם היה!רי , בו חציהם ישלחו 'תמירומנריו
 פרש"י( לפי )כיונה הספינה כל בער,2כר
 בראוי הראשונה נסחלקה מק1ם לו בוחרואיננו
 אל "ירר רק הספינה, כל שכר ששלםלאיש

 שעש!עים על התענג לא גם הספינה"ירכתי
 שכניו על וקנאה שנאה שיעיר באופןשמה,

 וידדם" "וישננ רק נפפינה, עמוהיושנים
 בים טובעת הכללית שהספינה בשעהנג"1
 בסבתובל בי היהורי יונה על הגורל נופלא,

 במרינה תהיה כי זול שנח , "זההרעש
 היהדדים י,עקו האכריפ 1ח1 ומתן המשאונתמעט
 את להוזיל אחת יר עשו כי בזה,אשמים
 בעיר יהיה כי רענ ולהיפך , התבואותשער
 אתרי היהורים כי ומתים עיר קריה יפיחואז

תנ"ות



שלום שקרדרדדרכי
 .אם ספקולנפש, המה היהודיפ הסה;תבהאות

 כי א1 יצעקו לארום כלה נה*כההטמשלה
 הלבנים ממשלת ואם לבנים, המחהיהורים
 המהארומיס. היהורים כי קול ירימו א1נטרינה
 היהודי , אשטים היהורימ שיקרה אופןבכל
 וממילא , ומקרה פנע כל על לע1א1ל השעירהוא

 בסכנה, המיר ישראלאנית

 לטי באשר לנו נא הגירה אליו"יי4פב2רו
 טלאכתך" "מה לנו ה1אתהרעה

 יחכר היהורי אנכי", "עברי יונה ישיבע"1
 אפו, ב1עת .יעברה , הכפרים באחר ארץכברת
 במררנה יעמור שסילא עינו ככום יתןלא
 יהוריס. האינם האכרים טשכניו גכוההיה,ר
 כי עליו וילשינו % מתקנאים האכריםואו,

 חגר ושנית , ככפר רר : .נכפל'ם חמאהיהורי
 ליהורי קנין שאין בשעה , נכרי -כרארמת
 את לנרש צו יבוא 1ח1 נירי. רלאבנכס'
 בתחש הקרוכה להעיה ולשלחו. מהכפרהיהורי
 יתה*ך ארטה מעוכר היהורי היהודים.טושב
 התחרות מפני ורוחק צער חי יחיהלחנוני,
 לאפ ולאמ המושב, בתח" השוררתהנרולה
 תתעוררנה באשר והיה 1ה, טצבו עם גםיתרגל
 היהורים כמובן א1 בטרינה ומלחמות:אחיםמהוטות
 אנשי _על ושלל מפכח 1"רישו נ1האשמים
 1נח עתה ש,ה העכרי על נם ובתוכםהעיר
 את וישררו במסחר, "תחיל מחרשתואת

 או1ו בער 1ח1 , באש ישלחוה כן ואחריחנותו
 חבל לוקח הוא ן נירו ערנה קנשארואגורות
 "מה השאלה על ולפ"1 חכילה, הופחורה איי לשאת היככת בהחנת ומחכהועימר

 אנכי" "עכרי התשוכה )כינה מהמלאכתך"
 כי , תמיר מיוחרת מלאכה אין להעכריכי

 וסחנוני לחנוני, מאכר להתהפך היאמוכרח
 י סבללנושא

 התשובה שייר עולה גמע"1 - פא""מאין
 האומח גורל כי אנכי""עברי

 מקום - נלי ונר נע לה.ות הוזוהישראלית
 יהורי כל קורות שכמעפ כאופן ושלוה,טנוהה
 ונרורים פלפולים של ארוכה שלשלת הואויהורי
 שפיר ל,את למרינה, וממרינה לעירמעיר
 "מאין השאלה על אנכי" "עברי התשובהעולה

 המיר. קבוע מקום לי אין לומרתבא"
 כן הוא ואיש איש כל הנה ארצך""ב2ה

 כלכל א1רחי מש"מ 1כותלארצו,וישלו
 משא 3עול ישא היהורי כן לא טרינתו.אנשי
 המרינה, אנשי כל על אחר שכם ושריםמלך
 וככ"1 , מנ,רתו ארץ 3ער ורמו חלבויקריב
 נם ואם , מרינתו אנשי 3עיני תמיר הואכנר
 3כתב רק הם אולם 1כויות, שווי לויתנו

 ספרי בפתיחת ג1ה שהארכתי )ובטווברבור
 ישראלי( שנצחיות במאמר עולס" "שסשו"ת

 הנתונות מה1כויות וטרוחק מוננל הואולמעשה
 השאלה על נם ולכן המרינה, א1רחלכל

 אנכי". "עברי התשובה שפיר עולהארצך" "ט"
 עגרי אליהם "ויאמר אתהו" עם"דב42פיןד;

 אני השמים אלהי וי ואתאנגי
 ג,ה רבשה,י ואת הים את עשה אשרירא

 , העטיס בל שישנאוהו הסבה את יוגההבלימ

 העם'ם טכל מוררף שהיהורי אחרי יאטרולבל
 כורגי הנה , בואו מקום בכל טנוחהוירריכווו
 השנאה את המהוללות ר3ות מגרעות בונמצאו
 לבאר כתשובתו יונה הנכיא הוסיף ולכן ,ה1את
 באשר רתית שנאה רק היא ה1את השנאהכי

 הים את עשה אשר ירא" אני השמים*אלהי
 שתוף יש כי מאמין אני ואין הי3שה"וו1ת

 כי העמים, שאר יחשבו כן כאשר3האלהות,
 אולם מיוחר, אלוה ולהים טי~חר אליהלהעשה

 בחות כל על. אלהות באחדות מאמיןאני
 עולם "שנאת מכיאה 1את רק ו1אתה3ריאה,

 עד כ"כ והשתרגה הסתעפה ה1אתיד;למנאד, 1 עולם"לעם
 "בקרת את הולירהשכאחרונה

הסקרא"
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 סימורה, התרה את ועוקרת המחפירההמקרא"

 ותורהו ישראל עם את ~הכחיר להשפילכרי
 תהת , היהורי נשש ורשז שונא'התחששו
 הקרשים קדש לתוך וחררו ונקרת", "מדע שלפטה
 לססא התורה, 11 - הישראלית השמהשל

 בבלנוליפ העולם כל את שוללולהוליך
 בדףותוכסעשיות

 כי.
 התורה ומצחת ריני

 והש2עתמ, הכרש סהעמים לקוחיסוריהרות

 כפו הנכר1ם "המנקרים" ארות נר3ר לאהנה
 רק 3אמת אשר ורענשן רעלימש ,וועלהי1ן
 3נפשם הנמועה ישראל לעמ הסותשנאת
 ורק , הארורה עהבקרת" אטוה הולירהורמם
 בבקרתם נ,ונים הם וע"י לסעלה עלו נרהעל

 ואי" נורא פה אנל , ושרשה סיסורההכועה
 הסתנ"סים שפשכיליע סחכסינו נם כיהוא
 התחברו , ישראל לעם וססירותם בלאשיותםכ"כ

 הוא וסראיב סכאיב פה השקר, כתתלאותה

 אחדי רצים ישדאל פחכטי נםכי
 1םנרינ1, ן"שונאינ1 שהורעל ה,ה הסרוחהפאר

 פורהות השערות על ימותתיהם אתשבנו
 הני ובפררוכם'ם ברויות בסעשיותבאויר,
 יכולים היו ישראל בנפש שתאי שרקפראים
 הנה העוא, ושנאתם . קנאתם ע"ילברות
 וחכסה אסת." "כסרע כ'1 סקגליםחכמינו
 העברים, ספר בכםי נם ךלמרוהיקראוה
 בחרף לחמו ומשלם סא1 עסנו אשרותחת
 הנה , לסעיהם השונים הטפיונרים נגרנפש
 ואינם פוררנית" ומרע ,לחכטה עשאוהעכשו
 טל את וקורעים סנתכים איך ומרנישיםרואיפ
 עם את ועושים חתיכות לחתיכות טלההתורה
 רוח, יצום 3לי האוסות סכל ש2ליםישראל

 וססכה לעגל וסשתחחים גורעים , ונשסהסופר
 עיר סעשה 1ה האין "הנקרת", שלהמוררנית

הנרהת1

 ב,( קי"ג )סנהררין חו"ל כוונו רל,הרי"ל

 החרם טן טאוטה בך ירבק ולאבפאמרם

 כ'1 בעולם אף חרון בעולם שרשעים ,פןכל

 הלא וקשה , גנני יופף רב אמר רשעיםפאן
 על קאי "רשעים" שם קיא שהמשגהפה
 החוטאים לע"1 המתסכרים הנרחת עיראנשי

 את _שלוקחים ננבי אבל בהאלהות,בכפירה
 עיר לחמא להם יש ש'טו; מה אחרים,רכוש

 רשעים מאן יוסף רב קאמר ואיךהנרחת,
 נם פקש בכל להיות יוכלו נגבי .והלאננביו
 טסף רב בחר 1ה ופרוע הנרחת, עיר*לא
 , ננני בשם הנרחת עיר של הרשעים אתלקרא

 החרשחן והתורות הרתהן אל נת3ונן אםאדלכ[
 שנננו סה ע"י והוקפו נבנו כינראח

 ושמו ופרפש עקמום , המקרא סן כתוביםאיוה
 על ולא , הסתעה טעמם לפי להבינםבכליהם
 או בי , בניניהם כל אה בנו הפקראיפורות
 ההורה ימודות את להרם יכולים היולא

 ועל פטקים אי1ה חמפו רק , כ,ה פבהיל3אופן
 הכו,כ מלכם ברו אשר הורים פרושיהםידי
 לו כי להם, וישתחוו וסמכה ענל להםעשו
 היה לא ש"ע א, כי חרשה תורה להמיףכאו
 ועצביהם אליליהם כל את ול,אתלהם,

 כתונים איוה ע"י שקר באררת לכסותהתחכטו
 ורעתם רוהם פי על פרשומ אשרמהתורה
 הלכו 1ה ובררך האמתית, באלהותהכופרת
 רור, ובכל 1מן בכל תלמידיהם ותלטירישלוח'הם

 וקרא בסאמרו י"ף רב הכלימ יאתר14ר2
 הנרחת עיר של הרשעים כלאת
 ע"י כי לאמר "ננני( בשם לע'זהממיתים
 אפשר כתובים אי,ה של ומרום עקוםננכה,
 אומות אף ולהדיח ולהמית הנרחת, ע'רלעשות

שלטות,

 השלישית להמשמרה שנתן בהסיסן ר"ארבכ[
 ספפרת ואשה אפו פשרי יונקעתינוק

 תקופת ארום נלות כננד יכוון בעלה"עס
 והביא ואמא, ברא של שתוף ע"יההכחשה
 אפשר אי כי המנע חק מצר חותךפופת
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 נלא הקרש" "הוח ע"י הפן שיולרלהאסין
 העמים האסינו כן כאשר המינים שניהזרקקחע
 החליטו, הטכע תכמי הלא כי ארומ,בנלאן

 סכה ע"י שיולרו נמציאות אפשרכי
 כל אשר יונקים., שאינם עופות רקאחרת
 ע"י לה ינתן חום מעלות שלשים אםביצה
 יום עשריס של זמן נמשן לזה העשויהמבונה

 בלא גם תרננולת הזאת הניצהואהר,וילרה
 כת אבל , להחם הכיצימ על התרנגולתישיבת
 הזכר הזדקקות ע"י להלר סנרחיםהיתשם
 פרוש אסו" סשרי יונק "תינוק וזהו:רוקא,
 שינק - הנוצרי יש"ו - להבן שראינואחרי
 מספרת "ואשה : לומר אנו מוכרחימ אמןמשרי.
 נולר, נעלה הזרקקתע ע"י כלומר בעלה"עם

 הקורש", "3רוח נולר לאאנל

 תקופת הכעלות דהפןיות מכ"3מבניאר
 תקופת , מצרים ננלותהשעבור

 בגלוו; השתוף יתקופת , בבל בגלוהההכחשה
 הישראלית, האומה את לארץ ,רכאוארום

 , ננו משלו איומה ובפראות נוראהנאכזריות

 את בנו לנטע רצו והריגות שחיטותוע"י
 שונים. יזזופנים נדרכים האליליתתודחעיהם
 והנליהם שקר" "ררך רהמע"ה התחנןוע,ז
 "חעורתך מה1 וע"י טמני" "הסר הגלויותשל

 כל על להתננר אפשר נכחה רק כיחנני"

 להענירנו שרצו הנלויות נתקופות הגויםעריצי
 ותעוררנו תח,קנו ההורה ורק ואמונתנו,טתורתנו
 עטנו קרן את ולהרים אלה, כל אתלשאת

בכנור,

--

 * ן 1 1 1 ןע ן 1ו ,ף* ף (שק י -* י* 9שי -*?ש*
 הון. כל כעל ששתי עדותיףבדרי

 קי"סןןתה~פ

 *( ההנדי.דרכי
 יהושע ר' פני להקביל שהלכן חממא בן ור"א ברוקא 3ן בר"ימעשה

 הקהל, בפרשת דרש ובמה היתה ראב"ע של שבתוכו'א"ל
 באות נשים ללמוד, באש אנשים וטף, ונשים האנשש העם אתהקהל

 מרנליות להם אמר למביאיהן, שכר ליתן בדי באין) למה טףלשמוע,
 זו על ובמנילתא ג'( )חגיגה ממני, לאבדה ובקשתם בידכם היתהטובה

 יצא שראב"ע אבינו אברהם אשריך ר"י של מאמרו באהעובדא
מתלציך.

 ולשמוע ללמור להבין למדרגת עדנה הגיעו שלא במף רמירי כיון א :דקן2ה
 1שם הזה המאסר את קויא מרוע ב( 1 למניאיהן 3,ה מגיע שכראיזה

 ולדעת להבין עלינו בכלל ג( 1 סשמו שנאטרו הטאמרים סשאר יותר טובה""מרגליות
 מה , והטף הנשים גם כולם שיתאספו הקהל טצחע ג3י ההורה צהעה נאמתסדוע
 חרפ"מ. נשה"ג*(
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 11 מרדשה יהושע ר' התפעלות להנין יש ד( התורהז טצחת 3שאר כן צותהשלא

 . מחלציך יצא שראנ"ע א3ינו אברהם אשריך יומליצתו
 לא בפמח אלו דברים שלשה אמר שלא בל אזמר היה גמליאלרבן

 אבותינו שהיו פטה ומרור, מצה פסח י הן ואלו חובתו, ידייצא
 שום על קיים, שביהם"ק בזמןאוכלים

 מה~
 הקב"ה שפסח שום על

 אשר להי הוא פמח זבח ואמרתם שנאמר, במצרים אבותינו בתיעל
 אונלים שאנו זו מצה ובו' הצ'ל כתינו ואת ישראל פני בתי עלפמח
 עד להחמיץ אבותינו של בצקם המפיק שלא שום על מהן שוםעל

 אוכלים שאנו זה מרור וכו'. שנאמר וגאלם הקב"ה ממה"מ עליהםשנגלה
 שנאמר במצרים אבותינו חיי את המצרש שמררו שום על מה? שוםעל

 בהדמנ"ם(, ההגדה ונוכח קט"1 )פסחיםובו'

 "היה שאטר זה מה שלאאמר" כל נמליאל רבן "אמר לאמר ליה הוה א( ייקרק:דיוט
 להבין יש ב( 1הז ומריע תמיר, ה:ה המאמר ~וז אומר רהוה דמשמעאומר"

 אמר שלא דכל שנאמר עד ונכברים חשונים כ"כ הללו הרנרים שלשת מדועהטעם
 פפכחז יד"ח יצא 5א אלו רבריםשלשה

 פ"ר( ראשון )מאטר העקרים הרנהנה
 וההכרחים הכוללים העיקרים כיהוכיח

 השם, מציאות והם: שלשה, הם האלהיתלדת

 ואלו השמים, מן ותורה וענש, לשכרהשנחה
 לתורה אשר העיקרים לכל אנתע הם.השלשה
 ונאמת רדך", "תטיטי יעו,שובדדושנוהאלהית,

 היתה הטצרים על הק3"ה שהב'א נהמכותגם
 האמונה ועקיי ראשי את נעולם לפרכםהכונה

 )נשער המהרי"ע נ1ה שהאריך כמה ,הטהורה
 רצה 1ה נמאמרו גמליאל רנן דנם וי"לל"ן(.

 לדת האטונה וימורי ראשי אתלהנלימ
 העיקרים שלשת אלו בי ובאשרהאלהית,

 יחיהבל פיהם ועל , העיקרים לכל האכותרם
 אחת פעמ לא נמליאל רפן ל1את , יהוריאיש
 כלומר תמיר, אומר' "היה רק כן,ררש
 את עמנו בלנ ולהשריש לקכוע טתאמץהיה
 וחוזר אוטר היה ולזאת , האמונה ויטודיראשי
 שלשה אמר שלא כל תמיד, 1את אתושינה
 כי יען , 'ד"ח יצא לא בפכח אלודנרים
 העיקרים, שלשת על טורים ומרור מצהפכח

 פכח אמר ,ה וכנגר השם" עמציאות :והם
 קים שביהמ"ק בזמן אוכלים אבותינושהיו
 )שמות שאטרו כמה השם, מציאות עלהטורה

 לעיניהם מצרים תוענת את נזבח הן כ"3(ח'
 להטלה, עברו הלא הטצרים כי , ימקלונוולא

 מש"חות בפוטבי שהיתה פמח הקרכןוהקרנת
 המ:וזות, ועל המשקוף על הרם ושימתטשפחות,

 הע,ז נטיל לכל גליי להראות היו אלהכל
 בני גם כי המצרים, לה שענרי הטלהשל

 שטען כטו בע"ז שקועים היו 3טצריםישראל
 ע"ז והללועונרי ע"1 עוברי הללו מצרים שלשר

 הפכח לשחומ הק3"ה צוה לזאת רל"ד()ילקוט
 תשובת זאת תהיה למען בהטלה, הע"1 אתלעקור
 מבלי נפש במכיר,ת לננם 3כל לה' וישונוהמשקל
 את ששחטו על יהרנום פן מהטצריםלפחור

 ישראל 3ני שהבשו פסח והקרבןאלהיהם,
 עת 3כל תטידי ולזכרון לכטל נשאר3מצרים
 ולחוק הגו'ם עצבי מכל להחרחק רורובכל
 נפשם שימסרו 3ישראל המהורה האמונהאת
 כיינ ב', )מלכים וכדמצינו , יתכרך יחורופעד
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 אחרי שבא המלך יאשיהו 3ימי נם אשרנ"א(
 ויהטא 3היכל צלם שהעמיר , מנשה שלרורו
 שטהר אחרי הנה ננלוליו, יהודה אתנם

 נלולים מענורת יהורה ארץ את המלךיאשיהו
 3ני יעשו כי מעשהו ראשית ותהיועצניה,
 את לח,ק נמטרה לה', הפפח אתישראל
 הפפח. הקרבת ע"י ה' ביחור הטהורההאמונה
 את הנולה בני ויעשו כתינ ע,רא 3ימיוכן

 י"ט( 1' )עורא הזה להרש עשר נארבעההפמח
 נאשר ועצניהם תועבותיהם התחילו בנולהכי

 אנותיכם הבררך ל"א( ל' )כ' יח,קאל הנביאהוכיחם
 11נים,1נשאת שקוציהמאחם ואחרי נטמאיםאתם

 מסש - וכו' נאש בניכם נהענירמתנההיכם
 נהיה אומרים אהם אשר - מנשה שעשהנמו
 ואבן, עץ לשרת הארצות וכמשפחותכנוים
 ה', 3מציאמה א1 בפרו ני מ1ה אנורואים

 את הקריבו הנה מהנולה וובם אחריולואת
 כמשה"כ ה' את לררוש באו עי"ז אשרהפפח,
 השנים ישראל 3ני ויאכלו כ*א( . ף)ע1רא
 אליהם הארץ נ11 מטומאת הנברל וכלמהנולה
 הננרל כלומר , ישראל אלהי לה'לררוש:
 ולררוש תשונה לעשות עליו הנףםמטומאת

 1 ואת את לעשות אפשר היה ובמה ה',את

 לנ נקרנ עוררה פפח הקר3ן הקרבתרק
 ולהשליך לה' לשונ יה רשפי אתהישראלי

 ה', אחרי רק ולררוש השונות האלילותאת

 ישראל", אלהי לה' "לררוש שאמרו;ו1הו
 הנה להטלה עוברים יה.ו במצריםאולם
 ממש היתה לה' פסח הקר3ן ועשיתשחיטת
 אבוהינו שהיו פסח שאמרו: וזהו נפש,מסירות
 שום "על וכו' קים שניהם"ק 13טןאוכלים
 במצריס" אנהזינו בתי על דקב"השפסח
 כמוש המזו1ת על הפסח רם נתינתלרנלי
 עליכם ופסחתי הדם את 1ראיהי י"ג( י"3)שס
 כוכות כי וכוי למשחית נגף בכם יהיהזלא
 שנאסר ישראל נצלו המצרים של הע"1בטול

 ע"י בלומר 1ה'. ה.א *פח ,נח"ואמרתם
 אין כי יתאמרו תוכיחו הנה הטלהשחימת

 קר3ן הבע"ח ננל הוא דק , קדושה שםלו
 האמתי,לה'

 מן - *תורה של השקר כננר נאההמצה
 מרוע להבין עלינו הנה ביהשסים",

 את לתת העליונה ההשנחה נחרהבאמת
 ציה נמקום במרבר רוקא ישראל לעםהתורה
 נורלו ארות נרנ1 עור שהעם 3שעהוצלמהן,
 3ענני מעורפל כ"כ היה בחים ומעמרו ,ועתית
 בהיר. אור לפגינו ינולה פה באמת אנלהחשךז
 והתקף העו1 3כל ומוכיח ושי גיפיוהמקסם

 שאנו 3שעה בי , השמים מן היא תורתנוכי
 של והתפתחות בתולרות חוררת בעיןמששפים

 לוחם הוא בתחילה ני אנו רואים ועם עםבל
 מקום לו שיהיה הכלכלית וקיומו ארצו3ער
 עולה הוא למררנה ממררנה ואח"כ ונחלה,מנוחח
 לסדר הפנימית קיומו התפתחה, בער1לוחם
 3ער דואנ הוא ואח"כ , החים עניני כלאת

 שתורותיהס, באופן ותרנותו, רוחוררישות
 ממלחסת פרי רק הם ומשפטיהםחוקיהם
 ארץ 3לי ישראל, עם כן לא ארץ, עליקיומו

 את ולמרר לשכלל מנוחה מקום גלימנורה,

 , וערבה ציה במר3ר - החומרים חיועניני

 -שם , היער וחיתו ונחשים נעקרניםססובב
 מוכשרת ולעת סוכשר למקום הק3"ה לובחר
 מרה מארץ שארוכה תורה ישראל לעםלתת
 של הסור טמון באמת וב,ה ים, מניורחנה
 אופן בשום תליה שאיננה השמים מןתורה
 תורה הוא ארעימן, ארציות פבות באי1ווענין
 ולכן : נתנה השמים מן כי נצחיתאלהית
 בי האומה בלב להשריש כמרכר רוקאנתנה
 ומעכר לארץ ג1קקת אינה האלהיתהתורה
 ה,ן ה,א ה' כי היהורי, ופרנסת לחט3טוח

 תלויה ואינה ו,מן, עת בכל לכלומפרנם
 להיפוך כי העם, אותו של החים ואופניבפררי
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 נצח ח% - החים אה ומסררת יוצרתהתורה

 1 ישראללעם

ד1ךץי
 ,נרתי 1( )ירמיה הנגיא שאמר סה
 אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסרלך
 א-ך קשה שלכאורה , ,רועה לא כארץבמר3ר
 חובות ופמילים 1מצ11-ת חוקיט תורה נותנים,ה
 ואין במרבר נורר עור שהוא 3שעה העםעל
 כל אבל ו כחים ופעמר אחי,ה שום עורלו
 לתעורה נוער ישראל עם כ( לנו סורה1ה
 אלהית תורה פקכל להיות ורומפה קדושההכי

 פשצל ונשמתו נפשו כהות שכפישמיפית
 "צרתי הנביא: שאמר ווהו כ,את, לקכלוןהווו
 3עור 3נעוריך שגם החסר נעוריך" חסרלך

 כח%ם 3טוח פעסר שום 3לי בפרכרשה%ת
 את תעשר "עשר על להצטוות פסונלהית
 התלויתע המצוות כל ועל 1רעך" תכואותכל

 אוכל 'איך לחכרו ארם א1 אמר ולאכארץ,
 ערנה לנו שאין 3שעה כ,את תורהלקכל
 כארץ בפר3ר אחרי "לכתך וכרם שרהנחלת
 כשהית א, נם אחרי הלנת ככר 1רועה"לא

 שרה נחלת כלי שסם כסרבר 1רועה לאכארץ
 וסהסן המן, ,ה שמים טדנן והתפרנסווברם,
 לאטר לרורות, למשמרת צנצנת להם הניחוה,ה
 , מאימה להם יהיה שלא בעת 3עתיר גםכי

 והאטונה התורה אל להחססר עליו3כ"1
 ראו אתם הרור 3'( )ירסיה כילקומכמבואר
 לישראל ירמיה שאמר וטנשעה וכו' ה'רבר
 לו אסרו 3תורה עוסקים אתם א.ן מהטמ:י
 3אותה נתפינס, כסה בתורה עופקים אנואם
 אסר הסן צנצנת ירמיה להם הוצ(אשעה
 בתורה עהקים שהיו אנותיהם ראולהס
 והמקום 3תורה עסקו אתם אף נתפרנסוכסה

 בהיותה התורה כי , עכ"ל טוה אתכמפפרנם
 וגם , ב6וח וסעמר לארץ מקקת אינהאלהית
 ומים צר לחס ויאכל שונות כנלויות3היותו
 ה,ה היום כי לעולם, העם ישאר מ"מלחץ

 ושומ0ה, ציה במקום במרבר היום - לעםנהיית
 ישראל שעם המכטיח ה1א הוההפקום
 עם לעולם קימ ישאר החורה קכלתע"י

 אוכלים שאנו העני לחם - המצה נם ,נהיד .תורתו
 כהסצה כי , 1ה 3ל על מורההיא

 שתפיר ישראל עם ופעפר פצכ ומשתקף -מתנ*ם
 כנחינה ה1א תפיר כחים, ק%פא אחיוה לואין

 הוא ,פיר להחסיץ,, כצקם הפפיק"שלא
 כסקלו למרינה ומסרינה למקום סמקוםנורר

 סתנוסם 31נאון כרמה וככ"1 , הגלותיותרמילו

 ,ה - קרשיו אוצרות וככל' תורתו עמהיהורי
 שמימית. אלהית היא תורתו כי חותךאות

 פתאום ליתע לנאלם כסצרים הק3"היהתגלות
 את ויאמו כסש"כ 'התורה לרגלי ג"ככאה
 כי סצתע עונות ממצר.ם הוציאו אשרה3צק
 להתטהסה, יכלו ולא ממצרים גורשו כי ח6ץלא

 נכנסיס היו א, כ( כסצרים התטהמהו לולאכי
 ראוים היו נןה"קולא כמונא טוסאה ימערילנ'
 ההשגחה טבכה' 'ומש"ה התורה, לק3לתעור

 ה1סן סוף ביא טרם פמצרים ,מגודשוהעליונה
 יהילפען

 ראוים.
 כא קושי"השיבור, ל1כרון )שה.א'ומכמר'יר4 התודה. לקבלת'

 "השנחה של ד~יקר להשריש'את ן)
 )בראשית אפרא ~תורה רהלא- וענש",לשכר
 וד,ן כי.נר-(זהיה י"ר(מ"ו

 ~אר"
 להם לא

 אותם ועערעכרומ
 וכ~

 את. וג6
 אשר הנוי

 . גרול ;ורכוש וצאו כן ואחר( אנכי רןיעכרו
 רכי 'אמר מ"ר( )ש כמר"ר שם ע"וופרשו
 אחרי אלא כאן, כתיכ אין כן אחראחא

 יצאו כך ולאחל פבות עשר עליהםמשאביא
 רמו היור הס"ב 61רש עכ"ל, נרולברכוש
 רהרכוש מפרשל ; כולמ והנה. מכוח.לעשר
 הטכה היתה מהמצריס ישראל שלקחונרול

 היותר השעכור קושי 3ער. לישראלותשלום.ן
 , ישראל על המצרים שהכבירומהאש,2רות

אבל
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 מכות חעשר ראהרי ר4"ר פרוש ל%אבל

 מאר קשה לישראל, הגרול רכוש 3אלהמצרים
 לרעותא? תרתי להפצרים להו הוהדא,יכ
 שבשניל היתכן שם, אלשיך הר"מ הקשהעור
 והאם שנה? טאת ד' ישתענדו מעותריוח
 מעות לו שיתנו כרי ועטי עברות אישיסטל

 ענוי פכל החרות הש מובה הלאגאתרהה,
 ?בהון

 בעבור בא לא מצרים ועטר 3אמתאולם
 רכוש בשכיל אם כי גשפי,יטש

 בהשעבור הסכווגה רוזכלית היהה חה ,ההוחני
 תחת ישראל את להכניע הק3"ה רצהבי
 כ?רוף ול?רפם ל1ככם כיי , השענורעול
 ולטהר לןכך ה3רזל כור היה ומצריט ,הכסף
 האותות ידי ועל הנחש, סזוהמת ישראלאת

 נתפרססו לטצרים שנעשו ה6כות שלוהמאתש
 זהו אשר יכלתו השגחתו בעולם יריהםעל

 לתכליהו אשר בערכו, הגדול הנפשיהרכוש
 אח"כ להם לרען וכוי והשעבור הענףהיה

 פציט אשר הכתוב סלשון רקרקי ובןהורה,
 "רב" מלת לרכוש שסחובר מקומות3הר3ה
 לחבר כאן ושנה י"ג( )שם רב וכושם היהכי

 וחשיבות האיכזת על שיורה *גרול" כולתלרכוש
 ולןאת י"א( )שמות נדול משה והאיש כסוהרבר,
 רנ,י מרכוש %א גחל" "רטש רכתעהכא
 רכוש גם בוה שהפכמן בנרור יורה ,ההנה

 ש"פ, בהגרה תפלה ובעיון באלשיך ויעףן ,נפשי

 הקצר "' היר הקשה נמ"ר למ"ל יטךי"ל
 השעטר בלי גם גרול דטש להםלתת

 שנדאהבעושה,יקר ועור ה6צרימ? שלרקשה
 לוניו הבל הלא והמה , ווהב 'נטף שלסדכוש
 בהשעבור דהעיקר אחא רבי פדש ילקאתית',
 את שענש ע"י וליתו השגחתו לפרסםהיה

 את והרימ דשעתט גפי מכות געשרהמצרים
 "עיקר גם גלבם להשריש , ככנור ישראלקרן
 הגדול רכוש ווהו וענש, לשכר השנחהשל

 הסצריס, של והעטי העבורה וך'י ישראלשרבשו
 לבני רמן - גר,' "כי הטתוב ינוארוב,ה
 "יהיה - באנו בארץ לגור לפרעה שאמרדיעקב
-ורעך"  הם הרי בנים רבני ~רעך להו קרי 
 ולטהרם ל,ככמ - אותפ" ועט ,לעבדום -בבנים

 רן יעברו אשר הטי את "ונם -פהחטריות
 3עבורה המרה על הפרי1ו 'אשר על -אנכי"
 וההבוללות לפמיעה גרם . ו,ה , הנוף דעטיקשה
 כן" "אחרי אולפ , הםצרים את פישראללחלק
 אחרי של בהיור הרמ111ת , הסטת עשרתבאנה
 למצרי, ישראל בין ופרות הברלהעושות
 השגחתו ישראל אצל ותושרש תתח1קועי"1
 לישראל ולשלם הרשע, עושי את לענש.יהב'

 כשתהברר = נן "ואתרי ; ווהו , למובהכפעלם
 גדול" 3רכוש יצאו - המכות ע"יהשגחתו

 השנחה של סהעיקר הנפשי הרכוש 1הכי
 האדכות רב גרול רכוש הוא וענש,לשכר
 ,הב וכל אוייד בבתם יסולה לאאשר

טצריש
 שום על וכו' 1ה "מרור מטאריבנזה

 אבותינו חי את המצריםשמררו
 הקשה השעבור ל,כרון 3א והואבטצרים"
 חיהם את וימרהו "שנאמר הטרהוהגלחע
 עכורה וכבל ובלננים 3תמר קשה3עכורה
 ונכל סהו מ'( )פ' ויצא במ"ת ופ'3שרה"
 מלאכתן עושין שהיו לאחר אלא בשרהזעבורה
 בא , בבהיהן לערב לנוח ובאין ובלבנימבמימ

 הגינה מן ירק לי ,לקמ זא לו ואומרהפצרי
 לעשות המצרים בידי מסורין היו "ף -וכו'
 ,ומי - ורין משפמ שום בלי כרצונםכהם
 הר עו' לעשוקים טשפט עושה דינםעשה
 עכ"ל, ישראל אל,1 לעשוקים סש"ט ישהאוטר

 שעשה "' חסרי את לה,כיר 3א דהמהורהרי
 , יעונש גשכר 'והשגתתו לעשונדםסשפט

 ותוכנה הקהל, פרשת 'לבאור ניאדכמערזה
 דעיקרים שלשת את לחןקמא

בות



כשעטלרכם ערותיךררדך*ך*כני119
 השגחה השם, טציאות והם: האלהית,נדת
 את ונבאר , השמים טן ותורה וענשלשכר

 א'( )מיא בסוטה רתנן נתהלה,האתרונה

 במוצאי 3שמיני חג של הראשון יו"ממוצאי
 והמגן וט' ס"ת נוטל הכנסת חון וכרשביעית
 והטלה , למלך נותנה וכ"נ נרול לבהןנאנה
 אלה מתחילת וקורא וכו' וקורא ומק3לעומר

 וכו' שמוע אס והיה ושסע שמע ערהרברים
 אסרה השביעית 3שנה הלא א( וקשהעכייל.
 שנת וכו' ת,מור לא וכרמך תורע לא שרךהתורה
 שכזלם ההיא השנה וא"כ לארץ, יהי'שבתון
 להפצת יותר ממוגלת היא טעבורתםפנוים
 ע'" .הקהל פרשת לקריאת וגם , .התורהולטור
 לקרא להמלך התורה צותה ,ה ומרועהסלך,
 3שנה ה'2טיטה אחריאותה

 השמינית~
 הלא ב(

 תשיתם 3פרמ הנרול והכהן בכללהכהנים
 כמשה"כ התורה, והפצת הסקדש עבודתהיתה

 ינקשו ה' ותורת רעת ישטרו כהן שפתיכי
 לקרוא היה הגרול הכהן על וא"כמפיהו.

 על התורה צותה ,ה ומרוע , הקהל .פרשתאת
 ם,ית היהךו להמלך .הלא נ( לקראתה?.הסלך
 ם"ת לי וכותב ב'( ,)כ"א בסנהררין רתנןשלו
 שנאטר וכו' עטו- מוציאה למלחמה יוצאלשמו
 ימי כל כו וקרא _עמו והיתה י'יז()רברים
 וטדוע לקרא, לו היה שלו נס"ת וא"כ ,חהו
 וכ"ג וכו. ס'ית . נוטל הכנמת חזן אסרו1ה
 וקוראו ומק3ל עומר והמלך למלך, גתונה'

 החנוך מש"כ נקרים ,אתאתדלבאר
 משרשי ו,ייל: תרי"ב()מצוה

 היא ישראל עם של עקרן שבל לפיהמצוה
 להיות ולשון אזמה טכל יפררו ובההתורה,
 היסנו למעלה שאין נצחי תענוג ער לחי,וכים

 ראוי 3ה, עקרן כל 3היות כן עלבנבראים,
 הוטנים מן .אחר נוסן כיחר הכלשיקהלו
 העם כל 3תוך הקול ולהיות רנריה,לשמוע
 שנתק3צמ הקטץ מה לאיר וטף ונשיםאנשים

 דנרי לשמוע התשצה ותהיה , בולנויחד
 וכו' העפארחנו והורנו עיקרנו כל שהיאהתורה
 כרי והנה עכ"ל, תשיקה גלבם הכלויכניסו
 ר3ה והשפעתו וח,ק אריר ה,ה הקולשיהיה
 והזא העם טראש שיצא 3הכרח היהוגרולה,
 התורה, רגל את הנושא יהיה והואהמלך,
 כמגואר יהזרה מלך ח,קיהי שעשהכמו

 פתח על חרב שנעץ נ'( )צ"ר3פנהדרין
 ירקר בתורה עומק וטאינו מי כל ואמרניה"מ
 והננות ה3נים של החנוך וגם וכו'. ,31חרב
 אם כי 3ערהאבות, רק פרפי ענין יהיהלא

 טחזיבים, המרינה בני כל אשר ממלכתי, עממיענין
 ובנותיהם 3ניהם את לשלח הממשלה חוקבתקף
 וטצוות תורה אחר לכל ללמור מפר,לבתי

 . לערכוכראוי
 הספר בתי את הילרים נקור חכתדלזאת

 לחוכה האחרון 3,מןשנהיתה
 לפתח למען הנאורים; העסים אצלממלכתית

 , שונים מרעים בלמורי ולהשתלמו העםאח

 שנה אלפי ,ה 1את את הקרימה ת""קהנה
 התורה 3ספר המלך וקריאת הקהל.בטצות
 היתה והטף והנשים האנשים העם כלבסעמר
 ~הח,יק התורה דנל את להרים ,את,למטרה
 תשזקה ולהכנים הנערים, בני אתבטעחה
 מכל ולסחסה למנן תעמד והיא בלבם,אליה
 ,טן כל כי כן הראה והנסיון . וצריואויביו

 של פפיות 3חרב מ411נים היושצשרינו
 יכולה היתה אזמה כל איןהתורה,
 שהפפיקו סכיון אבל 3נ1,לשלמ
 כמבואר חר13, את האויב לטש מירלמורם,
 לא המנונא רב אטר 3'( )קי"ט -בשבת
 תינוקות 3ה ש3טלז 3שביל אלא ירושליםחרבה
 על שפוך ג'( )ירמיה שנאמר רפן 3יתשל
 רעולל משום שפוך? טעם מה וכו' 3חוץעולל
 למור א, ההפשט כמה ער וראה ובא ,בחוק

 ני,ח( )גימין אמרו ביחר עיר על כי ערהתורה,
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 ביתר, בכרך היו כנסיות בתי מאותארבע
 .מלמרי מאות ארכע בה היו ואחת אמתובכל

 ארפע לפניו היו ואהר אהר וכלתינוקות,
 טתאים 11ה ר3ן, פית של תיעקותמאות

 היה תישכ"ר של שהלמור מפני כילרברינו
 פקורת ממעם אחר כל בער קבוע חובמכבר

 כין הלמור כ"כ ונתרחב נהפשט לכןהממשלה,
 קמנים כי אם הללו מתלמירים , העםשררות
 נבורתם היתה גרולה אבל , נגופם היווחלושים
 אויב "כשהיה כי ער והאמיץ הכבירברוהם
 ואומץ בחומריהן' אותם רוקרים היו לשםנכנם
 אויב "וכשנבר התורה להם נתנה הוהלב

 וקשה'מרוע כאש' והציתש בפפריהם כרכוםולכרומ
 כי הרניק האייב אולם פפריהם, את נםשרפו

 "אני כי עצום היותר השהא הוא"המפר"
 חחה קים שהמפר ומן כל כי תורה" 11חשה
 כליה לעשות נרצותו האחנ ולואת , השמהגס

 נם ושרפם במפריהם התשכ"ר את כרךנטורה
 הא,מה נבורי המה התשב"ר נמצאיחר.

 התורה צותה המלך על רק ולואתוחופיה.
 והסיף" "הספר כי הקהל, בפרשתלקרוא
 א"ר ראה, בטדזר כמבואר יחריו מכורכיםהמה
 השטים מן כרוכים יררו והסיף הספראלעור
 הוה. 3ספר שכתוב מה תעשו אם להןאסר

 תעשו לא )אם , ה,ה הסיף טן וןוליםאתם
 כי נמצא , עכ"ל ה1ה בסיף נהרגיםאתם
 והמלוכה האומה בראש העוטר כהיותוהמלך
 ספר למור הפצת חובת מוטלת עליוומגינה,

 . טהמיף וטנין המצילהתורה
 כמקרש שמי היה הוה התורה פפריהנה

 אשר בישראל מלך ימצא ופןה,
 נם לשנות צריכים החים בהשתנתע כייאמר
 לרוח ולהתאימם לשכללם לתקנם וחוקיה, התורהאת
 במ"ת קורא היה המלך אם ולכן והומן,העת
 אשר חרשה בתורה יקרא פן לחשוש יששלו
 על כ'( ק"כ )פנהררין שאמרו וכמו , מלבויברה

 שם וגוהב האונרות את שדי שהיהטנשה
 נשים לו ירבה "לא הפ' שת תחתיהם,ע"א
 וכף מוסים" לו ירכה ולא ירכה לא ווהבוכסף
 כפירה יפיץ חים תורת הפצת תחת כן כי הנהירלנ,
 . אלגביש אבני יבואו פנינים ותחת ,ואברון
 טפיתו עטו שהביא בס"ת שלא הוא הריןל1את
 שנתנה מקרש של בם6ר אם כי , קוראהיה

 א"ר וילך בטר"ר וכמבואר הגבורה, טפילמשה

 הניח ואחת שבטים לי"ב י"ב תורות י"ג כהבינאי
 סוצאים שיהיו רבר לויף אחר יבקש שאםבארון,

 . ויעו"ש , שבארון אמ(ה.
 "כ"ג : שאמרו במה להראות חכמינו באועדן4

 וקורא" וטקפל עומר והפלך למלך'טתלמ
 ואי , אחת הן והממשלה היהורי הרתכי

 כל אצל ואם , ולהפרירן לחלקן בשו"אאפשר
 אצלם מתחלקתע והמלוכה הריליניההעמים

 אצלמ כי יען לוה, ,ה הצוררים נפררים עולסותלשני
 החים אבל , ומנהגים נטופים איוה רק כוללתהרת
 הקדושה תורתנו כן לא , חולניס המהככלל
 - הכל את וטקפת הכוללת . החחם תורתהיא
 הכלכלים והמשפחתים, החברתיםהחים

 בכל להתנהנ איך וה"רמ' הצבור שלוהמרינים
 שבתורה המעשים והמשפמים והחוקים חיו,ימי

 יחר, גם נהנוף הנפש את ומרומטיםמעלים
 למלך טתנה "כ"נ ","ל: הבליטו ואתואת

 שהתורה באופן אותה' ומקכל ענמרוהמלך
 ד( פ,1 )באבות שאטרו וכמה כולם, עלעולה
 המלכות וטן הכהונה טן יותר תורהגרולה

 וההירה וכו' מעלות בשלשים נקניתשהסלכות
 בשמיעת בתלמור : הן ואלו , רברים במ"חנקניח
 כתיב רהלא ובאורך וכו',- ביראק וכו'הא~ן

 ישטעו ירעו לא אשר ובניהם י"ג( ל"א)רברים
 אשר הימים כל אלהיכם ה' את ליר"הולמרו
 הרטכ"ן ע"ו ופרש וכו' הארמה על חיפאתם
 והאכות וישאלו ישמעו כי המף הם :וו"ל

 -יונקי הוה המף כי,אין אותם ויחנכוירנילןם
 להתחנך הקרובים השנים קמני הם אבל ,שדיס
 הנה עכ"ל. בעתיר ליראה ולמרו טעםחה
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 המבעי החנוך הוא העיקר כי הרט3"ן ב,ההיה
 וע", , ילרוהט משחר ומחנכם שטרני-לםבטה
 והאמ!נה ר!חהתורה להפיח הקהל *ישתכאה
 אמרה אלו שלשתן וכנגר הקמנים,בלבב

 ערנ"'(טהחורה, ירעו" לא אשרהתורה,,יבניהם
 עליהם ישפיע הקהל של הזה המעטר הנהכי

 "שמיעת א( למעלה: המפורמימ רברימשלשה
 עומר נרול קהל; יראו הכא נם הנההאזן"
 נם כי יבינו סזה. , המלך טפי התורהושימע
 ~טייהם טפי קשבת באזן לשמעעליהם

 3( "ישמעו", וכו' וכניהם וזהז:1טוריהמ,
 גם וניניהם טאר עצום קהל לפניהמע3תלטור,

 הכהנים ' עם המנהררין ישראל, בניאצ:לי
 ינקשו תורה כולם אשה , הגרול הכהןובראשם

 לשמוע צפופים עוטרים המה נם טפיהם,.רק
 וה הנה הטלך, ט"י היוצא ומלה הנהכל
 וההתמרה הלמור תשוקת על לטופת להםיהיה

 % כל ,ניראה" - ג( .ולמדו", ! ו,ה! ,הגדולה
 בעיח החאספו  והמף הנשים נם ישראלפגי

 על לפקח שומר ולא קצין לא שם  איןנשים,
 ושומעים עומרים .הכל ובכ": והסרר,המשמר

 כי , הכנור ונהררת ניראה התורה רבריאח
 נם כן ה', את והיראה ההכנעה מאדגנרה
 איך טזה ינינו מוריהם אצל בלטרםבניהם
 )נפסחים חז'ל הלא כי מפניהם וליראלככרם
 תירא אלהיך ה' את עה"פ ררשו כ'(כ"3

 אלהיכם" ה' את עליראה : 11ה1 , ת"הלרבות
 יהיה לכניהם כי , המורים לרבות עאת"וכאן

 נצל בהפתופפם החנוך לססל הזההמעטד
 ,טוריהם

 המוכרח הכללי, חובתהחנוך ט,המבנואר
 והכנות הננים כל אתלהקיף

 עם האומה נרולי ע"י וטאורנן ערוךהישראלים
 חעת את נבאר ועתה . כראש והכה"נהמלך
 ואנ אכ כל על הטומל הפרמיהחעך
 השניה נפרשה הנה אליו, ולהתספרלהזדרז

 בם לרבר בניבמ את ולמרתם כתינ ק'ששל
  הראשונה בפרשה כבר גאטר ב", הלא ותטוהוכו'

 כפלה זה ומרת ובר בם ורברת לנניךושננתם
 בוה לנו הורו נרול רבר אילם הכאוהחורח
 בכל ה"ו ללמורי האב של .ההחמסר"ןאח

 טניעה', שום שחעבבהו מבלי ןוהוטניםהעחים
 . והבצירה הקצירה בשעח  3שרהאפילו
 המלר ט"א( )ם"ה והרע"ב לפרש.ירהנה

 וטה והיה. פרשת נם ; קוראהיה
 , ויצהרך ותירשך רגנך 'יאספת ! נהכתיב

 הענורה אז הלא _והיקבים הגרנות אסיפתונזטן
 הם הנה העמים כל ואצל סאר,תכופה
 בעבורח הומן אח אז  מבליס וביאםמשיהם
  בן לאהשרה,

 הבמם של הלמור יעקב, חלק.
 הייץ, בימוח נם הפסק ובלי חמיר להיהצריך

ולזא"
 עואספח : מיחר בצמי החורה כפלה

 במכם את "ולמרחם אז נ6  וחירשך"ך11ך
 הגרטת אסיפת נטמן  ענורתך גם במללרנר
 הבן לטודי ~את תהרם בל  ו"טהרההנחיצה
 יפמיק לא אז נם כל,ה,טנה, ימלהטעורע

מלמורוי  לקרא התורה שצותה המעם ר,הו לאמרןיו~ן
 דא, משש השמ'נית, בשנה הקהלפרשת
 רנרי ולפי ענורה, של שנים ששטתחילח(
 להרימ היתה הקהל קריאת הלא לשל,החנוך"

 הודה כמעוזה ולהח,יק התורה רנלאת
 והנשים האנשים הקהל כל נלננות"ארחה

 הענורה שנות בתחלת המלך נם לזאת ,והמף
 3ניכם את "ולטרתם וקורא: הכמתהעולה

 דגנך את "ואמפת גשעה גם כמ"לרנר

 רנשטימה , רפמרה בשנות והזא -ותירשך"
 לא הענורות כל כלומר - בכ.1 אמורהלא

 רק , התורה טלטור כניכם אתתבטלנה

 ונכל לבבם ע"זבכל יפקחו תמיר,והאכותילסרו
 ,נפשם

העולה
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 גרולחק פעולות דשתי סהמטארהשלה

 ע"י עולא החנוך-היו שההעל
 רגל אה להרים כללית האחת הקהל,קרשת
 ע"י ותפארתה הורה אה ולהראאהתורה
 ולהוביח ה1ה הגרול הקהל לפני הסלךקרפשן
 סטלבתית, עסמית תעורה הוא החגוךני

 לחנוך שקזטסרו האבא את להרניל' ~והשנית
 הסקרה, בירי להשאירם ס3לי , הקמנים ,בניהם
 .הקהל קריסה: הפונה הסאמר מבוארובזה
 כסטר להרעיף ומף" ונשים אנשיס- העםאת

 אופן1 ובאי1ה , העם כל על ההורהלקחי
 באות ונשים ללמור באים"אגשש

 לשסוע-
 על ואריר כביר רושם עשה ה1ההסעסד
 בלמוד האנשיפ ומעורד-את- הוא'טחזקטלס,
 את הזמפנה תחררנה הנשים ונםהתודה
 החוצבים הסלך .רברי עיי והיראה התורהרוח

 רסירי אחרי באיןז" לסה "מף יהלהבות
 למה א"כ ולשמוע, ללסור עכלו שלאבפף

 כלטר לסביאיהן" שכר ליוע "כריבו~ןי
 להרגילו האב על סומלת המף הבאתחובה

 המקרה, בירי יניחנו ואל בגיו בחנוךשיתענין

 על ול,את והכברה, לאות שירגישוסבלי
 ,כרי ברבריהם הבלימו 1ה1"ל ישאנו,כתפיו

 הכוונה על להראות לסביאיהןייליתןישכר'י

 מחלב גמול הנער היות 'ס1סן כישהזכדני
 האב על החנוך חצת מתחילה סאז,אסר,
 הבן, בעד החנוך ביח לבנין יסור,להניח,
 היהרתז רשטי את ולחרות רנשותיו אתלפתת
 על רביאתו ובער , הרך לבבו תלטיעל

בתפו
 לטהמי"

 העיקר נגר הוא וכ"ז , שכר יק3ל
 לעולם, תשתנה לא כי השטים סן 'תורהשל
 ותפארתה, הורה נראתה הקהל קרטותת'י

 הטף המה ישראל עם של הס,הירוהכוכב
 התורה, בלמור לחכם צריך סנעראסאשר

 , ונצהיותה אהבתה בלבם השרישלטען
 נאמרה ושש לשבר השגחה של העיקרגכ(

 רהלא המלך, עיו הנקראת השניהנפ'
 סצתתי אל תשסעו שמהע אם והיה בהכתיב
 השסרו וכו' כעתו ארצכם סמר ונתתיוכו'
 אלהים ועברתם . וסרתם לבבכם יפתה פןלכם

 בכם ה' אף וחרה להסאחרש_והשתחיחם
 וכו', הארץ סעל סהרה ואברתםוכו'

 ה' טצטעת של העיקר את נ%ךעתה

 רהלא , הקהל בפרשת הנאטרהויחורו
 ראית ק"ש של ראשונה י נקראתבהקהל

 שפרש"י כמה שמים סלכות קבלתבה
 נקריאת כי נסצא ויטע, בד,ה מ"א()בסומה
 והרב השם, ויחור סציאות נחפרמסההקהל
 ראוי ואין 11"ל: כתב ל"ר( 9'. )כח"רהמורה
 יעמוק בקשה )האלהות( בלטור לושיתחילו
 רסות בתורתנו הנלוים הטשלים ופןלהבין,
 לסשל השלום עליהס ובארו בטים,החכטה
 לשהות ירע אשר כי סכללם ענינים,ה1ה
 השחיה שיסכל וסי , הים סקרקע פניניםעציא
 אלא לשחות עצמו יכנ'ם לא ולזהיצלול',
 מרבריו העולה . עכ"ל כלסורה שהרגילמי
 הפנינים למציאות רוטה האלהות השגתכי

 יטצאם, לשחות היורע ול,את הים,בקרקע
 הים, בעסק יצלול לשחות יורע שאינווסי
 , בלמורה שהרגיל טי אלא לשחות יתחיל לאילכן

 רסו הפילגופיה חכטי כי מהמננואר
 "לפנינים" האלהא חכטתאת

 שהיא, -שסע פ': בהקהל שקראו אחריולזאת
 עי"1 ונתפרססה ויחורו שמים סלכותקבלת
 והסרגליות הפנינים שהוא יחורו, השםסציאות
 ב*רשת רא3'"ע ררשת אה ר;" קרישפיר
 הכרת כי ספמ , טובה "סרגליות" בשםהקהל

 ופגיניס מרגלית לסציאות רוטההאלהות
 ויריעת הכרת של הלמור והנה , היםבקרקע

 י ימ סני ורחכה פאד עסוקה חכסה הואה'
 להבן ללסור לרו,היל האכ על כי אסינאס"ר
 כראוי, יתפתח כשיגרל רק הואח החכמהאת
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 ברי באין למה "טף בררשתו ראב"ע בא ,לשת
 וההנוך הלמור כי להראות למבשיהן" שכרלהזן
 והראשון הראש להיות צריך 11 יריעותשל

 ערנה, להבין יוכלו לא שהטף "ףלהמף,
 רערת יראו , אלה קודש ברנשי יתהנכובכ.1
 השסר הנרול העם וכל המקרש, הררתה',

 נלבב ישרישו אלה כל ה' לפני הכטדבהררת
 ,והלים וכולם הוה, במקום ה' יש אכן כיהטף

 אלה כל בער והשכר , כבורו מפני אךורוערים
 שכסם, על הטף את להסביאין מניעיהיה
 יטהתאמצו למביאיהף שכר ליתן "כריחהו:

 ה'. יראת בלבםלהשריש
 עם כולה מתאיטהה,אחןהדרשה

 אסרו הלא כי , אבינואברהם
 את אברהם הכיר שנים שלש נן ל'ב()נדרים
 המכילתא; דברי מעתה יומתש ומהבוראו,
 את להכיר שהקרמת - אבינו אברהם.אשריך

 הן ידאת חבמה ראשית ני בקטנותךה4

סבשלום
 אהרק' לבניך נם ממילה סללתובןה
 המחןק מחלציך" יצא שייה בן אלומר שר'-

 ,יראת הטף כלבב להשריש שיטהך אתומקיס
 הקהל. בפרשת ררשתו ע"יה',
 דרושנו, בראש הנצב הכתוב יוארר13זך;

 יקו-ה רווורה הלזה לרהמע"הבי
 הסלנים, אוצרות מכל יותר בעיניו"ניבה
 יסיהם את מבלים העולם אומות שסלכיובשעה

 לןה שרק שונים ובתענונים בתפנוקיםועהותיהם
 מלגלכות המלך רור ידי הנה נשואות,עיניהם
 לבעלה! אשה לטהר כדי וכשיליא ובשפירברם

 הררכים ונם א'(. )ר' בברכותבמבשר
 פרשת קריאת כמו התורה להפצתהמובילים
 וןהנ, מכסף אצלו יקרה היתה ידו עלהקהל

 הררך את המפנה - ערותיך "בררךווהוי
 הררך כי יען הון" כל כעל ששתי -לתורה

 הנרצה. לההכלית מונילההןאת

 ף4 54 4* 44 44 ף4ף4-

 * 1וכמ/ן ן ,'
 ימב שיער לה אק המלדדרר

 צ"מ"

 ייטץ44*יד*ננר4נכמי
 'טם ףצא י"ך( א' )י"ה דוד ונף בעולם מוממון להם שיצא הםרנבוגוק

 מוניטון היה ומה .  בעולם  מוניטץ לו יצא ,  הארצוה 3נלדוד
  דוד בטגרל ד'( )שה"ש  שם  ער  טיבון וטגדל  מיבן  וחרמיל ט9רשלו

 ל"מ(. פ' ביאשית )מד"יצוארך

 והמנרל? התרמיל המקל, של 3המוניטון הכמנה מה להבין תמוה,וצריר ה,ההמררש

 בל על לו מוהליו נן אם אלא לגדולה עולה אדם אין ר"אאמה
 י"ר(. )סנהררין ,עתנותיו

 גאור. סחוסר ה,ההמאמר
הנה
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 שתים להפרנס הערה בין אשר_ החמותהנה

 העדה, אל הפרנס חובת א(הטה:
 ששג לתת וכדי הפרנס, אל העדה חוטהב(
 לפני ה"רנם על המומלות מהחוכותנכון

 כ"1 )כמרכר כחורה מש"כ נבארעדתו,

 3שר לכל הרוחות אלהי ה' יפקד י"1(מ"1

 יבא ואשר לפניהם יצא אשר הערה עלאיש
 - תהיה ולא יביאם ואשר יוציאם ואשרלפניהם
 וצריה רועה, להם אין אשר בצאן ה'ערת
 וכו, לפניהם יצא אשר הענין: בפללהבין

 1ומא כספרי )שם חו"ל והנה וכו'ו יציאםואשר
 יצא "שר ואמרו ב,ה הרנישוובילקומ(
 עושין שאחרים כררך עושה יהא שלא ,לפניהם
 בתוך להן ויושבין לניונם את טוציאיןשהם

 ברוד שכן לפניהם יצא אשר אלאבתיהם,
 ישראל- וכל מ"ו( י"ח א' )שמשל אומרהיא

 לפניהם, ובא יוצא הוא כי דור אתאוהבים
 טוציאן יהא שלא יניאם ואשד יוציאםואשר
 אוסר הוא שכן וכו' אלפים ומכניסןרבטת
 כהיות גם שלשום גם תמול נם י'א()רה"א
 , ישראל את. והמביא המוציא אתה מלךשאיל

 וביותר ב~ור, צריכים- ח1"ל רכרי נםאילם
 וררשי , יניאם ואשר ייציאם אקר שאמרתמוה
 וכי אלפיכ" ומכניפן רכבית מוציאן יהא~שלא
 וכל, הכתוב גם תלויו וה רבר לבדובהמלך
 ובא' -יויא. הוא כי רור את אוהביםישראל

 באור, צריךלפניהם

 ל"1( פרק שלישי עמאמר"העקרים"
 שבין האהבה : 11,'ליבאר

 ממנו, והסונהגים המנהינ או , והעםהסלך

 משתיה והעם המלך כין אשר האהנה איןכי
 ראוי כי וערך, כיחס אבל כללי,בכמות
 מאהבתו יותר האנשים מן נאהב הסלךעאהיה
 המלך סאהכת המכוקש אין נםאליהם,
 העם מאהבת המכוקש אל שוהלעם
 שימיב היא הסלך טן המבוקש כי ,למלך

 עניניהם והשלמות ביניהם היושד בשסירתלעם
 מה כפי ושלם נאות כאופן קניניהםכשמירת
 שיכנרו הוא העם סן והסבוקש לו,שאפשר

 ומעלתו ממשלתו ויכירו וינשאוהו .הטלךאת
 תמשיך ובוה אליו, מרכם להם והמבתועליהם
 לכבר . העם שן לעם להימיב המלך מןהאהבה
 עניניהם שטירת ובאמת עכ"ל, ולריממוהמלך

 א( א61נים: כשני תהיה העם כל שלוקניניהם

 גכי שמצינו וכמו .וכנוחו, בעצטו המלךע"י
 והכה ה' כשם שיצא י"1( א' )שמואלדור
 ומשו"ה ישראל את והציל הפלשתי נליתאת
 יוצא הוא כי רור את אוהבים ישראל"וכל

 תמיר הגה ני לפניהם",ובא.
 ההתמנ"

 הרשסית
 העם, מצר וכבור לאהבה גורמת המלךשל
 שאול את הכיר העם הלא ווד גכיאולם
 העם אהבת כן כי הנה ה', לסש,ההמלך
 וממלכתית, נמוסית עתה, היתה לא רוראת
 והרנשת הלב מעטק הנונעח טהורה ארבהרק

 מהפלשתים בנפשו שהצילם להאיש ,הנפש
 ממש ישראל, עם למלחמה מחניהם אתשאספו
 את שהכק4ו מפני ראהבוהו העיקריםכמש"כ
 , העם להצלת הכנירות ופעולותיו ערטרום

 יצא ,ששר עה"פ ח1"ל הבליטו 4תואת
 שיהיה שהכונה לפניהם" יבא ואשרלפגיהם
 ישראל" לפני ובא "היוצא ובטפו כעצטוהפרנס
 עושה ידא עלא אבל דור, את שהיהכררך
 לניונם את מוציאין שהן עושין שאחדיםכררך
 לפניהם יצא אלא כתיהם" בתוך להםיושנין
 "שכן ו1הו דור, שעשה וכררך בעצמו-

 דוד (1ת אוהבש ישרגל וקל אומר המ1בדוד
 סביביו העם כל את לרכו הסלך על 3(וכו',
 רכביו נרוריו, כל את ול1ין נערר, לאאיש

 הסלך שונאיו; את למלחפה ולצאתופרשיו
 וכל , לניונמזיו כראש וההולך המצניאהיה
 דור" "ויעף כי עד הסלך התמפרתע נרלהכך

 לרור לו נשבעו חילו ואנשי ט"1( כ"א)ש"כ
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 את תכ3ה %א למלחמה עוד תזא לאלאמר
 דוד נשא אלה וכל י",(, )שם ישראלנר

 עשאול א'( )ש"נ ויהונחן שאול עלנקינתו
 העם לכל 3חמהם" והנעימים הנאהניםויהונתן
 נם הנה העם, למובת הכנירות פעולותיהםע"י

 אשר הסלחטה, מית פכנת 3עח"ובמוחם"
 נפררו" "לא , פניהם על מרחפת היתההסיז

 לרוץ קלו" - "מנשרים רק עמם, ננימאהיהם
 נקשרי לעמוד נברף, *"אריותלהמערבה
 יגבורים, מות ומתו נפלו ניהר עמם ועםהסלחמה,
 נח 3על איש להית הסלך שעלרכ:"טכמ

 נעקשנוח הלוחם שם, נמפרי כסוכאוגנורה,
 הכביר מרוהו עליהם להשפיע עליו כן ,נפלאה

 הצדק לססל שיהיה הנפשיות,וטסגולותיו
 המעין תהיה "תורה והיראה, האמונהוהטשפמ
 נאופן העם, שדרות לכל ה' ודעת מוסרהנונע
 ורך הירא האיש עמי השומר יקראשכאשר
 שירא איש יסצא לא לנירי" וישוב ילךהלננ

 והיה רק , סהטלהסה ויפחד שנירומהעוונות
 את ללחנם ש,"נים סוכנים , קדוש סחנךכל

 "ואשר עה"פ ח,"ל הבלימו שת ואתוינאיו,
 רבבות סוציאן יהיה שלא יביאם ואשריוציאם
 מעצמם הניהה שישונו ע"י אלפים"ומכניסן
 , שנירם השונה, פחר ספגי המלחמהקורם

 לפעול לו "עלה כך , מוצשם יהואובשם
 שהוא הנפשמם נכוחותיו, העם רוח אתלרומם

 * בשלמות המביאםיהיה

 "1.הי אשר 3שעה רק היה ונאלהאלה
 עתההפרנם .גם אולם מלך",נישורון

 לנמוע עליו העם, את והמביא' הטוציאהוא
 פרוח ענורם ולענוד הנהרסות ולננותהנשמות
 נפש, בממירות מסש חגתו את ולמלאוחומר,

 עתה הם"לות מהחוטת נכון מושג לתתנרי
 הכתונים את ננאר עדתו, לפני הפרנםעל

 ביצר? נרוח אחר, נאופן למעלההשבאים
 התורה רוח -- סרוחו ..להשפיע צריךהפרנם

 דו,ורה דבדי נל את שיקיטו העדה עלגם
 לפמל יהיה העשין ובקיום , והמפורההכהונה
 במופר ומהורים זכים ושיהיו העיה,לכל

 .רק תנא לא הזאת ההשפעה אולםונמדות,

 3רוח יוכיחם אשר משר תובחת שבמע"י
 את שיתנהג העצמית בהנהנהו אם ניפיו,
 ונשאה נעלה רמה נהנהגה ניהו ואתעצסו
 כי ערתו, לפני למופת שיהיה נאופןבזאת,
 ונאמונה, נישר נחתכים עניניו נלבשיראו
 ללכת עליהם ישפיע זה השלמות,בתכלית
 לסמל יהיה והוא , נמרותיו ולהתדנקבדרביו
 מנלי , הטרות ונקין הלב מהר והתמ,המופר
 הנהגהו אלא פיו, 3רוח להוכיחםשיצטרך
 פרש זה וכעין , תהדוזו יהיו הפוניםומעשיו
 מאמרם את פ"ד( )ררוש לעתים" "נינהבפפר

 א"ר חלנו רני אטר ב( )1'בברכות
 דנריו שמים יראת ט שיש אדם בלהונא

 הוה, 3לשון שאמרו מה להבין וצריךגשטקץס,
 רבריו"? "ישמעו עחיר בלשון אמרוולא
 ופרש , נאור צריך ארם ' "כל" הלשוןוגם
 צריך איננו שמים יראת פו שיש מיבי

 בשבט ולהכות , סוסר נתעחת רנריולהשטיע
 להתנהנ צריך רק , למשטעתו הסרים אתפיו

 דנרי אשר נאופן כזאח ונשאה רמהבהנהגה
 הנהגהו ע"י מעצמם נשמעים יהיוסוסריו
 רבריו שמים יראת נו שיש "טי : חהו ,העצמית
 התוכחה ני נ,ה ירויח ושנית , ממילאנשמעים"
 אדם כל אין והדטר הלשון נכח רקהבאה

 ויווע חבם ל,ה צריך נהכדח כי ל,ה,סוכן
 הנשמשם התוכחה דנרי אנל , הדבור נמיכובקי

 יוכללו , שסים יראת מחמת הבאים המעשיםע"י
 שמים, בודאת אך המקושמ אדם מין כלנוה
 רמק ולזה , לא או הדנור במינ יהיה חכםאם
 שסים יראת 13 שיש ארם "כל" חלנור,

 איש עו' ה' יפקד הכתג מנואר ונ,הוכו',
 נל אשר איש . , לפניהם . יצא אשר העדהעל
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 אנשי שבלב העקמוטיוה את ולהיישיר להוכיהייפרך
 רקתו צ בתורתו אפ כי מיםר בתוכהת פיו עששבמעיתו

 וירמה נערם, למופת יהיה התרומיותומרורוו
 ההולכים לפני הישר הררך את הטאירלפנט
 לפניהם" ייא - אך - אשר ,איש : וזהו ,אהריו
 סוסר, תוכחת בלי לברה, בהופעתו רקאשר

 . עליהםיפעל
 לפני הנתונה הזאת הפרוגרמהאו~ם

 וניהור , לקיטה טאר קשה ,.הטמרנם
 זה אשר , ליטים צעיי איש ילפני ה,הכרור
 ברוח הז"ל באו לזאת , לפרנם נתמנהעהה
 הצומר, הירנס נפש אח נם להרניעקרשט
 כי הואת, הנעלה להמררגה נם להניעש,וכל
 לתוכו קלמ בוראי הצבור על לפרנםבהבחרו
 וההכשרה להעליה ההרומיות הסנולותאותן

 עלה זה טנוי וע"י , הערה לפרנטהדרושה
 נמחליט הקורטים שעוונותיו כזה נעלהלתקון
 לגרולה עולה "אין'ארם : שאמרו טה וזהו ,לו

 עוזנותיו". כל על לו סוהלין א'יכאלא
 ערתו נגר הפרנם בהנהגת .רברנו כהעך4

 שהוא , הטרות חכות העשין לקיוםבנוגע
 אשר שאמרו: וכפי ראשונה היוצאיהיה
 את והזהירה התורה באה עכשו אולם,יצא",
 כי . הל"ת בשמירת נם לטמל שיהיההפרנם
 ולהכלא רוהו בער לעצור להיפך צריךג:ה

 סלפנינו שמן "והסר שפרשו ע"ר.הניתה,
 ללכת הארם צריך העשה נ~ה כיוטאתרעף

 יניהנו ולא מלפניו עוטר שהשמן טפניבראש
 ברוהו לעצור שצריך בהל"ת ולהיפךללכת,
 יריהנו השמן אז הנה במקומו,ולשבת
 ז טתפלליפ אנו ולזאת . . לעבור. שילךסלאהריו
 וטאחרינו ,. העשה ננר - טלפנינו שמןאוהפר
 וזהירות בשטירת ההוב ואת הל"ת". נגר!-

 הפרנס על התיה המילה הל"ת שליתירה
 , בביהו ולהכלא ברוחו לעצור למופתשיהיה

 לפניהם". "ואשר..יבאו,הו,

 יביאם" ואשר יוציאם "אור "טרוכפל
 הטצוינת בהנהגתו הפרנם כילהראות

 לפני .המרות המומר לסמל שתהיהוהנפלאה
 נער רק יתכן :ה פיה, על להתנהגהערה
 פעולותיהם כל 'אשר הרגש נעליהאנשים
 להם הנה וברעת, בחשבון הפהוטעשיהם
 בררכיו לההבונן טלומש כראי שאהפרנם
 השקועים ההסון כל אולם כמעשהו,ולעשות
 החולנים, ובצרכיהם בהחוטריות ורובםראשם
 טבועי על ולנהלם להרריכם הפרנם צריךאותם
 את ולהרים , רנשותיהם את לפתח ,התורה
 תים, בתיכהת אזנם למוסר ולהעיררוחם,
 פעטים" טאה אפילו תוכיח "הוכיחלקים
 בכלל האנושי רהטין בוה הבלימו חז"להנה
 מקרברי הרע .הנערת את ולקים . רעכחהצריך
 על כי , פעמים מאה של תוכחה צריךנוראי
 מסעשיו ללטור הפרנם צרקת תפעל לאאלו

 בער כן כי הנה לברן. התרוטיותוסטתתיו
 גרולה התמסרות טהפרנס ררושה הצבוררוב
 של היוסר תוכחת בררך נפלאה עקשמתעם
 של החים עניני כל את לסרר פיו,שבמ
 ההורה, במעוז טוצקים שיהיו ופרטהכלל
 ננר - יוציאם *אשר התורה שאמרהוזהו

 את טלעטר לשמור יניאם"'- ואשרהמי'ע,
 לפי מתחלקת 1;פרנם עבורת כי נטצאהל"ת,

 . העם של והמעטרות המצביםערך
 תהיה "ולא הכתונ סוף ממארד13זדק

 רוקה" להם אין אשר כצאן ה'ערת
 ברק ג'( פ' )שמות הסר"ר בהקרטתבואר
 )תהלים שנאמר יפה רועה .וטצאו בצאןלרור
 טטכלאות טהו .צאן, טמכלאות ו,קחהוע"ח(
 היה הגשם, ויכלא ח'( )בראשית כטוצאן
 טתיא והיה הקמנים, מפני הגרוליטטוגע

 ואחר , הרך עשנ שירעז כדי לרעותהקטנים
 "חר , הבינונית עשב שירעו כרי הזקניםטוציא
 , הקשה עשב אוכלין שיהו הכחוריםמוציא
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 הצאן לרעתע ירע שהזא טי הק3"האמר
 הה"ר בעטי וירעה יבא כחו, לפיאיש

 לרעות רוניאו עלוו; טאחר ע"ה()תהלים
 הנאטן שהרועה כשם פי' עכ"ל, עטוביעקב
 אותם רעה לא הנה , הצאן למובת הרואגרור
 את להקל אחת בפעם העשבים עלביחר
 יאכלו הבחורים פן לעצטו, והעבורההמורח
 להשאיר ט3לי , הנינונית ועשב הרך עשבאת
 ויטתעו,נרענ, מאזטה והזקנים הקמניםבער
 הקמנים טפני הנרולים טונע רור הרועהולזאת
 לרעתע וטוצשם הקמנים את גתחלהוטמפל
 , הזקנים טוציא הוא ואח"כ , הרךבעשב

 באופן , הקשה בעשב רועים הבחוריםולאחרונה
 ע"פ הצאן את טחלק רור הרועהאשר

 לכל והנאהן הראוי במרעה לרעותםטררגותיהם
 יורע שהוא טי "הק3'ה אטר ואחר.אחר
 בעטי" וירעה יבא כחו לפי איש הצאןלרעות
 הררך לו יפלס מלך 3היותו נם לנמחכי

 מררגתו כפי ואחר אחר לכל ולהשפיעללטר
 לפי אחר כל על להשפיע ויתאטץ ,ותכונתו
 ערת תהיה ולא התורה שאטרה וזהוכחותיו,

 נאמר לטה רקשה רועה, להם שאין כצאןה'

 "לו"1 שאין ולא עלהם. שאין ר3יםבלשון
 שהזכרנו, הכחנה על נזה להראות התורהרבאה

 "המונע הנאטן להרועה שוה יהיהרהפרנם
 את השכיע למען הקמנים" טפניהזרולים
 ספני הקמנים את יקרים העם פרנם כן ,כולם

 ואת-כולם החזקים, ננר והחלשיםהנרולים,
 וטעמרו, טצבו לפי אחר לכל שטיכ בדגןירוה
 אל הפרנם חובות ע"ר בארנו הנהען4

 והרוחנים, הטומרים לעניניה בנוגעהערה
 הנשמים להענינים בנונע חונותיו נפרשועתה
 הערה ראש רגל נושא בהיוו;ו כי , הערהשל
 וגם , הגשמי ומצכם קיוטם נער גם לואוגעליו

 אטלחמת : לשתים מתחלקות האלוהחובות

 ננר בטלחטה הצורך בעת לצאתתנופה"

מדשלדם
 פרעות לעשות הרוצים החיצומםהאוינים - .- -.- ן .--.- -....

 את ולהמית שונות יבות הוצאת ע"י ישראל3עם
 השקמים, .היהורים שבניהם נגר הגם,ההטון

 ,יצא ואז כליה בנו ולעשות לבלענזכרי
 על להגן .הגנה" "מלחטת והשניתלפניהם",
 את להחליש טהבאים וקניניו רכושו ,זכויתעיו
 ישונות, בתחבולות והאיקונוסי הכלכלימצבו

 לפניהם', ינא ,ואשרוזהז

 ולבארן הנה1 מה הפרנס אל הערהחובות
 ה' ה' א', )שטזאל הכתוביםנקרים

 שטואל אל ויבאי ישראל זקני כל ויתקבצוו'(
 לנו שיטה עתה וכף אליו ףאטרו ,הרטתה
 מנף הלא א( טאר: קשה והנה לשפמנו.מלך
 מנהררין כמבואר התורה טטצויו היא טצוהטלך
 טצוות שלש אזמר יוסי ר3י תניא ב.()כ'

 להם להעטיר לארץ בכניסתן ישראלנצמוו
 בריש להלכה הרם3"ם פסק וכן וכו',מלך

 שטשל התרעם זה ומרוע מלכים,הלכות
 בגמרא ועי"ש טלך? להס בררשםהנביא

 )שם הלאה הכתוביס יפלאו וניותרוברמב"ם,
 היום חמים קציר הלא י"ט( י"ח י"זי"ב'
 כי וראן זרעו זסמר קולות ויתן ה' אלאקרא
 מלך, לכם לשאל ה' בעיני עשיתם אשר רבהרעתכם
 ההזא כיום וטמר קולות ה' ויתן ה' אל שמיאלויקרא
 3ער התפלל שטזאל אל העם כל ויאמרווכו',
 על ימפנו כי נטות ואל אלהיך ה' אלענריך
 זה וטרזע טלך, לנו לשאול רעה חמאתינוכל

 כבר הלא , הפעם עור שמואל עליהםהתרגז
 וביחור ח', 3פרק שם כטטאר י ע"זהוכיחם
 הנמיון נם 3( טלך? להם מנו כבר אשראחרי

 אענו טלך הקמת שאלת לחטא זטמרמקולות
 כל על ימפנו "כי הלשון ג( 1 כללמובן

 כי להם נורע עתה כי רטשטע רעה"חמאת'נו
 היחה ובטה טלך, בשאלתם לחמאהוסיפו

 ה,ה1 החטאהומפת
 הבה ה,ה, הענין תון אל ינואאדלם

 טלך להם בקשו המה אםנתנונן
 י"ר י"ז )רברים התורה ו בתורה הכתובכלשון

 המלךדרץ

הצאן
הה"ד
לרעות
הנאטן

 ותםא

מץ(
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 ה' אשר הארץ אל הבוא בי אמרהט"1(

 "טרת כה וישבת וירישתה לך נותןאלהיך
 סלך עליך תשים שום וכו' מלך עליאשימה
 הפרשה כל הנה . אלהיך ה' בר יבחראשר
 כדרשם רשראל יחיר, בלשון נאמרההואת
 "לנו' שיסה עתה רכים בלשון אטרוטלך
 אטרו: כאשר שמואל בעיני הרבר וירעסלך,
 כאשר השניה פפעם וגם טלך, ,לנו'תנה

 לשאול רפה רעתכם כי וראו ודעוהוכיחם
 כל על יםפנו כי הודו וגם מלך,"לכם"
 נלשון הכל - מלך "לנו" לשאול רעהחמאתינו

 1ה1 ומרוערכים,

 מקום "דינה, מרינה ועם, ,ם כלהנה
 נשיא או מלך הקמת שאלתאשר

 קפטות במדינה להסתער טתחילות מיר ,מניעה
 הטרינה, רסור קיום את המהרסותוטריכות

 נשיא להם ימנו לא הקולפורים העטיםגם
 כי עד אחים, ומלחטת 1טדנים םרינות.נלי-
 של שנה היא הנשש בחירות שלהשנה
 ובכל הטעשה כחרשת גדול ומשבר נוראקפאון

 בחוזות נדים אנשים אלפי הטרינה, היענפי
 שאופן ער יעברו רעדנים וערן , עכודהמאין

 , המכעית . בתנועתו להתנועע יתחילהטםחר

 וכהות למפלגות הטתחלק העם כיומדוע1
 וקצונים, מהונים ולמאלים, . ימיניםשע",
 פעת כיחוד הנה רעותה, את אשההצוררות
 משתמשת וקמנה גדולה מפלגה כלרנחירות

 ומגונים, טכוערים היהקר אף האמצעיםבכל
 והמלוכה, הטרינה את ומחריביםהטהרפים

 אןרחי של האמתים הצרכים עם התחשנמכלי
 "נהיגי שראשי )כשעה ואשרה.המדינה
 ובהגנתם במלחמתם כ"כ סתלהכיסהמפלגחע

 ענינים רק לרוכ באטת הנה , הא~טה צרכיעל
 3כל הדוחף הכח הם עצטיות ותועליותפרמתם

 וחרפה כליסה הלא כי . החיצוניתהתלהכוחם
 נל את לשמע ותמים ישר איש כל 'פניתכסה

 כל ראשי ב1מנינו, משתמשים שבהםהשקרים
 שרק וכפעמ מנגריהם, נגר נמלחמתםמפלגה,

 המלהמה כל נבנתה העין וסמיות יוטקרעל

 ההמון אל והמםיר"" "האהבה ונםה1את.י
 כדי נ"כ הוא כ"כ, טתנוססים הם שכהןהפשופ
 רמגוגים ברברים ולרמאותו שולללהוליכו
 נורע וכבר , בערם שיצניעו נאוירופורחיפ
 הנשש בחירות ראה שלא סי "כלהפתגם:

 האנשים נמולו וטה בימיו", שקר רעהלא.
 לפתח לעלה, אמצעי היא הנחירות ביבחשבם
 בשנינו הבחירות להיפך , האנושיות אתולרוטם
 המרעילה וההשתתה השקר מקור רלאהלא
 טוו; לשנאת ונורמה הנוער לכות אתכיחוד

 כסחות אנדרלמוסיה ימניאה לרעהו אישפין
 כשנצחה הבחירות אחרי גם ולכןהבוחרים,

 הנכחר והנשש , הקשה כמלחמתה טפלגהאיןו
 חובתו את למלא העם בראש לעטודצריך
 שעכודתו שא"א מובן הנה , המרינה א1רחילכל
 לכל הרצויה החועלת להביא כ"כ פוריהתהיה
 את המאחך הכח -7 האחדות חםרה כיהעם,
 , הסרינה קל והצלחח לטובת העם חלקיכל

 טטפלגות, רק _נכחר בהיותו להנשיא לווא"א

 כל מנהיג כתור האחראית תעורתו אתלטלא'
 פן תטיד עליו הכוחרים אימת כיהעם,
 כו, יטאנו נשיאותי שנות וכקץ עליויקצש

 שאלו הנביא, שטואל בימי א1, היהוריםכם
 , טלך "לנו" תנה של באופן פלךלהם

 בו, הכוחרים נהיה אנחנו לכולנו, לנוכלומר
 חפץ, בו שטצא כהאיש יבחר מאתנו אחדוכל

 נםכים אנחנו אם בנו תלויה , תהיהוטלכותו
 , מכיכותינו אשר העפים ככל , כו לבחורעליו

 ררש אחר כל "לנו", אך היתה שאלתםוכל
 כולו, העם כל פובת ולא הפרמית, פובתואך
 היחיד צריך הצבוד"ם העגינים בכל אשרחחת
 ומובת .לרצון ורעתו רצונו את לבמלתטיד
 צריך כמה ער הנכש. הוכיחם וע"1-הצכור,
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 אם ה*רמי ירעתו רצונו את לגטלהט,יר
 יתכן יבמל לא אם כי העם, לבל נונעחרבר
 כל על ואסון ש"ה ימימ ררישותיו ש"כי

 חמים קצקי "הנה ; הראה ע"1 ולמופתח**ור,
 לכל כלל ררוש אימ הממר אשר עת --התם
 אקרא -- ז הנקצר התנואות את יפסיר פןהעם
 תפילתק תה" הבצרק יממר" קלות יתן ו'אל
 עבל 'הה 1 הגשם נחוץ היה בערי אם אףלו

 היהיר_ ררישת כד חותך הייצ' לגיפתלוד1ת
 בנקל הלא להצכיר,,ומ1ה רעה תגתםלפעמים

 לשאול רנה רעתכם *כי ולהתבוקלכם'לשפמ
 נהוראי רי שופמים 3םפרי והנה מלך",*לכם"
 להעבירם אלא מלך להם בקשד לאאומר
 וה*ט כ"א( )ש"א_פ' שנאמר כתמןםעבורת
 תצא מלכט ושפטט הנתם ככל אנחנוגם

 רצו בי פ" סלחמותעו, את תלחםלפענו
 ופשם, כאות משפטים ט יעשה המלךאור

 ,והץ ,כמו , ועירה משפטי עם להתהשנפנלי
 של רהשוש בשקר כי נטצא יקגףם,שאר
 ואופן בסננט אולם הרבה, חמאו מלךמנף

 לחמא הוסיפו "לט" בלשת ישנקשוהררישה
 "כי ,טאמרו: חהו שבארט, וכפי עתרזמר
 ישאל רעה חפאת'ט כל עליספט

 *לט-

סלך",
 לוף מלך הקמת כסרר נתבתןוגמקט-מ-;

 בחירות ע"י רק לא הוערה,רזח
 סררים ואי לפרקות המניאה לבר העם כלשל

 שבקים של ב"ר ע"י 1"זחלה אם כי ,במרעה
 ר( 9"א מלכש )בהל הרמכ"ם כסש"פתכש
 ע"9 אלא גתחלה מלך מעמירץ אץח"ל;
 וכו, נגוא פי ועל ןקנים שבעים של ריןבטז

 רינו ובית הרמתי שמזאל שמינם ורורלכשאול
 ספני מעמים ג' המהר",א כתב וככרעכ"ל,
 ע"י ולא ה' ע1י המלף בחירת היתהסה
 ביניהם תפלנה שלא א( לבר; העםמגוי

 סמש - למלוך יתנשא כ"א כי ומריבותקפטות

 יהיה שאם 3( - בשנינו עתה שהשכמו
 פנים וישא להם נכנע יהיה העם מןנבחר
 למעלה שהבאנו כמה הכל - אותו בחרולאשר
 בחיר בהיותו כן לא - הנהונה הבחירותבסרר
 נקי לבו שיהיה צריך שהמלך אחר ג(ה',

 לכבו יבחן לא רעה, תכונה וכל והטרהמנאוה
 היורע הוא ה' ורק לב, תעליות הטחןרק

 ברערתו, מעם  טורם באיש ולבהורלבחון
 אשר איש ונטרתו, ומרותיו חכמתויראתו,

 אשי והכתות המפלנות מכל למעלהיהיה
 לכל תועלת להביא יוכל אשר אישבמרינה,

 ה~א 41שר טוב אם להבימ מבלי , בכללהעם
 נראה שה1כרנו הואת והכוונה . פרטיםלאנשים
 הפרשה כל אשר , מלך הקמת בפרשתבולמת
 אשימה "ואמרת יחיר; כלשון רק נאטרהכולה

 יבחר אשר סלך עליך תשים שום מלך,עלי
 שבעים של, ב"ר ע"י כלומר אלהיך" ה'בו

 כל של כללית בחירה ע"י כן ואחריונביא.
 שטואל ז'אמר כ"ר( י' )בש"א כמפורשהעם
 כי ה' בחר כו אשר הראיתם העם כלאל
 1'אמרו העם כל וירעו העם ככל כמוהואין

 לבר כי הטהרי"א כהב והפעמ , המלךיחי
 אוהו ש'בחר1 מהראוי היה ה' ע"פהכחירה
 כפעם וכאשר עלי1, כילם ויםכימו ג"כ,העם
 כל של כללית הסכמה ערנה היתה לאהןאת
 על ואמרו בווהו. אנשי-הבליעל רהלאהעם,
 שמואל הוברח ל,את ,ה. יושיענו. "מהשאול

 י"ר( י"א )שם כטובא הפעם עורלקוראם
 הגלנל יונלכה לכו העם אל שמ~אלויאמר
 הגלגל העם כל וילכו , המל~כה שםונחרש
 נצחון אחרי ועתה וכו' שאול את שםוימליכו
 כמש"כ כולם דםכימו גלער מיבשהמלחמה
 א'( )נ"ה 3כרכות אטרו וכן העמ", "כלוילכו

 אלא הצבור על "רנם מעמיד'ן אין ר"יאמר
 כל 1'כשו ה'( )ש"כ כתינ רהע"ה אצלגם וכו'י בצבור נמלכיםא'כ
 וכו' הכרונה רור אל ישראלשכמי

 כי מפני , ישראל על למלך רור אתוימשחו
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 שבטי כל גם דוד על המכמתם את נתנועתה
 דוד וכה ובסה . עליהם למלך שיהיהישראל

 נפתח אם והנה למלדו כ~לו הגוישיבחרוהו
 כי נראה ועם עם כל של הןכרונות ספראת

 המצביא 3היותו לגדולה ןכה הראשוןמלכם
 הנפלאה, חריצותו וע"י המרובים, גימותיועל

 אנשים רנבות אלפי שהרג המלחסהנתהלוכות
 המלחמה את ונצח רפים עמים והחריםהשמיד
 כי אהד חכם אטר וי"ה , 3כיפה לסלךנעשה
 אומה וההורג , ג.לן נקרא אחת נפשההורנ
 . יכבד העם כל פני ועל , מלך נקראשלסה
 רננות אלפ' נעמו היאשון להטיך אשרנאופן
 המלך וכתר אחד, מצר רם נהלי ונהריהרוגים
 . השני טצר ועריצהק תקיפות , וגאיה גאוןשל
 הן מלכזתו כתר סמל ישראל מלך דוד כןלא

 , ומש"ט צדק של התרוטיות )הסרותהסנולתע

 לחום הלב, רכית הנפש ערינות , ורחמיםחסר
 מפני הגדולים לדחות נעה"ח, על גםולרחם
 3היוחו גם נעינ.1 הוא קמן . ולרותםהקמנים
 הוא ודוד קכ"ד( )רמן פילקומ כסבוארמלך

 שדוד יודע.ם אנו אין וכי י"ו( וש"אהקטן
 דוד רוד, של צדקו להודיעך אלא הקטן?הזא
 ישראל על מלך שנעשה ואע"ן רועההיה
 "נדק ח,"ל שאמרו כה ו,הו נקמנו. -רודהוא
 פאטת וסדוע יפה", ר:עה וסצאו בצאןלדיר
 הצאן כי ו אחר בדבר ולא בצאן ה'בדקו

 חיתו כל 3ין ניותר והרכים החלשיםנהיותם
 וכל , מבעים ןין כלי נעדרי , וה3יתהיער
 ולנלעם, לטרפם עליהם אורנות היעדחיתו
 כל אשר להצאן, ישראל עם רומה בוההנה

 עיניהם את ולומשים שניהם את חורקיםהעמיס
 הנפלאה והמסירות הארץ. מעללהכחידם
 לצאן, רור שהראה המנעיות והעדינותוהאהבה

 כי בטוחה היותר והערנות הבוחן אכןהן
 )גם והנענים, הנדכאים 3סצנ ירגישתמיד
 לבנו ירום לא הסלוכה כמא עלנשבתו

 ארני ועל והעדיצים, התקייים אחריללבת
 מלכותה מטשלת וחתק*ם תתפתח והיושרהצדק
 נראש הנצנ המד"ר דברי טעתה נעמודמזק

 בעולם" מונימין לו יצאו "רודדרושנו
 וק*טים נצח*ם שרשים הבו סלכותו יסודותכי

 על שנננתה מלכותו הנהגת ואופןלעד,
 נהפרסמ וקנפש, )אצילוו; הלב ורכתעערונות
 שלוז" מעיטין היה "1מה העולם. אומותנכל

 "מקל מלכותוז סמל היה אופן בא'ןהכלומר
 כלי ולא וחנית, חרב לא מכאף,ותרסיל
 מגרל את הולידו סלחמותיו בגנורתעתותח
 התממרות1 - ותרטילו" "מקלו אם כי ,מלכותו
 להנן כחו" לפי איש הצאן "לרעהעהנאמנה

 את הנליטה הגדולים, מפני הקטניםעל
 הנפ19ת .והכחות הסקוריות הסגול".אווון

 עם מנהיג ומוכתר מוחרר להיוו; צריךשנהן
 הנעלות טדתזיו לבו, רכות ורקישראל!

 של היתרה וענתענותו צדקותיווהתרוסיות,
 ונתנו , המנרל את הולירו הן - רודהסלך
 המלוכה ככא על נשבתו גם כי נכונה'ערובה
 המלכים. כשאר עיניו ירום ולא ל3ו יג3הלא

 גדולות חולל1 והתרסיל". "המקל רק כינמצא
 ידם על ורק דוד, של הרמה נעמדתוונמלאות

 מכאן". "המגדלגא
 שרותם ישראל שהיו 3שעה הוא כ",אולם

 הלא בגולה עו;ה אנל , ארלתםעל
 הסהינ והרב , הואת התורה רק שיור לנואין

 והיראה התורה מבועי על ערתו אתלנהל
 ברוח עבורם ולענוד הדת, חומת עללהגן

 נשעת השת ונעונה בעת נם הנהובחוסר,
 וספלגות כתות תתעוררנח חרש, פרנסנחידת
 נהפרנם תבחר העדה אשר אחרי וגםשונות,
 אנשים ימצאו עור הנה כסאו, עללהושיבו
 לחשדם רשאים איננו 1אנדנז 13.הטמאנים

 להרא1ת הרוצים נצחון לנעלי או פניות,לבעלי
 נכשרים, נחשוד פן , הוא רכ כי נוחםאת
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 המה, קרושים כולם העדה כל הלא הןכי

 הוא החדש לה"רנם התנגרותם כל כיויתכז
 הצחות וע"ד מגרעות, 13 מצא1 שמימ,כילש0
 לגרולה עולה ארם "אין אטר1ו 1ה רעלי"ל
  כלומר  עווגותיו" כל על לו מוחלין א"כאיא

חסרונותיו.
 לה"רנס  המתנגרים האנשים אלירכונגר

 מה בכלל יהיה שלא  להתפונן ישמנרעות, איי רעתם לפי 3ו  ומוצ~וט ,החרש
 טרפאו לאין ער מאי פ'( קי"מ )שבתשאטרו
 ת"ח המבוה בל רב אטר יהורה רבאמר

 "מכתו" מלת ולנאורה לטכתו, רשאה לואין
 רפואהז לו אין ת"ח המב,ה כל 1ה1'ל ,טיותרת
 מאירים ודור רור ש3כל הכמים תלמיריאולם

 נם הפדמי ולאדם לגוי ובחכטתםצוןורתם

 הנכונה הררך את המאיר כפנס הסה ,יחר
 ותוכחת ורברים באומר לא אך 3ה,ללכת
 מדוהיהם טעשיהם, ע"י אם כי לנר,מוסר

 שלמות הארם יקנה הללו ת"ח שלוהנהגתם
 מומר ויקח והנהגתם טרותיהם יראה3נפשו,
 שהבאנו וכטו 3מונ, ולנחור ברעלטאוס

מדשלדם
 נשפל עי"1 הנה ת"ח המנ1ה א1לםלמעלה,

 להתלמד ממי לו אין 1ח1 שלו,האומוריטט
 ויחלה ואשם יחטא כאשר ול1את , סוסרולקהת
 ש13ה אחרי כי לטכתף' רפ1אה לו "אין3נפשו

 את להימיב להתלטר סמי לו אין הת"חאת
 ,ררכו

 וכטו 1ה, על להקפיר להפרנם איןד22כ:"ז
 ל"א( )דנרים ע""פ 3ספרישררשו

 כל לעיני אליו ויאמר ליהושע טשהויקרא
 לך ס"רם שאני עם הנה , ואסץ חןקישראל
 תקפיר אל הם, תינוקות וערין גר*םערין
 הקפיר לא ר13נם אף , שששים מה עלעליהם
 כי י"א( )הושע שנאטר שעשו מה עלעליהם
 מתחשב אינו האב בלוטר , ואהבהז ישראלנער
 3קמנות הכל ותולה ה3ן מעשי ע0כלל

 אהבה, תכסה פשעים כל על כיובנערות,

 הם" נרים "ערין , תקפיר בל אתהכן
 ואין הם" תינוקות עוערין הגנהוטחוסרים
 ויכברוך ערכך את חנף ויעריכו ש'כירולחכות

כראף,

-- 

** פ  1וןנם* ו11 ן ןן .*יי* 
 נתן הנני ה' אמר כה תאמר הזה העםואל

 המות דרך ואת החיים דיך אתלפניכם
 ח'ן. כישמימיה

 למדנו רבנו לו אמרו לבקרו, תלמיריו נכנמו אליעזר רבי כשחלהרז"ר
 בבבוד הזהרו להם אמר העהייב, לחיי בהן ונזבה הייםאורהות

 בעייי( הנירסה )כ"ה עומדים אתמ מי לפני דעו מתפללים וכשאתםהבריכס

 הבמימ תימידי ברני בין והושיבום ההניון מן בניבמומנעו
 ב'4 נ"מ  )ברבות הבא העולם לחיי תזכו כךובשביל

ויש
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 כחים ובהרת ט( י"ט ל' )דנרים 3תורה פ16רש פקרא הלא א( לשאול:ייוט

 כי 13 ולדבקה 3קולו לשמוע אלהיך ה' את לאהבה וזרעך אתה תחיהלפען
 ולדבקה כקולו לשמוע , 1במצ11ת כתורה העפק כי נזה והמכואר , ימיה וארך חיךהוא
 לשאלהם פקום פה וא"כ הפאושרים, להחים הארם את הסניאים האמצעים הםט,

 שלם,5 לאנשים הראזיה התפיפה העבורה הלא ב( חים"? אורחות "למדנו רבםפאת

 "למרנו שאלו: זה ופה פרם, לקבל ע"ם שלא פאהבה, עטרה היא ר"א,כתלמירי
 מחה ולא הכלימם לא ר"א רבם וגם ה3א"? העולם לחט 3הן ונזכה חיםאורחות

 "באפיקי ועין פטקשתם, את להשיג איך להם יעץ ואררכה ולשונם, כמנתם עלכם
 3שאלהם התלפירים כוונת היתה הנראה לפי ג( בכ,'ו, שהעיר פ"ה דרושיהזרה"

 רבם תשובה את להבין עלינו ולכן , היהדות כל של והעיקר התוך את רבםשיוריעם

 עו' ההגיון" מן 3ניכם ומנעו , עומדים אתם מי לפני רעו חבריכם גכבוד"הזסרו

 הוא? פרושא ואידך התורה כל הזא זהכאילו

 ישלים כאשר כי שלום, לך אשר וכל שלום, של פאפר עור נקדים שנבארוךימךדיכם
 טשפרות שלש אומר ר"א רתניאר"א

 יושב ומשמר פשפר כל ועל הלילה,הף
 ל'( כ"ה )ירמיה שנאמר כארי ושואגהק3"ה

 שאוג קולו יתן קדשו וממעון ישאג פפרוםה'
 ראשונה סשסרה , לדבר ומיפן נוהו, עלישאג
 שלישית צועקים, כלבים שניה נוער,חמור
 עם מספרת, ואשה אפו, משרי יונקתינוק
 התמ1ה המאטר את א'(, ג' )3יכ1ת2עלה,
 שקר" "דרך בדרוש לעיל בארנו כבר ,הזה

 אחר, ואופן בררך נבארוועתה

 שער .צחק" "עקדת בסשרו פהרי"עהרב
 אדמות עלי האדם חי כי יבארפ"נ

 הארם מעשי כל : כלומר , ענינים בשלשהיפלו
 עלי יתהלך עוד כל יעשה אשרופעולותיו

 3כחינת הראשונה : 3חינות בשלש ינחנו ,ארץ
 לברו אותו נבהין כאשר ר"ל , הפרמיתעצס"1
 יחופו 3כחינת השניה ל1ולתו, הצמרפותכלי
 יהומו בכחינת והשלישית ביתו, בניאל
 3קר3ה, שוכן הוא אשר החברה מכני 11לת1אל

 ומדינתו, עירו אנשי אל יחוסו 3נהינתומכש"כ
 ל*קור דוד צוה. האלו הה'ם פיני שלשתואל

 וניתך שלום ואתה כ"ה( )ש"א 3אמרולשלום

 עם להשלים שראוי במה חוקו אתהאדם
 עצמו עם 3שלום שרוי הוא אז הנה ;נפשו
 עם הענין וכן , שלום ואתה פאפר עליוויצרק
 ושכניו פאוהב.1 אליו הנלוים 3כל וכן ,3יתו
 שלום, לך אשר וכל עליהס .צדק אשרויודעיו

 3אופן הללו הכחינות שלשת נסררולדרכנו
 עם ~צסו הנהגת ל ה6רמית עצמו הנהגתכזה:

 , ביהו 2ני עם עצמו והנהגת ,וולהו

 קדיסה הפונים המאמרים ני י"לךמערזה
 אורחות ילפדונו 3ינה,יאלפונו

 כל לנו .ימוב נלך 3ה הדרף את ויורונוחים
 והחסרונות הפגרעות את לנו 3הראותם ,היפים
 ההנהגות כשלש האדם 3ני יכשלו 3הםאשר
 3יתס, ולאנשי לזזלתם לעצממ, כנוגעהללו:

 3שלש כלוטר פשמרות שלש ר"א שאמר11ה
 שדופה 3העוה"1 האדם מעשי יבחנו3חינות
 י"כ( ג' )רות עה"פ שאפרו וע"רללילה,

 שדופה העוה"ז וה ע"1 ודרשז , הלילה פהליני
 3'( פ"ג פציעא )בבבא דרשו וכןללילה,

 לילה, ףהי חושף תשת ק"ר( )3תהיליסעה'פ

 העוה"1 ונקרא. , ללילה שד"ה העוה"1.1ה
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כמי יסוללכם ~

 מכופה כהעוה"1 הנעשה כל כי יעןלילה,
 כו, הנעשה מלהבין , כלילה עלטהבצוץף

 ראשונה "טשמרה אמר עצמנו הנהגתדכננבד
 גאמן- מושג לתת וכרי נוער",חמהי

 רברי לבאר נקרים הפרמית מהנהגתנוונכון
 וחמור קונהו שהי "ירע ג'( )א' ישעיהוהנביא
 הת3ונן"י לא עמי ידע לא ישראל בעליואנוס
 מעמרו לפי משתנה הפרטית ההנהגההנה
 3יותר ומתבלפת ואחר, אהר כל שלומצכו

 צורה לתת ולמען האקונומים, היח~סיםע"י
 כנקר : נתאר המעמרים מכל ובולמתמוחשית
 ירוץ, לימימ . צעיר איש ריאים הנטהשכם-
 השנ" תשכן עור עפעפיוועל

 שחרית, של
 הוא לימים. צעיר איש לפני ביוהרהערנה
 חנתעו, רלת את לפתח הכתים אחר אליס~ר

 היומ, כל את הוה האיש יבלה בהאשר
 יקפיר לא הוא מהלילה, גרול חלקוגם

 כי , לתורה .גם עתים ולקנוע גצנורלהתפלל
 הלא ואוטעו היטגרנהו חנותוו את מי-יניחעל
 הכאים והקונימ הסוחרים 3ין להבחין תרעלא

 נם לשקול הוכל מי אל נחנותו,לקגות
 הוא הקונה כי מפני - הקטנה המשקלתאה
 כי המשקלת, על מרקרק וא'נן טובאיש
 לסור תוכל ולטי - נכשרים,,, חושראינו
 וטרה, מרה , ואיפה איפה כי , הקמנהכמרה
 כי ממילא מ,נן . ,ה לחנוני ומשקלתמשקלת

 יתן ולהעני , הצרקה במצות ניותר יקט.ןהוא
 כה מאסו כנר אשר קטנה סוכרחתיכת
 הש פאום מחטת טוקצה כי מפניהקונים,
 ירן את .יפתח ~י ארם, לאכילת ראויהואינה
 יל3ין רק אשר חטים, קמח לתתהנריבה
 א,לם כייתר, השחור העני תרמול ארנמעט
 והיה , קמח קרבו אל 3א כי כלל ירעלא

 ההיהו סאין : ה,ה הערום לחנוני תשאלנאשר

 והוא ומחיתףו פרנסתך את מתא אתהשאין

 מעתה יפלא ולא ,מהחנות", תכף: לךישיב

 ער פהבקר ענר עבוררו אותה עיבר הואאם
 שיושב המעט וגם , כלילה הסא,חרתהשער,
 הנותו אורות רק ושיגו יפיהו! גל3כית,
 לפי שכח הוה הערום החמני והנהוקוניו,
 מפורש מקרא - לזכר רוצה אינו או -שעה
 לך השמר י"ח( י"1 י"א ח' )רבריםבתירה
 מצותיו שמר לבלתי אלהיך ןו את תשכחפן

 וכו' היום מצוך אנכי "שר "קותיווסשפטיו

 החיל לי עשה ירי ועצם כחי כלבבךואמרת
 לך הנותן הוא כי אלהיך ה' את ו,כרתהוה
 הקרושה תורתנו הנה 1כ1,. חיל 'לעשותכח

 ופעולותינו, מעשינו ככל ה' את נשכח לנלתצונו
 אלהיך ה' אמ תשכח פן לך "השמר ה,א:וזה

 "כחי" נלננך ואמרת וכו' מצותיו שמרלכלתי
 הרצו" יגיעותיכלומר

 היום כל והעצומות
 שסגרתי מה ירי" ,עצם וכן הלילה,וכל

 פ.ו( ל"ג )כישעיה מלה"כ ירי, אתתצמתי
 ולהושיט מלהושיע , ברע מראות שניוועוצם
 כל את לי עשיתי ולהנרכאים, להעמםעורה
 הנותן ה,א מי תשכח אל אולם , הוההרכוש
 ולעבור לעמול הגוף, ואומין 3ריאתעכחלך

 ה' את "וזכרת : הדא חה כזאת, ותרירה כברהעבורה

 כח לך "הנותן הוא כי בוה לכהפ"חאלהיך"
 אין ונאמת - ועושר רכיש - חיל"לעשות
 יעמל אמ אף להשני, סהמוכן מאומה נונעארם
 א'( מ'ז )ביצה כמאמרם , הלילה וכל היוםכל

 מ,ונותיו כל חואה ררכא אחוה תחליפא רבתני
 יוה"כ. וער השנה מראש לו קצונים ארםשל

 פני נטושהעל "חים שמל"טת נשע"ובכלל
 כואנים והאנשים המחנה,כל

חוטפ"
 ורבום ומנוהלים רחופימ רצים , שוללים

 גם מהם טונ לא הנה , כסף אנורת רברעל

 ויונו, ייסקרו , ויתקוטטו יריבו , מלאכותדעגעלי

 רוחניות כרבר א, החושנ האיש הואטי
 א, טסמאין והרועשים הפשנש והחיםותורה?
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 לאליל הטשתהויס העשירים גם הארם, עיןאת

 תענונות כל עפ שריפ חי ויחיו וה1הכהכ0ף
 לטחלוח האלה הגפר,ים החים הנהבשרים,
 ועליהם , הטף את הפחלישות , תוצאותרפות
 "לפה 3'( נ"ה )חטעיה הנביא השאליתפלא
 רנריס על כל"ר וכו' לחם" כלא כמףתשקלו
 על תטיר הונח לחפ כי - הכרחיםשאינם
 שאמר וע"ר טותרות, בלא מצוסצפתכלכלה
 לאכל לחם לי מתן בבקשתו אבינויעקב

 "ויניעכם לכם יגרם 1ה כ(-כי כ"ח)3ראשית
 על נספכם את שתשקלו ע"י כי לשנעה"3לא

 טוכרחים הנכפ ופותרות, כשריפתענונות
 3אטת כי ער הפוגוו;, בלא ולעכורלעפול
 יעצט הנניא אולפ לשנעה', 3לא".יגיעכם
 חעתענג מצ ואכלו אלי שסוע "שטעו :לאפר
 עלי עטלו כל אשר האיש כי נפשכם'נרוטן
 מונים חים לחיות ייל למען אךאדמי;
 , יושמן גשו כי אפ הנה , 3שיו אתולפנק

 ובקיבו , הנפש את יכלה 3שרו משפןאולפ
 המתנהג האיש . "נל , שוניפ תחלוא.םיולרו

 המתרחק , והאמונה התורה רוח פי עלוחי
 פהפ ידע לא , הנפר1יפ ותענוניפ מותרותמכל

 ואכלו אלי שפע "שמעו שאמר: ו,הי ,מאוסה
 רוח לפי נסאכלכפ התנהגו כלוסרפונ"
 נמשכם, ברשן ותתרומם תתעננ ואי ,התורה

 י יושמן לא נופכם נםאם
 האנשיפ כי טלטת תפונה רהים אטמזה

 3עטרתו איש איש ויגעו 'עמלו .ישתרלו
 באוטנתו, 11ה כחנותו, וה עושה: היאאשר
 להס נפכר -מהפ אחר וכל 3טסחרו,ווה

 ורגש איריאל שופ להפ ואין ענר,לענורת
 ה' שפ את י1כירו לפעפינך אפ ואףרוחני,

 אין כי , טכליותם היא רחוק אולם ,3פיהפ
 והתרגשות מנימיח הכרה , החבונטח שובלהפ

 הנע"ח 3ין נפצאת ה,את התכונה והנהנפשית,
 3עטרו אשר 3יותר, הגם החטה- אצלרק

 נ*,ן הוא רק הוא כי לו ירמה האבום,על
 לו אין האבש ו1ולת אוכל, שהוא הפ,וןלו
 הבע"ח כל אשר ~עחת , ומש"יע מפרנםשום

 הטפרנסם, שלהם -ה3ית 3על אתכראותפ
 החפור אולס 13, וישפחז פניהם אתיצהילו
 האבום, 1ולת ולהתענג לשטח ירע לאה1ה

 החחה רברי ' היפנ פנואריםרב1ער~ך;
 וחפור קונהו שור 9ירעישעיה;

 את יכיר לכהפ'ח השור כלופך:. נעליו"אנום
 לא ביותר, השבל גם החסור אבלקונהו,
 פסה האבום את ורק נעליג, את גםירע

 יחשונ "וחמור ו1הו; לכעליו, יחשונשאהל
 , הארם 3ני גפ יכשלו כפוהו לנעליו", אביס-

 החנות, - האבום את יחשבו הטה גםכי
 והפכלכלו. הפפרנסו לנעליו והפסחיוהפלאכה,

 גנוה מעל ננוה שיש ולהרגיש לרעת חפציפואינם
 המשוטים האנשים רק ולא טלסי את ומפרנסה~ן

 רמי - "ישראל "פילו . אלא כואת,יחשבו
 האנשיפ גפ - עעמי" ירע" לא -הפעלה
 לקרותפ אונל אשר ניותר, אליהרבוקים
 3פיהם ה' אה ירעו המה כי אפ"עפי"
 הת3וננות שופ. . להפ אין הת3ונן" "לאאולפ

 רק כי ולהבין לרעת , פנימה כל3םאפיו;ית
 לכל, והטשפיע המפרנם , הנותן הואה'

 איך , הפרטית הנהנתנו את בראותו רייאגם
 המפרנס יש גטה פעל נטה כי פלהטן לבנושמח

 תפרנסני, את להחגות ואופריס וכר ראפיפפקרני
 נהחמור טמש תכלכלני, אתה והעסקולהאפונות

 נראוהו ול,את , לנעליו האנום יחשונאשר
 אה ר"א קרא ולכן לקראחו, ינעור האנוםאת

 , העצטהע הנהנתנו והיא , 'הראשונההנחינה

 נוער", חמור ראשונה גפשפרה :3שפ

 3קצרה . ונכון נאטן פושג יתתילנמען
1

 ציור ל 1 1
 3,מנינו. הנו וחרפתנו לננו לראכון כירועקטן:

 זב הקלשים, למשחק המתפכריפהאנשיפ
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 והנה , ל,ה המיוחרים בהקלומט אובבתיהם
 נשעה 3יותר, הארוכים מנת מלילינאחר
 לאהל נאים הנמ , הלילה חצות אהר"שמה

 עסקיט ובעל גרזל לקשיר העיר בכלהנורע
 לשולחן- פבינ האורחים נחרר שמהגרולים,
 צוהליפ' ופניהם אנשים כארכעה ישנ.הירוק,

 והנמ הקלפים, כמשחק ישחקו ףחרי1טהתן,
 ,ה מאהחים כי ער ואח" נאהבהמתרועעים

 שענרה האהד על ונם "אהה"י נשם ,האת
 הוא' גם כסף1 הרנה שאנר , התהעלהכוס

 תשעשעהו ההקוה כי , יתקצף ולא יראגלא
 ימלא יא, המונ הקלפי י12ל בגורלו נםכי
 ארוך ]עור כי אחרי , ועור.ישתכר שא,בר,מה

 המשחקים האנשימ, אצל הוא גרול וכלל ,הלילה
 הלילה' בתחילה לו הטריעין "כלגקלפים

 רעווש הרבה ובאמת הלילה", נסוף לוממינין
 ה,טן את - טבלים א( הןה: הטשחקנורם

 ופריצות,ן ראש קלות לידי הטניא בוהנשחוק

 י.ג( )פ'נ, באבות אמרו נ:ה כיוצאחל
 כי לערוה, מרנילין ראש וקלות-~רוק
 ושכרות,י הוללות ללצגות, גורם ה,ההשחוק

 טאכלות טצהם אינם אם המשחק נשעת3(
 וניחור ופרפות, נכלות גם אוכליםכורים

 וננלות, מר~ת רק שמה הלאלהקלונים
 נחו"ט ויעוין גול, טשוס חשש גם בו יש3(

 ישראל" "טחנה- ונפפר י"ג( ר"ו )סי'נרם"א
 פ"ח. בח"ש חיפ" עהחפץ נעל הצדיקלהגאון
 טאנרים רוב ע"פ 11, בצרעת השקועיםד(
 הצרים האנשים כפבת ,- ורכושם טמונם כלאת
 לבסוף כי ער אותם, ירסים נחרמםאיהם
 את נראתזנו והנה לרעת. עצטם מאבריםהם

 כי נרמה בקרבם, השוררת והאה"האהבה
 הראויה ומהורה נאטנה אהנה היא אהכתםבאמת

 קנאה בלי רנים, ימים ולעמורלהתקממ
 אם נתפלא מאר מה אולם , הזחרותשנאה
 המה ומסחר עסק טאי,ה להם בהודעלמחר

 השער, את סעלה אהר כל 1יריב1,ימגורמ
 להפסד קרונ ואררבה , להרויח תקוה שוםואין

 וכל , יקראו למהלוסות ונפ ירינו ובכ",משכר,
 והאהבה יהיה" לא לך גם לי "גם א"ראחר

 מלנם, ונשכחה עברה בנר אתמול,שהיתה
 את נגרה הואת הטרוטה האהנהונראהזנו

 הכלנים התחנרו אהת פעם העולם:משל
 ניניהם להעמיר- ~חלימו פור המתיקוויחריו
 וסלכחים סתרועשם הנם וכער ואחוהיאהנה
 אי,ו השליכו הנשול טחרר והנה , ,ה את,ה

 "הנתם, נריתם את. שכחו כרגע , יכשותעצשויו
 נער ,ה על ,ה לשוגם ולחרוץ לננחומתחילו
 המלאכותית הברית את ונראותגו , היבשותהקצמות
 נני גם יכשלו כמוהם אשרים: הננוהזאת
 תענרנה והרעות האחוה האהנה,"ארם,
 חולקין "ין , ועסק טסהר אי,ו נהגיעותבמלנה
 וירינו ויהקוממו , הטמחר נטקום ואחוהכבור
 להשתכר, ריוח שום נשקף לא העסק בכל כי"ף

 איך נראותו ר'א ולכן ינשה",והנהו',,עצם
 סנה לרנלי יהלכון, תמם והאחוההשלום
 מרנים ינ"ן הזחתיהם נערכה, קמנההיותר
 השניה הבחינה את נאמת יקרא ;רינות,רנרי
 "שניה בשפ: 11לתנ1, עם עצטנו הנהנת-

 צועקים",כלנים-
 את לנאר בושם הרי ונעלהננואהבמך4כמ

 המטון השלישיתל, הסשטרהסימן
 להתבונן ' עלינו- נ"נ,. עם עצסנו הנהגתכנגר
 נחנוך ביסינו שנגלה טעציב 'הטאר הח,יוןעל

 טשרי יתק עור שהתינק משעה האבותהננים,
 ברנר ומוחם ראשם את טיגעים כנר-'אטו

 ולראנוננו ז כשיגרלו יהיה מה : לנניהםהכלית
 הפנה ואנן להיפור נהיה התכלית אלילהגרול
 כל השרש טן עוקר 11ה הנוכחי,נהחנוך
 תהתשמעולם כי הילר, מעולם ורוהניתןנפשיות
 נסמרה איריאלי, חננך -- הענרי החנוךהיה

 להכניסו , גבוהה יותר למררגה הנער אתלהרים
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 את ולשכלל לפתח "ח3מה, התידהלהיכל
 סזג את ולאמץ לחזק , לבו את לערןגשסתו.
 הסהשנא את בקרט ולנמע ותנונתומיט

 לעשוו;1 שסונתנו, תורתנו שלוההרגשים

 רהו - ברוחו וכביר ביהרווע איתןליהורי
 והקרושים הנר~ים בהאיריאלים 1סוחרר ,ריוורה
 פיה על הקערה הפכו כעת הנה , התורהשל
 החכלית אליל על החנוך ממרת . אתחפדו

 את וסחנכימ סנרלים ילרותו וסשחר1חחטר,
 בחימ, "זלחתו אשרו לראות הקמן,הפעומ
 בכל , הסמריאליסמי והתכלית הפרו0הבאליל
 והממריאלשסומ שוררתרוההתכלית, וונהפנה
 היהה לפנים ואם ו כלמפ על הארון אניצועק
 כי בשירנערש הקטן גנה את סישנתהאם
 התחילה בזסנינו הנה סחורה" סכל תורהעמוכה
 בי האלילים בשיריה בנה את לישןהאם
 הבן כשיגרל ולכן תורה"! 'מגל סח1רהאטובה
 פנעי לי איתן, כ"כ יהיה לא בחיםומעסרו
 באסיזות העררו לרגלי הנה שהזיקוהו,העת
 השוש, לרשת סהר המהורה,יפל ובאמונההרוה
 החכסה כי לרעת, עצמו את שהשבירער

 לתוכו, ו0פג שרכש החולניםוהסרע
 רק ללכו, וקרובים ובנשסתו ינפשוההקוננו
 הגשסי להחים סועילים אמצעים שהסהבסרה

 ההתלהטת אותה בהם אין אגלהחכליתי,
 , אזילים לחים ותרוססהו שתלהיבהוהפהורה

 והנמ הבתים לאתר נאיס הננו ו נחארוכאשר
 הסשוחחים, ואשה איש הילרים סחררשוסעים
 ת,שנהה והאם בערישה טתח קמן ילרולפניהם
 זה ילרט את נעשה מה סתוכחים:וההורש
 ומרע? חכסה הנלפרהו כשינרלוהחבינ
 בלסורו הזמין כי אף )הירש( נרישא בננוהלא
 בהאוניבירסימה ואח"כ הרשלי הספרבבית
 השיג לא נהיותויהורי אולס לאימיניו,והיה
 עסלו, בכל ברכה ראה ולא סשרה,שום
 היאוש ע'י אז פלאים, ירר הגשמיוסזבו

 לקריורה תקוה - שום ראות מבלי, ובלששאחזו
 בהנו משה לרעת! עצסו את האביר3עתיר,
 ומי , לרוקמור נתט )מיכלה( סאניעהיחירה
 הלא תסבלו היא נם כי לשסועתנוהאסין
 התלמיר בהאוניבירפימה היה )מררכי(טאקס
 כשנסר ואח"ב , הרפואה לחכסת הסזויןהאחר
 הלב" "השפעת ע"ר ריסירמזיון וחברלסוח
 בשם סוכתר ויזא הפר81יסורים בלההפעלו
 א'ן הנה אלה כל ואחרי סייזינא,רקמור
 ירים בחבוק יושב היומ וכל בקורים,לו

 זה בנמ את יהיה וסה עבורה,סאפם
 התכמה הלא ? לתמנ ימזא סאין )הים(יעפים
 בעליה, את להחיות תוכל לא הזהגה,סן
 הססחר ררכי נם עיניווהלא הססחר אלוהישא
 וסתאוננת רואנת הרחסניה שהאם ובעור !אבלות
 משנתו הילד הקיץ , לכשיגרל בנהלסמרת
 אתסחשטת הפריע וכה כה ובין לבכות,והתחיל
 אך תראנ האם כי אחרי ססילא סובןהאם,
 הטוסרים החים ואל הסמריאלים,להחים

 ללא ינרל הנער הנה לבה, את התןלא
 היהרות. וסוסר וק-אה אטונה יללאתורה,

 אם כי יחיר אינט ה,ה המפומולראטננו
 הסעטרות בכל החנוך סהשגת נשקפתתסונה
 מתהקסים הם איך , והענים העשירים-

 בניהם, והשתלמותלה"תתחות
 היהורי היה לששי 1 ה,סנים נאנוימה

 ולנהלם , נניו את להשכילסשתרל
 כל דיה יזה והיראה, התורה סטעיעל

 חשבה האם ונם חלר1, גיסי ושסחתוסשושו
 נאסנים היו בניה אם לסאושרת, עזסהאת
 הורירה חסות רסעין כסה ולתויתו.לה'
 בפעם בנה את בהובילה הישראליתהאם

 את ולתאר לשער יוכל וסי , להחררהראשהה
 התחיל ננה ני לה בהורע ונילהשטהתה
 ובנה שנים, הי"ג תור ובהגיע ו! גסראללסר
 היתה תפלין, בהלכות ריוסא סענינאררש
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 וסלח הגה וכל , עיניה לשתי איכלתיהאם

 מכל בעיניה יקרים היו מפיו הבןשהוציא

 הננ.ס אם מעתה יפלא ולא החבל_,מחמדי
 לצעינו אולם ולתורתו. לה' נאסנש א,היו
 ותהתיהם , האלו המובים היסים וחלפועכרו
 ימים להעטיפ; והתרס1ת חקו' של יסיטבאו
 חורב, מהר ערים את התנצלו ישראל בניאשר
 את פרשה ההפשית הקולטורה אשריטים
 "הנאוד" וכ,מן יחר. ישיאל ועל גוי עלכנפיה
 הבן את ילטרו , הלמורים לכל כפף יפ,רוה,ה
 המרגיל בםחול ולצאת הפמנתר על לננןנם
 בהלמוריס ורק , ראש וקלוון לערוה הנעראת

 ושעות לשעורים וילמרהו , כאד יקמצוהדהים
 י3שנוע

 היושבת מהאשה כי מהנ"להמורם
 העניה עד סבטהיםבארטועת

 תדאננה, כ"יה מיגיעת ברותקהמתפרנסת
 בערישתם, סומלים קטנים הילריםבהי"ם
 לא הרוהני ואל , בניהם של הגשמילמ?בם
 ראה קדשו מרוה אליע,ר ורבי לבן.ישימון
 נמגע הימים באחרית לעמנו שיקרה .טה

 קטנים ילדינו שבעוד איך ב"ב, עםלהנהגתנו
 הרהמניה האם הנה אמם, סשרייונקים
 מאין : לכשיגרל וה בנה למטרת תראגכבר
 .שלישית" ר"א אמר וע", פרנסתווימצא
 עצטנו הנהגת של השלישית הבחינהכלומר
 יונק "תינוק : כוה באתן היא ב"ב,עם

 והנה בערישה, טוטל בעורנו אסו"טורי
 בנה לתכלית ורק אך ורואנת מספרת""אשה

 בעלה"."עם
 המאמר את להבין שער לנונפתהרכמערזזק

 התלמירים לרעתנו . ררושנומראש
 ה' לעבורת הישראלי חוכות. ברבר שאלולא

 בתורה, מפורש הלא וה בי הסחות,וקיום

 החיוב בצר שיוריעם היתה טוגתם אםכי
 של היסורים והעיקרים האסתי הררךאת

 פאוחרים , קשורים יהיו והחים שההורה ,התורה
 חהו ית', הטרא לעבודת תפר -ומשולבים
 את כלומר חפם' אןרהות שלמדנושאלתם:
 נכלכל אופן באיזה לסרנו, 3עצמו החיםאורח
 נקיום והישרה הנכונה הררך -היא ואי,1אותוז

 הנרצהו להתכלית הארם את הטובילהחמצמת,
 הכוונה אין הנא" העולם להי *11,כחובאמרם,
 בין כי ירוע שננארי וכסה "רפ, לקבלע'ם

 סוגים, שני נמ?אים יוט שכיריהפועלים
 השסש, אל עיניהם ישאו היום כל אשרהאחר
 תשקע וסתי , מעלות _אי,ה .יררה כבראם

 כאלו אנשים כמ31! ימנרס, על ויבואנלגמרי
 חובתם את למלאות אוטן בשום יוכלולא

 עינ'הם השכר אל רק הל" כיבאטונה,
 עשייה המלאכה אם ה3ט סכלינשואות,
 תטיר להעמיר הבע"ה . מיכרח וגםכהוגן.
 יתעצלו שלא. עליהם שיפקהו שומריםעליהם

 באמת גוכל כאלו פועלים והנהבמלאכחם,
 פרס, לקנל מנת על רק עוברים בשסלקוראם
 בני אולם , ביותר להם נאות ה,הוהשס
 ישכחו אשר חרוצים עונרים המה , השניהמוג
 עוסקים שהם ובשעה הנם, שכירים כילגטרי

 עצמם עבודת את כי ירמובמלאכתס
 המה אשר והשכר עוש'ם,המה

 כי י,כירם הוא רק הוא ערב, לעתמקבלים
 אין כמוהם חרוצים ולפועלים היו, יוםשכירי
 לור,ם עליהם שיעמיר וקצין לשוטרמהצורך
 השלמות, צר על המלאכה שתהיהולהשגיח

 המלאכה את להביא תפצם כל הלאכי
 כן כמו , היאויה ולהשלמות הנרצהלהתכלית
 התורה את יקים אשר האיש ה',בעבודת
 אהכת של האמיתית מההכרהוהטחה

 ובהתעלות וגיל שמחה ברובה'
 נחשנת כהן וההתעסקות הנפש,והתרומטןת

 להשכר קוות סנלי גדול, הטתר לתענונלו
 ירגיש לא הש הנה המצוות, בקיוםהכרוך

שום
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 - המצוה שכר א*לו ני , ומעטסה לאותשומ
 כי ערב לעת יהיה המצוה. קיום תענתהוא
 , שנר יקגל מצוה % ונעד , שטשויעדונ
 כמציאה נחשבבעיניו יהיה ההש השכרהנה
 ן טליצתם חין וזהו י הרעת בהימחהבאה

 הכא" העולם לחי בהם - ממילא -אוטבה
 . לזה וקותע חכות טבליכלוטר
 רבי תשובת את לנאר ע"הדכ2ערזדק

 בארנו כבר לתלסידיוזאליעור
 בהיותו הארם אצל ההנהנות שלשת אתלעיל

 את יגה אשר והאדם ארץ. עליטתהלר
 זולתו את ונהנהגתו הפרטית, כהנהנתוארהו

 , ג"ב את בהנהנתו ובהשלישית , החברהמבני

 את מלא כי , בתבל המאושר האיש וצאהנה
 לתלמיריו זאת בתשובתו וגם . בעולמוחובתו
 למעלה, המפורטות ההנהנות לשלש ר'אכהן

 עם ומותאמים מטונים הנכחי במאמרוורבריו
 שלש גברכות, מכילתין בריש במאמרורבריו

 אחת וטונה אחר רוח הלילח, שיפשמרוח
 ביחס רבר הראשון שבטאמרו רקלשניהם,
 אשר והחסרונות מהמנרעות כלומרהשלילה,

 ההנהגות לשלשת בנוגע הארם בני יכשלובהם
 החיוב, מצר רבר השני ובמאסרוהנ"ל,
 את ולכלכל ארחו את לזכות איש לכלהראף

 ע"פ , ולניב ל11לת1 , לעצמו בנונעהנהטתיו
 במאמרו הזה התנא להם התוה אשרהררך

 .הנכהי
 עם עילנו הנהגת כי המבואר ל6יידקנה

 ,1לנים בשם טתוארת השזולתנו
 והירירות .הרעות , והאחוה האהבה כיצועקים"
 ריוח, מפק איזה לרנלי יהלכון המם ,המדומה
 ,ה וכנגר , ריבות ורברי מרנים יטאוותחתיהן

 הבריכם,י בכבור אהזהרו : הנכחי גמאמרואמר
 שלא להוכיח נזה רבא .הכותב" שפירשוכמו
 הגהנת וכנגר ושנאה. קנאה ביניהםתהיה
 אסר נוער, "חטור בשם הסתוארתעצסנו

 עוטרים", אתם מי לפני דעו מתפללים"וכשאתמ
 המורה עפמש"כ יומףע ,הענף שםופירש
 יגור טסטחו אדס כשיעסוד טח"ג()נפנ"א
 מרפחת גרול סלך אלהים רוח השגחתגי
 והוא איתו ומלירא מזכרו יסור ולאעליו
 בתענית, כמאסרם תפילה שהש הלבעגורת
 עולם לחי בהיכלו לכקר בה' ירכקועי"ז
 ישים בל מטטתו בקוטו. תיכף וטמילא ,עכ"ר
 לה' יתפלל רקן' , והע0ק בהחנוה אך ותקותוטבטו
 הכל, ממנו ני יריו, במעשי גרכהשישלח
 ובשעה והמשפיע. המפרנם הזן הוא הואורק
 סהנותנ לגמרי לרוורהק צריך סתפללשהש

 הנפש בהתרומסות תפלתו תהיה רקועסקיו,
 ית'. ה'לעבורת

 אל ופרש"י , ההגיון" מן כניכם"ךמנעך
 טשש מראי יותר במקרא תרגילום.
 לשלול רש"י ראה טה התפלאו וכבררמשכא.

 אשר תחת , מרלזלמידים , המקרא לטוראת
 . לחובה המקרא למור את קבעו בעצמםחז"ל
 "ושננתם עה"פ א'( ל' )קדושין ררשווכן

 שנתעיו ארם ייטליש לעולפ ושלשתםלבניך"
 רש"י כי י"ל 1בפשיטות וכו'? במקראשליש_
 ,אל ופירש הואת. בקואצא הרנישנעצסו

 רמשכא" משה טראי ייתר במקראתרנילם
 במרה אבל , ירנילם אל מראי יותרכלומר
 המקרא. בלמור מחתב בוראי החכמיםשהטילו
 לו לקח מאין קשיא הא קשיא איאלא
 ההניון" מן בניכם "ומנעו לפרש ז"לרש"י

 במלת נרמז איפה במקרא, תרנילום אל,-
 מקראו -"הגיון"

 )בראשית עה"פ רבה הטרהש יביידנמרים
 מטל האלהים לך ויתן כ"ה(כ"ז-
 , סשנה זה הארץ ימשמני מקרת, ,ההשמים

 לדקדק ויש אגדה. זה תירוש תלמור, זהדגן
 "מטל הכתוב את ליחם בהרו פרועולהעיר

 וכר1 מקהא עלהשפים"



עשיום החיימדרףדרכי
 התורה; לכל הימור הוא פקואהנה

 אמ אולס פינהי וממנו יחרסמנו
 ימנע נמקיא, רק ע?מ1 את ירנילהאדם
 בהמקרא יטצא מקום בכל הנה התושבע"פמן

 "לוחה יריבוהו "שר ותמיהות שאלותספקות
 אד1ננו כי יראה 9ה בנפש1. שלו ידעולא

 גכבורו כולנ1 אשר ישראל מלד רודההסיד
 לו . ויקחה , בה ויהשק אשה ראה ,נתימר
 מערכת מול להעמיר זוה נעלה ואתלאשה,
 יראה פה עמון.. בני בחרב יהרנ למעןהאחב
 המקרש, בית את שבנה בנו, שלמהאת
 ורק נ'(, נ"1 )שכת ~וככים כע13רתהטא

 רוד האומר כל )שם( לנו ופרשה באההמסורה
 דוד ראוי היה לא , טועה אלא אינוחמא
 תשובה ררך להורות אלא טעשהלאותו
 לו שהיה ט~ני שלמה נכי וכן ב'( ר')ע"1

 וכן נ'(, נ"1 .)שבת מחה ולא בנשיולמחהן
 ממון ח1"ל ופרשו עין תחת עין בתודהכתוב
 ימצא המסורה בלי אכן א'(. פ"ד קמא)בבא
 ומפקת, תמיהות ושעל זעד בלעל

 לדרך לבו שישאהו יתכן ע"י אשרעצומים
 מעתה יפלא ולא , עוד ישוב לא אשררחוקה
 למלע תמיד היה המקרא אשר ראינואם

 שריר1ת אחרי ההולכים להאנשיםהמחלוקות
 הצדוקים יהט נאמנים היותר והעדים , הרעלבם

 ותלו התושנע"פ את ה1ניחו אשרוהקראים
 על המותעים והגיונוווהם מחשבותיהםבל
 מחוקקי ונם , כנורע במקרא הטלים דיוקייסוד

 1עצביהם אליליהם כל עם החדשותהרתות
 מקוטעש פסוקים אי,ה המקרא מן להםלקחו
 הוא כי אם המקרא ולכן , רבריהםלימוד
 הנותן והוא , כולה התורה לכל היסורבאמת
 , האומה של והעצבש העורקים בכלחים

 אשר איש בלבב יבא אך אם הוא, וה כלאכן
 הססורה, טהתורה ודעת חכטה הרבה לוקנה
 תהפוכ1ת הונה בלב המקרא ינוא אםאולם

 לו קזהפך המקרא הנה , ומשרנא ,11"ודעא
 רעותיו לכל מופתים ממנו להביא הארסילסם
 יכרה אשר ומשונים שונים פרושים ע"יה,רות
 המקרא כי נמצא גהכתובים. ויעסיסןטלבו
 את המרוה המל ברמיון הוא האיש,ללבנ
 כל את והמבריא המחיה ה" המלהאדץ,
 ועישנים הפרחים על יפול הפל "ם ,הצטחימ

 קמורה יתנו והמה אותם, 1יפריח יצמיחא1
 נאה יהיה והטל עובר, נל באף נחוחוריח
 על הפל יפול אם אולם לעולם. ונאהלו

 ויחזיקם; יחיה אוחם גם הנה , 4כרקניםקוצים
 ובכ"1 העונרים, את לה,יק י""1 עורועיא
 היה הוא כי הטל את להאשים נוכללא

 נו1לי מין הוא המל כי אחרי ה,ה,בהסעל
 אך אם , פוב כל יבצר לא וטצדו ,משפיע

 לא ודבשו לשדו את היונקטהמושפעים
 רומקרא נם ככה ומקולקלים. מושחתשיהיו
 הרם אך אם הגחה, מותרי את ויח1קיחיה

 נקי הוא בהעורקים 1הנ11ל באבריםהמנלע
 ביומא וכדאמרינן, ופסולת, סיג מכלשהור
 נעשית 1כה וכו' התורה ו,את. עה"פ כ'()ע"ב
 פם לו נעקית 1כה .לא חים סםלו

 1"ל טליצתם מעתה שפרה ומהמיתה.
 ועין וכמבואר. מקרא" 11 השטים"ממל

 . עולם" "שם שו"ת לספריבההקדמה
 המאמרן דברי סוף את נם נבארדכמערזה

 תוכו אל שואף הצומח .כיירוע
 אשר טקום בכל ולכן הדומם. טיטבאת

 אל יקלש ופוריה דשנה ארמה יפגושהצומח
 וצטחים. רשאים ףגדל הטובה ליח1תה אתתוכו
 של ורכשו מיטב הש הנה המשנה גםכן

 הארץ ,משמני ררשו ולכן , התושבע"9תמצית
 הרנן כמו תלמור" 1ה רגן "ורוב משנה',,1ה
 על הלאל כי , האדם של החיות עיקרהוא
 המ1ון הוא התלטוד כן האדם, יחיההלחם
 וכבר הנפש, את והמחוק המבריאהנפשי

נורע
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 חישן, ה~ן וניהור הפונ הין מתנונתטרע
 שתיחו, נעת כ"כ ירניש לא השותואשר
 כן ועצניו, הושיו כל ט יתעורדוואה"כ
 שילמר נשעה הוה. נרמיון היא האנרהגם

 נ~ר~ים שנוים בנפשו כ"כ ירגיש לאאותה
 עליו יפעלו בנפשו שירע סנלי אנללפונה,
 את נו ולהפיה , לנו את לרכך ו'לדבריהם
 את להכיר רצונך אמרם ע"ר היהרות,זיק

 וה "ותירוש אמרו ולואת אנרה, לטרטראך
אגרה",

 נלי המקרא למור כי הנ"ל מכלהעולה
 לתשוב להארמ ימב1המסורה

 שירע מבלי שולל הרמיון יוליכהו ולפעמיםטהשנות,
 צוה אליעור רבי אם ולכן ננפשו.וירגיש

 ההגיון, מן בניהם את שימנעולתלמיריו
 נטרה המקרא למור הוא כי ו'ל רש"יהרגיש
 האדמ את הטבש רבר לך איןן כינפרזה,

 המקרא, בלטוד טהשבות הלנלהשוב הניוןלירי

 "תינוק הטאמר את לעיל נאורנו יפי~יילבם
 האבות בי ובו' אמו" משרייונק

 היונק תינוק נעורנו ננם לתכליתריאגש
 "וטנעו בסאמרו פרושו יהיה אמו,טשרי
 ולהנות מלהשוב כלומר ההגיון" מןבניכם

 טאין לכשיגרלו, הננים את יהיה מהטהשבות
 הנרצה החבלית כי ופרנפתם, מהיתםימצאו
 התורה נררך ולהרריכם הננימ את לישרהיא

 ממרה אהרי ולראוג להשונ מכליוהיראה,
 ניהם להתנהנ עלינו כן באכם. נעורםבערם

 . שבארנו ובמו , נ"נ אלהנהגתט
 עטט ומן ובכל עת טל ויוייויבכל

 לא אולם , קי"1 מלהמת אתלוהם
 נפגולותיה אם כי , ארצות וכבוש ונהניתנהרנ

 הרוחנים היה פררי ובמקוריותהרוהניות
 הטה רנים והאמונה, התורה ע"פוהנשמים
 נט לעשות החצים וטהוץ מביתשונאינו
 אשר הרנרים המה ורכים , יהר נשניהםכליה

 ישראל על אופל נטו לירות .הצים13ננ1
 הרערה נרנל בהתנופסו ישראל אולםותורתו.
 נשלשת ונס המנ?ת. תסיר יויאוהאסונה
 ההתמכרות לא כי צורתנו, נהליף נלהנהגחנו
 הגלותי פרי התהרמע לא הורית,העצמקע

 הננים נהנוף התבלית לאלול ההתטפרותולא
 אררנה אם כי מצבנו, את. .להריםטכלו
 נהכתוב שמבואר וכמה , 'ואנרק כליון.מניאים
 השמים את היום נכם הערתי י"ט( ל')רכרים

-
 הגשטיות, כננר הארץ,. ואת הרוחניות, כנגר
 למציות א( לשתיפ: גהלקות התויהוטצהת
 אמר; וננגרן ב",ר, ומיתת נרות בהןשיש

 ול"ת עשין 3( לפניך" נתתי והמות"הה'ם
 מתברך, הוא אותם ש"ר האדם אםאשר
 שאמר: 11ה1 , הקללות תבאנה עליהם עונרואם

 הארם יאטר אסר ואם והקללה",,הנרכה
 מרימים העמים של והתורות האיריאלימ נמהלא
 וא'כ , ומשתנללים מתפתהים והטה רוהם,את
 רגל - מיוהר רגל תהת להתרכ, לגולמה

 העטים טחי להכרל לנו למהויהורהו
 והשינה:"ובהרת התורה נאה ע"1והנהגות'המו

 רק כלוטר וזרעך" אתה תהיה למעןבהים
 הינו את המארכת הים תורת השתורתנו

 1.1סמנ1 הוא הזה "הספר" רק , שנה אלפיוה
 גם ולההיתעט נהנהגותינו, העמימ כלעל

 הפיף העמים כל אצל אשר תהת , הוהכהי1ם
 הסאריך הוא החוק והאגרוף , השלימהוא
 עריצות עם , עז עם נבוא אולם . קיוטואת

 אותו, נולע . הוא סמט, וחזקה נרולהואכ,ריות
 ומצוותיה התורה רק כי נסצא , היה כלאוהיה
 ורק ,רעיט, יימי ימינו את הסאריכותהטה
 לעו? וורעיך אתה תחיה למען תבחר,נה
 נראש הנצב הכהונ מנואריבנזה

 ררושנו, ,
 א"ר ל"1( )מנהדרין מאמרםנהקרם

 )ירמיהו שנאמר רברימ ג' מכפרת גלותיהודה_
 ימות ה,את בעיר היושנ וכי ה' אמר כהכ"א(
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 ד,"
שלדם

 הנשדים % מ"ל יהישא ונוב5 ברענבחרב
 י לשלל נפשו לי והיתה יחי עלישחצר.6
 הנהינות נשלשת המאו א, היהורים ביונאורו

 למוד את שבטלו האחת לסעלה,שהזכרנו
 קי"מ( )שבת שאמרו עטו בניהם, שלהחורה
 נה שבמלו בשניל אלא ירושלים חרנהלא

 ומשו"ה וגף שנאטר רבן בית שלתימקתז
 הארץ, את והחריב האוינ של החרבבא

 נסו"ם, העצסית נהנהנחם שחטאווהשנית

 ירושלים חרכה לא אסררבא )שם( שאסרוכסה
 ש:אמר אמנה אנשי ממנה שפסקו נשמילאלא

 נא וראו ירושלים נחוצות שוטטו ה'()ירמיה
 עושה יש אם איש תמצאו אם ברהובו(יה ונקשוורעו
 כי נמצא לה. ואסלח אמונה סנקשסשפט
 שלא וסכ"ש ) הארם סנני אז האמוניםפסו
 ולא ירי" ועצם "כהי סבעלי והיו . תו"ם,נ~ונו
 מפרישים .היו

 זה שבעון , ומעשרה תרום"

 והנהגתנו 1'(י )פ"ה באבות במ"ש נארעב
 , סאר מושהתה א, היתה זולתמ עםהעצסית
 אמרו רהלא ושנאה, קנאה מלאהשהיחה
 שנאת מפני נהרב שני ימקרש ב'( מ')יומא
 ג' כנגר חנם שנאת ששקולה ללסרךחנם

 וכיון רמים, ושפיכות עריות נלף ע"1עברות
 רסיפ שפיכות כנגר נם חנם שנאתרשקולה
 אטרו רהלא , ע"ז הרנר ענש באסשו"ה
 סיוצת על לעולם נא רנר ח'( פ"ה)אבות

 על רישראל סכ"ז סבואר בתורה,האמורות
 ועל החרב, נא סתורה נניהם אתשבמלו
 העצסית נהנהנתם וצרקה משפט עשושלא
 נשנאת זולתם עם הנהגתם ועל הרעב,נא
 אבל , הטות ררף וזהו , ברבר נענשו -חנם

 ונרוריה הנוראים יסוריה עם הסרההגלות
 את שהניאו החמאים על סכפרתהרכים,
 החים, לדרך נהיתה ועי"ז , והרבר הרענהחרנ

 1* ע8ו געש, ו ע8 1ו .*..י-....י
 אלול. ר"ה שמברכיםלשבת

 לנו שתתן אלהינו ה' מלפניך רצון יהי הכי אמר צלותיה 3תררב:
 ברכה, של .חיים מובה, של חיים שלום, של חיים ארוכים,חיים

 המא,  יראת  בהם שיש  חיים  עצמות, חליץ  של  חיים  פרנמה, שלחי,מ

 בנו שתהא חיים וככוד, עושר של חיים וכלימה, בושה בהמ שאיןחיים
 לבנו משאלות כל את לנו שתמלא חיים שמים, ויראת תורהאהבת

 ,למובה
 (. נ מ"ו )נרכ"

 חרש  זולת , חדש ראש  שטברכים  שבח ננל טתפללש אנ1 ה,את "תפלההנה

 היא ה,את התפלה הלא להעיר ויש , פק"א תי"ז בם' נסג"א כסנוארתשרי
 נשבת להתפלל רב בהפלת בחרו וסרוע צלותיה, כתר סתפלל שהיה רנתפלת
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 בתפלת א1 צלותיה, בתר אומר שהיה אלע,ר רני בתפלת ולא ר"ח,שמברבים

 צלותפו אחר א"רים שהיו התנאיםשאר

 יתקע מתהייין ואילך הדש מראש אלא נ1 אינו אשכנז בניומנדקנ
 ס"א(, תקפ"א )רט"א ערבית ג"כ שתוקעין מסומות ויש , שחרית ההפלהאחר

 נערגית? גם לתקע שנהט מקוטות היש של המעם להביןןיןמן

 הכסיל, עם מחכמ זכרון אין לראשונים, זברון אין זנרו1י פבממורה
 תרועה.זכרון

 תשמעו אשר הברכה את וקללה, ברכה היום לפניכמ נתן אנביראה
 מצות אל תשמעו לא אם והקללה וכוי אלהיבמ ה, מצותאל

 כ"ח(. כ",, כ"1, י"א, )רכרים וכו, אלהיבםהי
 "לפניכס" נאסר ואה"כ יחיד נלשון "ראה" נאטר נתחלה טדוע א( בוה; לדקדקדיימן

 ? רוחני ענין שהיא יקללה ברכה על ראיה לשון שיך טה ב( . רביםפלשון

 לומר יכול והיה למ1תר, הוא שלכאורה "היום" בדלרה שנאטר מה מאר קשהג(
 הכרכה את הלשון ד( . נוה באלשיך ועין וקללה" ברכה לפניכס נותן אנכי"ראה

 באור. צריך - תכף רטשמע - תשטעו,אשר
 טבני רנים בלב הם1ערות השאל1ת ביןהנה

 מלפנים מרוע השאלה: היאעטנו
 תכף התורה מררך ישראל בני סרו אךכאשר
 . עול עושי כל ננרו גם עתקו ועתה ןנענשו
 הלכו אשר אנשים בתוה"ק רואים הננו :לטשל
 ,ה וסרוע מצאו, ולצ בשבת הטן אתללקמ
 בשבת, חנותו את איש כשיפתח אלהביטינו
 לו ימצאו שלא לעונשו טהראוי היהולכהפ"ח . . .- יענש, לא בפרהסש, השבת אתוחלל
 רואים הננו השכת? ביום סחורתו עלקוניס
 היתה וטה טשה את לרינ יצאז ועדתוקרח

 ואת והבלעם פיה את פצתה הארסה ?אחריתם
 כל עכשו כמוהם יענשו לא וטריע חים,בתיהם
 נמצאו אם -גישראלו ומחליקת ריבטחרחרי
 שלח סיר ובטשה באלהים רברו אשראנשים
 1יטיתום, השרפים הנחשים את בהםהקב"ה
 חוק לבלי *יהם יפערו טהצעירים רניםועתה
 בריאים הם ונכ"ו , ותורתו ה' על -סרהלדנר
 כהנה שאלות ? וטרוע וקימים, חיםושלטים
 חניכי , טהצעירים רבים בלב מתרוצצותוכהנה

 להם, "ותר אין כי. ירמו ובעיניהם החרש,הרור
 הרע עושי את הקב"ה העניש לו באטתפבל
 הנחירה כמלה היתה א, לי הרע בעשותםתכף

נקי"
 להארם שכר מניע היה ולא המצות,

 מוכרח היותו אחרי  המצווח, קיוםבער
 יראת מצר סציותיו ולקים ה אתלעבור
 במררגה עור נהיותו הסרבר רור אולםהענש.
 באמוגה ישראל, נער כי -כשה"כ ,)נער"של

 גלתם, נסים להראות.להם מהצורך היה ,ורעות
 האשנה. את בלכס עמק עמק השרשלמען
 האחרים למען הרע עושי את תכן -להענישובן
 ישואל נני שהיו ,מן כל כי מוסר, ויקחויראו
 אחר הינו: וברעות, באטונה "קטן"בגרר
 נסים הקנ"ה להם הראה טטצרים,צאתם
 געשותם תכף הרע לעושי העניש. וכןגלוים,
 לח,ק כרי , תעשינה לא אשר ה' ממצוותאחת

 גבוה מעל גבוה יש כי האמונה אתולהשריש
 שאסר ווהו כפעלו, איש לאיש הטשלםשומר
 לפניכם נותן אנכי ראה הטרבר: לרורמשה
 באמונה קמן בבחינת עור בהיותכם -"היום"
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 ולפי וענש, שכר - וקללה" עברכהוברעות
 נעשתעכם תכף השכר את תקנלי השעהצורך
 תבש - הברכה מאת : 11ש ה., מצותאת
 ה' סצות אל תשטעו אשר - תכףססש

 תשמעו לא - אך - "אם והקללהאלהיכם"
 וכאסור, הענש, לרגלי תבא ה'" סצותאל

 ראיה א( : לשתים תתחלק הראיהידץנה
 הראשונה שכלית, יאיה ב(חושית,

 את להנחין נוכל אשר חפץ עלהתחה
 לבן, או שחור אם מהחושים אחד ע"ימראהו
 ראיה על הונחה והשניה הוא, ירק אוארום
 : הבת31 ע"ש , נשכלנו רק לנחנה נוכלאשר

 מ"1(. א' )קהלת ורעת חכמה הרנה ראהלני
 וקללה 3רכה של הראיה נמרבר היתה לווהנה
 וענש שכר-

. 
 עתה, היא כאשר , שכלית רק

 גם אנשים, הרבה כמח גמצאים היו אוכי
 אולם לראותה. יכוליס הי1 לא אשר3מר3ר,
 חושית, דאיה וקללה נרכה של הראיהנהיות
 לע31רי שרי סומר את ראו 3עין עיןאשר

 אחרי תכף הכרוך השכר את ולהיפךרצונו,
 כקטן ואחר אחר כל א, ולכן , המצוהקיום
 והענש, השכר והקללה" "הנרכה את ראוכגדול
 אחר כל יחיר, נלשון כלומר "ראה"ו,הו:
 הנרכה את הוה "כהיום" לראות יכולואהר

 כשתשתנה הנאים. ברורות אשר תחתוהקללה,
 כל .קנין תהיה לא א, הנה , לשכליתהראיה
 חכמיו ע"י העם קנין רק ויחיר,יחיר

 וכמ13אר,ונרוליו,

 , אלול חדש ראש נרכנו 11 נשמ !אחי

 נחפלות אחיני טרבים הנאנהחרש
 החרש כי מפני ונמע"מ, נצדקהותחנונים,

 האלה והימים , 3יותר לתשובה ססוגלאלול
 אלול החרש את נקרא ואנחפ רצון, יסיהסה
 נתינ לנו יעולם וב,ה ההכנה" "חרשנשס:
 1י13אר , ררושנו 3ראש הנצבת המסורהלהנין
 היה הטרכלת רבת גרולה נעיר : ציורבדרך

עבשיומ
 הסוחרים נהרו ה,ה השוק ואל , שנתישק --.--- -. -.- -... (.

 הסלאבות 3עלי וכן העולם, פנותסאר3ע
 להשוק עושה שהוא ממלאכתו איש אישהכינו

 נוא מרם יסים חרש. נערך וניחורהשנתי,
 הסחורות, את לנמור אמץ הומיפו השנתיהשיק

 נתנו לא השנתי, להשוק האחרוניםונהיסים
 ולקשט ליפות , לגמור ראו כי לעפעפיהםשנה
 לא הש1ק יום נכוא כי .עד הסחורות,את

 את ולסכור להשוק לנסוע אם קי להםנשאר
 היורע החכם האיש יתנהג ככה הכינו.אשר
 טוער. נעור מלאכתו את להכין לפניו אשראת
 יתרגש לא הוא הכסיל או העצלאולם
 יריס, נחטק יוש3 והוא ההכנה ימי סןסא"ה
 האחרונים נהיסים נם ועכודה, סעשהבאפם
 מרורים כולם אשר בעת , השוק קורםאשר

 היא סי א, נורע .ולא הסחורות, ונגמרבהכנת
 אז ססש, - השוק יום בבוא רק , והכסילהחכם
 ל,ה אשר העצל, על נמלאידי ההר,יןינהר
 וגם השנתי, להשוק לנסע נסה איןהאחרון
 תאף לא כירו הנטצאת המחורהמעט

 גם נקרא ה,ה נרמי1ן להן, הרר 'ולא
 ההכנה" "חרש לקראתנו הנא אלול החרשאת

- השנתילהשוק  ,כרון יום השנה ראש היא 
 הסחמות, כל תמכרנה ניום 13 אשר ,)תרועה
 חים נשיג ובערמ , והמע"מ המצחת המההלא

 ה3עלי כררך טטש , ה3אה השנה לכלופרנכה
 ישכימו השוק, לפני האחרונים ביטיםמלאכות

 כן ההחילו, אשר המלאכות את לגמורקום
 לוסר ר"ה קורם הנקר נאש~רת נקוםאנחנו
 ע"י נתש31ה ולהתעורר ותחנונים,סליחות
 השופר -וע"י הלנ, את הטעוררותהסליחות

 לתשובה, להחריר . אלול החרש .נכלה3א
 יחררו לא ועם נעיר שופר ה"תקעכשאה"כ

 1'(, גי)עמ1ס

 טהצורך אין הלא נהנונן אך אםאולם
 לסעלה, המפורטות ההתעוררותלכל

שי



שידם תשובהדי3,דרכיא~
 הולאמזיה מציקחויה נל עם העברה השנהגי
 הפרנסה חסרון לתשוגהי אותנו לעוררחה
 רנות וה , ,1 גנשגה היה לא דוגמקיםננל

 כטה לרעהו איש ישאל לא 11 בשנהבשניסי
 הפסיר לא אשר והאיש הפסיר, כמה אס כיהשתנר,
 פצצו אשר הנורשת הטחלות המאושר. הוא ,ובשנה
 י1כוי אך אם בא"ן , משטע תרתי ורפנו, לכנואת
 החולפת, השנה את בפרפ פאת1ו אחרכל
 פלני הררנה ועיניו , לרמיסים ישבר לבוהנה

 היה הכלל גורל וטר רע יור אולם .רמעות
 אשר השרופות הערים את נא נ,כירה 11,בשנה
 מתגלגלות משפח" אלפי אש, למאגלתהיו
 אחת סעורה מ,ון להן באין השמים כפתתחת
 ככל טתחרשות ג,רות . מערוסיהם לכסותובגר
 טחברי, טרונה ילתו שאין יום לך ואין ,יום

 השנה טצוקות את נ,כירה אך שאםבאופן
 תעוררנה המה כי לטעוררים נצפרך בלהעברה,
 המבהאשר לבנו לראבון אבל לתשובה.א"נו
 הוא מתעורר, איש "ין ונקפאים טחשיםאנחנו

 3כל כי ונם לראשוניכ" גרון "אין כימפני
 ה' עובר בין שיבחין טי אין ההכנה""חרש
 את המכין איש כין עבדו, לא אשרלאיש
 חיושב שומה איש ובין הדין יום לקראתעצטו

 וזהו: החדש. ככל ירים ובחבוקבעצלתים
 נעשה ואיטתי הכמיל". עם לחכם זכרון"אין

 הכמיל, לבין החרוק בין. ההברל כלומרהזכרון?
 לתקוע טתהילים שאט 3שעה תרועה""זכרון
 בל לשפט רין כסא על יושב וטלךב9ופר,
 לשבע מי לטות, ומי לחים מי חלר,י?ורי
 במלאכתו החרוץ כין ייוזכד יוכר א1 , לר,וןוסי

 טזומן: הרנה להראשון כי ירים, בחבוקלהיושב
 ולהשני , החרשה השנה לקראת וטע"מתורה

 כל.אין
 3ר"ה 11"ל: מובא אליעור י, מישהנה

 אלי עלה לטשה הקבי,ה אטראליל
 והעבירו אחרונות, לוחות לקנל עלה שאזההרה

 להר עלה טשה שהרי בטחנה419ר
 נתעלה והקנ"ה עייז, אחר עיר ימעושלא
 אלהים עלה שנאטר ש61ר נא1תו היוםאה,ו

 תקעים עדהיו חז"ל התקינו לכן ונומר,בתרועה
 עכייל, ושנה שנה ככל אליל חרש בראשבשופר

 סובא אליעזר רר' בפרקי והנה . בב"חועין
 עצסו, ר"ח יום של תקיעת על רקהמעם
 הטור מ1סיף אלול החרש כל של התקיעיזועל

 שיעשו ישראל להזהיר כרי מעם עורמריליה
 כעיר שופר יתקע אם הכתוכ ע"רתשובה,
 וערב בקר במל לתקוע כאשכנז נוהגין וכןוכו',
 שלשים ר1קא מר1ע א1לם . עכ"ל התפילהאחר
 טפני היראים בספרי סבואר 1 לתקוע נהגויום
 הטובא ועייד יום, שלשים הזא ב"ר ,מןכי

 שכהבו "חר ס"מ( צ"ח )סי' חו'יםבשוייע
 לאותהשרה בקיאים ג' טורירין למרוףהמירפא

 שטכריזין כררך יום שלשים עליה ומכריזיןוכו'
 של הכ"ר שיררו קורם. כן , יתומים נכמיעל

 לעשוח ונסשפחתו איש בנכמי בר"המעלה
 השופך עיי ע"ן ומכרי,ין מוריעין כ"ר,השומות

 . טעיקרא יוםשלשים
 בתוס' והקשו , יום שלשיםהיתומיט ש" הנן כי( ,כ"א בערכיזרהנה

 כאו אם נטי כ"ע אפילו יתוטים נקטאמאי
 לאשה כתוכתה לפרוע כרי בנכסיהן לירךב"ד
 יים, שלשים נ,יר שומת צריך ל3"ח חוטאו
 דטסתפינא ול1לא יהומיפו נקט אמאיא"כ
 כייע אצל כי הוא ב,ה הנפק"ם א"רהיתי
 נכל אחת פעם רק יום שלשים להכרי1צריך
 וצריך יום שלשים היתוטט שום אולם , ויוםיום

 שם בטשנה כטובא , כיום פעמים שתי,להכריז
 של המעם י"ל ולפ"1 ונערג". 3כקי",ומכריזין
 המובא , בערב גם לתקוע הנוהגיןהטקומות
 תורה לנו היו לו כי טפני בטור, תערנרם"א
 מליצים לברא יכולים מהם אשר ומעי,מתפילה

 הרין, בי01 בערנו שיטליצו מוניםופרקלימין



 תשובהדרכי עפי ,;...י

 אתרי שלם בע"ה, שאר כדין דיננוא,.היה
 מצות והי תורה הי באנו, וכרשים כדליםאשר
 ובשוט אכ, ואין הינו ויחומים עלינו,דמגנו

היהושו~
 ובערב, בבקר להכריז שצריך הרין

 לתקוע שטהנין מקטות דיש הרם"א הביאולבן
 בערב,נם

 בכוונת י"5 המשר "תשייותוב:ררך
 ,ה: בתאור אלול בתדשהשופר

 לתכות האורתים באולם הנתיבא לניתבבואנו
 המשמיע הפעמון קול שומעים הננו , הרכנתעל

 התתנה ממקום נעהקה כבר הרכבת כיוהמודיע
 דל,חנה "ל תבא בוא בקרוב וכיהאהרונה,

 כרמיסי להם להכין הטמעים ירעו למעןהזאת,
 הבילותיהם את ולמסור , מוער נעורנסיעה
 לו אשר האיש הוא מאושר , הכטרהאל
 הקופה אל (לך הוא הצורך, כפי מ,וסןכמף
 וכאשר , 1בני1 אשתו ובער בערו כרטימיםויקנה
 תעמד בי אם , הואת התחנה אל הרכבתתבא
 הומן להם ימפ.ק בכ": אחדים, רנוץםרק

לעל"
 ולהניח ילדיהם את להושיב אלהרכבת,

 הנ"ע טצב טרא מה אולם חניל"יהפ,את
 לקנות הצורך כפ; מזטן נידו איןאשר

 בצלחתו ימשמש הוא כולם, בערהכרטימים
 כערו רק כרמימים .קנה , כמף מעטתמצא
 הידים את כי תשעשעהו והתקוה אשתו,ובער

 כרטימים, בלי גם להעבירם יהלהקטנים
 הרכבת, אל יעלו הכרטימים נעליהאכות
 כך ובתוך לעיא, יתנו לא 'לריהם אתאולם

 האם , השני הצלצול קול את משמיעהפעמון
 את להעלות שירשו הפקידים לפנימתחננת
 א:ן ימו לא הפקירים אולם אצלה,ילריה
 , מתחננה וכעודנה , נקשותיה לכלקשבת

 השלישי, הצלצול קול את משמיעהפעמון
 לדדת רתים האטת , ממקומה נעתקהוהדכבת
 גם אולם לפניהם, העוטרים לבניהםמהרכבת

 כי יען . להאבגק הפקידים יתנו לא ,אתאת

ענשלום
 והאב , תילל האם , ללכת התחילההרכבת
 יצעקו יבכו ילדיהם . ולעומהם , מרהי,עק
 הממהרת הרכבת אולם , הוריהם אתרוירוצו
 כן אמנם , והבנים האטת בין תפרידללכת
 ורחוק ברא" מנשש לא "אימא : הורונוחכמעו
 שהראה מבלי נערה, תראג האם אשרהרבר
 , ילדיה בער כרטימיםלהכין

. 
 להיפך נם אכן

 , ילריהם נעד נרמימים ממנים האבותאם

 חמרון לרגלי להכין יוכלו בל עצמםונער
 ילריהם את מראש יושינו האבות אז ,כמף

 , לעלות יתט לא ההורום את אולם ,בהרכבת

 הילדים , מטקומה נעתקה הרכפת כךובהוך
 בל אלינו, .עלו מהרו הוריהם: אלצועקים
 מי בלעדיכם, כזו ארוכה בררף לנמרענוכל

 מקום בערנו ידאונ מי ישקנוו מייאכילנו1
 לעומתם וההורים חפצנוו למחת בבואנומנוחה
 הממהרת הרכבת הפעם ונם , וילילויבבו

 , ודאנות הננים בק תפרידללכת

 כדרך העולה השנתית בטסילה גםאחיו
 נמצאות השנה, מוף ער השנהמראש

 תשרי, ' : חרשים עשר השנים המה , תחנותי"ב
 עומרים אט תחנה ובגל וכו' נסלוחשון,
 , קטן יוכ"פ עושים אנו ער"ח לטח-בכלמעט

 בתשובה, וטתעוררים בהם סתענים מעשהואנשי
 הפעמון קול נשטע'את אחרים ימים נעודוהנה
 הרכבת כי להנומעים הש"ר-המוריע קול-הוא
 אלול- האחרונה-חדש מהתחנה נעתקהככר
 וטפנה נש'נו . בעדנו כרטימים להכין נרעלמען
 נמלא בצלחתו אשר האיש הוא מאושרומה
 לקנות הצורך ומע"מ-כדי מוטן-תורהכמף

 אשר האיש הוא מי אולם , כולם בעדכרטימים
 הטעט-תורה ואם ו יחמא ולא מוב רקיעשה

 שנת של כרטיפים לקנות ימפיקשע"ט-כמף
 ובער , מראש נעדנו. "ונפד לקים נעדנו,חים
 האבית ! המחזה נורא מה הנה , ידאג לאביתו

 ביריהם, חים שנת של וכרטימים לר"הגכנמים



שיום תשובהדרכידרכיא1
 להעל" יתנו לא נפשם, מחמרי נניהםואת
 חוסו אנא יצעש הבנים המרננה, אלאהם
 ליסים, אנחנו פעירים עוד אליכ10 רועלונונא!
 ונעוד עלינו! חמלו והים, אור ראינו לאעוד

 התשובהי ימי יענרו כה בין . טתחנניםהילרימ
 עושה שהש התרועה ע"י פודיע המסילהושומר
 נעילה- תפלת אחרי האחרונה רו1קיעה-הש
 והקופה מפקומה, הרכבה נעתקה כברכי

 ,נסנרה

 כי , ררושנו מראש המאמר עואררממער1דק

 נתר שאמר רב בהפלת נהבינןאם
 נמצאות בקשות עשרה אחת כי נמצאצלותיה

 פעמים עשרה אהת כי ותמצא וחשב צא ינה
 עשרה האחת כנגד מכוון והש .חתם"מכר
 כל וכננד החדש.. טברכים שאנו בשנהפעמים
 תקנוה גן וספני י מיוחדת נקשה נמצאתהדש

 ,ולת החדש, שמנרכין שבת בכלשנאפרה
 כי החדש, מברכין אנו שאין תשריבחדש
 יברך והברכות, הפוב מקור שאלהש, אנופצפים
 ישראל. ולכל לנו טובה בשנה תשרי ההרשאת

 - -יייי4-טייי
שק1 ח  ו1שעוו* 

 מקרא הרועה זכרת-, שבהון לכם יהיח לחדש באחד השביעי13ך,רש
 -מלכים לבן טשי אמך רהב"ה בשם יוי ר' כ"נ( יייקיאקדש,

 בדין לפני לזכות מבקש אתה ואם אביו א"ל אביו, בפני דיןשהיה_לו
 הק3"ה כף-אמר בדין, לפני זכי ואה פלני )מליץ( נקיוגום מני הזהביום

 ההיו הזה ביום בדין לפני לזכות מבקשים אתם אם בנייישראל
 שנאמר אברהם זה באחד ; בדין לפני זוכים ואתם_ אכות זכותמזכירים
 כ"ב( )בראשית שנאמר יצחק זה תרועה זכיון אברהם. היה אחד ל"ג()יח,קאל

 אלי שמע מ-חן. )ישעיהו שנאמר יעקב זה קדש מקרא איל. והנהוירא
יעקב

 וישראי
 זוכו1 ואתם אבות זכות מזכירין ההיו ואימתי מקוראי.

 כ"מ(. פ' יקרא רבה )מריש השניעי, גהדש בדיןלפני

 לסליץ, צריך איננו וא, ההק, נגד נם כרצונו לעשות המלך ביר הלא להעירךיעט
 וא, לכל, הקנוע החק ע"פ לשפפו רוצה כי הוא אות מליץ דורש. המלךואם

 בחק הלא הן כי מצוין, היוהר אף המליץ יהיה בדין, י,כה שבודאי ידועאינו
 בדי,ז יזכה 3וראי פלוני נקלונום ע"י כ. להבטיח ו"יך)יוכל הערל, יוטלהמשפט

 . "פלוני"? נקלונום על להראות בלשינו דיק מיוע קשהגם

 לפני תקעו הקב"ה אמר ? איל של בשופר תוקעין למה אבוהו ר'אמר
 אברהם בי יצהק עקדת לכם שחזכר כדי א,ל שלבשופר

 בן יצחק כי ירע לא ,ה מי כי אברהם, בן יצחק שריקו על להעיר ישדנב4ימ1ר1
 ? היהאנרהם-
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 בי יבאר פ"ד( האשון )נטאמרהעקרים
 לדת וההכרחים הנחוצים העקרים.

 השגחה , השם טצ'אות ; שלשה הםאלהית
 שלשת וכנגד השמים, טן ,ותורה וענשלשכר

 הגרולה כנמת אנשי ,לנו יסדו האלההעקרים
 שהן ברכת, ג' השנה ראש של טומףבתפ,לת
 עיקר כנגד מלכיוה . ושופרות זכרונותסלכיות
 "על : הביכה נומח ע"1 ףורה , השםסציאות

 הארץ טן גלולים להעביר וכו' ה' לך, נק"כן
 בטלכות עולם . לתקן , יכרחון כרותוהאלילים

 מלכותךץ. עול את כולם חקבלו וכו'שר'
 והענש, והשכר השגחה על ,כרוטת-מורהנרכת

 עולם טעש' ווכר מאתה הברכה נומח טורהוכן
 כל.תעלוטות נגלוי לפניך קדם יצור' 3לופוקד
 ואיוו להרב, אי,ו יאטר בו הסרינות ועלוכו'

 על לרטו היא - ייפרות וברכת וכו';לשלום"
 וע"כ , השמים מן תורה שהוא השלישי .רוגיקר
 שם על בב)דך בענן ננלית "אתה ..טתחלתהיע
 קולך השטעתם השמ(ם מן עמם _לדברקדשך
 השופר קול באמצעות הוא תורה שמתן ול8יוכו'

 עכת"ר. שופרות_.נקראת
 פרממן האלה העיקרים שלשת. אתדדץנה

 אביהם האנות שלשתוהוד'עולבעולם
 השם טציאות את פרסם אברהם ויעקב.יצחק

 בארוכה;ני נח ס"פ בט"ר וכטבואר"חרותו,
 הלשינו וע'"ו אביו, אלילי את שכראברהם
 להשליכו 'צוה והמלך נטרוד. המלך לפניעליו
 לפי כ' אם אברהם כ' -זאת, נער כשריםלאור
 ,נלש בן נהיותו בנהאו את הכיר חו"לעדות
 האידיאל את ברבים לפרסם אולם ,שנים

 שמים קונה עק' מציאות של ה,אתוהתעודה
 אשר כשרים, . באור המאורע ע"י זכה ,וארץ
 מובל שאברהם בעה . התבל את הרעישבמח

 ןרנוא ואלפי הסןקד-, לנית האליל כהגיע'י

 טושלך אברהם , במחוה לראוו; מתאספיםאנשים
 את לשטוע טחכים כולם האש, כבשןלתוך

 חמאו. על ויתורה 'החרמ אול' , האחרוניםדבריו
 המפיק , אברהם של פיו מתוך' נתפרץופתאום

 שמימ"רץ, ה'קונה וה,ק: אדיר )ולטרגלעת,
 האלילים וכל האלהיסן הוא ומלואו,חבל
 כל מטש. בהם ואין הבל הם ארם, ידיטעשי

 אברהם איך לראות במחוה ייעתוטםהאספסוף
 אפילו שיחרכו סבלי , הלוהט האש בתוךמטיל

 הראשונים. דבר'1 את ושונה קורא ' סעילו,כנפי
 ה' טציאות להפיץ לפניו נרחב כר מצאופה

 )ברא,ית בתורה טפורש ונן ברבים.ואחדותו
 עילם, אל ה' בשם אברהם שם יקרא ל"כ(כ"א
 הראשון העיקר את פרכם אברהם כי טפורשהרי
 עבאחר : המדרש מבואר ובזה " ה' "טציאותשל

 ה' סצ'אות פרטם אגיהם '5, אברהם"וה

ואחדותו.
 של השג' העיקר את בעולם פרסם'יןבחמ

 סוסף דבתפלת השמים" טן "תורה.
 'צהק "יעקרת - אןמרים אנו השנהי ראששל

 הראשונה ובהיטקפה תזכור", ברחמים היום'ל,רעו
 יצחק אם כ' מאר, תמ" הואת הת"ילהנוסח
 אברהם הוכרח צורך לא'זה גסור, ברצוןהלך

 את הרגישו לכבר ולרגליוו ביד'ו אוהולעקר
 היתה "עקדה כי נ'1( 'פ' )בךאש.ת בט"רואת
 גופו 'זרעוע פן' געצמו יצחק חשש כ' טפניאך

 תפסל ושטא אביו, את ויצער סכין שלמפחד-
 וכן יעוי"ש, לקרבן תעלה,לו ולאהשח'טה
 1'אסר אביו אל 'צחק תאטר עה"פ שםמובא

 עליו שיתטלא כדי פעמיסו שתי למה אבי,אב'
 להעקר יצחק שהוצרך מה כי באופןרחמים.
 ומה יצחק; טצד הנסיון את וטקמיןסחליש

 - יצחק עועקדת בתמלתנו מרעישים שאנווה
 היום .צחק-לורעו טצד נם הנסיון עלהמורה
 את נסה שהקב"ה כןאף תוכר"?.אטנםברחסים
 ונכל לענלה יצחק את להעלות וצוהואנרהם
 בעצם אולם הנדול, בהנסיון עמד ונפשולבן

 יצחק, של זכות היתה גדולה העקדהמעשה



שלום מינהדרמדרכיש~
 שניהם ~לכו עה"פ נ"ו( *' )שפ בט"רוכטבואר
 וזה לשחומ ,ה ליעקד, וזה לעקוי זהיחריו
 נילקומ הונא רר'ש כפרקי סטאר .בן ,לישהפ
 שתי קשור אבא לאביו יצחק אסר ק'()רט"ז
 ונפצאתי אותך אבעפ שלא רנלי ווטזיירי

 רואה והקב"ה ונו' כן ועשה כבר פצותטהלל
 -לב נכל נעקר והבן לב בבל מעקיר האבאת

 אבינו יצחק של ה1כות גרולה ועורעכ"ל,
 הרורשת ורגליו, יריו של העקידה מעשהנעצס
 ניחור ועי.1 , זאת ולעשות להנין וזמןעת

 השמים" מן "תורה של השני הערקר אתפרסם
 ותוכחותיו סוסריו בכל אביו אברהם הןכי

 ולהרבק וירחנרם לאהבה וחמר, לפוב אךהמיף
 בנו את להעניר והאכ"-יות ה', ברביוללכת
 רם את לה' קרבן להביא ובכלל באש,ובתו
 לה' הוא וטתועב שנוא הלא אלה כלהארם,
 לעולה, להעלותו צוהו ה' כי אמר . פתאוםוהנה
 זנודש טוסדיו. יסודות כל נהרסו פייאשר
 ..אולם ע"1, אביו את לשאול ליצחק לוהיה

 טן תורה של נהעיקר ואיתן ח,ק היהיצחק
 הזה כהולקר הראשון היסור אשרהשמים,
 יצמ אשר לבל להאנון חבמים אמונתהיא

 הרבר מן ת10ר לא י"א( י"1 )רבריםכמשה"ב
 ח1"ל ופרשו ישם4ל, ימין לך יגירואשר

 , שסאל על לך אוסרים אפילו כ"מ()מנהררין

 החל מהאבתע דהלא , ימין שהוא , ריתךלפי
 ה'", "ררך בדרוש הבאנו כאשר התורהקיום

 איזה לשאל 9יו את פער לא יצחק בנולזאת
 בדברי ס9ק נרנוד איזה להעיר או ,שאלה
 המוריה הר אל 3בואו אברהם לו 'ובכ"ז ,אניו
 כי , בע את תכף לשחומ יריו את שולחהיה
 יצחק, מיד הנסיון את להקמין מקט היהאז

 לו היה לא כי טפני שאל לא ייחקולאמר
 עקדו אשר אהרי אולם . לזה ו*נאישהות
 שסד כי האחרתה ההוראה - וברגליוניריו

 ונאות מוכשר היה הזה וה,פן - להשחטה"

 ונכ"ז *נאי, לו היה וגם שאלה, איזהלעורר
 רבר, שאול מבלי ישרו את פשמ למהחבשה

 היהה מזקה ני האות וזה מאור, גרולהנסיון
 הימור הש זאת אשר חכמים, אמונתאצלו

 השמימ מן לתורהוהעיקר
 בעקר האטתה אשר אלה בימינולזאת

 , פאר רפתה השמים מן תורהשל

 יצחק" "ועקרת טתפללים: אנו וחסר, הלךיתלך
 מן תורה של האמונה חזוק על הסורה-

 הזאת האמונה אשר - היום" ;לזרעו -השמים
 תזכר", "ברחמים -_נחלשה

 אטה ר' גם לנו יעורר הזאת הכמנהאת
 1,כרי ררושנו בראש הנצבבמאמרו

 לרנלי כי אברהם" בן יצחק עקרת לכםשא,כר
 ושומע אביו אצל הרגיל א3רהם בןהיותו
 אדם קרבנות ע"י הענודה כי , תמירתורתו
 הובילו כאשר עתה ובכ"ז לה' ומתוענתשנואה
 באופן עקדו ונם , לשלה לדוגלוחו למנחכשה
 שום עורר לא ובכ"ז , לשאול לו היה פנאיכי

 מפני רק כ"כ נדול הנסיון הנה מצדו,שאלה
 כי הרי 51מבשר, אנרהם" בן "יצחקהי"1

 זכות את מזכירה איל -של בשופרהתרועה
 ה11ק נורל את מעוררת והאחרונההעקדה,
 , ליצחק שהיה השמים מן תורה שלהאפונה

 יצחק זה תיועה "זכרון רבריהם: השו1ה
 ראה שיא שן כל כי איל" והנה 1יראשנאמר

 המובח על עקור מונח יצחק היה האילאת
 אביו. ברברי ספק המיל ולא שאל לאובכ"ז
 העיקר את פר0ם חיו 3קורותיעקב

 וענש, לשכר השנחה שלהשלישי

 רוא.ם הגנו אניט יעקב בקורות נתבונן אסכי
 רריפות ותלאות, טיוקות של ארוכהשלשלת
 יושב תם האיש יעקנ, יבא פהתרורים*
 ונכלים ערמוסיות המלא לנן, טתה ,אוהלים
 מבלי ע1לם לענר לשעברו הרוצהכשועל,
 יבסוף , לעימו בית לבנות בירו העולתשתהא
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 שאטר וכמה , רכה וענורה במקנה יעקנגתעשר
 אלהי לולי מ"נ( ל"א )נראשיע ללבןיעקנ
 ריקם עתה כי לי היה יצתק !4תר אברר~םאני

 אלהים ראה כפי יניע 1את עני אתשלחתני
 שהנטיח ההנטחות - כל ואהרי , אמשויוכח
 נכל ושמרת.ך עמך אנכי "הנני ליעקבהקנ"ה
 החמא. יגרום פן יעקב מתירא היה תלך"אשר
 להמיתו, וטתנכל אחיו עשיו ישטטהופה

 נהפכה , נתעשר יעקנ אשר אחריולנסוף
 כפי או , וישקהו רחמיו ונכטרו למונהמחשנתו
 ונעשה לנשכו נקש עשו כי הא"ריםרעת
 שניו וקהו שיש, של אנינו יעקנ שלצוארו
 1ה הא'ן ע"ח(, פ' )מר"ר-נראשית רשע אותושל

 ורנרי מרנים קעעוררו פה פרמיתוהשגחה
 הנן ליוסף נשנאתם נניו,.והמה ניןרינית
 הרנר את ומכמים , לעכר מכרוהו1קונים
 התאנל ואניו , יוסף טרף טרוף לאמרבמשאון

 ונעשה יוסף' נתגרל ולכסוף רכים, ימיף נטעל
 ארץ כל ותלה ונשעה מצריס, למלךמשנה
 ואת אניו את יוסף כלכל ן הרענ מ"ניכנען
 על רעה 1את נרמה ולנסוף ומשפחתם,אתו
 ננולה נשארו ישראל נני כל כי , ישראלכל

 היתה 1ה ובל , .קשה עריץ מלך יר תחתשטה
 פ"ו( )פ' נמר"ר כטנואר , פרפיתנהשגתה

 נשלשלאות מצרימה לררת יעקנ היה"ראוי
 מורירו ואני נכורי נני הקכ"ה אמרונקולרין
 לפניו ננו את טושך הריני אלא וכו'ננו(ון
 כטונתו" שלא כרחו על אחריו יוררוה,א

 והוכו נענשו המצריס כי היתה הרנרואחרית
 יצאו וישראל , הים ועל נטצרים נוראותנמבות
 ההשגחה נעולם ונתפרמטה גרול לאורמאפלה
 רק הלא ו אלה כל את המנ וטי וענש,לשכר
 קרש" "המקרא כי נסצא . מצרימה יעקנירירת
 נעולם והוריע הפיץ ויגנש לשכר השגההשל
 גאטנו מה ומעתה שלו. קורות ע"י אבינויעקב

 שטע שש' יעקנ ,ה קרש "מקרא ,"לרנייהמ

 והוא שפלה, טררגה על המורה - יעקב"אלי
 וצריך סקום של רצונו עושים שאיןנשעה

 מררגה על המורה - "וישראל -להענישם
 . וכמנואר מקוראי" - לשכר הראויםרמה

 קריסה הפונה הטררש את נבאררמערגזק
 לפני ,כי ואת פלני נקליגוםגמני

 ל"כ( )שמות הכתוכ שפרש ע"ר והמונרין"
 והעירו , ואכלם כהם אפי ויחר לי הניחהועתה
 משה היה הופם וכי ל"נ( )כרכותח1"ל

 ב' לו שהיה לשר נר"מ ופרשו. ?להקב"ה

 חטא חפא מהם אחר כי קרה והנהאוהנים.
 היה להשר, מזה שנתורע .11 ונשעהגרול,
 : השר ויאמר . נניתו אצלו .ושנ השניאוהנו

 הרע המעשה נער גרול לעונש ראויהח"א
 יושנ שהנך נשעה אעשה טה אנל , עשהאשר
 וענג נחת אמצא כי לכעוס, אוכל כלאצלי

 מלבי, וחמה כעס טשכיחים אלה וכלנחנרהך,
 לקצוף אוכל למען עתה נא ע,כני ירידיל,את
 עמו האוהנ ה' כך להענישו. צו ולתתעליו

 עליהם, לכעום רצה העגל נעשותםישראל,
 היה אשר , ענדו למשה אהנתו גורל מ"ניאך

 ל,את , כועס היה לא שעה נאת,ה אצלועומר
 יחרה 1ח1 מאתי ולך לי הניחה ועתה :אמר
 האוהנ שנת לרגלי כי נטצא ואכלם. בהםאפי

 לכעום השר יוכל נל השר. בחנרתהנאמן
 "מני : .11ח1 , החומא את להעניש פקורהולתת
 הירוע הוא "פלוני" ומרריק פלני" נקלוגוםלך
 יושנ נהיות. לכעום אוכל ולא נאטן, לאוהבלי

 נרין". לפני ,כי "ואת וממילא ,אצלו
 "הם ליוכ"פ נערנית הפיוט י"לד23זדק

 סנכור" עוקח ע"י ? ןבמהקטכור"
 שישב והינו המיוחר, מקומו יקחשהםניגלר

 ויהי ומסילא , לכעום יוכל ולא הקנ"האצל
 מפני רק הקב"ה יעץ אלה וכל י לו למשעןה,

 נאטו "למען : 11ה1 , לישראל למלחהנמחתו
סלחתי".

 לטלרבם ) תשובהדרכי



שללכ2 תשובהדרכידרכי1%
 *רססו הסה אשר י אבות גות מזכיריםתהיו 1יסורי עקרי אשי הזאת נעונה בעתולכן
 האלו, העיקרים שלשת את בעולםריעו התוצ1
 נטצאים נעצמם האנןת כאלן נו~ני נהשבחהיה רכים, טלב ונרפו נהלשו ןענש לשכר1השגחה
 וטטילא , עליכם לכעם איכל ולא , בהברתיאז בב"ר וקטרונ חמה , בעם בר"ה טתעוררועי"ז
 וכו' אכררס ,ה כאחר נרין, לפני זוכיםואהם לישראל: הקב"ה אוסר , ישראל על מעלהשל
 ברין! כלנו שנ,כה רצון 1יהיכטבואר, .ה,ה ניום ~רין לפני לזכית רוצים אתסאם

 . בשבת שהי השנה ראש/
 אבל תוקעין היו במכדש בשבת להיות שחל השנה ראש של טובירבם

 רבי אמר להמא בר לוי רבי אמר מיליו הני טנא במדינה.לא
 תריעה, זכרון שבתון כ.ג( )ויקיע אומר אהד כתוב חנינא ברהמא
 כאן קש(א לא לכם, יהיה תרועה יום כ"ט( )נטרבר אומר אהדוכתוב
 הבא אמר בהול. להיות שהל ביו"מ כאן בשבת, להיות שהלביו"פ
 היא מלאנה לאו הא ועוד תקעינן, היכי במקדש היא מדאורייתאאי

 ביה דגזרר הוא ורבנן שרי מישרא מדאורייתא רבא אמר אלאוכו',
 נ'(י כ"ט השנה )יאש וכו,בדרבה

 רק היא נשבת שחל בר"ה לתקוע שאסור דטה הגסרא מסקנת לפי להקשותדיון
 הנטרא של הקושיא וא"נ , כר"ה אמ" ר' יעבירנו שמא נ,ירה סטעםמררבנן

 תרועה, יום אומר אחר וכתינ תרועה זכרון שנתון אומר אחר כתוב , הכתובים שנימסתירת
 1 עומרתנסקוטה

 ולבית פשעם לעמי יהגד קולר הים נשופי תחשוד אל 3גרוןקרא
 נ"ח(י )יששה המאתםיעקב

 גם נ( הפעמ1 רבריי את מלהשמיע למניע הננש רצה מרוע א( להנין:דיונן
 , נאיר צריך ג"כ קולךי' הרם "כשופר שלהרטיון

 שני להטיף, לפניכם היום בעסדיאחיו
 לבבם את מלעורר יעכטנירברים

 3( , היום שבה כי ספני א( : ולבבילתשובה
 שהל נר"ה אף נאו"ח הגר"א רעת לפיהלא
 פ'( )ח' פנחטיה וראיחו לבכית, אסורבחול
 הוא קרוש היום העם לכל וכר נחסיהויאמר
 בבים כי תבכו ואל התאנלו אל אלהיכםלה'
 כי וי"ל י התורה רנרי את כשמעם העםכל
 הרכרים שני הפעם מנעוהו ישעיה להנבשגם

 תוכחתו דברי את סלהשטיע , לסעלההמפורשים
 רוקכ"ה הוצרך כי ער , לבכי ינאו שלאכרי

 שלא והטעם תחש1ך" אל בנרון "קראלצוותו
 הטוכיח, את האלה הרגרים שני לעכביוכלו

 אדדפא תהי' הנ"ל נחמיה מפסוקילדעתנו י הררוש נהסשךיבואר
 סצננו לפי אנחנו כי סוכחתראיה

 א( : נרקרק רק , בר"ה לנכות צריכיםעתה
 לה' הה1 קרוש היום הכתונים: מפלוסריע
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 קרוש כי וכו' תבכו ואל תתאנלו אלאלהיכם . . . ן . .ן. -..

 נהכתוב טדוע ב( ז תעצבו )אל לאדוננוהיוס
 שכי וכהשני הוא" קדוש "היום נאטר41-אשון
 הלאה נ( "ו "הוא הזכיר ולא לארוננו" היםקדוש
 ולשתהז לאכל העם כל "וילכו נהכתובנאטר
 טה להם" הוריעו אשר כרנרים הנינו כיונף

 היותם אהרי נהרברים" הנינו ,כיהרינהזא
.

 הראשונהו נהשקפה פשומים כזכ
 הרוהני הפצנ טהברל נכון להתטושג כריאולם

 , הנכחי לטצננו נחסיה ניטי עמנושל

 נחלה טא)הנינ) אחר כי שוטעים הננו :גצ~ר
 רואים הנע ' לנקרו נאים )אע ימים איזה,ה
 פעולתו את פועל הלנ , וכה זיו טלאים פניוכי

 רופק הרופק כררכו, הרם טרוץ גםהטנעית,
 טשכנו כל את ההולה יהפוך ונכ"ז ,נרא)י
 טצר יתהפך רק .ישקמ, ולא ינוח לאבחליו,

 אלה כל , טטבאוביו ויהמה יצעק , צדאל
 חים עורם רגשותיו כל כי הוא ואהזירגיעונו
 לטשכב, נפל יטים שלשה אך ,ה כיעמו,
 שום אין כזה ולחולה , ויהמה יזעק יאנחובכ"1
 רק אז המנקר ועל , נערו נשקפהמכנה

 ישופ נע.ה כי ולעוררו , החולה אתלהרגיע
 כן לא אחדש, ימים נעוד ואיתנולנריאות)

 שטונה זה אשר ח)לה לנקר נאים אנהנואם
 נטהלת ר)י ערש על הנהו שוכנשבועות
 רפיקת היור, כתלג לכנים פני) אשר ,הפיפום
 והוא עצוטות, עיניו ונהפסק)ת, רפההלכ
 אנהה, קול אף להוציא טנלי נרוטיהשוכנ
 כי יעננו לו1 יכאב מה נשאלהו:וכאשר
 רגשוהיו .כי הוא אות כאב, שום ירגישלא
 ורגע, רגע נכל טות אלי הוא וצפוי , טתוכבר
 ן ?והה קול להרים הטנקר על כ,הנמצנ

 בביה"ם, תהלים להניר חושו! גושו!עושו!
 , רחסים ולנקש אבות קברי עללהשתמח

 שיעשז טוטהים, טרופא'ם רופאים עצתלקר"
 לעורר , הח)לה עור החת ססים שלזריקה

עועשלהם'
 חמים טים ש5 אטנפאותולעשות
 תענר. והסכנה ה' ירהם אולי ,גופו
 הי~ נננל אנחע, נם נדמיעכוה
 שבעים אך נגולה ישראלנני

 לעמו פרות ה' _שלה האלו השנים וטקץ ,שנה
 ועזרא השנה ראש ניום )יהי ונחסיה, עזראע"י
 , לרנר עשו אשר עץ טגרל על עמדהכהן

 טיר , העם לפני טשה תורת כטפרויקרא
 סתורת סרו כמה עד והנינו הרגישוהתעוררו

 כ)כים "כי הבתונ: כערות גדול, בכי וינכוה'
 הרטעהז התורה" דנרי את כשמעם העםכל

 הת"עלות של התעוררות ע"י לא יררוהאלו
 טעצמם אם כי עזרא, ע"י הנעשהסלאכותית

 ההורה רנרי את העם בשטע יררו, הלנטעסק
 נעיני גלוים כ"כ היו ~צעי.העםכצורתם,
 עה-רה הורה נרנרי השסיעה רק כי ערהעם,
 והנין ירע העם , הרגיש העם יען . לנכואותם
 כיטחלתו אם מכאוניו, את ידע העם חטא,כי
 שנה שבעים אך ,ה כי , ארוכה . כ"כ היתהלא
 ההים רגש את עזרא בראהז נגולה,היו

 להרניעם לנכון מצא האוסה, נלנהסתעורר
 ,היום" כי יען תנכו" ואל תתאנלו "אללאטר:
 הפנ.טים רגשותיה את - האוטה היאתה נואשר

 "קדוש עטה, עדנה חתם.הטה כיהרוחנים
 סיטן הזאת הגרולה ההתעוררות כו לה'"הוא

 שקמו ולא רגעו לא ונב"ז לחים, הואטובהק

 נהטיה כפל ולזאת התעוררותם, גדלהכי
 העם כל "וילכו ואז רק 1ח1 תעצנו" ואלקדוש הי" כי .הםו אסרו: הלוים וגםלהרגיעם,

 שמחה ולעשות טנות ולשלוח ולשתותלאכל
 להם' הוריעו אשר כדכרים הנינו כיגרולה
 עזרא נרנרי הלוטה בהכוונה הנינור'ל

 וכמב)אר, ,ונחטיה ,.

 'רד עמנו אשר , ,ה נדורנו  עתה קלא
 התורה כבור גלה ונחוטר, נר)חפלאים
 הקרוש כל תשהו, סעטו ל)סדיהפישהאל,

 תשובהדרכי'

 , הרם ,את

 אתלהטם
במצב
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 יבוו הצעירים , חוצות כל בראש נרמםלהאומה
 האיקונומי המצב גם מ,ה טוכ לא אם,ליקהת
 השסים רוחות לארנע טפוור עטנו עמנו.של

 שמ ונם , מרףלבקש
 והנשארים , מנוח יטצא לא.

 , יאכלו רעהו בשר איש צפופים, ישבובמק"ם

 ערש על שוכנים הננו נ,ה ואיום נוראובטצב

 צר אל מצר יפנה, לאלפים קרוכ ,הדוי
 אף ע11ר, וז!ין סקים ואין , בחלינונתהפך
 ואיברים הרם, קלקול לרגלי ירקב עלינובשרנו
 עורף יפנו רבים כי מעמנה נופליםאיברים
 ברוטיה שוכביב אנחנו ובכ"ו , והיהרותלהתורה
 מצננו על נאנה לא , נוראה ואדישותנקרירוד;
 ולא לה' נ!עק לא הוה, הרין ביוםהאיום
 נורא ובמצב מפניב. עמנו הנעשה טכלנרגיש
 השנה ראש הררשך-ביום המבקר-ר"ל עלכ,ה

 לבכי, העם את לעורר צהקה, קוללהרים
 את לחמס חטות טרמעות אמבפאתעלעשות
 בעורקיו, הנחל רמו את לעורד היהירי,נשמת
 מחלינו תקיטנו שועתנו וישמע "' יהנןאולי
 הפגולה ,פנינו של השנה בראש כי באופן .זה

 והנכי, הם-הרטעת, טובההיותר

 פפינה האי יטא, נחותי לי אישתעואחיו
 , וב"וחה שקפה , ים בלבההולכת

 הים את כסה החושך י והחשיך טל יררפהאום
 בחברתה תפגוש פן להספינה נשקפה סכנהואו

 רב הואת, הסכנה את ולהסיר לקראתה.הרצה
 החשטלי פמו ייליק :.א( רברים שני יכיןהחובל
 הרצה הם"ינה למען , סכחוץ הפפינהמביב

 קול ישמיעו ב( הצרה. ותפור תראהלקראתה,
 אולם י הצדה והמה תשטע חברתה לטעןחותח
 , המאירים הפנסים את וכבה קלקל הרזחאם

 נשארו ולא ירו, כבר התותח כלי כרוריוכל
 על יפלו ופחר אימתה או כרורים, עורלהם
 ירגיעם עוד החוגל דב כוה במצב י הגוסעימכל

 ואימתי . חפצם למחח יבואו בשלום כי ,.ישקימס
 יהחיל טצרו החובל רב אם ו קרופההסכנה

 כי להמלחים יצת אם : הינו , הכנותלעשות
 יאמר ומי ההצלה, פירחק את הים אליורירו
 כסכנה הספינה כי יוריע פעצטו החובל רבאם

 ההצלה לסירות ולררת , אותה לעווב עליהםוכי
 הבכיות את לשער יוכל מי . כים ימבעזפן

 ההצלה, כסירות לשבת עליהם עתוהקולוו;
 ההצלה סירות ועי"ו ומוער, הולך מצרווחים
 "ו תהופה, תררנה ופעם מעלה תעלינהפעם

 . המי; ונין החים 3ין מפר"ריםכולמי
 ישראל סמינת נרטינו, אנחמ גםככנה

 הגלות של וועף נים "ונעתהכללית
 עמים המון הף כמשה"כ כשנים, מאות,ה

 פפינתנו אם יורע "י , יהמיון יטים כהמותר3ים
 רני הגאוניס לולא מצולה, כבר יררהלא

 את להאיר שמהרו , האוטה קברנימיהחונלים
 כי כטשה"כ תה-ה, של פנסים ע"יפפינתמ

 תורה להפיץ ראו המה אור, ותורה מצוהנר
 התורה, גרולי ואנרכים פחורימ פער ישיבתעיפרו
 כן גכור כיר וכחצים , נערים פער ת"תיסרו
 וה ים בלב פפינתנו שמה ככה , הנעוריםכני

 כפחה נוראה חשכה ! אהה אולם . פשניםמאות
 רוח , גרולה פערה ותקם היהדות שטי כלאת
 רוח וה - פלעים ומשבר הרים המפרקקשה
 המפלגות ע"י היהרות, כל את המחריבהומן

 כל אח ולהחריג להרום שקטז השונותוהכחות

 כל את גאוה פרגל ורומסים התורה,טבצרי
 פאלילי הנוער את להרעיל , לישראלהקרוש
 המשחית והרוח , נוראה 81ריצות בה"קר,וזהומן,
 פתי כי , החשמל "גסי את ומכבה הולךהוה

 לומרים, מאין שומטו המררש יתיהישיבות
 נורא ובטצב ונע,בז, נמשו הת"תהחצים-אלו

 כי , !מננו החובלים-גאוני הוריעו כוהואיום
 הספינה גרולה. פסכנה הכלליתפפינתנו
 ! פניכס את הצילו מהרו ! הוועף ביםמונעת

 ! החורה את הצילו ! ונשיכם מפכם אתהצילו
 הים כי רכן! כית של התינוקות אתהצילו

 . 1סוער!הולך
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 פני על . טפחרים שהנוסעים בשעהדדקנדן

 וספינה המות, וכין נינם וכפתעהים
 או הנ"עים, את להציל נאה גדולהאחרת
 הפפינה, נחליל קול להשסיע החובל רנסדרך
 פני על הספו,רים להנוסעים להוריע פיטן11ה,
 לסקום 'לנא בחם נכל תתחגרו ,. שיתאספוהים

 הכללית ספינתנו כן . להצילם הבאההפפינה
 נשסע הנה הצרות, 3ים מגעת שהשבשעה
 שנה סההלת כי המוריע. השופר קולאת

 טקום לסצוא תש,כה ע"י עתה והעת .חרשה
 נהספינה המוערות, 1ה11עתע סהויקיםמסתר

 הכעל"ט. השנה היא -החרשה

 פעולות: שתי עושה השופר בר"היהנה
 של הסצוה עצם נקים ירו עלא(

 העם את - יעורר הוא 3( שופר,תקיעת
 לא ועם נעיר שופר היתקע כשה"כ ,לתשונה
 כרמנ"ם מכואר ,כן 1'( נ' )עמוםיחרדוו
 שתקיעת אע"פ הל"ר(, )פ"ג תשונהבהלכתע
 גו, יש רס, הכתונ נ,רת השנה נראשיטופר
 הקיצו ונררסים סשנתכם ישנים עורוכלומר

 בתשגה וח1רו נמעשיכם וחפשוסתררסתכם,
 אולמ , נחול כשחל הוא כ"1 בוראכם.11כר1
 של המצוה עצם כי אם נשבת, ר"הכשחל

 (ענירנו, שמא הנ1רה ספני , נרחתההתקיעהק
 הרי,עוררמע, והיא השופר של הכוונהאולם

 טקום את א, טמלא 1הס1כיו4 א1, גםנאה
 שאסר 11ה1 . לתשוכה העם את לעוררהשופר

 מלהשמיע תהדל אל הנניא: לישעיהזהקנ"ה
 "כשופר" נשבת ר"ה כשחל תוכחתך רנריאת

 "שעם לעטי "להגיר אתה תהיה השופרגסקום
 , חפאתם" יעקבולנית

 הסקראות: שני ישונ שפיר עייהימעתה
 יהיה , תרועה יום , י7-ועה ,כרון.

 רתקיעת הגסרא הספיק סאי לפי גםלכם,
 רנאסת בשכת, וסותרת מלאכה הוי לאשופר

 הנמרא רם"ר סאילפי
 רוכרון,

 על קאי תרועה
 סאד קשה , בשבת לתקוע ראסיר להוריתשבת
 נאסר וערועה" ,,,כהון .רהלא, , הכתוניםפרור
 הטצווו3 עיקרי כתיני הלא והתס אסורנפ'

 התם שיך .יותר וא"כ רגל, ורגל בכלהשיכות
 עיקר את להורמע תרועה" "יום הכתוכלכתוכ
 התורה שרחתה ,ה וטה נפועל, התקיעהסצות
 התם ' א"רי דלא יגחם, נפ' ה,ה הכתובאת
 נפנ"י ויעוין ? המופפין של הרינין סעיקריאלא
 וא,יצ נשבה לתקוע רמותר ע"כ אלא ,שם
 הקריטה רהתורה י"ל לואת ראיה. שוםל1ה
 אסור, כפרשה תרועה" ' "1כרון הכתונאת

 הוא "תרועה" של הסצוה עיקר כילהוריע

 שיוכיר לתשוכה, לעורר יר. על שנא"הזכרון"
 השנה נכל שעשה ופשעיו חטאיו את ירועל

 לעיל. שהכאני הרטנ"ם שכתב וכסה בתשונה,ויה1ר

 המשפהה. למהרתלר"ה
 אר3ע שמעת כרומי עזריה 3ן ר"א את חרש 3ן מתיא י3ישאל

 ותשוכה הן שלשה אמר רורש, ישמעאל ר' שהיה נפרהחלוקי
 לו שמוחלין עד משם זז אינו ושכ עשה על עבר , ואחד אחד נלעמ

 תשיכה, ועשה תעשה לא על עכר ן שובכים בנים שוכו ל( לרמיהשנאמר
 יכפר הזה 3יום ני ט'1( )ויקיא שנאמר מכפר ויהכ"פ תולהתשובה
 תש4בה, ועשה דיו כיה ומיחות בריחות על עכר חטאתיכם, מכךעליכם
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 3שבט ופמדתי 6.מ( )ההלים שנאמר ממרקין וימורין תולין רוהכ"פתשוגה

 א'(. 8"1 )יוטא וכו' עוונם ובנגעיםפשעם

 ופיתהז כריתוח על שהביא הראיה וביחור , פהפסוקים שהביא הראיות להביןןיק2
 ואיפה באור, שפחופרת שים" ובנגעים פשעם בשבמ ש1פקרתי פהכתובב"ר
 , יעו"ש בפרושו, נדחק ורשיע ב"ר? ופיתות כריתות ה,ה בהכהובנרטז

 לו מוחלין אין רביעית לו, מוחלין שלישית לו, מוהלין שניהלו,- מוחלין ראשונה פעם עברה עובר אדם אומי יהודה 3"ר יימי י'רזניא
 לא ארבעה ועל ישראי פשעי שלשה על ה, אמר כה ג'( )עטוסשנאמר
 גבר עם שלש ~עמים 'אל יפעל אלה כל הן ל"נ( )אי1ב ואומראשיבנו,

 ב'(, )שם ובר ואומרמאי

 הראשומת הפעםימ רשלש פהח שהביא פהפפוקים כי אם טאר, תפמ הזההמאמר
 פה,ל, הק3'ה פעטים 3שלש טרוע כעי מעפא פ"מ אבל טוחל,הקב"ה

 תשובה בהלכות 3רם3"ם ועין בה? 16חל הקנ"ה שאין הרביעית הפעם נשתנהופה
 הגטרא, ביאור הל"ה()פ"ג

 רומה והטצוה התורה עיפ החיהיהודי
 פפחר בית לו שיש לאושפפש

 תסיר לרעת שיוכל כרי הנה חרשת, ביתא1
 בארבעה כפולה בוכהלמריה פנהל ה"פפצבו
 יובא בו אשר יוטי פנקם האחרפנקסים,

 ובכל היומית, וההכנפה ההוצאה הפריוןכל
 להתבונן טררכו פסחרו פגירת אחריערב

 יכתב היופי טהפנקם ולנקרו, הישיבהפנקס
 יבקר אותו אשר שבועי, בפנקס יוםבכל
 ערך כי אם הראשונים הפנקמים השבוע,בסטן
 נעסקיו טררותיו פרוב בכ"1 להם, ישגרול
 יניא כאשר אבל כ"כ, בהם לרקרק ייכללא
 1ה41 השלישי בהפנקס החשבונות כלאת

 אל ופרמ "רמ בכל ירקרק שטההחרשי,
 העבר, החרש בפשך שנעשה חרש חובכל
 ההכשה, עם לכהפ"ח פתאיפה "ם ההוצאהאל
 אופן באיזה יהבונן א מתא,טה אינהואם
 הטסחר,- הוצאת את ולהקטין לצפצםיגל

 בכר בר לכה8"ח תעלה השנה בסוףלפען

 השטוה הימי, האלו: מהפנקסים וההכנסה,ההוצאה
 בהפנקס בקצרה החש13נות כל יובאווהחרשי

 כאשר השנה ובפוף השנתי, והואהרניעי
 בלנס לעשות למען השנתי הפנקם אתינקר

 הרובימ כי יפצא אם השנה, פכלפטפחרו
 אז בשוה, שוה עולים אינם הקררימעם

 הפגרעת, את לפצא ויחקר יברוקיחפש
 יתאטץ א, גר1ל נע"ח ;שאר כי יפצא"ם

 את להפעימ הפסחר, הוצאת אתלהקטין
 שונים אפצעים אחרי יחפש אוה6רפתל,

 פעולה, יותר לריוח העפק את להעלותאיך

 אשר פלומש כראי ה" השנתי הפנקסכי

 או הפסחר העסק, פצב את לראות נוכלע'"
 השנתי גהפנקם גם ואם הטעשה, חרשתבית
 שבט תחת העניר ולא ההבונן לא חשונ,הכי

 בראשו, רסו בנופלים לול אם הנההנקרת,

 טסחרו נית את לנהל צריך היהודיכנכה
 כל את בחשנון ולהניא _הנפשי,

 כרפצינו פיוחר בפנקס ולהעריבםמעשיו,
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 והפה קרא אמר נתן ר' ב'( )יזב,בשמת
 אלישע נן ישטעאל אני פנקסו עלוכתב
 ניהט.ק לכשיננה נשנת נר והט'תיקריתי
 ארנעה הטה הפנקם'ם שסנה, חמאתאביא

 והם ושנת', חרשי שנהע', יוטי,נטספר:
 הארם צריך נהם אשר בשנה, פרקיםהארבעה
 יום בכל א( לה': ולשונ ררכיו אללחתמנן
 להתבונן הארם צריך השינה קורםבלילה
 ואת ה'ום, כל שעשה טעשיואלי
 ולתקנפ, עליהם לשונ סחו'ב קלקלאשר
 בסעשיו 'פשפש סק"ב( )רל"מ הטגייאוכמ"ש
 עברה שעשה יסלא ואם היום כלשעשה
 לעשותו, שלא עליו ויקנל עליו.תורה
 מחחב עש"ק ככל 3( היומי, ה"נקסוהוא
 בפלם ולהכיא השבוע כל על להתמנןהארם
 אל ולשוב השבוע, נכל שעשה טעש'1 כלטאזנים
 ער"ח כטו השנוע, כל כולל ער.ש כי לה' חטאאשר
 ונקצש"ע 'רא'ם בספר' כטש.כ החרש, כלכולל
 השבועי, הפנקם והוא מ.1(, ע.ב)בסי
 כל את לנקר צריך חרש ראש ערב נכלג(

 חטא אשר ואת החרש, בכל שעשהטעש'1
 טעשה ואנשי וטע"ט, בתשונה יתקן החרשטן

 יוכ"ק, ולוטר ער"ח בכל להתענותעהנין
 סק.נ( תי"ז )בסי' המנ"אכמש"כ
 השנה בראש ד( החרשי, הפנקםוהוא

 כל  של מעש'ו אל להתכונן לריך'וי1הכ"פ
 , השנתי הפנקס את ולבקר העברה,השנה

 בכל  שעשה סעשיו מכל הנפש חשבוןולעשות
 אוטץ להוס'ף צריך בע"ח נשאר ואסהשנה,
 בתשובה לה' 1לש31 ונמע"מ, ובענורהבתורה

 .שלטה,

 נר' 'וס' ר' רברי נאטנו טהינזעהזה
 עובר "ארם בטאטרו,יהורה

 היומי פנקם כגגד הינו: ראשונה" פעםענירה
 התבונן לא אם השינה, קורם בל'לההמבוקר

 כננר שניה" "פעם לו" מוחלין לה' לשובא,
 "סוחלין לה' א, שב לא אם כעש"קהשנוקץ
 אם החרש ננוף עהינו": שלישית" "פעםלו.,
 לשוב חחרש כל של פנקסו בקר לא א,נם
 נם אם אולם לו", "טוחלין א, נםלר',

 בר"ה נקר לא השנת', והוא הרביעי,הפנקס
 בקר שלא להסוחר טטש רוטה הואויהכ"פ,

עחשיום
 5צב אל התנונן ולא הש:תי, פנקסואת

 נראשו, רמו ננופלים יפול אם הנהטסחרו,

 נם הנפשי מצמ את בקר לא אס היהורי1כן
 לו", מוחלין אין הרניע.ת"נפעם

 צרין. 1',הכי,פ רבר"ה הטנואר לפירהנה

 פנקסי את לבקרהיהודי
 השנתי,

 טרובים, טהם א',ה והרעים הטונים טעש.1את

 השנה, נכל שקרהו .ותלא'1 טצוק"יו אתגן
 חטא, אשר את ולרעת לטצא יוכל ע"יאשר

 חז"ל שררשו כטה החטאים, אל טכיונים העונשיםכי
 במרה תריבנה. בשלחה נטאסאה כ"ו( )'שעיהעה"פ
 מחסרי אחר ח'(,והוא )מומה לו טוררין טודדשארם
 'וכל ע"'1 לטען סרה, כנגר מדה לשלםה'

 לזאת שחטא, חמאו את לטצא להת12:ןהארם
 בשנ'ם לוק'נו טרוע ונחקרה ררכנונחפשה

 פללו לא אשר כאלה באסונותהאחרונות,
 ואטונתנו תורתנו את עו,נים צע'ריםאבותינו,

 את מאכרים א דהס, אה גם שטטיריםעד
 'וקיר אשר נתנל עם אין הלא לרעת,עצטם
 שלא טקרה בל על כהיהור', החים אתכ"כ
 לא הסה ואס ברופא'ם, עצה רורש'בוא

 לררוש חו"ל נוסע הוא טזור, לו לנהותיוכלו
 לרחוץ או הגרוליס, הפרופיסורים אצלעצה
 היהורי טמנע כי הישועה, נטעינ' בשרואת

 טצוקותיו כל עם החים את ולאהובלהו;רר
 ני חתו, נער יתן לו אשר וכלותלאיו,
 ובכל ההורה, היא "חים החים ה'אהתורה

 ,ה, עם ,ה ומשולנ'ם קשורים הם חיוימי
 ומרוע התורה, ע"י החים וטתעלהומתקרש

 ובטבחר הטבע נתהפך צע'רינו אצלזה
 ונם לרעתז עצמם את טאנרים הםשנות'הם

 זה 1מרוע מאר, נתרבו התעררבותנשואי
 לנקר עלינו החובה ולכן כ,אתו בטכהלוקינו
 הגורם התטא את ולמצא מע'שינו כלאת

 עם מתא,ם החמא שיהיה כאלה,לאסונות
העונש.,
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 ומן כל כי העוגש, סולטקפיל שה" חטא טוצאים אנו נת3ונן אםאולם
 המשפחה, בטהרת ,היר,ת ה', ישראלשבנות
 "כרת" "נרה" מהטלים פחרה אשהכל

 והיא התורה, קדושת ע"פ נולרווהילרים
 דפ והיה ילריהם, על חותטה אחהמביעה

 הצעירים, עורקי 3כל נוזל טהור דם -יהורי
 ולהמטע להת3ולל יכול היה לא כ,ה דםאז
 בטהרתו שטור היה כזה ורם אחר, עםברם

 ההורה, לה רכשה אשר המנעית מנולתוע'"
 - ה"קדון את ולמסור החים, אתלהוקיר
 פרשו אשר טיום אולם לנותנו, -הגפש
 נחשב קל ולר3ר המבילה, בית את לבקרהנשים
 הנה ילריהן, בנופי י,ול טטא ורםבעיניהן,
 או רהם ממירים והם ננעו... ברמיםרםים
 הוא, בטינו מין כי ומפני תערובות,~ושאים
 מטעי כי נכר לא כי ער יפה מתערבהוא
 להוקיר הנפשיות המנולות ונם יצא.יהורה
 ועשתה לעטנו התורה רכשה אשר החים,את
 ככל נהיו וממילא מהס, נאבד לטבע,להם

 מבלו לא אמיתיהם אשר תחת לואתהגוים,
 "מונלים" הנרות בני ילריהן הנהלטומאתן,
 הטמא שהרם או רתם, המרת 3עת5טוטאתם,

 אחת, 3פעם נופם כל את ירעילשבהם

 מה נורע וכבר לרעת. עצמם אתויאברו

 ימיו הוי רכרת כ'( )כ"ה 3ש3תשפרש"י
 בנים. בלא ערירי והולךנכרתין

 הטשפט הוצאתי מלבי לא יאחיותי!אחי
 ויקרא בט"ר מכואר כן כ'הזה,

 אשה הענין מן למעלה כתיב מה מ'ץ(לפ'
 בתריה כת.ב מה ,כר וילרה תזריעכי

 זה ענין מה וכי 3שרו, בעור יהיה כיאדם
 לחמורה טשל חנולאי ב"ר תנחום א"רלזהז
 לולד גרם מי כווי, 3נה ויצא 1נכ11יתשרעת
 לולר גרם טי כך אטו, שנכווית כהישיצא
 נדתה. ימי שטרה שלא אטו סצורעשיהיה

 -לתוכה שהטעין ירק לגינת משל אביןא"ר
 כריכין עושה היא לחוכה שהמעין זסןכל

 אזל שה,לך טי כל כך קלי"ה( על)קליפה
 אבין ר' טצורעים, בניה עושה נדהאשתו
 בוסר יאכלו אבות ל"א( )ירסיה עליהקרא
 אבותיהם על קורא'ן והן תקה'נה, 3ניםושני
 "נחנו ואינם חטאו אבותינו ה'()איכה

 עכ"ל. סבלנועוונותיהם
 להגין צריר א( ; ה,ה בהמאטר להעץרדיש

 להם יש ש"כות טה המשליםכונת
 בהנטשל מדוע ב( לנרתה? מבלה שלאלאשה
 מי "כך 3האשה החטא תלה תגה" ר'של
 שטרה שלא אטו מצורע שיהיה י51רגרם

 הסרחון תלה אנין ר' ובשל נדתה",ימי
 נרה אשתו אצל שהולך טי כל "כףכהנעל
 הלא אוטרים הם ג( מצורעים"? בניהעושה
 וגריאים, יפים הנרות כני גם כי רואיםאנחנו

 כנופם? צרעת שום נראהולא
 אמנם אם כי בהנטשלכחנתםאולם

 אבל צרעת, נראה לאבחיצוניוהם
 הנפש, הוא הרם כי מנונעת, הנפשבפבימ"והם

 הגה אמם, תחמתנם 3דה בדם אשרואחרי
 ערי דאחריתם תתטוננ, וברעה טנונעת,נפשם

 *אובד

 כמשליהם 1"ל חבטינו המש5ים. עארדערזה
 לעבור הנורטות הסבות אתהבלימו

 מצד אחת הטה: ושתים כזה, הטור אכורעל
 כי האשה מצד הכעל. מצר והשניההאשה,
 ותאותה 3יותר, טתרגשת טמנעה3היותה
 בד"ה ברש"י א' פ' )ב3.ם 3על טשלגדולה
 שוזלכל מבלי ולפעטים משלנו( גרולשלהן
 בנדתה, לעבירה מרגילתו היא 3רוחהלשלומ
 טלה"כ שרעת לחמורה רוטה כזאתואשה
 תאוה בעלת כלומר שרוע י"ח( כ"א)1יקרא
 מרתיחת מחוטמת וגהיוהה ינרולה,ארוכה
 ע"פ כי "כמי" בנה גם ויצא "נכווית"רסה



שליכם תשובהדרכידרכי157
 11ה1: למיליריהם, בטבעם- רומים הולרותרוב

 נם כי אמו" שגכווית כווי שיצא לולר נרם"מי
 תאונית אשה כן כאמו, מחומם יהיההולר
 ימי לשסור ברוחה לשלוט יכלה לאאשר
 חמור באסור "נבוית" תאותה חום וע"ינרתה,
 המחשבה פועלת כאלה בעגינים כי ונורעכזה.
 3נה גם נכותה, רמה שמרתיחת ואחריכיותר,
 ובעל מחומם "כחי" מטכעו יהיהשתלר
 נ"ח( )תהלים שה"כ ע"ר נפר,ה, בטרהתאוה
 א.(, פ"ג ביומא )ויעוין מרחם רשע'ם11ר1

 גרם ומי ומצורע, מנוגע יהיה פנימהובג"שו
 יטי. שמרה שלא אמו טצורע? שיה'הלולר
 זרה, תאוה כרכי על הנולר כזה וולרנרתה,
 תאוה, ובעל "תרגש מחוטם מטבעויהיה

 לאל יהיה %א האוה איזה תתקפהווכאשר
 לרוחו סעצור לשים שיוכל מכלי להשיגה,ידו

 לרעת. עצמו יאכרהסוער,
 הס2ה את לנאר 3משיו 3א אבוןדך*'

 על לענור הכעל מצר הגורמתהשניה
 יתפלסף פעמים לרוב הכעל כ,ה, חמוראסןר
 גופה את לטהר צריכה שהאשה אטתכי

 שבפית המים הלא אכל , נדתה יטי 11באחרי
 האלה המים נשתנו וסה כיותר, וצלולים,כים

 את שתטהר טצוה וה" שבמקוהוטהטים
 ינבגינתו" אהמעין וזהו כביתו, באמבטאיעצטה

 עושה לתוכה שהמע'ן ירק לגינת נמשלוה"
 ע"ר חברתה. על מכורכת קליפהכריכין,
 על קליפה כרוכות כ'( )נ"מ כחוליןשאמרו
 הקשים המעין מי כי השור, קרני כע'ןקליפה
 "כריכין" אותם ועושה ל,רעים ממרשיוהקרים

 וקיים צליים היותם לרגלי הטעין מי כיאף
 מי הגינה את להשקות אבל לשתיה,יפים

 מתעפשים כי מפני. כיותר, מע%יםהגשטים
 הקרונ מן אל מה-ה ונתהפמם פקרונ,הטה
 מן הצסחים להוציא מסוגלים והמהלהם,
 כן על והמעינות, הנהרות -טטי יותרהארץ

 השמים לטטר אשר ישראל' ארץ ,משובחת
 משקה שהנילומ מצרים מארץ טיםתשתה
 ח"א הברית כספר מנ" י"אי"א( )רבריםאותה
 ננר גלו'ה מחאה יזה פ"ח, .יושר כתבמאמר

 רואים אנחנו הלא הן כי הזה,המחחכם
 המעין ומי לם'ם, מ'ם כ'ן הברל שישכמנע
 מי כן לזריעה, מע%ים אים לשתיההמובים
 אבל לשחיה, הם מובים כי אם הביתיהסע'ן
 ישרים, של רור לגרל לצסחים הםקש'ם

 ולכם נשטתם על "כריכין" ששה. אםכי
 - המעין טהרת על הנולרים הצמהיםשל

 ככל לטצורעים ונעשים הכיתי, -האמבכאי
 תערוב". לנשואי וגורם ומהותם,תוכם
 בנוי לאבותיהם קרונים כה'ותםהבנים

 מ"ט(, פ"כ )ער'ות ובחכמהובכח

 להיות הכן מבע שקרוכ מפני הרמכ"םופרש
 בקדושת כופר שהאב "חרי האב, למבעדומה
 כח כי נטצא תוה"ק, יסור הטשפחה,טהרת
 אצל הנה כו, טעורב והפקרות מינות שלזר

 ויתוסף יגדל ראכוה, כר"א כהיותםהכנים
 מהרכרים מינות הלא הן כי ה,ה,הכח

 של רור וביחור אדם, של לכוהסושכים
 הכופרים אבות כרכי על נולרו אשר.צע'רים
 לא טוטאתה .בנדת אשה "ואל תוה"קכיסוד

 כל תה'נה אלהים א'ן כ,ה רורתקרב",
 את להטיר מאר הנקל. כ,ה ולרורמ,מותיו,

 לכו טאווי את להש'ג יוכל לא אך "םרתה
 לרגלי עצמו על כריכין יכרוך יהדותו,לרגלי
 כבגר ויתלכש ונרמו, פנפשו טצורעהיותו
 של ותוצאות ארחות הם כן אחר, לאוםשל

 שאסרו ו,הו הטשפחה, פטהרת בגרכוגרי
 כניה עושה נרה אשתו אצל שהולך מי"כל

מצורעים1.
 הבעל של החטא היאשונה 3השקפהןןקנה

 לעבור נרסו שניהם שויס,והאשה
 סה ונראה  בשנת3ונן אולם כרת. אסורעל

רג
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 עכרת הש האשה חטא כיניהם. ההברלרב

אסה-
 אולם פצרה. נפר!ה תאוה ע"י כרת

 ונ"ירה כרת אסןר עכרת כפול: המעלחטא
 האחרון ה!ה והתטא תוה"ק, של אחרביסור
 כרעא 3רא כטבע כי לכנים, טאבותעובר

 עליה: וקרא אבין ר' הרניש ,את ואתדאכוה.
 לאסר: תקהינה" כנים ושני בוסר יאכלו"אבות
 תקהינה, שניו רק כוסר האוכל כפכע כיאף
 הסשכלת ה,רה ההשכלה זסורת של כוסר פריאולם
 הנה כפירה, ע"י ותורתו ה' סאחרי היהוריאת

 וסנפש לבנים, סאכהן גפכע עוכר ה!ההקהוי
 אהרי הכנימ לפעסים כי תגלה, 3שרועד

 כרסם את טסלאים השיפת, ברתהכנסם
 סרגוע יסצאו לא 3שרים, ותענוגות תאות3כל

 על שראים הם נפשם כסר 1ח!לנפשם,
 עוונותיהם -ואנחנו ואינס חטאו ,;אכוחינואבותיהם:

סבלנו",
 להאסונות רהם3ה הטכואר לפייכ1ערווק

 לרעת, עצסו אבור שלהגרולים
 פין 3ימינו כ"כ שנתפשפו הדת,והמרת

 המופחהן טהרת ח0רון רק היאהצעירים,
 3נו _נתקימו וממש ננעו, ברמים דמיםועי"1

 רעתך תיסרך י"מ( )3* ירסיה הנביאדברי
 וראי ורעי תוכחך וסשבותיך - עצסך של-
 - פחרתו ולא אלהיך ה' את ע!בך ומררע
 החטא סטש כי אליך, - אלהים פחראין

 סעתה יומתק וטה שנריו, את מעגישבעצסו
 תשוכה, ועשה כריתות על "עכרטאסרם
 שטק3ל היסוריס - ויסורים תולהתשובה

 - כרת באסור הנולרים בניו ע"יבעוה"
 - פשעם פשכפ ופקדתי שנאסרסמרקין,
 טה להענישם, שפטם יהיה פשעםבלומר
 מנוגעים יהיו בניו "וכנגעים" עגשס1יהיה

 ככונת סאר נכון כי והפן, "סעונם"הנולרים
הנסרא.

 סראש צריך הלא להיסורים .אחי"י!אחי
 ונהקרה ררכנו נח?שה ל!אתתשוכה,

 הבל יסו אם המכילה את השומרות נםאם
 כשעה והנה ה'. ער ונשובה וכמצוה,כחורה
 נשים אנשים הרבה ובה כים, טובעתשספינה
 ההובה הסלחים על להצילם, וצריךומף

 הנשים, את ואח"כ הילרים, את סתחילהלהציל
 ה:את פשעה אולם האנשים, אתובאחרונה
 להציל בתחילה עלינו. כים, טוכעתשספינתנו

 חטוד כעון חלילה יקילו לנל רווגשיםאת
 יטכעו לבל הנשים את להציל עלינוכ!ה.
 ילריכם, את כעצמם אתם תצילו חג."1 הטצולה.ביון
 ילריו את להציל יחוש לא אשר האיש הואוטי

 כניכס את הצילו כ!אתו ססוכנתפשעה
 טכליון כניכס את הצילו סצולה! ירדולכל

 נפשיז'כם את הצילו והנפש! הגוףושרפת
 נסורה, תשוכה ירי על מהו וע"ימכרת!
 נא ננקר להכא. על ןק3לה לשעכר עלחרמה
 עוינו, אשר כל את תתקן השנתי פנקמנואת
 כראוי, אותם' קיסנו אם העשין את נאנכקר
 לא אם כי ה', ער ונשובה הל"ת אתוכן

 1 שיטתיעכשיו

 הטאסר, תחלת את גם בקצרה נבאריכמערזה
 סשם א ושבאינו עשה על,עבר

 שובכים פנים שובו שנאמר לו שטוחליןעד
 יוה"כ-"םשוכתכם", בלא ב"צסיארפא"-אנכי

 תשעה,תשוכהתולה ועשה לאתעשה על"עבר
 עליכם יכפר ה!ה כיום כי שנאטר סכפרויוהכ-פ
 כתנאי י"ב"פ-אבל עם - המאתיכם"סכל
 תשוכה, מראש תעשי סצרכם אתםאם

 תפהרן", ה' "לפני11ה1:

עטר
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 היטנה.לראעש
 מה מפני רבש"ע הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו אבהו י'אמר
 אמר הכפורים? וביום בר"ה לפניף שירה אומרים ישראל אין-
 פתוחים מתים וספרי היים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשרלהמ

 ב'(, ל"ב השנה . )יאש שירה, אומרים וישראללפניו

 ירין בר"ה שהקב"ה ירעו לא וכי , המלאכים לשאלת מקום מה א( : להעירדי?מו
 לומר אפשר ואי לפניו פתוחים מתים ספרי שגם באופן הרשעים. אתנם
 היה אן כי רין, של הכסא היה לולא רמשמע רין" כמא על יושכ *מלך ב(שירה?

 לומר גםאפשר
 היתה עשיר אחר לאיש : טשל בררךדנ3כ4מרי

 הננקים נאחר גרולה משרהלו
 _. באחת נרו אשר יחיר ובן אשה 1ל1בחו"ל,
 היה הטרוכות מררותיו לרנלי האכהקירות,
 רק ואשתו אהובו בנו את לבקר לבאיכול
 את הפסח, חג על והוא בשנה, אחתפעם

 היה החג אחרי ימים ושני החג ימישמונת
 היה ואח"ב ואשתו, בנו משפחתו, בחונמבלה
 תכף שנה בכל שלמה, לשנה למשרתושנ
 היתה החג, קורם ימים בחרש פורים,אהרי
 כל את לפאר הבית, את למיר מצוהאשתו
 ובערה, בנה כער נאים בגרים ותעש , הביתכל'
 וטררות בהכנות רק החרש כל עליהם ענרטה

 כלי וכל ביתם, עימם, את ולקשמלפ,ור
 היקר,ימצא האב השגת. האורח בבוא למעןתשמיתם,

 לנפשובחברתם ויםצאםרגוע נכון וסרר כמשמרהכל
 לאכיו הבן מנתבי היו הןה החרש במשךהנעימה,
 האב תשובות היו תן ואהבה, נעגועיםמלאים
 היההבן האכ, בוא קורם האחרון וביוםלהבן,
 לקראחו נוסעים תפארה, בנרי לבושיםואמו
 לשער יעל ומי , פניו את לקדם תחנותאיו)
 הפגישה בשעת וההתרנשות השמחה נורלאת
 חמא, רמעות אהבה, נשיקות ורק התחנה.על

 היו ואח"כ , כיניהם היר והתרנשותהתעלסות
 מתעלמים היו וכה , לביתם העירהנומעים
 שב היה ואח"כ הימים, . עשרת כלבאהנה

 ומרוע?שירה,

 תטיר. עושה היה ככה שנה, עור עללמשרתו
 קוךק גתקרר יחיד הנן אשר נקרה אחתפעם
 רלקת מחלת - עןה במחלה ונחלההחג,
 ולקשט לפאר תראג לא האם מעתה .הריאה
 נתונות היו מחשבתזיה כל אם כי , הביתאת
 טר"א פמי ולהכין רופאים לקרוא , החולהלבנה
 בכחו היה לא הבן כי ויען ולחוקו.לסערו
 הפסיקה , ב,ה האב ירגיש לא ולמען ,לכתב
 הפסק לרגלי , טכתבים אליו מכתע האםגם

 פעם בכל נתעורר התרירי, המכתביםחלוף
 התרוצצו ןרות טחשבות וגם , האב אצלתמהון
 לנפשו, נוחם מצא פעם בכל אולםכקרבו,

 ולפאר החג צרכי להכין הטרוכה המררהפן
 עברו כה , מכתבים לערוך תהנם לא הביתאת
 הגיע. לביתו הנסיעה של והומן שבועות,איוה

 , כקרבו פוערות עשתוטתיו היו הפעםכנסיעתו

 חכה יופיות ונעינים בנפשו, שלו שירעמבלי
 ח,יון לגי שנה בכל הנוערה התחנהלקראוע
 ? א'נם ואשתו יחירו בנו ! אהה והנהופגישה,
 רק , הפפסל על לשבת יוכל לא האבמעתה
 להתחנה הרכבת חלון יר על 1'צפהיעמור

 את ימצא שמה אשר ירמה כיהאחרונה,

 מחארה רגע כל . עלי) ומחכים עוסריםאהוביו
 כבר ובסוף .ליום, שעה וכל לשעה,אצלו
 הסמתות והקימנות החורשה את לראות,כה

 הלנ , יותר מתרנש האב רגע בכל ,להעיר

ירפוק
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 להתחנה, מתקרנת הרכבת נחזקה. אצלוירפוק

 האנשים כל פני על שניו את ילמושה"
 כמעמ הצאיות נעיניו הככר, עלרלגומדימ
 ימצא פן , האנשים המון כל את יססרימנה
 פה גמ ! אהה אולם . נפשו אהוני אתנתצם
 נלתי מקרה כי אצלו מ9ק כל אין 1ח1 ,אינם
 להרכנ ויצוה מרככה יקח ה" להם, ק-הטונ
 את יכיר לא ה" , לניהו הנמיעהלמהר

 ויגון, רעה )עצי מפחד והבתים,הרחובות
 יר על עומדות רגליו כי הרכנ יודיעופתאום
 בעינים לקראתו אשתו אולם הניתה, ירוץ האנביתו,

 את יפהיר פן במרוצה, ילך לבל תצוהו,ולג*מע",
 המתרנש הרחמן "אנ . דוי ערש על השוכבבנם
 ננם אשר התדר אל ירוץ בקולה, ישמעלא

 החדר דלת את ידחוק שמה, שוכבהחולה
 יחידו בנו אהה? והנה אותה, ויפתחבח,קה
 ושינ , עצומות עיניו , המות בלנן מכוסיספניו
 קול אפילו - להוציא שטכל מנלי אוגיםבאין
 ברוחו למשול שיוכל מנלי ה4נ 1ח1 ,אנחה
 עיניך פתח ! אה)בי בני : רועד נקוליקרא
 אשר אניך א:כי , אצלך העומד הש מיוראה
 קול . נא הוצא , דאיתיך לא שלמה כשנה1ה

 עור כי חי, עורך כי אדע למען מלנךאנחה
 לי ימתק אנחתך קול כי נאפך, חיםנשמת
 עתה אולם , ינוני על לנלונ צער. אתלהפג

 הבא השנתי, האורח אניך, לקראתבר"יתך
 אינך כנר *ולילה כי לש16מ אוכללבקרך,
 . לנפשי נוחם אברה כנר חלילה וכי ,בחים

 בני ,ה הבן , רקףייה זה העשיר :הנמשל
 התורה. זאת האם , "מראלנכורי

 ננו את לנקר הקב"ה נא הנוראיםונימים
 ה' את ררשו עה"פ ח,"ל שררשו כמהיחירו,

 ר"ה שנין תשובה ימי עשרת אלובהמצאו,
 עצמם את מכינ-ם ישראל היו 1מלפנים .ליוהכ"פ
 הקנ"ה, זה השנתי, האורח לקראת ניתםואת
 וביום , אלול החרש והוא , למירע ימ1םכ"גש

 יוצאים ישראל כל היו ער"ה, הואהאחרון
 "רנים מתודים צמים היו הקב'ה,לקראת
 ריקנ"ה ננוא ר"ה וניומ היום, כלנתשונה
 נל נאהנים 4תנו ומתעלם שש היהלנקרנו,
 אלהים עלה ואח"כ התשונה, ימיעשרת
 לא , נעילה תפילת אחרי האחרונהנתקיעה

 ורוח הגלות אורך אשר , זה נרורנו עתהכן
 ההורה רוח רוחגו, את החלישוהשן

 עלינו יעבור אלול החדש כל הנה ,והיראה
 , נו נם לחמא נומיף עוד ואררנה ,נדומיה

 הנה השנה, של האחרון יום ה" האחרונה,ינהחחנה
 מאוסה. נעשה לא נצפצף אשר הסליהות,ולת
 האדם צריך אשר יום השנה, ראש כבואונם

 מצנו אל ולההבונן ננפשו, חשנוןלעשות

 הפרטי מצב ואיום נ1רא מה ! הה והכללי,הפרמי
 ואנחה, ינון אך סאהנו, ואחד אחד כלשל

 רנלנו סכף , ומכא)בים כעס , ותלאותמצוקות
 נרוע עוד אולם . מתום נמ אין ראשנוועה
 טונע עמט . עמנו של הכללי הסצנ הואמזה
 עלינו נוזרים יום נכל . ורדיפות צרות שלנים

 עלי:ו להוציא מתנכלים צעדינו, את מעיקיםנ,רתע,
 עולם, ולדיראון לחרפה שמנו את ולשוםדיבה

 נאף אותנו ולרדוף להרע .יוכלו ש"זלמען
 הצורה את 19עמים מאתנו רבים . ונקצףונחמה
 אחרת, צורה ולובשים המקוריתהענרית

 רבה להוציא לנו, לאויבים נם יתהפכוולפעמים
 ונתקים המסשלה; בעיני חן מצוא למעןעלינו
 הצעירים יצאו". סמך ומחריביך "מהרמיךבנו
 אם, ויבוו.ליקהת והיהדטע להתורה עורףפונים

 וקפאט קרירות סורנש הישן הדור אצל)גם
 הקדש את כבלע הם רואים וארישות. יאושטרא,

 פמה "ין -מוחה ואין , להם והשיכיםננתיהם
 הסדרש נתי תורה, תפוג כן על לננדם,פה

 ללמ1ד הקבוע למועד נאי מבלי וששמים,עזובים
 נורא קפאון נרגש ונכלל , בצבורולהתפלל

 תבסה ל סות והורת היהורי, _ גלב ננשמתוא.ום
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 בכ.וא ובכ,י, , המצב נורא מה ! הה .4נינו
 כי , ברומיה ושוכבים הוזים הננו השנהראש
  שט בלי ולווז,  וזהשפה רק היא תפלתנוכל
 רלבא, מעומקא והתעוררות התלהבות,רנש

 האורח שבשמים, אבינו הקב"ה בב"ל,את

 באהב.ם אתנו ולהתעלם לבקרנו, בר"ה ,השנתי
 עם נחלה איך , ובראותו , ימימ עשרהמשך
 , ובגופו בנפשו , ברוחו אנושה סחלהישראל

 והוציאו התאחדו ! התעוררו בני, קומו :יקרא
 ! שחקימ תרקיע אשר הלב מעומק אנחהקול

 חים נשטת ועור חתם, עורכם כי ארעלמען
 בקרבכם תפעם הענרי הלכ שעורבאפכם,
 קול הוציאו בקרבבם, טתעורר היהוריו,יק

 שהתקוננו והשנאה הההפוררות הפרור, עלבכי
 התורה וחלול עלבין השכינה, נלות ועלבעסנו,
 פצעיכמ- על נכי קול הוציאו גבול! כלשעבר
 המחלה הרנשת, כי חובשו, לא עוראשר
 סימן סצבכם, על והגנוח האנחה ע.יוהבאנ

 הם. חתםשל

 סרבים אנחנו איך בראותם המלאכים בןלא
 באשסורת קמים , ובתחנונטבתפלה

 יום בכל ור1ים אוסרים , מליחות לומרהבוקר
 ורק יכינו, לא מחשבותי:1 ואת פעמיםאי,ה
 , ישפטו האלה בימים שלנו החיצוניותש,פ

 כישראל, קרוש עם אין כי יחלימו פיהועל

 ימימ ויוהכ"9, כר"ה לישראל מוכים יטיםזאין
 טוב וכל ופרנמה חים הארם יכין בהםאשר
 לפני המלאכים ישאלו ול,את השנה,לכל

 לפניך ישראל אומרים אין מה *ספניהקב"ה
 הקב,יה" להם "אמר וביוהכ"פ"? בר"השירה
 תשפמו, החיצוני" ע"8 רק אשר אתם כיאם

 באמת אבל , חים ספרי רק ר"יםהמס

 - לפניו" פתוחים מתים וספרי חים"ם9רי
 ספרי שגכ בשעה יתכן ואיך ללבב,הרואה
 ואמ שירהו", אוסרים לשראל פהוחיםמתים
 לשמוע סחויב א?1 המלך כי ירוע הלא .חאמרו

 -החק בעצטו והמלך ,  והחוקים  וו:ושפבו,מלמפר
 אם יטנו, יחפץ אשר בל ואל , ה"והסששמ
 סלכי טלך הק3"ה גם ול,את להסר, אולשבט
  כשנה חלר 3אי כל את לוכות 3ירוהמלכים
 מצר ל,ה ראוים אינם כי אף ומבורכה,מובה

 הק3'ה השיב ה,את השאלה ועלמעשיהם,

 אבל כ,את, לעשות היה יתכן כלומר"אפשר"
 המלך 3יר אימתי כי ל,ה, מונע אחר רכררק

 על יושב שהוא כשעה רצונו, ע"פלשפוט
 3שעה אבל , לו מלך רין א, , המלוכהכסא
  שופט רין א, וטשפט,  רין  בסא על  יושבשהוא
 החוקים מפר למשמעת א, לסור עליו וגםלו,

 על יושב ,ומלך : ו,הו , הכולליםוהמשפטים
 שופ" וא"כ מלוכה" "כמא על ולא רין"כסא
 פתיפ ומפרי חים "מפרי וממילא היום,אנכי

 ונכון, לפניו",פתוחימ

 אל בגרון "קרא הכח31ים מבואריםיב:זה
 והנר קולך הרם כשופרתהל~ך

 יומ ואותי חטאתם יעקב ולבית פשעםלעמי
 צרקה אשר כגוי יחפצון ררכי ורעת יררשוןיום
 תקרא או וכו' עוב לא אלהיו )משפטעשה
 מתוכך תסיר אם הנני יאמר תשוע יענהוה'

 להבין ריש ט'(, 3, א, נ"ח )יששה 1כדמוטה"
 אוז סלהשמיע לסנוע הנהיא רצה ה"עםמרוע
 מוטה" טתוכף תמיר "אם הרברים כןרבריוו
 בראות1 ישעיה הנביא גם אולמ באור,צריכים
 בימי ישראל  של וה3קשות התפלות אתברורו,
 קול את מלהשמיע למנוע רצה האלה,הרחסיס
 המה. צריקים כולם ישראל כי 3חשבותוכחתו
 תחשוך" אל 3גיון איא לו אמר הק3'יהאבל

 פשעם לעמי והגר קולך "הרם השופר"כשופר"3יטי
 מצר אמנם אם . כי חטאתם" יעקבול3ית

 ורעת יררשון ים יום עואותי הטההחיצוניות
 אבל וכי' עשה" צרקה אשר כגוי יחפצוןדרכי
 החטא ועיבת תשובה , הפנימיות השהעיקר
 וכו' יענה וה' תקרא עא, רק וא, , הלבמעמק
 , מ"ה" - מפנימיותך - מתוכך תמיראם

 ונחתמ לפניו, שלמה פתשובה לשוב יע,רנווה'
 ! .צריקים וטל. 3מפרןכולנו

שלום תשובהדיכי
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 השנה.לראש
 כסאות שישבו בשעה תרע"ר פשנתדרשתי
 פייליס. על הדם עלילת ברבר בקיובלמשפט

 שהיר אלא הקולותו את מהו כ'( )שמות הקולות את רואים העםוכל
 לשכעים ולמה לשון, לשכעים ומשכעה קולות, לשבעה נהפך הקול'

 )תנה"ק(. האומות כל שישמעו בדילשוו?
 מלמר אר"י וכו' ינא מתימן אלוה ג'( )חנוףק עה,* אמרו נ'( )נע"1 הרידקשה

 ישראל אצל שנא ער קנלוה ולא ולשון אומה כל על הק3"השהחזירה
 לשון לש3עים הקב"ה הפכה זה למה א'כ לקנלה רצו לא שהאוסות ואחריוקבלוה,
 ומשבעה קולות לש3עה נהפך הקול "שהיה : שאמר מה גם האומות? כל שישמעוכרי

 לשו לש3עים לכתחילה נהפך לא טדוע קשה, לשון"לש3עים
 משמיננו פיות מתום א"מ מעלינו, ומשמין צר בל בלה מלבנו~פבנינך

 ופשע ועון ומשחית ושבי ורעב וחרב דבר כלה א"מומקמריגנו,
 בריתך.מבני

 לא א"כ והמשמין, הצר את לגסרי שיכלה להקנ"ה פתפללים שאנו אחרידקשה

-
 "יות סתום. אח"כ: מתפללים שאנו זה ופה נעולם, והשמן הצריהיו

 ? ומקמריגנומשפיננו

 מה יתרו, וישמע )קמ"1( נזנחים_איתא
 ר"א ? ונתגיר צא שטעשמועה

 שכשנתנה , 31א שמע תירה מתן אומרהפורעי
 העולם מסוף הולך קולו היה לישראלהורה
 אח,תן כוכ3ים עוכרי מלכי וכל פופ1וער

 3לעם אצל כולם נתקנצו וכו' בהיכליהןרערה
 שמענו? אשר ההמון קול סה ואמרוהרשע
 גנזיו 33ית לו יש מונה חסרה להם אטרכו'

 קורם רהיות חהקע"ר אצלו גנו,השהיתה
 ה' שנאמר לנניו לתנה ובקש , העולםשנברא
 ה' ואמרו כ1לס פתחו מיד , יתן לעמוע11

 נשלום. עמו את.נרך
 להנות החוצ3 ה' קול הלא א( לרקדק:דיוט

 לעמו, ותורתו אלהים חוקי את או השמיעאש
 "יה לישראל התורה "שכשנתנה שאסרוכמה
 על גם עלתה לא זה ומרוע ונו' הולך"יףלו

 אחרי יתן, לעמו עוז ה' כי אוה"ע מלכירעת
 וליין? אשה כל על נתחילה הח,ירהשהקנ"ה

 ה' ואמרו כולם פתחו "מיר המאמר פיב(
 דמשמע כאור, צריך בשלום" עטו אתינרך
 היה בחשאי התורה נתינת היתה לו כימ,ה

 טרוע1 העמים, וקנאהמצר לשנאהמק"

 גרולה, שאלה נעיר אלה כל אתולהכין
 בקול תמיר מתגלה האלהותהלא

 י"כ( )י"א א' כמלכים כרמצינו רקה,רממה
 עובר ה' והנה : לאמר לאליהו ה' מלאךאמר
 פלעים ומש~ר הרים מפרק וח,ק גדולהורוח
 לא רע" הרוח ואחר ה', 3רוח לא ה'לפני
 ואחר ה', 3אש לא אש, הרעש ואחר ה',נרעש
 גשעת זה ומדיע , ע"כ רקה רממה קולהאש
 וברקיס. נקולות לישראל הקנ'ה נגלה תורהפתן
 סיט וער העולם מפוף הולך הקנ"ה שלוקולו

י
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פב שלנ תשובה דרבי ן4ר*כני
 ז אלהים לחררת היה כולו העולם בל כיער

 מלכי שאלו ה,את השאלה נאמתהנה
 של העול האנטישמי אתאוה"ע

 רברי כל הלא כי , הרשע בלעס ההואהרור
 בשעה שכן )כל , כיותר נשמעים 3נחתחכמים

 שבא לישראל, הרלרה נהזן בעצמושהקב"ה
 ההמון קול מה וא'ג דקה, דממה 3קולתסיר

ששמענו?

 הקב"ה ראה כי , הזאת השאלה פתרוןאילמ
 תתעלה התורה קבלת עיייאשר

 על ובחמר ברוח הישראלית האומהותתרומם
 יממלכת למררנת ותניע העמים, שארכל

 אלהיכם" לה' אתם "3ניס קרוש" וגויכהנים
 העמיס, מן לישראל ושנאה קנאה תגרוםו,את
 הר סיני, הר א'( פ"ט )ש3ת שררשוכמה

 הראשונה ובהשקפה לעכום". שנאה.שיירה
 תטיף תוה"ק הלא מאר. תטוה הזההטאמר
 נתיבותיה וכל לכל, ואחוה לאהבה אךאמריה
 שנאה יררה שממנו הר קאטרי ואיךשלוס,
 רבתחילה , ניחא שכארנו מה לפי אולםלעכום"1
 ולשון אומה כל על החורה הקב"ההחזיר
 ולא ירעו רלא משום ב'( ה' )ע"ז קבלוהולא
 אח"כ אולס וסגולותיה, ערכה הין אתהבינו

 השפיעו הנעלים ואוצרותיה התורה א:ךבראמזם
 עשאוה א( הישראלית: האוטה על מוברב

 ב( ובחמר, ברוח ומרומס נעלה קרושלג,י
 אומץ רי להאומה נתנה האלהיוזהתורה
 ודוזלאות המצוקות כל את ולם13ל לשאתוכח,
 וגלותה, נרורה ;מן 3משך לה קרואשר
 אשר תחת הזה, כהיום 3ם חיה היאוהנה

 , ממנה וחזקים תקיפים היו אשר ר3יסעטיס

 תגרם ו,את , הארץ מן וכלו א"מוככר
 והקנאה האוה"ע, מן לישראל וקנאהשנאה
 לשנאה ותנרם הדבקים 3ין תפרידהזאת

 ההר גרם זאת וכל ז ישראל עלורדיפות
 לכל ולא לישראל, רק התורה עליושנתנה

 .הר מאמהם 11ה1העטים,
לעכו"ם",

 עתירות היודעהקב"ה
 ו,את , אלהכל

  למען שופר, ובקול ירקים בקולותהיהה
 אל וית3וננו מנתינחה העטים כל וירעויראן
 ההרה משה עלה לו כי , ופניטי"התוכה

 עלילוונ 3ורים העמים היו אז כיבחשאי
 בשעה לזאת , וטקבליה התורה עלוכזבים

 הולך קולו היה לישראל, תורה נתןשהק3"ה
 במתר לא : לאטר . סופו וער העולםממוף

 תפארתה אל הת3ונמ , התורה והשמעתיהגרתי
 התורה ככל וראו הת3וננו והררה!הורה

 שבראשונים מראשון ומפרשיה והמסורההכתובה
 איזה נה תמצאו אס , שבאחרונים אחרוןעד
 אררכה אדםי לקרכנות היא רורשת כירמז

 איש איש ואומרת: תקף 3כל מוחאתהתורה
 אשר 3ישראל הגר הגר ומן  ישראלמנני

  באבן  ירנמוהו הארץ עם  למולך מיעויתן
 ההירתנו כטה ער וראי צאו ב'(, ב').יקרא
 "ואיש  בהטה של אפילו הרם עלהחורה
 בתים הגר הגר  וטן ישראל טבהעאיש
 האכלת פנפש פני ונהתי רם כל שבלאשר
 )תקרא עמה" מקרנ איתה והברתי הרםאת
 חזק "רק וכו' תאכלו" לא הרם "רק י'(י"ז

 ולא הנפש הוא הרם כי הרם אכללבלתי
 כ"ג( ט"1 י"3 3דברים ה3שר" עס הנפשתאכל
 צריכים הכשר את שנאכל וקורם ועור,ועור

 ואפיל3 הרם, שיפלוט כרי והרחהמליחה
 מרפה היא כביצה דם פיפת נמצאהש

 מוציאים אלה כל ואחרי באכילה,ואסורה
 רמ אוכלי כי ושפלה בזויה כ"כ רבהעלינו
 כולה התורה בכל התבוננו אנחנו!ארם
 המתנגד דבר אהה 3ה תמצאו אםוראו

 העלילורנ כל כאמת כי , .הכלליתלהאנושיות
 ורך את להקטין עשויות,רק הן הזהסהטין

 שנאהשירדה

 'את ראהראה

 התורהנתינת
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 שחכמת ספני ורק וטחזיקיה. התורה אורגורל

 רק , ארץ מני ורחנה ים מני עמוקההתורה

 את ומאיר שהאיר המפרימ מ4ר ש1הלופני
 נושאו ישראל עם אשר , ומלואו התנלכל

 ע"י שנימ אלפי ,ה נפלאה נפשבפסירות
 היומ ער שה1א , נוראים ונרורים נזרות ,גלויות
 וה ספני רק העסים, לכל ולחירהלפלא
 נטוחים ישראל. על והקנאה השנאהיררה
 ,ירינו כי האמת את ינרר המשפט כיאנחנו
 נפחר לא אנחנו הזה". הרם את שפכולא

 ירוה זה על ורק כאלו, כרתותפעלילות
 המתימר רור , כזה נאור ברור אםלכנו
 עלינו ויחדשו ינרו והאור" אההשכלהבשם
 הארם אשר עת , הפיניט מיסי העלילותאת

 . לרעה א4 שלטבארם
 באה ' הקנאה תולרת ,ה,אתהשנאה

 היתה התורה שנתינת מפנירק
 היתה לו אבל הנבחרת. להאומהפרטית
 אז כי , העטים לכל כללית התורהנתעת
 הנ1ע של ושנאה לקנאה מקום שום היהלא

 יכולה היתה ההורה נתינת וא1 ,והלאום
 1את ואת ופומני, פרםום כלי נםלהיות

 גנוזה "חמדה : אוה"ע למלכי בלעםהשיב
 לשאר ולא - לנניו לתנה בקשוכף

 ולא - לעמו עז ה' שנאמר -העמימ
 המנה היתה וואת יתן'י, - העמיםלשאר
 , נקולות להיות מוכרחת היתה התורהשנתינת

 1על עליהם רנה להוציא יוכלו לאלמען
 עמו את יברך ה' ואמרו כ1לס פתחו ,,מידמקכליה
 נתינת של והפרס1ם הקולות כלוסרבשלום"
 על עלילות מחפשי פיות לםתום ינרטוהתורה

 ישראל! על שלום וסמילאמקנליה,

 .נשעת לכמן שצריך הענינימ 3יןודמנה
 נאון: הרםע"ר מנה שופרתקיעת

 םיני הר מעמר לה,כירנו השלישיהענין
 והענין סאר, חזק שופר וקול בוושנאטר

 וקול הטקרש כית חור3ן לה1כירנוהחסישי
 שופר קול כי שנאמר הא~נים מלחמתתרועת
 לרקרק 1"פ סלחמה, תרועת נפשישמעה
 , זה את זה םותרים הללו הענינים שניהלא

 של היה תורה טתן של השופר קולכי
 היה האויבים סלחסת תרועת וקול ,שסחה
 ש"ר תוקעים שאנחנו בשעה וא"כ , צערשל
 אחר, ננושא הפכים שני לכמן טכלאיך

 שתי נאורנו לפי א,לם יחרו נם וצערשסחה
 נתקיעת נאון מעריה רננו שמנההכי~נות
 וקול תורה מתן של השופר קול :שופר
 החורבן, נשעת האוינים של מלחמהתרועת
 שנסינת הק3"ה ראה ראה כי נזו. 11תלויות
 תרועת קול האוינים יריסו והנלותהחורבן
 עלינו לכרות 1תורתו, ישראל נסחנהמלחטה
 נפרםום התורה נתנה ולואה , וכזניםעלילות

 לסען , שופר וכקול וכרקים נקולותובפוסבי
 עלילות. וטרי שקך רוכרי פיות ויאלסויסכרו

 רנר על שנואסים ב;מן אלהדב:יבוינד

 האנושיות" והשתלמות"התקרמות
 בצירת היער חיתו ע"י מלחמה עלינויקרישו
 נפראית עלינו להתנפל שיסיתום עי";ארם,
 ;סנינו ובלעמי , והרינות ברציחות ,אכ,רית
 כר' וכזבים עלילות בהעתונות קלינוישמינו
 לפראות, ולהםית1 ההמון את שולללהוליך
 אין כי אתה, - "כלה : טתפללים שאניו;הו

 מעלינו". ומשטין צר נל - לכלותםנכחנו
 שיהיו מאתם מלאה לא ערנה אוליואם

 או העולם, סן לנמרי ואברון לכליוןראוים
 למררנה ערנה הנענו לא זכויתע,נושמצר
 אנחנו הנה , העולם סן וינערם ה'שיכלם

 ומקמייננו" סשטיננו פיות "מתום :טתפללים
 כל 4'1ה את לםתום נכחנו אין אנוכלומר

 רנ כי כחם וגם , המה ר3ים כי ,משמינינו
 מהמשטיניפ לן איכפת ומה : תשאל ואם ,הוא

 כי חלאה, באר ע"1 הללו?והמקמרינימ

המשמינים
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 לישראל רעל ו ארם הסלאה הע1ה, בשנאחםהטשמינים

 ב1כויותיהם והגכלות ורציחות להריגותיגרמו
 אלי הטה צפושם ועי"1 , וקנין בטסחרנם
 פיות יםתום הק3'יה אם אבל . ורעכחרנ

 .כלה יהיה ממילא והמקמרינים,הסשטינים
 וכי. ומשחיתי' ושני ורעכ וחרנרכר
 דנים פה עומרים שאנו 1ה ברנע !ר*בנותי

 בהאשם כיליס מענרל אחינואת
 טהכוץ הלכ והכ1ויה, המכוערה רם",נעלילת
 האיוסות העלילות את בשמענו לקרעיםוגקרע
 לא , ותורתו ישראל עם על הנשפךוהארם
 אה כי היום, ישפמו לנד בחליב טענרלאת
 מפסל על היום הושיכו ישראל עמכל

 הפראים, להשנמים אותם וסדטים .הנאשסים
 שולל ולהוליך להרעיל רק היא כוונתםכל
 להתיצכ ניכלתנו אין אבל . הרוסי העמאה
 ולכן והאנמישטים, הטקמרינים המון כלנגד
 שבשמים לאנינ1 לבנו את היום שופכיםאנ1

 סתום מלכנו ,אכינו יחריו: כלנווסתפללים
 ויטחו יכלו ועי"1 ומקמריננו, משמינינזפיות
 , ישראל" מכני ומשחית ושבי ורעב וחרברבר

 דרושנו בראש הנצכ הפ'ת סטאררכמערנה
 ע", אשר הקכ"ה ראה ראהכי

 ישראל ומערוסם יתעלה האלהית התורהקנלת
 שהבאנו כמה העמים פכל הנכחר עםלהיות
 טצר ושנאה לקנאה יגרום 11ה ,לטעלה
 התורה בבור השפל למען ול1אח ,האומר(
 וכ1כש דנרים בעלילות רנה יוציאווסקכליה

 הנאיש למען העולם, בכל עתה נשמעשלא
 עיר קריה ולה"יח ההפון, כעיני רוחנואת

 ולשת "וגרסים. ע'י כליה בנו לעשותוטתום
 כי , התורה את והבינו שמען ישראל רקלא
 וררשו הקולות. את רןאים העם "וכלאם
 נה"ך הקול שהיה אלא ! הקולןת את.מהו

 )ויקרא הם"ר ע"פ ויבואר קולות"לשנעה
 כתורה קריא פתר קפרא נר י"א(פ'

 חצכה וכו' תורה 11 ביתה כנתהחכטות
 ולא תורה, ספרי ז' אלו שבעלעמוריה
 ער רוירבר . טרישיה עכיר בץ,ק הן?חמשה
 יהי מן חר, הארון בנמע ויהי .'()נמרבר

 1', הרי חר פיפיה דער חר, וננחהער

 חלקי הי כננר קולות לשכעה אטרוסשו.ה
 לשכעים "ומשנעה ואסר . ב"ק רקחשיכתורה
 כל שישמעו כרי לשון? לשכעים ולמהלשון

 התורה את נתן בטכ1ון הקכ"ה כלופרהאוסות"
 ולא האוסות, כל שיבינוה כרי לשוןבשנעים
 לנרות פה פתחון אח"כ עליה להםיהיה

 להתנפל תואנה מצא למען י וכ1ביםעלילות
 ה1א נורא ומה כסים. רמנו ולשפוךעלינו
 כבר התנ"ך אשר אלה כימינו אםהמח1ה
 את ומכירים ויורעימ הלשונות, לכלנעתק
 סתגלים הנה שמשו, זוהר ואת ערכוגורל
 שמשה, את להעיב כאלה תעתועשמעשי
 כי פלרות אש ישראל על להממירוהעקר

 . הטה ארםאובלי
 ! צרקנו לאור יוציא הטשפמוהמלך

4*י*ף.
 *ייי.-

 ו* שונש1/שנא,ש
 דברים עמנם קחו בעונך, בשלת ני אלהיך ה' עד ישיאושובה

 נ',( 3' י"ד )הושע ה' אלושובו

 טורה "ישראל' אבל שפלה, מררגה על טירה "יעקב" כי יייע א( לרקיק:דיוט
 כי כ'מ( ל'נ )3ראשית שאה"כ ע"ר , חמא מכל רחוקש המעלה, רמיבהיוהם

 לתשובה, הנביא אותם שקורא אחרי וא"כ ייכל, אנשים ועם אלהים עםשדית

נחכרח
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21,ןלכם תשובהדרכי
 ולומר לקרוא הושע להנניא .לו ה" וא"כ ממרדגתם, ויררו שחמאו סיריבהכרח
- ה' "ער שאמר זה מה 3( ישראל"? "שובו שאמר ה מה יעקב".שובו  
 1ה1"ל שניהמז ה,כיר ומד~ע דק, על המורה - אלהיך" - רחמים עלהמורה
 , סובן אינו רברים" עמכם "קחו ג( סננוריורקמנוריא". יתעביר רלא "ער ואמרו ב!ההרנישו
 הכא נם ה,כיר לא מרוע ה'" אל "ושובו אמר ד( ? רברים לקחת אפשר זהאיך

 ז הראשון בהכתוב שאמר כררך"אלהיך"
 תש"ב( תהלים ונילקופ ואיכ"ר י,ב פ' )מנהדרין בירושלמי מאמרםרנקדים

 שאלו בדרך, חמאים יורה כן על ה' וישר ם!וב כ"ה( )תהלים עה"פ.
 לנבואה שאלו רעה, תרדף חמאים להם אמרה חומאמה1אנשונלחכמה
 לתורה שאלו , תמות היא החומאת הנפש להם אמרה ענשון מהחומא
 מה חומא להקב'ה שאלו אשמויתכפרלו, יביא להם ענשחאמרה מהחומא
 כן על ה, וישר מוב הה"ד לו, ויתכפר תשובה יעשה להם אמרענשוו

 השובה, שיעשו דרך לחמשים מורה שהוא בדרך חמאימיורה
 שהקב"ה אחרי א( : רק נעיר אנחנו אולם , באור ומחומר בכלל חמוה ה,ההמאמר

 לגו למה וא"כ , החשובה רסועלת ההלכה הנה תשובה" "יעשהאמר
 הכא !ה ומרוע החכמה, היא התורה הלא 3( והתירה? הנבואה החכמה, רעתלרעת
 "אשם" רוקא נקיט מרוע , קשה ויתכפר" אשם "יביא התורה חשובת 3( לשנים?חלקו
 איננה רעה" תררף "חמאים החכמה השובת גם ד( קרבן? יביא אמרולא

 , כללמינת

 החכמה בתשובת , ,ה מאמרם "י"יאולם
 על לרט באו לא , והתורההנבואה

 לנאר באו רק מועלת, אם החשובהכלל
 הארם בהם יחמא אשר מהחמאים הפרפאת

 מישראל אדם כל אשר להסצוות בנוגע ,ואשם
 שכליות למצמת תתחלקנה: אשר בדן,מחויב
 הרטנ.ם מש"כ ל,ה ונקדים שטעיות,ומצחת

 מן ובהמכמה 11"ל: פ"1( פרקים)בשמונה
 סן שלם ויוו;ר חשוב יותר שהחמירהפילוםופים
 כיוצא שהע"ה אמר וכבר וכו' בנפשוהסושל
 בשמחת ואמר רע, אותה רשע נפשבזה

 לצריק שמחה וכו' המוב במעשההחמיר
 וכאשר וכו' און לפועלי "חתה משפמעשות
 להם נמצא הענין ב,ה חכמים רברימקרנו

 יותר הוא אליהם ונכמף לעברותשהמחאוה
 אליהם ימאוה לא מאשר , שלם ויותר!השיכ

 אשר שכל שאמרו ער בהנחתס, יצמערולא
 תהיה שלם ויותר חשוב יותר הארםיהיה

 גרול, יותר בהנחתם והצפערו לעברותתשוקתו
 בל ואמרו נ.ב( )סוכה הדברים ב!הוהביאו
 "סרו וכו' ממנו גרול יצרו מחברוהגרול
 צ11 שהם מוה ויותר , אנרא צעראלפום

 שהוהירו עד לעברות מתאמ האדםלהיות
 העברה ל,את אתאוה לא במבעי שאנימלוסר
 רשב"ג אמרם והוא , התורה אמרה שלאואע"פ
 לא אוטר עוריה( בן אלעור ר' הגירסא להנים)נ"ורה
 אי בחלב, בשר לאכול אפשי אי אדםיאמר
 על לבא אפשי אי שעמנו, ללבשאפשי

 שכשמים אבי אעשה ומה אפשי אלאהערוה,
 המאמרים ב' ימפשומי הסנן ולפי עלי,גזר

 זה את זה סותרים הן המחשבהבתחלת
 מחלוקת שין אסת, שניהם אנל כן, הענין1אין
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 אצל הן אשר שהרעות והזא כלל,ניניהם
 שלא 'שמי אטרו אשר רעות,ה8ילומו"ים

 אליהן המתאוה טן השונ ימער עליהםיהאוה
 המפורםטים הענינים הם , מהן יצרו אתויכ13ש
 רטים כשפיכת רעות שהם ארם בני כלאצל
 שלא לטי ולה,יק וא1נאה, וגזלהוננבה
 אב ולבזות לו לממיכ רע ולנסול לוהרע
 עליהם שאמרו המצוות 'והן באלו, וכיוצאזאם

 ליכתב הם ראוים נכתבו לא שאלו 1"לחכסים
 םפק 1אין , השכליות טצות 1כ1' איתםויקיאו
 ותשתוקק מהם לרבר תכפף אשרשהנפש
 לא ההשובה ושהנפש חסרה, שהיאאליו

 תצפער ולא , כלל הרעות מאלו לאחדתתאוה
 החבמים עליהם שאטרו אבל ' . טהםבהמנעם
 חש~ב ימהר הוא מהם יצרד אתשהכובש
 השמעיח, התורות הם נרול יותר.ונמולו
 רעות היו לא התורה שאלטלא אמתווה
 שיניח הארם שצריך אמרו זה ומפני ,כלל
 אוהם מונע יהיה ולא אותם אוהבתנפשו
 ובטה ע"ה הכמתם ובחון התרה,אלא

 ארם יאטר אל אמרז לא שהםשהמשילו,

 אי , לננב אפשי אי , הנפש להרנ אפשיאי
 אבי אעשה ומה אפשי אלא , לכזבא"שי

 שטעים רברים הביאו אבל , עלי נ,ר-שבשמים
 "לו ועריות שעטנ, ולנישת בחלב בשר'כלם

 הש.י קראם אשר הם בהן וכיוצאהמצחת
  שאמרנו מה טכל לך ההבאר הנה וכו'חקות
 אליהם ישתוקק . שלא סי יהיה הענרוה מןאיזה
 יצרו וכוכש אליהם המשתוקק מן חשוביוהר
 וזה . בהיפך הענין יהיה טהן היזה ,מהן
 ולשונם המאטרים, שני בהעמיר נפלאחרוש

 עכ'ל. שבארנו מה אמיתת עלמורה

 כננבה השכלימע רהמצ,ות מזה'כוכואר
 אב ובזוי אונאה רציחהנזלה

 הרצון נם אשר חמורות כ"כ , וכרומה"ם
 ובער המה; רעים להן והנטיהז,מהשבה

 בכל הזא וכן רשע, נקרא לעשותןהמחשבה
 . השכליות להמצוות הנוגעים והע1ונותהחטאים

 עתנם , נ19על הללו ההטאים טעשה יאמר)טי
 לאחת יחטא הארם אם וא"כ מאר,נרול
 במשאון לכפות יוכל הלא , רואה יאיןטאלה
 שיענש סבלי , והמכוערים הנוראים מעשיואת

 המצתת כל על יעבי ארם, בריןיאפילו
 מה ויעשה וירצח ינזל אפילו עדהשכליוח
 יצליח" לא. פשעיו "מכםה אולם 1 חפץשלבו
 החמאים כי החכם, אמר י"נ( ב"ח)פשלי
 רואה, באין גם בעצמם, והפשעיםהעוונות

 ויביאוהו גוויתו מופרי לשר את 1ימוצצויכלי
 והתטמרותו התמכרותו ע"י ואנרון, כליוןלירי

 ולהתאוות הארם כני וחענוגי בשריםלחי

 י,נוף את והמרעילים המשחיתיםהכהמי"
 גם ולפעמים המקצרים יחר, נםוהנ"ש
 עלומיו, יטי במבחר חיו פתיל אתחותכים
 שבארנו כטה היום, באמצע תכנהוהמנורה
 כן אחרי הזא רואה , אמונה" "ררךבררוש
 המ"אה , התאוה של הזוהטה בים שפובעאיך

 בו -אין ראשו וער רנלו שמכףוההפקרות
 הענרו בםבת - קנר אלי הזא וקרובמתום,
 סוף, כל שסוף ער - השכליות המצוותעל
 להתחרט. וה"ושע החוטא בחי רנעים יבואובא
 בתשובה ולשוב , "שעיו חטאיו מעשיועל

 לפעמים יבואו בוא כאלו ורנשם לה',שלמה
 , לנו את ,עיקו אשר והרוצה המלן נחיאף

 על להורות ויכריחוהו טנוחה וירריכוהויררפוהו
 הנזלן אשר כאלה ממקרים נורע וככרפשויו.
 "והשל בעצטו טקים שנים כטה ענוראחרי
 "ין הנפש את שהרנ והרוצח הנ,לה"את
 מאת נם נשכח כבר הרצח ומעשה ,רואה

 הרנצח יבוא ביא הנה הרם,מאלי
 וטי , פשעיו על ויורה המשפט לניתבעצטו
 לבית עצטו את להביא והרוצח להנזלןהכריח

 להכמה" ששאלו עוומרו; וזהוהאסוריס1
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 והמה "חכמה. הנקראת התורה לחלקכלומר
 יחטא אם ענשו" מה .חוטא השכליותהמצוזת
 של ענשו מה , רואה ואין האלונהמצוות
 להם .אמרה : השיבה וע"ז ה,הזהחוטא
 נעצממ החטאים כלומר רעה" תררףחטאים
 ויסרוהו יענשוהו , רעה אחר רעה יררפוהוהם
 חפאט כי - וחטאיו פשעיו על שיתחרטער

 הנולן נחי שנם עד - חשאימ ולאכתינ
 יכריחוהו אשר כאלו רנעים ינואו נואוהרוצח
 ולשום רצחו על ולהודות המשפמ לניתלנא

 התש31ה היא וגדולה רגליו. בסרבעצמו

 נעצמו, המודה מהרוצח אף הקנ"הלפני
 )ישעיה עה"פ תפ"ב( )רס, נילקומכמבואר
 כשהוא נ"1 , מחשנות!כם מחשנותי לא כינ"ה(
 הרנתי, לא או הרגתי אטור לו אומר ורןיושנ
 הורה לא ואם הורגו, הדין הרגתי אומראם
 שמודה מי , בן אינו הקכ"ה אנל , הורנואינו

 י"ג( כ"ה )משלי שנאמר עלי, מרחם"קב'ה
 של ההוראה אפילו ר"ל . ירוחם ועוג"ודה
 ומקנל , הענר על טחחרמ המורההרוצח
 הוא עוזנ כי להנא, ב,ה עור לחמאשלא
 כמלך הקנ"ה לפני ירוחם הנה , החמאאת

 וכמנחור להריגה, הנרון את גםהמוזתר
 . דימוםנוטל ה" משהורה תתקם"א( )רמ, משלינילקומ

 לנישת נמו: השסעיותהמציותאולם
 בשר ואכילת חויר אכילתשעמנז,

 אין המצוות הרמנ"ם4ל1 רעת לפי הנה ,בהלנ
 ורנר, נמחשבה גם נהחלט רחוקררוש

 . עלי גור שנשמים ואבי אפשי שמרואררנה
 לענור לפעמים נורמת הואת הסחשנהוהנה
 פעשה, לירי מבהשה המחשנה כי , במעשהנם

 מותר, שהוא נחשנו נספקות להבשלוניחור

 מפנ' רק בשמרות השמעיות המצתתובהיות
 "שאלו : אמרו כגגרן לזאת , התורה?ווי

 - עהירה" הנקרא להחלק כלומרלתורה"

 אותן שומרים היגו לא התורה צ11י לולאכי
 1 ענשו' מה "חשא השמעיות המצרת והן-

 גורמה נהן הסחרות והטחשנה . הנמיהכי
 , האים נני נהן ושיכשלו כראוי יזהרושלא
 הררושה הנטיה לרגלי בספקן להקלגיחור
 להם "אמרה וע"ז ענשוו סה וא"כנהן,
 בא האשם הלא כי לו" התכפר אשםינ"א
 וע"ר הספק, על לכפר זהירותו, איעל

 , הש אשם י"ט( ה' )ויקרא הספורגושפרש

 לא והוא הקרנן וה יונא שלפעמיםאע,פ
 שמכנים החושב יחשונ לא החטא, נאותונכשל
 אשם קרנן הש אמנם כי , לעורה חוליןבוה
 נו שנפל החטא נאורל נכשל שלאאע"פ
 כשלא לה' אשם אשם כי הוא והטעם ,הספק
 נטצא . עכ"ל נספק שנפל ער ברנרנזהר
 שנפל 'ער הראתה זהירותו אי על נאהאשם
 ~המצוות תמיר לוכור צריך ולכןבמפק.

 והנטיה המהשנה הדטר ע"י כיהשמעיות
 , נספקן להכשל הוא עלול הנה , לוהמארים

 ספק כל על כי יותר, עור כהן להוהרועליו
 לו, יתכפר או ורק אשם יניא שיעכור!ספק
 קרנן ולא - אשם .ינש , ההורה שאמרהווהו
 קרנן שאין נזה"ו וגם לו". ויתכפר -אחר

 נמאכלות המתגאל ה:ה שפתנו, פריםונשלמה
 לאכול עמהם ללכת חבריו יסיתוהו כי ,אסורות
 , ובזול לסאכל טוב שהוא ומרפותננלות

 ניוהכ'" הנה נמיכם, יןזלשתות
 אצילות

 לשונ רוחו את גם תעוררנה היוםוקרושת
 ךאמר יתורה ,ה ועל לה', אשם אשם כילה'

 "סלחתי תאמר יענה הקנ"ה 1ח1,אשמת,,
 !כדנריך"

 והנה ענשו"ז מה חוטא לננואה"שאלך

 מו61ני ררכי את שנארואחרי
 ודו2מעיוה השכליות להמצזות בנוגעהתשובה
 ולהרגיש לפרט אח"כ חו"ל נאו , כללנדרך
 השם, יחור והוא הימוןי העיקר עלניוהר
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 *יסור ספרו: בראש הרמבוש ישקראווכמו

 מצוי שס שיש לירע החכמות ועמורהיסורה(
 הלא והננואה נמצא", כל ממציא והשראשון
 את בעולם "וריעה שפרסמה הראשונההיזה
 א'( י"ר )מנילה אמרו דהלא הזה,העיקר

 נ3יאות ושכע נבשים ושמונה ארבעיםת"ר
 נר"ה שם ופירש"י וכו' לישראל להםנתננאו
 וכו' תשונה ללטוד לרורות שהוצרכהנכואה

 אנרהם עולם מסרר מנותן נרולה(ונהלכות
 וכו' ואלישע אליהו וכו' משה ויעקניצחק
 והגעיות החושך נזמן , הללו והנביאים'עכ"ל,
 , הארץ כל את שכסה והעצנים האליליםשל

 ה' ויריעת הברת נעולם והפיצו נגרהלחמו

 כופר - חומא לנבואה .שאלו : וזהו .ייחורו
 "אמרה 1 ענשו" סה - ויחורו ה'נמצשות

 שפסק וכמה תמות, היא החומאת החשלהם
 והאפיקורסים הל"ה( פ"כ עכו"ם )3הלכותהרמב"ם
 הדנרים מן לרכר כישראל אינםטישראל
 שנאמר לעולם בתשובה אותם מקבליםיאין
 בזה. נבאר ולקמן :כו', ישובון לא באיהבל

 תשונה מועלת אם רינא האיובנעצם
 בזה רפליגי י"ל , בעיקרלכופר

 לוי רני אמר א'( פ"1 )יומא יוחנן ור' לויר'
 שנאמר הכבור כסא עד שמגעת תשובהנרולה

 ואין אלהיך, ה' עד ישראל שונה י"ר()הושע
 גרולים" ,אורים נס' והנה נאור. שום'לזה
 רנאמת פירש ר'( אות השרשים שער ף)8רק

 הנמרא( בגלית )לשומה בילקומהנוסחא
 יוחנן ור' איתא הנ"ל לוי רר' ממרארלאחר
 לוי ר' ולפי"1 1ב1', נכלל ער ולא עראמר

 .פליגיז ובמאי , בכלל וער ערסנר

 היא הש טהמרה האחרונההמדרנה
 הזאת והסרה ברעות,ההסרה

 של ב0לכותו מורר ה" כי כטרר1חשבת
 הכנור רכסא , כנורו בכמא נמע והואהקב"ה
 את מנהיג שהקב"ה ההנהגה ענין עלהונח

 נ"ה חלילה שטכחיש ומי , עליו 1מושלעולסו

 מכירו ואינו טלכותו עול עליו טקבלמ1יני
 של כטרו נכסא טנע הוא , ומלךלמושל
 שמנעת תשובה "גרולה לוי ר' ועז"אהקכ"ה,

 גי כ.כ נרול התשובה רכח כבורו" כסאער
 בכסא נם בהסרהי שנגע ער כ"כ שסר מינם

 התשובה שערי בכ"1 , כו בה"י כפר כי ,כבודו
 טקנלים פתוחות ונידים לפניו ננעליןאין
 שלטה, בתשובה לשוב נא כשהואאותו

 הנניא אלהיך" ה' ער ישראל ,שונה_שנאמר
 לנקורת הגיע העון אם נם אף לתשובהטעורר
 גם כי אלהיך" "ה' אשר בזה האמונהשל

 והכחשתו, כפירתו בעון פגע הזאתבהנקודה

 יתיאש לא אז נמ בזה, מלהאמין חרלכי
 המונ ה' כי בעוניך" כשלת "כימתשובה

 גם טמשיך שכים לקנל פתוחה ירואשר

 ורואה הראשונה, הסבה על הזה הגדולהעון
 רק הוא לזה שהניאחו הראשונה הסבהנ'

 שהרבה מצר נאשר כי מעמנותיו,הכשלון

 האלה העוונות אז התאותות בע1ונותלפשוע
 אנל ה', בהשגחת להכחיש להחל לונרמו
 כי , וחלומה נמורה כפירה זאת איןבאמת

 האטונה. נקודת עור ל"שת לבובפניטיות
 ה' "עד של רהכוונה לוי ר' מפרשולפ"ז

 הגיעה הכפירה אם גם , זה גס רכוללאלהיך'
 וסבירא טועלת, התשובה אז גם הכבורבכסא

 ס"ל יוחנן ר' אולם בכלל', וער "ערלי
 על חולק יוחנן ר' כי בכלל. ער ולא,עד
 נבולי כ"כ מרחיב אינו והוא הרברעיקי

 לטררנה הניעו שעוונותיו רכעת שוברהתשונה,
 כל עור לו אין אז הכפירה, לטררנתזו

 , תשובה שערי נעולים ולפניו , ל11בתקוה

 ערז ישיאל ;שובה הקרא כווגת מפרשולפ"ז

 היסוד 3וה טחזיק עורך לסצער אשר עורכל
 מססלות רנליך מערו לא וקור אלהיך' ,ה'בי

 בשניד" כשלת "כי וכל, סכל והאסונההות
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 א, ורק העוונות נסנת נכשלת הנה ערכי

 שתכפור אם חלילה אבל תשונה. לףתועיל
 מוקורה האמרונה הוקודה ,1, ננןךדהגס

 יעויי'ש, תשונה שום לך תועיל לא א,'האמונה,'

 נשימת הולכת נתשונתה הננואה גםדלפי,ז
 הגיעו .עוונותיו אם כי יוחנן,ר'

 א, ויחורו, ה' במציאות הכפירהלמררגת
 ,ה כי ישונון" לא באיה "כל נכללהוא
 , מנופו נחלק הרם ארם ששלט לארםרומה

 הארם שנגוף הרם נכל מתפשמ הארסאשר
 הכפירה ארס אם נארמ הוא וכן . אותווממית

 הורעלה או הנה , כו הרר ה'נטציאות
 החוטאת "הנפש : שאמרה 1,הו "נימה,נפשו
 יען לשונ, תקוה כל עור לו אין כי תמות"היא
 נעולים ולפניו עצמו, הכנוד בכסא פנעכי

 , התשובהשערי

 חומא ע"ר הננואה את ששאלואחר
 "שאלו ויחורו ה' בטציאותשכפר

- חומאלהקני,ה  ויב"ר ענשוו מה - ,ה 
 ענינא בהאי הרמנים רנרי שנתרץכהקרם
 הלי,ה( )פ"3 עכו"ם רבהלכות , .אהררירםתר.
 כישראל אינן מישראל האפיקורסים וכןפסק
 בתשובה אותם מקנלים אין הרנרים מןלרבר
 , עכ'ל ונו' יש1בון לא נאיה כל שנאטרלעולם

 פסק י"נ( הל' )פ"נ תשונה נהלכותואילו
 ובאחרונה ימיו כל נעיקר כפר אפילו :ווי'ל
 שלום שנאמר הנא לעולם חלק לו יששנ

 , ענ"ל ורפאתיו ה' אמר ולקרוכ לרחלקשלום

 להכופר אפילו מועלת רהתשונה מפגרשהרי
 עכו"ם נהל' למשי,כ סותר 11הנעיקר,

 ואין כישראל אינן . מישראלרהאפיקורסש
 נכ,מ וע' לעולמו לתשונה אותםמקנלים
 נרקרק שנכאר וקודם . שתרצו מהובלח"מ
 הלשון להנין צריך א( הרמנ"ם: נרבריעור
 הלשון נם 3( לתשונה" אותם מקנלים"אין
 מחוסר הרנרים" מן לרנר כישראל"אינן

 . באור וצריךהננה

 על המתחרמ נה' הכופר האפיקורוסאולם
 הגה לה', ושנ וחטאיו פשעיוכל

 )פ"נ נהל"ת הרמנ"ם כמש"כ לעשותעליו
 ואעי'ג פשעיו" ויוריע נרנים "שיתודההלי'ה(

 למקום אדם שנין רנעברות שם פסקרהרמנ"ם
 כתב הראני,ר אולס עצמו? לפרסם צריךאין
 אע"פ ומגולית המפורסמות ענרות וכןו,"ל

 כן החטא שמפורםם שכמו חנרן, עםשאינן
 . עכ"ל ברנים ויתביש התשונה לפרסםצריך
 נכונה סנרא ואת כי עוו" "המגרל כתבוכן
 ממנו למרין שהכל האפיקורוס וא"כהיא,

 אשעיו הטאיו את לפרסם שררכו ועורוממעשיו
 , יעשו וכן שיראו אהרים על להשפיעלמען

 לפרסם צריך התשונה את גם נוראיהנה
 .והמ"ע. הראכי,ר כמש"כ ברניםולהתורות
 נם נה' הכופר רנאפיקורום נראהולפענ"ר
 , נפרסום להיות צריכה רהתשונה מורההרמני,ם

 ארם שנין רכעכרות הרמכי,ם פסק לארע"כ
 נענרתע. הינו עצמו, לפרסם צריך אינולמקום

 כללי עוון הוא הנה נה' הכ61ר אבלפרטיות,
 מקים הוא אם ואפילו , התורה כל אתהטקיף
 טראי הנה שכלו, ע"פ לחנרו ארם הניןאת
 ונוראי עקש, ינדרך שולל יוליכנושנלו
 שנוגע נמה אף התורה מנופי כמה עליעבור

 הנה ששנומתחרט, נה' הכופרלחנרו.ול,את
 לפרסס נרבים להתורתע צריך להרמנייםאף

 ,התשונה

 רהלא הרמביש, רנרי מיושבים.י13ערזה
 כתנ הל"נ( פ"נ )שם הרמ3"ם.

 תעלומות יורע עליו "ויעיד11י,ל:
 התנאי והנה לעולם" החמא לוה ישונשלא
 אנל , עתירות היורע להקכי,ה רק נורעחה
 של נחטא וביחור הארם, מעיני הואנעלם
 ע"ו והשב רמשכא, מינות רהוי נד'כפירה
 המאו את ולפרסם נרנים להחורות צריךהלא
 ישראל אצל שיתקבל וגם , שנארנוכמה
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 ישראל סכלל 'צא הלא כי לה' נאמןלההודי
 )בהל' הרסב'ם פסק וע"ז כעכו"ם,והיי
 סישראל האפיקורפים "וכן הל"ה( פ"ב,3כ1"0
 להחשנ פי' הרברים' סן לרנר כישראלאינן
 ,לפי והמעם הרנרימ" סן ישראל4,לדבר בכלל,3דנה
 נלומר לעולם" נתשעה אותם סקבליםשאין
 לבעלי אאם סקבלת אינה ישראלירת

 ישונו שלא לדעת תוכל סאין כ'השעה
 הכתוב דברי עליהם שופטת והיא עורזלכסלה
 חים" ארחות ישיט %א ישובון לא באיה"כל
 בסלכותו ומרידה הכבור נכסא פגיעה שהיאיען
 נתשונה. אותם סקנלין אין וסשו"ה הקב"ה,,2ל
 "הנפש שאסרה הנבואה לתשובת סתאים"ה

 הסלך רעת כן אין אבל תסות", היא"הוטאת
 סוחל יהברך שהוא , הקנ"ה עולם שלסלכו
 רנר לך אין כי מלכותו, נכפא להמורראף.

 הרסנ"ם שפסק וכסו התשונה, בפנישע"ר
 כפר אפילו י"ד( הל' פ"ג תשונה)נהלכות
 חלק לו יש שנ ובאחרונה יסיו כלבויקר
 אסר ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאסר הבאלעולם

 הרסניש, רנרי ומתורצים , עכ"ל ורפאתיוה'

 דוקא כאן להביא הרסנים דקרק למהיהנה
 הזה מהכתונ באסת אולם הזהו הכתונאת
 רברי נמתירות הנ"ל לתרוצנו ראיההוא

 על לא מירי כאן שהרסב"ם ספני"רסב'ם,
 רק ישראל, ערת ע"' התשוכה קנלתרבר

 לבבות ובוחן היורע שהש נעצמושהקבי,ה

 , לו הקרונ נין , השבים כל את סקנלנודאי

- סאר שהרחיק סיובין  עצסו מהקב"ה אף 
 , הראו'ה לשלמותם כולם את מנש וע'"1--

 ופרש %קרונ" לרחוק שלומ ,שלוםיזהו:

 רק כלומר ורפאת'1" ה' אסר "כ'"פעסי
 סורה הסרפא, הוא הק ה" בעצמוהקנ"ה
 וסבשידו מהק3"ה נם שנתרחק לסי אף1מכשיר

 לתשעה "1ה1 סק3לים אין ראנן אףלתשונה,
 ,וכמטאר

 1'תבפר תשיבה יעשה להם "אמרדזדקך
 במציאהע שכפר סי אף לפני בלומרלו"

 1בזה לו, חתכפר תשמה יעשה ויחורוה'
 ססנו ח,"ל שררשו הכתונ גם לבאריש

 פונ "הה"ד השבים לכל סכפרשהקכ-ה
 שהוא בררך חטאים יורה כן על ה'וישר
 שאורם תשובה", שיעשו ררך לחמאיםסורה
 לאלו אף מקכל הפ1ב מקור שהואשה'

 , תשונה ועשו עצמו נה' שכפרוהחוטאים
 ררך להם ומורה אותם סרפא נעצסושה'

 , לתשובה'

 אסרו ב'( פ'ז )3ר'ה חכס'נורבותי!
 1כ1. בר"ה נפתחין מפריםג'

 , לחים לאלתר ונחתמין נכתנין גסוריןצריקים

 , למיתה לאלתר ונחתמין נכתכין גסוריןרשעים

 יוהכ"ה, וער סר"ה ועומר,ם תלויןבינונים
 לסיתה, נכתבין זט לא לחים נכהביןזכו

 להתלהן כהנרון סמש ועוסרים" "תלויןואסר
 על והחנל מה רבר על אותושסעמירין

 אבל ועומרים חים הבינונים ככה ,צוארו
 סר"ה תשובה עשו אם , צוארם עלהחנל
 צוארם, סעל החבל את מסירים אז יוהכ"פער
 את לוקחים אז תשובה, עשו לא חלילה1אם

 , החבל על תלוי תשאר שמתחתיוהטשענה

 הצדיקים 3ין אנחנו והנה למיתה,ונכתנין
 הלא הרשעים ינין להתחשכ, נוכל לאטראי
 שאמרו כסה עצסנו, את לחשוי רשאיםאיננו
 .עצסך, נפני רשע תהי ואל י"ג( )פ"ננאכות

 את לחשוב נוכל הנינונים בין רק אשרנאופן
 ל,את ועומרין, תלו'ן הלא ונינוניםעצמנו,

 ה', ער ןנשובה ררכנונחפשה

 נשמוו; נקראו לא התשכה יס' כלדדקנה
 שמ קבל ה,ה היום ורקסיוחרים,

 דבר אולם זהז וסדוע תשגה" "שבת :סיוחד
 עליט ניהור כי ה,ה, השם לנו סראהנרול
 את שחללנו 6ה על שלסה בהשונהלשונ
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 שבת באטת ה,ה הי" ויהיה , קורשהשבת
 את שחללנו מה על להתחרמ תשובהשל

 את לשטור להנא ולקנל השנה, כלשנתות
 )קי"ח בשבת אמרו וכבר מחללוי  השבהיום
 ישראל טשמרין אלטלי וכו' יוחנן דבי אסרנ'(

 וכו', שנאמי ננאלין מיר כהילכתן שבהותשתי

 מביאה כהלכתה השבת שמירת אם להביןויש
 להביא יכולה אחת שבת אף א"כהגאולה,

 שכת"? שתי. רוקא נקימ ~ה ומרוע , הגאולהאת
 לשתים: מתהלקח השבת וקיום שמירתאולם
 בכסות ולהררה לפארה גשטי שבת ע'יא(
 על מעודות, צשלש ו3משתה כמאכלנקיה

 1ה הרי בגשטיותה השבת את לפארהמרבה
 כל את לקהם הרוחני שבת ב(משמח.
 הל"מ כמו שבת לקרושת הנוגעיםהרינים
 רכתא הלכתא כי ותולרותיהן מלאכותאבות

 התורה למור עש ולהתרוטם ולהתעלותלשבתא,
 נפשית, והורככות רוחנית לעליה השבת,וקיום
 בער רוחני וטשפיע למעין השבת שתהיהער
 המקימ ואפילו היהורי. של הטעשה ימיכל
 - הרוחני השבת את אבל הגשמי השבתאת

 הוא רחוק עורנו - בתורה ועליתוהלכותיה
 את קים לא הנה כראוי, ולקימהמלשמרה
 סשסרין "אלטלי : שאמרו 11ה1 . בוההשבת
 הרוחני השבת כלומר שבהות" שתיישראל
 מאר גדולה כי ננאלין" "מיד יחר גםוהגשמי
 דוקא המקןיטת אנל אחת, שבת ונותאפילו

 . הגאולה את א, שמביאה חלקיה,בשני
 לשנ!ור ,כור נ'( כ' )שכועהע שאמרוך71"ך

 השבת על כי , נאמרו אחרכרבור
 , לקרשו השבת יום את "וכיר" נאמרהרוהני

 מררות המלאה החולנית הצורה לפשומ1ה1נ1:
 קרושה, של צורה וללבוש הנפש, ופ,ורהגוף

 תורה של 1רם הטפכה , הנפש ורוממותאצילות
 שבת הלכות כל ללמור , האומה שררותלכל

 נאמר הגשםי השנת ונגגד , תמידול,נרן

 לשטור אבל ובמשתה, במאכל לעננה*שמור"
 העטימ כל של ושכרות מהוללות עצטואת
  הגשמי השבונ  גם  בי  משני  הראשון,  ביוםנוהי

 "שניהם. כי ולוככו,. לקרשו לרוממו,צריבה
 , נאסרו" אחרברבור

 רבים האהרון בוטן הגרול לראבוננואולכ(
 בפרהסיה, שבת המחללים מאחינוהטה

 טהחורה. לגמרי שהתרחקו מאלו נרברלא
 ביום ורק חול, שבתם "ת ועושיםוהיהרוה
 , כהנכיים הנאים בגריהם וילבשו ינוחוהראשון

 עתם את ויבלו לשכרה, ישתו יחר.ועטהם
 תחר נל נקהלם .אשר , ופריצות3רשקרות

 "לשומרי המתימרים אלו על ורק ה',כבור
 הראשון במנין בשבת להתפלל ומקריטיםתורה"
 _3טענתם חנותם, את אח"כ לפתוח יוכלולמען

 ל,ה,. יכריחם השורר הנורא "משנר התחרותכי
 להם לגרום תוכל השבת ביום גם השביתהוכי

 הללו האנשים נואלו מה אולם הרגל,לפשיטת
 והעסקש החנויות פתיחת , ההי"ך הוא באמתכי

 והנני הללו, האמונות נל את טניאהנשכח
 א"ר ב'( קי"פ )שבת חו"ל רברי עליהםאומר
 במקום אלא טצויה הדליקה אין וכו'יהורה
  והסשברים הרלקות כל פי' וכו',  שבה חלולשיש

 השבת, חלול בשביל רק באים המסחרבענפי

 לסג,רתם גורמת בשבת העסקים פתיחתכי
 הכל, את תעשיר השבת ובאמת . החולבימות
 והאשר, ההצלחה במתי אל תעלהו היאורק

 תחליפא רג תני ט"1( )ביצה אמרו הלאכי
 סריה לו קצובין ארם של מוונותיו כלופו'
 והתאחע שבתות מהוצאות חוץ יוה"כוער
 הומיף ואם לו, פוחתין פחת שאם וכו'יו"פ

 והעסקים החנויות סנירת ובוראי . לומוסופין
 לו" מוסיפין הומיף ,שאם בכלל היאנשכת
 שישלם הקב.ה ננאמן , לו הקצוכין מ,ונותיועל
 שטירת בשביל ,הוצאותיו על כפל,ם כפללו

 שבתא" פרעיה שבה דיויף וטאןהשנת,
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 . תעשיר הש ה' ברכת כי א'(, ק"ש)שבת
 היהורי את השפילו המעשה ימי ששתזאם

 הוא השבת ביום אולם , לארץ והעובד"חנוני
 ולובש החולני, הגשמי מהאבק עצמו אתסנער
 עה"פ במכילתא שאמרו וכטה , קרש של?ורה
 קדש כי השבת. את ושמרתם י"ר( ל"א)שסות
 על קדושה מומפת שהשבת מגיד לכםהוא

 משמר שהוא , נעולה הגותו לפלוני מהישראל,
 שהוא ממלאכתו? במל לפלוני מה השבת_!את

 להוציא ח1"ל באו הנה , ע"כ השבת אתמשמר
 למו כמל דרכם 1ה אשר , האנשים סלבבןה
 ושסה , ונניתם בגיהכ"נ רק השבת אתלק*ם
 השבת עדנה להם חביבה כי יהורים,הטה

 ההופפת וקרושתה השטימית יפיה עם"איריאלי
 עובדים המה בחוץ אולם , שבת שומרי כלעל
 כל עם החולני, הממריאלי,ום לאליל בש3תנם

 עבורתם, ועוברים חנותם את 1פותחיםפגעיו
 דביהכ"נ ונק~ר 3נית השניתה כי1ח1שנים
 השבת, קרושת עליהס להשפיע דיפצשבת,
 "ושמרתם התורה אסרה האנשים אלווכנגר
 מלאכהע אבות הל"מ על טלעבור השבת"את

 : וררשו לכם" היא קרש "כי 1ח1 ,ותולרותיהן
 אולם ישראל" על קדושה סוספת שהשבת"מגיר
 עי"1 רק אם כי שבת" "תכנת באמירה רקלא_
 השבת"! את משמר שהוא נעולה "חנותובי
 ההתקרשות את סוררת שכת סעורת רקלא

 מסלאכה ההתבטלות רק אם כי ורוח,במומר
 מפני ממלאבה  "במל הוא אם  החורה,  צוויע"פ
 הנביא שאמר 11ה1 הש3ת". את משמרשהוא
 ענג כי ענג" לשבת "וקראת י"ג( נ"ח')ישעיה
 אם כי , מעצמו . 3א אינו הישראליהש3ת
 ולקרותו לחפשו בו, ולההבונן לחרורצריבים
 א1 רק "1 התורה, נשסת - נשמתומעמקי

 וממון הצפון הגרול האה2ר את וירגיש.ידע
 בגשמיותו 1מגכ1 מרוממ1 הסקרשו השבת,ביום

 ישראל עם ולאושר לאשרו יחד, גםינרוחניותו

שלום
 בהתורני לבנו יכאב מארמה

 עברנו כטעמ כי חמא" "ועל"אשמנו"
 , 1מצ11תיה התורה את קשמנו לא , כולםעל

 ושערוריה שמה רק פונים שהננו מקוםנכל
 ולעשהן אחים. ושנאת קנאה מ12ר,חמם

 התשובה תקוני כפי ואחד אחד כל עלתשובה
 הרין? ליום נ,כה ובממ ה,מן, לנו ימפיקלא
 אולמ למוגה! המשקולת את נכ-יעהבטה
 נעשה השנה מן ה,את הראשונה בש3ת !רבותי
 השבת בחלול שעברנו על חרמה לה',תשובה

 את לשמור , להבא על וקבלה , השנהכל
 הש3ת כי , ופרמיה ריניה בכל טחללההש3ת
 ובשבת והיהרות, התורה ומבצר חוטתהיא

 של וסעשיו פעולותיו כל אל היהורימתבונן
 והי לה', לשוב עליהם ומתחרט החוליסות
 הקדושה נצוצי ע,י ומרוטמתו מטהרתומעלתו
 . וסצמתיה התורה כל את לקשם , בההצפונים

 אלשר א"ר כ"ה( ש )שמות נס"ר טוכאגן
 ובכתובים בנביאים בתורה מצינו אבינאבר

 מנין ברלרה המצוות, כל כנגר שבתששקולה
 לשמור ת1כו אם לישראל הק3"ה אסרוכר
 כל שטרתם כאלו עליכם אני מעלהש3ת

 מעלה אותה חללתם ואם שבתורה,המצ1ות
 הוא וכן המצ1ות, בל חללתם כאלו עליכםאני
 ושוסר סחללו שבת ששר נץ( )1שעיהאשר
 אבן היא השכת כי , עכ"ל רע כל סעשתהידו

 , לא או הוא לה' אמ הישראלי. לאישהבוחן
 שקולה פ"ר( )גדרים בירושלסי שאמרוו1הו
 שכת הסקים ול,את המצות, כל כנגרשבת

 כ1לה, התורה כל לק*ם עי"1 יבואכהלכתה

 כ"נ( פ, )בראשית המר"ר לבאר ישד3:זה
 בו .פנע ה' מלפני קין -צאעה"פ

 א"ל בדינך, נעשה מה א"ל הראשטאדם
 הראש1ן ארם התהיל וגתפשרהי, תש1נהעיצתי
 תשובה של כחה היא כך אמר פניו, עלממפח
 ואמר ארה"ר עמד מיר יורע, היתי לאואני

4-י.
 ן וען ןן



שליכם תשובהדרכי דרכי-174
 האריכו ננר והנה השנת. ליום שירמזםור
 יפלאו: וניותר התמוה, הזה המאמרגבאור
 ונתפשרתי" תשוכה "עשיהי שאמר ,ה מהא(
 יש שיכות מה 3( נזהו הפשרה השמה

 שפתח השבת ליום שיר להמ,םורלתשונה
 אחיו את שהרנ קין כי י"ל אולם ? ארה"רנו
 ב"ר, מיתות חיבי ככלל הש נחשוגתוהנה

 כריתות על ענר א'( )פ"1 ניומאשמנמור
 ויוהכייפ תשונה תשונה, ועשה נ"רומיתת
 הרמכים פמק וכן . ממרקין 1'מוריןחולין
 וז'יל: להלכה הל"ר( פ"א תשונה)נהל'

 ולכן הכפרה. לו גומרין עליו הכאים,תפורים
 שהמה והיסורים תולה, היתה לנרה קיןתשונת
 אבל , הכפרה לו גומרין כארץ" תהיה ונר"נע

 הלא מהקנ"ה יוצא קין את כשפגעארה"ר
 התשונה הנה , נארץ ונר נע היה לא ע1ראז

 אמר, ולואת טהצה,' רק אז עשתהלנרה

 ערנה מחוסר כי  ינתפשרתי" תשןנה"עעצתי
 בתחילה ארה"ר והנה .  הכפהה את לגמורשורים
 התשבה, טיעלת אין מיתה על ני סבורהיה

 העולס, נל על סיתה הביא שבחטאו הואובשע

  טניון אבל . התשוכה לו טועלת  איןשבוראי
 ארה"ר אן , הועילה  לקין התשיבה כיששמע
 לא ואני תשובה של כחה הש  כך"אמר

 יש התשובה נח הלא והשבת יורע",היתי
 ראה"ר בס"ר ואיתא לסעלהן וכמבוארלה,
 במ"ר עי' ושסרו, השבת על מיווההיה

 ה'(, לאות טשה" "ירי בבאור י"א( לפ'בראשית

 ליום  שיר מזפור ואמר פתח "טיר שאמר:ווהו
 על גם תנפר השבת שמירת כלוטרהשבתיי
 שכת( הל' )ריש הטייו כהב ובן . וכמבוארעי:ו
 טהגי כהלכתו  שבת שומר תשוכה כעשוהוראם

  וסיתות  נריהות על  אף לו  נמחל שיהאתשובה
3י"ר.

 נאות ותשונה שפת אשר היטדכמערזה
 לכפר גרול נחן נוראיכאחת,

 השנה. כל ופשענו עוינו שחמאנו מה כלעל
 מהפשעים ממפר, עצמו עוונותינו רכוכי

 אסרו וככר . יחר נם והנפש להגוףהנונעים
 הולך אתה ולאן נאת מאין רע פ"ג()נאנות
 ומנואר , וחשכון רין ליהן עתיר אתה מיול"ני
 הולך" אהה ולאן נאת "מאין שםנמר'ש
 רין ליתן עתיר אתה טי "ולפני הגוףכננר

 רימה, נעשית שאינה הנפש חלק כנגרוחשבון"
 בבואנ1 נמצא . מרוחה ממפה נאה לאוגם

 יש היהורי את לתשונה ולעורר למומרלהעיר
 עפר עד להשפילו האחר : ררכים שנילנו
 אהה לאן וזכור נאת מאין רע הג~ף,מצר
 איך וא"כ ותולעה, רימה עפר לסקוםהולך
 ממ"ה ל"ני כאלה חמאים לעשוה. פניךהעזת
 : ולנשאו לרוממו נוכל נפשו מצר אולם ?הקכ"ה

 הכבור, כסא מתהת חצונה נשסתך כירע
 לעשתל המעלה, רם איש לפניך, יאות איךוא.כ

 רוחך את חללת איך ו כאלה טכועריםסעשים
 הנמנזותו התאות של מצולה כיון להכנםונפשך
 נכלכל אופן נאיזה השאלה מתעוררתגהכרח

  להגביהוו או להשפילו אם מוסרנ1, רנריאת
 עור אשר להאיש רק 3י הורה  הנסיוןאולס
 להוכיחו נבל  נאטן, קרשיו ועם אל עםרר
  ולאן באת  "מאין קשים. טוסר ברברי פניועל
 אבל  ותועלה. ריסה  אהריתו ני להגירן  הולך",אתה
 עלע אשר התאות, של היוהסה ביםהשקיע
 עלינו אן  אררבה הנה אלינו, ולהסשיכולהעל~תו
 ישראל שחטא "אע"פ וני  ולנשאו,לרוסמו
 להחים לקרנו נוכל לאמ לאט אז ורקהוא".

 הנה הניש. ור1ממות ה' יראת המלאהתורים,
 הוכ,חם אשר אחרי הושע הגביא נם כןכי
 ותאשמ און כית לענלות התמכרו אשרעל

 ורצח ונחש ואלה כאלהיה, מרת כישומרןן
 ר' )שם נגעו ברמים 1דטים פרצו ונאףונטנ
 ישראל" "שונה יקרא א, כזה נמצב הנהבל(,

 יקראוך "ישראל" ערנה שחטאת אעייפני
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 "יעקנ", בשם ולא טעלתך, רום עלחטורה

 שנבר הרין, מירת אה שתהפך תהיהוהתשובה
 מרת - ה'" געד וזהו: לרחמןם,עתה,

 המורה "אלהוך" היה עתה שער -הרחמים
 מפרש ז כך כל חמאה כי נורע ומאין . רין .על

 כלוטר כעוניך" כשלת "כי אחרין שלהקרא
 רק המה עליך ,2צאו- והמכשולים הצרותבל

 כל על תשיבה לעשות כי תאמר ושמאבעדניך/
 ועצמו רכו כי יען הנמנע, מן הואהחמאים
 לזאת לזה, ימפיקו לא נביות אלי וכלטאד,

 רברים" עמכם "קחו אמר: שלאחריובהכתיב
 3שער תשובה" "השעיי רבדי בהקרםויבואר

 )א"השגי
 שטע כא,שר השלישי דרך ח'ל: י'(

 ויכנע 1'שמע יקשיב והמוכיחימ החכטיטסומר
 התוכחןת רברי כל 3לכו ויקבל בהשובהויחזור
 הזה האיש והנה סרבריהכ, רבר יגרעושלא
 )כי וכו' גדול לאור מאפלה יצא קטןברגע
 ויק3ל ושב יבין ולבבו וימכית 'א,ין אשראת
 להיות על? ויקיכ המוכיח רברי שטעו3יום
 ההוא היום טן התורה ת91שי יורהו אשרככל

 לעתיכ( בינה יורעי י,היר1הו כאשר להזהרומעלה
 אשר ומעת אחר, לאיש ןנהפך התש,כה 3ירועלהה
 בלבבו, ככה עליו וגומר במחשבתו בזאתק3ל
 והטוכרים הסצות כל על ושכר זכוה לנפשוקנה

 ארז"ל וכן קלה. בשעה נפשו צרק כיואשריו

 סיד וני ישראל, 3ני חעשו ןלנו י"נ()שמ,ה
 אלא ? לחרש י"ר ער עשו לא והלאעשו
 וכו' מיר עשו כאלו לעשות עליהם שקכלוכיון

 כאלו נחשב איבריו בכל חטא אשרוהחוטא
 ועך רגלו מכף כ~למ כאיבריו מכהרבתה
 וער רגלו טכף א'( )ישעיה שנאמרקדקרו,
 כל טרפא הקק"ה והנה מתום. בו איןראשו

 שנאמר הא(ן שמיעת והיא אחת ברטיהאכריי

 שמעו- אלי ולכו א,ניכם המו נ"ה()משלי

 דברי שטיעת ע"י נמצא עכ"ל. נפשכםיו(חי
 דברי' את ולקים לשמור והקבלההתוכחה

 המציורנ כל על ושכר זכות לנפשו קנה ,התורה
 השע'ו2, וכמיס"כוהמוסרים,

 נפטור לבל א~(נו לעורי הנכיא כאלזאת
 הלב, על בהכאה רק עצמנואת

 .קחו רק ולחוץ, טהשפה רק שהן,בתפלות
 רנרי אה תשאירו בל כלוטר דנרים"עמכם
 כל את עמככ תקחו רק בביהמ.ר,הטוםר
 לשמור ונפשכם לבכם אל ששטעתםהרבריכ
 ע"י מלומר ה'" אל "ושובו 1ח1 ולקיממ,אותכ

 למרת מרה"ד תתהפך לברה והקבלההשטיעה
 , ופשעיו חטאיו על מרפא ויביא ,הרחמיכ
 יחוירנו וה' לה'. נפשו את יצרק קלהובשעה

 ! לפניו שלטהכתשוכה

 י, ר ד נ ל כ ל-
 וכדדועשוזו. ?דקכב"מבער-ד

א.
 המאתם מכל ישראל בני ער לכפר עולם לחמה לכם יאתוהירנה

 ,ל.א(. ט"ו )חקרא 3שנה.אחת
 בשאר כן אטרה שלא פה בשנה" "אחת יוהכ.פ גבי התורה ייקה טריעדקשה

 כפרה 3שנה, אחח י,( ,)שניעןה ודרשו חן.ל נוה הרגישו וכנרהחגיס?
 כשנה. אחת אלא ההא לא11

 צדיקים של מעשיהן הקב"ה צפה עולמ של ברייתו מתחרת ינאיא"ר
 רשעימ, של מעשיהן ,אמו ,תהו, היתה והארץ רשעים. שרוטעשיהן

 3ין אלהים ויבדל צדיק,ם, של טעשיהן אמ אור, יהי אלהיםויאטר
 ויקהא רשעים. של,. יטעשיהן צייקים שד מעשיהן 3.3' והחשך,האור

אלהי
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 אלו יילה מרא ולחשך , צדיקים שר מעשיהן אלו , יום יאוראלהים
 בקר ויהי רשעים, של מעשיהן אלו ערב ויהי רשעימן. שימעשיהן

 ואי , אהד יום המנ"ה יהם שנתן אהד, יום צדיקים. של מעשיהןאלו
 . ג'( )פ' 3ראשית מר"ר , עב"ל הכפורים יום זה ןזה

 יום אור, כשם צריקיכ של למעש'הן קירא הטאמר בעל הלא א( ירקרק:ייונו
 אחה לכונה כולם ולכאורה , וערב חשך פשם רשעים של ומעשיהן ,31קר

 רריש הלאה מרוע ב( היא1 היא הלא , פעמים ארפע ,ה על ח,ר ומרוע ,עולים
 תהום. פני על ייוחשך הכתג שנק ובתחלה רשעים, של למעשיהן .חשך.מלת
 ליוהכ"פ צריכים הרשעים בשלמא לרקרק יש ג( חהו"? היתה "הארץ סןורריש
 נם למה הטובים מעשיהם עם הצריקים אכל השנה, כל של עונותיהם עללכפר
 הקכ"ה להם שנתן אחר, יום המאמר ופשטיות לי1הכ."1 צריכיםהם
 ומה הצריקים, על גם רקא' משמע הכפ1רים, יום וה אחר,יום

 1 ליוהכ"פלהם

 המה ומשפיעים מולירים אבותארבעה
 או למוב להטזתו הארםעל

 החמשה את הווורה צותה ובנגרםלרע,
 , וסיכה רחיצה , ושתיה אכילה : ביוהכ"פעינוים

 המה רק המה . הסשפחה וחת , רו(גרלנעילת
 הארם ירצה אשר ולכל , נררכו להארםעומרים
 ולהאיר להשכיל למעלה העולה בררך אם ,יטם
 3יון מטה מטה לררת או החהם,באור

 עצומים אשר , המזוהמות התאחת שלהמצולה
 התגאל לא אפילו היהורי ונם הרוג'ה.כל

 שתה ולא ומרפות ונבלות אסורותבמאכלות
 3א לא ערנה הנה השנה, כל נמיכםין

 את כליל יכניע אשר ער הנפשלשלמות
 הבאות הנמבזות התאתת את וירחיק ,החומר

 לקים משרים, ותענוני ושרלה אכילהע"י
 הללו הארציות והתאוןת_ בקרני". חלל"ולבי

 ; לנרשמ אפשר אי הארם נוף בטבעהכרוכות

 מובים, ומעשים תורה 3לא הנפש, אתולרומם
 עה"פ בדבריהם חז"ל הבלשו ,אתואת

 ההכרח'ות כלומר -- תהו. היתה"והאיץ
 חהו, היתה והשתיה" "האכ'לה והןהארצי!ת

 נלי צואה גדא מלאו ,שולהתת כל כי מפגי-
 של מעשיהן "אלו - ח'( כ"ח )ישעיהמקום

 שחמאנו מה 3ל על לכפר ול,אתרשעים"

 התורה צותה , השנה כל של ושתיה3אכילה
 , נפשדתיכם אתדעניתם

 31שמן, בבשמים אפילו והסינה הרחיצהבם
 הנוף את לחזק באים המה אשרעת
 בכלל והמה , הוא לצורך 3ודאי ,ולה3ריאו
 תשכון שלמה נפש כי לנפשתיכם""ושמרתם

 רק באות המה אם אולם . 3ריא בנוףרק
 שהארכנו וכפי , ולהתנפח להתהררלהתיפות,
 הנשימ, תמרוקי דביחור ררך" ,תמימיבררושנו
 רק  ומתהררות מתערנות שהן ישנןאשר
  רוחן אח  תבן וטי בחרמן.  נפשותלצור

 טהרת ע"פ הוא זה כל אם ודעתןמחשבתן
 זאת ראת וי"ל הישראלי1 ומוכרהצניעות
 אלהים "1'3רל עה"פ בררשתם ח,"להעירו
 צדיקים של מעשיהן בין והחשך" האור3ין

 היודע ה' רק כלומר רשעים, שללמעשיהן
 מעשיהן ב.ן הזה 3הפרמ להבחין יכול ,ללכב
 האור יען , רשעים של למעשיהן צריקיםשל

 רק ולזאת , בער3וניה פה סשתמשימוהחשך
 ולכפר בזה. ולהבחין להבריל יכולהקכ"ה
 שלא ה,ה הקרוש ביום נצטוינו הזה העווןעל

 . גלל לסוך ושלאלרחוץ
 שנבאר קורם כיצרז יההנעלהההלבשה

 כ"1( )שו"מ מאמרםנקרים
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 כמנין , שם"ר בנסמריא "השמן" מוצאאתה
 יש השנה ימית כל אחד, חסר השנהיטוה
 מיום הוץ , לישראל להשטין להשמןרשות

 לינע רשות לך אין הק3"ה לו אמרהכפורים,
 הם בטה וראה לך כן פי על אףכהם,
 כולם אותם וטוצא שהולך ניון ,עמוקים
 ל3נים בבנרים לבושים ובתפילה,3תענית
 133שה ח1,ר מיד השרת, גטלאכיומעוטפים
 בבניז טצאת טה הקג.ה לו אמרובכלוטה,

 יכול ואיני השרת כטלאכי הם הרי לואטר
 ומבשר אותו כ31ל הקב"ה מיר גהם,לינע

 . ע"כ סלחתילהם
 לביהכ"נ לנו הביא ה,ה הקריש היטאחי!

 רא,נום לא אשר , חרשיםאורחים
 בנמרא המבואר הרין וע'6 טשנה, יוהר,ה

 א'( רג"ה )םי' 1במוש.ע כ'( )נ"חברכות

 3רוך אומר חרש י"ב לאחר חברו אתהרואה
 מכתבים כתב לא אם כ"ו אולם המתים.מהיה
 בתוך כהב ממנו קנל אס אבל השנה,בתוך
 מובא )הלק"מ לברך צריך אין חרשי"ב

 השנתים" .האורחים נם וא"כ שם(,בבה"ט
 כתב מהם הק3"ה קבל לא השנה ש3כלהיתכן
 פכה איוו היו לא השנה ש3גל היתכן !גקשה
 היהר1ת שמי לתשובהז אותם שעוררוומאורע
 אור שתוכל סנלי שחורים בע3יםהתקררו
 אור את להנקיע התורה, אור שהוא ,השמש
 בתורתנו נטצאו טובוח מרנליות כמה .ננהה
 ישראל של לבן את להמשיך היה גכחןאשר

 רוח אולם השנה. 3כל נם שבשמיםלאביהם
 בעיני נם ואפר אבק העלה הפוערהוטן

 , 13חנת נעין לרא1ת שיוכלו . טנליהיהודים

 טרנליותינו, ערך יקרת גורל את ולהביןולרעת
 אחת מרנלית אך לנו נשארה טחסרינוומבל
 רום .קרת את יכירו כולם אשר יוהכ"פ,והוא
 הריקות כי להתפלל. ל3יהכ"נ ובאיםערכו

 לו ועוטרים , השנה בגל השלימיםוהתא~ות
 בנפשו, חשבון לעשות שיניחוהו טבלילשטן
 , 3ראש העומר הוא הנפשי הכח ניוה"כה:ה

 ,הב ונין לחשך אור בין להבחין יוכלועי.,
 ופםולת.למיג

 נגטמריא "השמן סליצתם חין יטאריב3!ה
 רשות 'ש השנה יגעת כל וכו'שם'ר

 הכפורים" טיום חוק לישראל להשטיןלהשפן
 עומרות הנופניות החא.~ת השנה בגלכל,מר
 אבל לה', לש31 שתניחההו מבלי גררכולשמן

 התאחת טכל 1מריחק טתענה שה1א3יוהכ"פ
 ותכניע הנפש תנבר הנה , בשריםותענונות

 ש",נ( )במצוה הרא"ה כתב זכן , החומראת
 שהסאכל לפי ב1 להתע:ות נצמוינו ולגןוו'ל:

 החומר יעוררו הטשוש הנאת ויתרוהמשתה
 צורת וינטל והחטא התאוה אחרלהטשך
 עבורת שהוא האמת אחר מחפש החכטההנפש
 הרעת בני לגל 4ממתוק הטוב ומופרוהאל
 ארוניו לפני לרון בואו -3יום לעשות ראףואין
 הטאכל טהוך וטעורבבה חשכה 3נפשלבוא

 החכמה נפשו להנ3יר טו3 ע'כ וכו'והטשתה
 הנכגר היום באותו לפנ" החוטרולהכניע
 יטנענה ולא כפרתה לק3ל ראףה תהיהלמען
 הטאסר בבאור כרברינו טטש והואעכ"ל,
 "מיר הטאמר סוף גם סבואר וכוההנ.ל.
 נפשו התנכרתה ע"י ר"י א1חו" כובלהקכ"ה

 בחוסרו הנטועות והתאוות הנמיות כיאם
 תוכלנה לא בכ"ו ומקוטן. כנן עלנשארות
 ~טצאות המה כי יען , 1להשחית להרעלצאת

 . נפשו בטם:ךכנ1לות
 נם הנה והשתיה, האכילהיטיראלא

 מתגבר אחר כל אשרהטלכושים,
 נגר ולהתנאות להתקשמ , תפארהםניקרת
 לעש1ת והמנהג להמאדה טכורים 1כ1לם ,ח3רו
 וכנורע , מאר ומכוער מנונה נאופן פיהםעל
 אנו היום ולואת תוצאות. רפות לרעותמוה

 לעני השוה גנר . הלבן "הקיטל" אתל31שים
 1רש עשיר אשר יום יבוא כי להוכירנוועשיר,
 ,שלמון נאלת ואין השויס, 3בנריהםנפנשו
 ללבוש טותר א3ל גם ומה"ט הטיהה,גיום
 סק"נ ר"( )בם" הט"ו כם"שהקיטל
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 פרנרי. חז"ל ,- הנליטו זאת ואתבאו"ח(.

- נולם אותפ וסוצא שהולך "כיון :השטן  
- המה נם כי השנתים" "האורהיםלר13ת  
 לננים" בבנריס לנ~שים ונתפלה3תענית
 הכגריט גם ני שה,כרט הכונה עללהראות
 לעורר _הזה פיום להם יש נרול יתרוןהלננים
 על ונם . המיתה 'ום את שיזכירולתשונה
 הרנה יהרע" רנלים נריצת שחטאנו"החטא
 שהוכיח כמה הנשים וניחוד , להתורות?ריך
 תלכנה ופפוך הלוך ט"1( ג' )ישעיההנניא

 ה' את שהכעיפו והרגלים תעכםנה.ונרגליהם

 המארה של ולענה ראש פרה שרשע-י
 את לנמרי לחלוץ .צריכותהפר1צה,
 ריצת את והנה תרי'ר(. פי, )או"חהגעליס
 וירוץ הולך כי במשאוז לכפות אפשרהרנלים
 אור את ולהפיץ וחפר, מצוה לרכרכאמת
 טסוה תחת מתחפש רק או והיראה,התורה
 שאור הפצת או העם" סצנ *הטבתשל

 את שולל להזליך כדי הפודרנית"הקולפורה
 התורה, אור - האמתי מהאור ישראל עםהמון

 שואה ולהכיא וצלסות חשך לעמקיולהורירו
 לננות הכוחן ה' ורק , נולו ישראל עםעל

 או המה לטונ אם האדם מצפונות כל1יורע
 ריצת את לשפט יכול הוא רק הואלרע,

 בהשם לקראה ,יכול והוא הואת.הרגלים
 שריקו וזהו "לילה", או "יום אם לההנאות
 מעשיהם אלי יום לאור .אלהים "ויקראחז'ל:
 מחשנות היורע הקכ"ה רק כלומר וכו' צריקים"של
 ום. "יום", של לאורו הולד כאטת מייורע
 לכל .וקורא *לילה" מניא ונאמת מתחפשרק

 , כאמת לו הנאות 3שסואהר

 ויהי רשקים של טעשיהם זו עינ"דיהי
 ,ה צריקים" של מעשיהם זונקר

 התרחקה הענריה .האשה המשפחה. חפכנגר
 כל כי ה,מניים, החפם ורעש ססערתמיר
 לנדל פניסה היתה עים שי טלנו נתננודה
 היה - הנשים אלו - יעקנ ונית ישרים,רור
 הרעות הרוחות ספני ולסחפה למגןתטיד

 במצריפ, אפילו וראה צא נעולם.המנשבות
 נגולה ומרוכאיס מק?ניפ היו בשבים סאותאשר
 .הצטיגו וככ"ו נפרך, כהם וענרוענרים, והי כפרעה, ועריץ קשה מלך יריתהת
 נמכילתא כמנואר , הטקורהע כטגולתםישראל
 שנאמר העריות? על נחשרו שלא 1מגיןכא,
 להוד(ע כ"ר( )ויקרא ישראלית אשה כןויצא
 אלא 3יניהם היה ופלא ישראל שלשנחן
 ה,1 וכמה . עכ"ל הכהוב ופרפו ופרפשזה

 ולרוון,, "שני או .ולר" של מהשמפםרחוקים
 כחוטה נתנום או היאורה השליכו הכניםאת
 כרור וגם אחר'. נכרם "ששה ילרוונכיז

 , שמימי ערן גן הסשפחה חי היושלפנינו

 רוטפוה , ופהרה קרושה , טהורה אהבההכולל
 האגררלומטיח ! הזמנים נשתגו ומה הנפש.ואצילות
 זוהסה והפקרות, פריצות הסלאההנכרית
 ער מעשה גם יעקנ. כיתה הונאווטומאה,
 פר1ץ יחר, ונפשם נופם את המאנריםואונן
 לנפשם חשכון נותנים אינס כישראל.סאד
 כרת, אמור שהוא נרה שי החפאמגורל

 שפרש וכפי כנים נלא וערירי כרתשהוא

 לר"ה נררוש שנארנו כטהמנוגעים, יהי והכנים ני(, )כ"ה כשכתרש"י
 "3קר ככחינת וחוא המשפהה,לטהית

 לאמ .לאפ וגרל ההולך הכקר שר ביוערכ".
 , היום חצות ער תקפו נעצם כ"כ יאירלא

 לאט וסתגכרים הולכים הערנ צלליוכן
 המשפחה חפ גם כז . הלילה כחשכתלאט

 אם 31קי.. *ערנ כנהינה הסההישראלית
 קרושת פי על נפהרה ומתנהגים ח*םהסה

 לא שעור , הבקר גאור א, ןהמצוההתורה
 נגרול ..לאפ לאמ 1יצליחו יאירו יום,ראה
 אורו, -יזרח השטש לאור אשר ישרים רורוחגוך

 ולעמם. להוריהס 1לגאון לחפארת אח"כויהי1
 וסתנהגים וחים .וירתו ה' מררכי הפריםאנל

 ינ'* הנה , ו,והטה נטוסאה , הנכריםכדרכי
 וננפשם. נגופם וםטנעים כחשים כניםלעולם
 אבל צרעתם, עור גראתה לא שנקטנותםנאף
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 וטתגכר ההולך "ער3" כבחינת הם3אמת
 ותתרחכ תגרל כן ואפלה, לילהלאישון
 משחיתים, כנים של רור ויגרלוצרעתם,
 , ועסם א3ותיהם לרראון ומופקריםפרוציפ

 של מעשיהם אלו ערב "1'ה' י שאמרון!הו

 הס המשפחה כחי מעשיהם כלומררשעים"
 והאפלה החשך עלטת אשר "ערנ"3כחינת
 כקרושת ההוטאים כן כלילה, אה"כמרגלה
 פרי את אז יראו כניהם ,כשיגולו המשפחהחי
 של מעשיהם אלו פקר "יהי המנוגעים.,רעם

 11 ככחינה הצריק'ם מעשה כלומרצריקים"

 ותפארתו 1הרו אשר "הכקר" פרמיוןהוא
 . ה'1ם לא1ר אח"נסתגלד

 , אחר יום הקב'ה להם שנתן , אחר"יךכמ

 לח!"ל כי הכפורים" י1ם !ה ו ,הוא'
 שני, יום הלאה התורה שאמרה מההוקשה
 ראשון" "יום אסרה לא והכא , שלישי'ום
 היום גרול כי ופרשו וסרוע, אחר. "'וםרק
 נל את ומאחד הטאנד 3הי1תו לארוננ1ה,ה

 הרחוקש האנשים ואפילו לה'. לש31ישראל
 היום הוא יוהכ"פ הנה מהיהרות, השנהכל
 "יום ונעשה , השטן את נ31ל הקכ"האשר
 לכפר , ומהרתו כקרושתו .שראל לכלאחר"
 עה"פ כפמיקתא שאמרו וכמו חמאתם,על

 השנה ימות כל אני שחורה א'()שה"ש
 ה' מחמרי היה 11ה הכפורים, כיום אניונאוה

 וידבו יחמאו האנשים ז~שר וראה צפהבי
 הקפ"ה כרא הכריאה 3תחלת לואתלפשוע,

 על לכפר הכפורים" יום "!ה אחר יוםאת
 "מתחלת חן"ל שריקו סה ו!הו ,נפשותינו

 הקפ"ה.. צפה ע1לם שלבריתו
 להלהי3 ר3אי י"ל המומר התעוררותךבכז-ר"ך

 קרושת גורל את שנערין כוהאותנו
 כפורים ליום חו"ש נצטרן לבל לה', ולשו3יוהכ"פ
 אמרו רהלא הצריק, מיתת כטו , השנה אטצעשל

 או פכפרת, צריקים מיתת א'( כ"ת)מו"ק
 'שמעאל ר' כ'( )שם שאסר כסה , הכניםסיתת
 אחר. אמון אל אכליו, תנפוהו ע.~נותיורבו

 וממרת תעורת וכרון על כי אם ! רכות'ולזאת
 חג נכי .כמו , השנה כל היהורי טצווההחגים
 את תלר לטען התורה אמרה רהלאהפפה
 מ"1( ןר3יים חיך ימי כל מצריכ מארק צאתן.יום

 כ1 והגית אטרן רהלא תורה, טתן גכ'וכן
 נפור יום על א3ל ח'(, א' )'הושע ולילהיוסם
 הכפורים" יום !ה אחר "יום ח1"ל:אסרו
 , הכפורים יום לכם יהיה אחר יום רקכלוטר

 ע"י 3שנה, כאלה יטים איוה הלילהולא
 ע"1 ריקה התורה וגם . וכרומה צריקיםמיתת
 כני על לכפר )כו' לכם זאת "והיתה3אמרה
 לכפר כלומי כשנה" אחת חטאתם מכלישראל
 ולא , כשנה אחת רק יהיה 'שראל כנ'על

 כשנה. כפ1רים יטי איוההלילה
 שלמה 3תשובה לשוב לננון את יח1קדדק'

 ושלום ח'ם כשנת כלנו ונחתםלפני1,
 ! 1'שועהגאולה

 י. ר ד נ 5 כ5
 קבריהם. בתיהם יעשושלא

ב.
 רבנן כ"א( ש. )רקרא כמד"ך ע"ן דדרשן א'( כ"1 )תהלים וישעי יוייהי

 ביוהכייפ. וישעי ברייה אורי ויהכ,פ, ברי,ה קראפתרון
 ליוהכ'פ? "והישעי, לר'ה .האור. את יחמו מווע להביןךיןמן
 הש"ץ קודם ויסייםה הש"ץ עפ בלהש שהחיינו ביכת יוטיינכון

 מק"ג(. תרי"מ ס" יה"מ אמןשיאמר
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 תמוה הוה המנהג הראשונה 3השקפההנה

 השנה על עי! נעיף אם כימאר,-
 משפהות וכמה אנשים ככמה כי נראההע3רה,
 אשה 3חבליה תזעק תהיפח פה ד', ידנגעה
 פה נעיריה; נעל מות על לימיםצעירה

 בנה - במנה פר' את אשה ותבכהתתמרסר
 אשת על איש יקונן פה באבו; שנקטףהאהוב
 "ה על1מיה; יסי כמנחר עליו שסתהגעורי1
 על קמנים, יתוטים פ,עקתם שמיםיקרעו
 איש פה 1 איננו כי וטכלכלם, המפרנסםאביהם
 1רים; בידי שנבלע ועשרו רכושו על רוםיאנח
 שנהפכו בתיה על טקוננת אחת עירפה

 הגרולה ההבערה ע'י מפלה ולמעילנלים
 הקטנים ילריהם ינשיהם המה , בעירםשהיתה

 3גד להם ואין , השמיכ כפת תחתסתגוללים

 להניח וככת כר ולא מערומיהם,לכסות
 פה ; רעב חרפת מובלים והנם ,מראשותיהם

 נהפך משכבו וכל. רוי ערש על אישישכב
 נואש אמרו כבר הרופאים וכל 3חליו,,~ליו
 הצרות עליהם ב3ואן האנשים אלו 3ל ;לחתו

 נואשו כנר למעלה, המפורמותוהמצוקות
 י חפץ נהם שיש לימים ולהגיע עטודשי,כלו

 ירבה, עצמה אונים ולאין לעיף כח הנותןוה'
 כל את ולסכול לשאת ועז כח להםנתן

 . ה,ה כהיום חים והנם , האלוהטאורעות
 הרחטים אלהי לה, והלל תורה יהגה לא טילב

 ? אלה כל את לשאת ועוררם ח1קם רחמםאשר

 השנה כל עברה עליו אשר האיש הואומי
 וראגה עצב מאי,ה ירע ולא , ובנחתבשלום

 תקותו את והחלישו הכשילו אשר , סחלהאו
 שיש לימש ולהגיע לשאתם שיוכלו3טח1גו
 כולנו אנחגו הנה ה1ה כהיום ולכן חפץ1פחם
 אבל שהחתנו. כרכת ומברכים לביהכ"נבאים
 לא מרוע ננרממה, כלחש אותה נברךמדוע
 כאשר עצומה ובהתרגשות רם 3קול אותהנברך
 3עצמל לולנ ה% בברכת הלא- ו נפשנ1תאוה
 ע?ומה ובכוונה רם כקול שהחיגו טברכיםאנו

 ומכש"כ סק"ג(, רי"ט )סי' המג"אכמש";

 יעוררו רגשותינו גם אשר הוה הקיושבהחג
 , והתלהבות תורה כקול אותה לברךאות:ו

 "אטן" ורק ונלחש, 3חשאי כרך ,הוסרוע
 1 רם כקויגענה

 שמערו לאיש קטן ציורע.פרי23ראר
 לנושיו, הרגל את ופשמ ,קרסוליו

 'וכל לטען להחזיקו נרצותם הטלויכאולם
 ,טן את 1ארכ1 1חסד מ31 עסן עשו ,עסוד
 כינתים יוכל למען , ירוע לומן החובותפרעון
 יפול ולא לנושיו, לשלם מ1ומניםלהשיג
 הטןב את לשער אין כי אם והנה .בנופלים
 כ"1 אולם , כ1ה הטלוים עמו שעשווהחסר
 החובות, לתשלום מ1וטנים השיג כינתים אםהוא
 , מווטנים טעות השיג שלא רק לא אםאבל

 ~ליו השתרנו הומן הארכת כטשך אםכי
 את בארכם הסה כי אם הגה , חרשיכחובות
 הלוה אכן , למובה חשבו בוראי הפרעון1טן
 גרם 1את הלא הן כי 1ה, על לשמח יוכלבל
 חרשים, חו3ות בעול צוארו את להכניםלו
 טכל יקרים ה1ה העולכ חי אנחנו, גםככה
 הארם יוכל הלא כהם כי , התכל וחטורותהון

 עי"1 ולסא מונים, ומעשים תורה לולרכלש
 1את את להשינ יוכל שלא מה נצחים,לחים
 התנא כמאמר המיתה, אחרי אופןכשום
 וטעשים כתשובה שעה יפה ר'( )פרקבאבות
 הכא, העולם חי מכל ה1ה כהעולםמובים

 הפרעון זמן את לנו מאריך הק3עה אםולכן
 המוב את ולתאר להעריך אין , שלמהלשנה
 כ"ז אולם , כ,ה עמנו שעושהוהחסד
 תשובה בתורה, השנה כל אנו עמוקים אםהוא

 - ומע"פ  חורה -  טזומנים ורוכשים ,ומע"פ
 לחמוא עור טוסיפים אם בי ,  אוטץסוסיפים  אני  אין חלילה אם אבל  חוביחינו,לחשלים
 הקג"ה כונת כי אם הנה עול',ולעשות
 אצלנו אולם לטובתנו, בודאי ה1מ:בהארכת
 לשמח אופן 3שום יהננו לא הפנימי,הרנש
 רם בקול שהחתנו 3רכת את ולברך , נילאלי

 אם גדע לא כי מפני עצומה,וכהתרגשות
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 העברה השנה ככל שישינו הט1ביםהמעשים
 כרכת ולברך לשסח נוכל 1ח1 הסשקלת,יכריעו
 הרעים המעשים חלילה או ים, כשישהחינו
 בברכת לשמח גוכל לא יא, . המשקלת:כריעו
 'ומכוסה כספק סומל הדבר כי ומפני ,שהחתנו

 בלחש, פברכים אנחנו לכן עלמה,כצעיף

 כבורו שם "כרוך נכי ח,"ל שאמרוע"ד
 א'(, נ"1 פסהים )ועין 3משאי לומרטלכותו"

 הנה הצבור, להוציא שמברך הש"ץאכל
 וסש"ה , הם וכאים כחוקת ככללהצ13ר

 רם. 3קול שהחינומברך

 הקדשים קרשי מבית 3צאתו הגרולהכהי
 ה"נשים על מתפלל היהניןהכ"פ

 והרוח ונשפלה, כעסק ההר כתהתיותהדרים
 והיה ואבנים, חול כתיהם על טשליךה'ה
 או , 3שמף יורר כשהסמר או , אותםסכסה
 על החול ומשליך ההרים טן קצת עוקרהוא

 תחת מהים שם הררים האנשים והיו ,הכתים

 טתפלל הנדל הכהן היה ולכן וההול, העפרגלי
 : נוסחה ווה , מיוחרת תפלה ביוהכ.פעליהם

 שלא רצון יהי אומר היה השרון אנשי"ועל

 פרק יומא )ירושלסי קבריהם" כתיהם'עשי
 גם הנרול לצערנו רכותי! כן ל1(.הוציאו
 כראותנו' 11, תפלה להתפלל עלינועתה

 כנינו בחנוך השוררת הנוראההאנררלכופיה
 ה,רהע והשאיפות הרוחות לרגלי ,ובנותינו
 לשרש לעקר היהורי, כית על וצרותהסוערות
 1לכב1ת סבא, ישראל כית יסורי אתולהרס
 והאמדנה התורה אור - האמיתי האוראת

 הסה משליכים . ישראל 3ית כל נשעןועליה
 כל על בליסמראות ואנני שקוצים מיניכל

 אותו לככוש כרי ישראל, ככית ויקרהקרש
 סאויבינו ולמחסה לפגן תטיר שהיההסבצר
 ישראל כית את ועושים , והחיציניםהפניסתם
 הראשון האשם הוא ומי . קבריםלקברים
 והאטהות האכות סנא? ישראל כית3ה,ר3ן
 חמאת לפתח כי להכין רצו לא הם !עצמם

 לבגיהם שהורישו 1הסרות החנוך אותו -רובץ

 כית את והחריכ שהרם הוא הוא ,ולבנותיהם
 ובנהעיהם 3ניהם את הרחיקו היהורי.ופשפחת
 הישראליה, ופהמסורת וסגולותיהטהתורה
 הורה נכרית תרנות כרכי על וגרלוםוחנכום

 הם הישראלי, הילר ונשטת לב לרוחלנסרי
 המוררנית האלילות 3עד הכית את סנרולא

 את הרעילו אשר , פהנכר,ם הלקוחההוכנית
 פתאום ול,את , באבו 3עורו לאמ לאמהגער
 סהם הלועגים כת או כן לפניהם רואשהם

 3גים לא לפניהם הם רואיםוממנהגיהם,
 את חוריהם את השונאים נערים רק ,מסורים
 מעצמם שהשליבו נערים תורתם, ואתעמם
 כהוללה; הפר,צימ , ארץ וררך סוסר , נסוםכל

 שי ! בכתיהם חים קברים קברים ,והפקרמז
 ? כעצמם האטת לא האם , האלה הקבריםעשה

 בתיהם יעשו שלא רצון "יהי : נתפללוע"1
 ובשפלה כעטק יושבים סאחינו כמהקבריהם'.

 ראשיהם ועל , אחיות ומרינות ר1מניה יהוריכמו
 ואבני- תצים אבני ועבור שמף ישמפוןי1רמון

 גורות עליהם גחרים יום וכל ,בליספראות
 , ובנפשם 3נופם כלה עש,ת לסען ,רעות

 עליהם תם השמים, סתחת שסם אתולמחות
 ידווי איש כל לנ יתכוץ יא אין יאחי . י תפלהנתפלל

 והנורא הקרוש הרנע כאמעו יכ
 צקךרינו סתאספים פה, כולנו עומריםשאנו
 משתה וע1שים לביהכ"נ, טמוך האולמומבאחר
 וקוראים כחוץ עומרים ופריצות, הוללותשל
 בביהכ.נ, להתפלל ההולכים להאנשים , יםכקול
 13ול. או 3חנם ולשתהע לאכול אצלםשיבואו

 השברח ה,את אנוראה החציפות אתוכראותנו
 מכל "אשמנו קוראיפו אנן , האנושיות גבולכל
 אנו העמים כל אצל רור"! מכל כושנועם

 המה ובכ"ו וארומים" "שמאליםמוצאים
 ,ולתם, של והאנושיות הרגש אתפתחשכים
 הנכרים צעירי שית;פלו ראינו לאומעולם

 אדיהם בליל ההולכים את להניאהשמאלים
 החצופים הארומים שצעירינו כררךלהתפלל,
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 "אשסנו מחורים: שאנו ו~הו כיוהכ".עושים
 את להכעים שיעשו נתבל עם אין עם"ספל
 כלני הני שעושים כררך רנשוהיו, ואתןולתו
 רק אפילו ממקומו יתר הלנ משלנו.דחצופי
 את נעלעל אם כי , כאלה רכריםלשמוע

 כי מוצאים, הננו העסים כל שלההסתוריה
 ישכו כבהסוה, פראים היו הקורסיםכרורות
 והמכוערים הנסים וטנהמהם וצלמות,כהושך
 כל כסעט עתה אולם עולם. לרראוןהיו

 יורח עליהם ונם , לאור מאפלה יצאוהעמים
 ע"פ - אנחני כן לא . והאנושיוה הרעתאור

 בעקבי צוערים הננו רור בכל - אנותעורתנו
 את כי דור1 מנל "ננשנו זל,את , לאחורענק
 עתה רואים הנמ מעולם, פללנו לאאשר

 החנוך רק כוה? רור הסכ ומי 1ה.כר~רנו
 צעירים של רור ונרל חנך לשמצההפרוע
 ובסחנה בכלל ואפלה חשך הסניאיםכאלה,

 . כפרטישראל
 , קדיטה הפונה טאסרנן את ננאר1ער?ך;

 לא אם נעוה"ו הארם חי כיירוע
 כמשא"כ חשך, נשם נקראים ררכו, אתיוכה
 )תהלים רנייך לרגלי נר עה"פנפסיקתא אמרי וכן י"ט(. )סשליר' כאפלה רשעיםררך
 שהוא ,לאדם רומים? דושעים לסה קי"ה(קי"ט
 הניע בה, נכשל לאנן הגיע כאפל",מהלך
 ישעימ ררך שכתוב הוא בה, נפללגוסץ
 הצריקים אנל יכשלוי כמה ירעו לאכאפלה
 לאכן הניע לפניו ונר הסהלך לארםרומים
 אמר כך סשתסר, לגוסץ הגיע מפנה,סר
 התורה לי האירה שנת לחלל באתירור

 מנת סחלליה ונף השכת את ושמרתמשנאמר
 בר'ה והנה עכ"ל, הענרות לשאר וכןיוסת

 שיחל ולשפוך להתפלל לבוא אחר כליתעורר
 השנה ככל כאמת וושר האנשים נם ה',לפ"י
 יניחו לא ואפלה, חשך כאישון הולכיםהנם

 לא יתפללו, לא ק"ש, יקראו לאתפילין,
 שמתגאלים סהם יקצתם השבה, אתישמרו
 השנה כראש ונכ"1 אסורות, בסאכלותנם

 את ולשמוע כצבור להתפלל לניהכ"נינואו
 האלו כימים יחאמץ אהד כל וככללרוקקיעות,
 ימי שסכל נאופן ופע.מ, כתשוכהלהרנות
 כשם לקרא נוכל ר"ה ימי אה רקהשנה

 בראש 4ח1?י רבריהם ו,הו האורה","ימי
 לפי ואחר אחר כל אסנם אם והנההשנה".
 , אזרה ימי האלי היטים שיהיו טשתדלערכו

 הרין ע"י נכ"1 , ובתשונה נתפלהלהרבות
 להישע הארם יוכל כל , כהם השולטהקשה
 כו אשר הכפורים ניום ורק נרינו,ולוכות
 הוא הוה היום וכל ולקטרנ להשטין השטן יוכללא

 כי הטו? לה' ופקוים נתשוכה, ופרכים לה'קרוש
 הוא, האהרון יום כי אהרי הטאחם, עליכפר

 שנושע נקוה ה,ה נהיום ולכן 1 איסהי עכשיו לא1אם
 ניום "וישעי שאסרו: ו1הו בריננו.ונ,כה

 להשטין יוכל לא שהשמן ע"יהכפורים"
 שיחתסנו לה' כולנו נתפלל ולכן .ולקטרנ
 תורה כהם ייש חים טןנים, חיםנמפר
 סעשי את נחקה שלא חים שסים,ויראת

 ורק מרם, רצון להפיקשכנינו,
 למען ותורהו, ישראל מאלהי רצוןלהפיק נתגמ"

 יעוררו רנשותינו הכפורים ניום הנעל"טבשנה
 רם בקול שהחינו ברכת את לנרךאותנו

 כי , בנפשנו ונרגיש שנרע ע"י , רבהונשסחה
 והוספנו , וכסע"ט כתורה השנה ככלעמקנו

 ה'. בענורתאומץ
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 חפציהם. לכלדרושים
 ב'(, קי"א )תהל" חפציהם לכל דרושים ה' מעשיגדלים

 לפדיון מילהע לברית לנשואין)נאומים
 בודדים. ולמקרים מצוה לברהבן'

**
 ה. נ ו ת חל
 המשפהד. הייימודי

 אל הבאה האשה את ה, עדים;יהן והזקנים כשער אשר העם כלויאמרו
 י"א(. ר' )יות וכו', ישראל בית את שתיהם אשר:בנו וכיאה כרחלביתך

 מרוע 3( 1 ורבמה כשרה ולא , וכלאה כרחל רוקא ביכוהו מרוע א( לרקרק:ריגם
 1 הגכירה לאה לפני הצעירה, שהיתה רחל אתהקרימו

 בא"ה סקדם עדן בגן יצירך כשמחך האהובימ רעיפ ועשמחגפומח
 וכלה. התןסשמה

 והנה א'(. ח' )כתובות לב ובטג נשטחה שיצליחו גלה לחתן בתהי83ר'ש"י
 בלתי החרש, ה,ונ את איתה לגרך הזאת הברכה הראשונהבהשקפה

 והכרק מארם, מיושב בלתי העולם היה היצירה אחרי הלא הן כי . כללפובנת
 כהם לשמח הנעשים , ומנינו צעירי של והרקורים הטוסיקה והנגינה החיצוני,והקסם
 ולכאורה אז. נורעו לא השסחה, את לפאר עצמם, את או והגלה החתןאת

 בברבה הוונ את עתה שנברך ער נרולה, כ"ג להי" יכלה היתה לא אוהשמחה
 1 מקרם. ערן בנן יצירך "כשמחךשל

 : בכל השלשים המה שנים ייינבכל

 תתן לא האהבה , והחשכוןהאהבה
 המוב ~ , והכעור היופי בין להבחיןלהארם
 שיראה מכלי בסנרש תכהו האהגה ני .והרע

 היא הענין. של השלילי ולצרכהמנרעות
 חשטנ" לחשוב תתנהולא

 להניא רגים,
 נם ררגו .ישרה אם והתבונה הרעתגפלס
 והחתהתים המכשולים כל על גם ,נעתיר

 לקול ישמע לא , יתנבר גררכו לשטןהעומרים
 ולפעמים , 3אמת פונהו רורשי ומטיניוהוריו

 יוסיפו עור האהבה לררך והעכוכיםהמניע"
 אהבה, כסות ע:ה כי , האהכה מרורת עליטמן

 כל בראש מקום לוקח הוא החשבון כןלא
 במועצות להתבונן ררגו יעשה לאט ולאמ ,וחג
 הוריו לקול ישטע , פעלו וישר טוב אםורעת

 ע"י אם עולם של חשבונו , יחשובויועציו,
 נהענינים ושאיפתו לנ:טרתו להגיע יוכלבחירתו
 עם טובים חים לראות , והנשמיםהרוחנים
 בנונע רירה לנבי וכן כחר, אשרהאשה

 והאהבה,להחשבון

 על רק הנבנה ש:מנ כשם כי ממילאמךנ2ן
 שהפצג לטצא קשה , לנרהאהנה

 ותננמעו בצורתו רבים לימיפ יעמורה,ה
 פנימיות או היצוניות סבות ע.י רוב וע"פרואשונה,
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 כי , לרועץ תתהפך ולפעמים , השפעתהתחלש
 הנבנה וחג נם כן לשנאה. תתהפךהאהבה
 מהכרת היוצאת האהנה בלי להוריה השכוןעל

 בכחו אין ל2רו החשבון כי , יתכן לאשניהם
 והתכונות הרעות הלבבחע את ולחברלאחר

 לחשבון אהבה 1יפה -אחר. לנוףלעשוהם
 . לפהילהכשסן

 יסור על הנננה ה,מנ הוא מאושרזלולם
 אז כי , יחר נם והחשבוןהאהבה

 בשעה ונם ברומיה. הכל -את לשאתנכחו
 הנה עורף, להם פנתה ההצלחהששמש
 וכח אומץ רי ויתן , וח,ק עריף תיי רבימ,לא
 מובים לימים ולחכות , הכל את ולכבוללשאת
 להם .תאיר ההצלחה שטש אשר יוםמאלה,
 שחורים עננים אחרי כי , בשחקים כהירכיום
 הרוחות מערון ואחרי , השמש וריחתתבא

 נחוץ ול,את ומוב. צח אויר יבאוהוועות
 והאהבה החשבון שה,חברו זחנ לכל מארוררוש

נם.יחד.
 שלמו וחוה ארם של הראשון בהוחגדהנה

 כי השלמוח, צר על יחדיו והחשבוןהאהכה
 ראה הוא כי מפני יבא בא האהבההערר
 , בשלמות או ניופי אם ממנה ;אהאחרת

 שיוכל מבלי פנימה בנפשו שרמת יעשהווה
 וכן , בחירתו לאהבת לבו ככל להתמסראח'כ
 שלא הראשון בה,וונ אולם אצלה. נםיקרה
 הנה , וולתם בעולם אחרים אנשים א,היו
 הנובעת מהורה אהבה ארני על נומר א,,ווגם

 . והנפש הלבמעמקי
 הוא אלה בימינו אשר החשכון מצריכנן
 ,הנ, כל גראש חשונ סקום לוקה.
 כי כ"כ, ומרים הקשש החים מלחמתלרגלי

 הממחר ענפי בכל ועצומה נרולההתחרית
 . והפועל העובר מצב הוא מ,ה מוב ולא ,והעסק
 היתה הארץ כל הלא הראשון כהווונאולם

 כל נאין טמגה ולשטע .לאנלהלסניהם
 כערות חמרות היו חרוצות ירים ורק ,מפריע
 ולואת הארמה" את לעכור אין "וארםההורה

 שלטה, שמחתם היתה החשכון מצדנם

 התלכרו וחוה ארם של הראשון שב,וונ2אופן
 ומפני יהד, גם והארנה ההשכוןור~עאחרו

 הנ"ש. ועליצות שמחה ברוב כלולתם היתהכן
 לברר אלה בימינו לנו שפרה מהדמעיןה

 ; ו,הו , כפולה כשמחה הווגאת

 - והאהבה החשפון כנגר - תשמח"שמח
 כשסחך - והכלה החתן - האהוניםרעים
 היתה נמח א, אשר מקרם' עדן כנןיצירך

 האהבה חסרו שלא מפני , שלמהשסחתם
 . וכמבואר ,והחשכון

 , נשיו שתי את צשנשא אנינו יעקב אצלבם

 רוחנית במררגה והאהבה החשפוןהתלכרו
 . ועולמ1 קומתו שעור ע'ש וקרושה נעלהמאר
 הכחוב כערות האהכה, מצר היתהרחל
 בעיניו !יהיו שנים שבע פרחל יעקבתעכר
 כ'(, כ"מ )כראשית אותה באהכתו אחריםכימים

 וממנה יתד כימטנה החשכון, מצר היתהלאה
 בטדרש וכמבואר יה, שכמי עשר לשניםפנה

 י'א, ר' רות שמעוני גילקומ )מובאתנחומא
 לא וג.' 2יתך אל הגאה האשה את ה'יתן
 אלא , וכרחל כלאה אלא למימר קרא צריךהוה
 מלאה שלו כנהדיין וכל בוע, שיצאאע"פ
 נשהענר שלא רחל היתה הפית שעקרמורים
 , עכ"ל רחל כשביל אלא לבן פביתיעקב

 שבארנו. כמו,הוא

 נהגרכה גוע, את נם 3רכו והעם ה,קניםדכ:ן
 ה' "יתן וארנה" "חשפון של הואתהכפולה

 נר - כרחל ביתך אל הכאה האשהאת
 והקרימו - החשכון נגר - וכלאה" -האהבה

 גראש חלק לוקחח האהכה כ' מפני לחלאת
 . ,וונכל

 "שמח הנעלה: ה,ונ את צרך אנחנובם
 יצירך כשמחך האהובים רעיםתשטח

 מיוחרת בברכה החתן ואת מקרם" ערןנגן
 כרחל כיתך אל הכאה האשה את ה'"יתן

 למוב וחשבון 3אהבה משוש ותשישווכלאה',
 . הימים כללכם
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 ה. נ ד ת חל
 והתכדנות. המדותהתמזגדת

ב.
 אשה יקרא לזאת טבשרי ובשר טעצמי עצם הפעם זאת האדםדיאמר

 אמו ואת אביו את איש יעזב כן על זאה לקחה טאישכי
 כ"ר(, כ"ג 3' )3ראשית אחד לבשר והיו באשתוודבק

. 

 "על הכהוב ה13ר גם ב( שס. בפרש"י יע' , באיר צריכוה הפעם" "'אתהמלים:
 והתלאה העמל כל אחרי קשה נ( מ1כן, איננו לרלעיל יעובי'כן

 ואת אביו את יע,ב בן על התורה אסרה כנם, את שיגרלו ער ההורים אתשימצא1

 לבניהם ועטלם מרחתם , ט16לם כער להאבוה והתשל1ם הגמול הוא הוה 1אמי
 להאשה גם התורה אטרה לא טר1ע ד( ? היריהם את יע,בי ה3נים יגרל1שכאשר

 1 כבעלה ותרבק אמה יאת אביה אתשתעוב

 בא"ה טקדם עדן בגן יצירך כשטחך האהובים רעים תשטח21מדה
 , וכלה חתןטשטח

 )כשב"
 א'(, ח'

 נכארה ועתה הקרום, ברריש הערני כבר ה,את 3הנרכה להעיר שישמה
 . , אחר3אופן

 והאחרות האמון שא ,חג כל שלהאושר
 כי , והאשה האיש 43ןהשורר

 שניהם , טייחרים 3בהים נלרן הלאשניהם
 ותכונות טנעים כעלי שינים היריםאצל נתחנכי

 י הכיר 1לא רעו ' שלא עברי 3שנים עשירייתמיוחרים,
 הנשואין בברית נואם אחרי ועתה זה, אתזה

 ובדעה בתכונה אחר באיש להיותעליהם
 התורה ררכי ע"פ וללכת ( אחר וברצוןאחה

 שכינה וא1 , כישראל נאמן בית ולבנותהיראה
 איש יעז( )סומה שאטרו כמה , כיניהםשרויה
 איכלתן, אש וכו לא , 3יניהם שכינה 1כ1ואשה
 ישיכנו שמו את חלק שהרי שםופדש"י
 לא ואם 3אשה, וה"א כאיש יו"רכיניהן,

 , מניניהן שמו מסלק הקכ.ה1כ1
 אש ונמצאי

 כמה ? 1את את להשיג קשה כמה א1לם ,ואש
 רעה בעלי אנשים שני של לביח לאחרקשה
 כל1להם, חג 3יום גם הו1ג אם מעתה יפלא ולאורצון1
 ולפעט,ם , כ"כ ועלי,ים שמחים אינםלפעמים

 ידעני ולא רימי.עיניהם, כין. .נרא1. רטשתנם
 , שמחה של רמעע1 באטת המה הרסעותאם

 שסחתם יחוה ארם של הראשון 3ווג כןלא
 היתה אשתו הלא הן כי 3אמת, שלמההיתה

 מבשרו ובשר מעצמיו עצם ממש מג1פיחלק
 שניהם הי1 ונמיבן התירה, שאמרהכמה

 , אחת ותכונה רעה3עלי

 הראשין ה1חנ בין יש גרול חיק לפ"ינמצא
 האשה ה3אים, לרורית ארסיחוהשל

 מבשרו ובשר סעצמיו עצם כהיוחההראשונה

 אחר, "נע תטנה לשניהם היהג1ראי
 אחוה כאהבה לחיות א1 להם היהיהנקל
 עצם כי אם הכאים ברורות כן לאושלום,
 לפלוני" פלוני "3ת קרומה ג,רה היאה,חנ
 ונתחנכו נתגרל1 הלא בכ"1 פ'(,)פוטה
 השונים הורים 3רכי ועל טי1חרים,3בתים
 גם הר3ה פועל 1ה ובמ1בן , ותטנתםגטבעם
 לו בקחתו האיש על ול,אח , יריכם יוצאיעל

 אבותיו, .טבע תכ1נת את לע1וב החובהאשה
 לטבע "נהנתו טבע1 תכ1נתו אתולהתאים
 . כה נפשו רצתה בחירתו האשהוחכונת
 רנתנ הנ"ל, הכתיבים מבחריםדב:זה

 הראשון הזוונ ננד טרכרהראשון
 וכשר מעצמי עצם הפעם ואת הארם*ויאמר
 רק - הפעסיי ",את כלוטר וכרטכשרי"
 היא כי טפני וחיה ארם של הראשוןבה11~ג
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 האדם על וון מ3שרי" ופשר מעצטי"יצם
 שמרכר השני הכתוכ אכל . מאומהלעשות
 את יעוכ כן "על אמר הבאים דורותוגר
 את יע,כ כלומר כאשתו" ורכק אמו ואתאביו
 אותם להתאים ויראה אבותןו ומכעתכ,נת
 אחר" לכשר "והיי כאופן , אשתו ותכונחלפכע
 שלא וטה וחוה. ארם אצל שהיהוכררך
 את שתינ האשה על גם ההורהיותה
 מפני 3כעלה. .להרכק ותראה אכותיהתכונת
 לה" ניחא רהו 3כל "אשה אמרו הלאכי

 את לעוכ מעצמה מתאמצת היאהץמיר
 אניה, מכית עמה שהכיאה וההנהגותההכונות
 להרכק והמונעות האהכה בררך לשמןהעומרות
 על עומר הוא לפעמים האיש כן לא ,3בעלה

 מצאה לזאת כה" ימשל "והיא ומקיםרעהו
 אכיו את יע,כ כן "על לאמר: לנחיקהתורה

 3אשתו". ודנק אמוואת
 של ה3רכה גרלה כמה מיןיכמונתה

 רעים תשמח "שמח חתניםכרכת
 אשר מקרם" ערן 3גן יצירך כשמחךהאהיכים

 מאר, גרולה הארם שמחת היתה בפחאז
 עצם טצלשתיו אחת היתה אשתובאשר
 רצ1ן , מכע וממלא , מפשרו וכשרמעצמיו
 נכרך אנחני כן לשניהם, היה אחרותכוגה

 שלמה, תהיה ששמחתט הווגאת
 שיחי~

 -כבווג ממש ורעות, ושלום ואחוהכאהבה
 3זה להם למוב אחר, ורצון כדעההראשון,

 . ןוככא

.,.
 ה, נ ו ת חל

 ישראל. תורת ע"פ המשפהההיי
ב.

 וברחמימ, ובחפד ובמשפמ בצדם לי וארשחיך יעילם, מוארשתיך

 כ"3(, כ"א נ' )האע. ה,. את ויךעת באמונה ל'וארשתיר

 ו ירמ,ון מה וכנגר "וארשתיך"ו הפעמים שלשת המה סה להביןדיו[ן

 וכו,. לי ממודשת את הרי להכלה: אומרף:ןץר1ן
 מקורשת, לאשה לי את הרי אסר אפילו הלא "מקורשת", הלשון יהכיןדי21ן

 סררו זה ומרוע א'(, )כ"1 נאה"ע להלכה נפסק וכן א'( )1' נקרושיןכמבואר
 "טקודשת"ו את הרילומר:

 להקנ"ה ישראל כנסת שיהתקשרות
 ומשפמ, צרק נצחיות,הכוללת

 הנכיא יציר ה', ףריעת אטונה 4-חמים,חסר
 בהם שגם וכלה, חתן של האירוסיןכרמיון
 ומשו"ה האלה. והתנאים הסגוליהה להיותצריכים
 לישנא נהאי השטיעונו גרולהכר

 קדוש הוא הנשואין ענין כילהראמע
 נרשב"א כמבואר "הקרש" כמו ינעלהים
 קרהפין אכל : וז'ל ואב"א בר"ה נ'( )נ'שם

 שם ובתום' עכ"ל, וכו' הוא רהקרשלישנא
 את והרי כהקרש: אכ"ע לה ראסרנר"ה

 לעולם 5קורשת לי להיות כלוסר ליטוורשת

 מקורשין הן הרי מ"ח( )נררים כמו3שבילו
 רקרוש "קרש כמו והוי עכ"ל, וכףלשמים
 יחליפנו לא וגם , לעולם  רקרושתו הגוףקרושת
 גכי גם מצינו ולזאת . גניה נאמר ימירולא
 אשה לישא ש3א פרם ויצא( )3ראשיתיש(ב
 סלם 14הנה וראה 3חלום האלהות אליונהנלה
 להראוו7 השמימה" מ4י? וראשו ארצהנצצכ
 המה כי אם הגשוא.1 כי שהזכרנו הכוונהעל
 אכל המין, לקיום אשה לישא ארצן,ענין
 ענין היא התכלית כי . השמימה מגיעראשו
 לחהלה לשם ול:את ונעלה, רם קרוששסימי,
 המשפחה, ח% אצלנו, תטיד היולתפארת
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 העמים. שאר ננר ישראל וה?פין התפארו3~ה
 מצעהיינו חלק אשר האחרון 13מןאולם

 תעחת לט, הקרוש כל ננר. מלחמהרקדישו
 ממא, רבר כל 3נכולנו הכנשו חרות שלטמוה
 כדת וקרושין 3ח,פה לא נשים להםישאו
 ירוע; ול1מן בנמומיהם אם כי , וישראלמשה

 חפשי יהיה שה,וונ המה רוצש כיצאמרם
 לא הללו "הנשואין" 31אמת ורצונו.לנפשו
 עברות אם כי לרב, נוחנים הםחפשיות
 ריזאוות ולכל הרע ל3ם ליצרזשע3ור

 את ומכלות המאטרות המ,והמות,יההפקרות
 .הוא ומר רע ו3יח,ר יחר. נם ונפשםגופם

 להשלה ויא צפויה כי הואת, האשהנורל
 יופי וברק המוננל ה1מן עבור אחרימ3'תו
 3לב כאניה תשאר 1ח1 , יעכר שלההנהער
 לרג(ח3ר לה התנה לא הללו הטחשטתים.

 מהימנא, רעיא ולהיות וקים אמיץ 3קשרכראוי

 , ואשה לאיש הרא~ה ברית כריהות כאןואין

 ריבות ויברי טרמם תמיד ל3או הזמן 3תוןנם
 הרורות של הפלנשים יינירזנו אלהוכל

 היתה זקנתה לעת הפלנש .אשרועקורטים
 התנאי ולזאת 3עלה, בבית ממשלשפחה
 נשואי הקרושין שיהיד פהנשואיןהראשון
 "וארשדלך : ווהו ,מן. הגנלת ש~ם 2לי ,עולמיה

 לשלם".לי

 והמלאכה להשעכור 3טנע הש השניהתנאי
 שאמרו ער לכעלה, חיבתשהאשה

 שהאשה מלאכות ואלו ב'( )נ"טבכתובות
 וכו'. מבשלת ומכנסת ואופה מוחנת לכעלהעושה
 3כל חיבה האשה בוראי הרין מצר כןאמנם
 כל עליה יטיל בל מצרו הכעל א~לם ,אלה
 3רנשי לוה בנונע עמה יתנהנ רקאלה,
 בצרק לי "וארשתיך : ווהו , וחמלהדחמי5
 נם להמשפט הכעל יצרף ככ"1 -ונמשפמ

 והרחמים", החסר -אה

מזערגה  התנאי את להוסיף "נמ" 
 והינוי ,וונ, 3כל הררושהשלישי

 לבבו 3כל טסור מהם אחר כל שיהיההאמון,

 ר"א אמר א'( ס"נ )'במות אמרו דהלאלנפשו,
 שנאמר ארם אינו אשה לו שאין יהוריכל

 את ויקרא בראם ונקכה 1כר ח'()3ראשית
 לו שאין ,טן כל היהורי כלומר ארם.שטם
 שתחסר מה ומלכד נופא פלג רק הואאשה
 , 3אנושיותו נם פונם 1ה הנה 3יהרותו,לו

 אשר כאלה טעשים עושה הוא שלפעטיסןער

 רהלא *ארס", להשם נם הטה ולרראוןלקלון
 3'( - ס"כ )שם שאמרי וכמו , הכל לוחמר

 אשה לו שאין יהורי כל אר"ח רי~עאמר

 וכו' ,טובה 3לא 3רכה כלא שמחה בלאשרוי
 חומה. נלא תורה בלא אמריבמערבא
 שמהה מניאה היא ההוגנת האשה כייאורם
 אשר התוך העמור היא 33ית, וטוכה3רכה
 יוסי ר' שאטר וכמו , עלי נשען ה3יתכל

 אשתי לאשתי קריתי לא מימי ב'( קי"ח)שבת
 ומ,נ מוכ 3ר,ך כי ביתי, לאשתיוכו';אלא

 את ולאגר לאחר יורעת היא ונפשהל3ה
 נצוק נם ורעות אהוה אהנה להכיאהלבמת
 מוצקה אחרות תמיר "תשרורהעתים,
 הישראלית האשה 3בית. נמורהוהרמוניה
 לבלתי המנינה והמבצר החומה היאהאמיחית
 ,מננו, של הסוערות וה,וע1ת הרוחותיחררו

 ער ישראל 3'ת את ומחריב,תהמהרסות
 יהורית ואצילוה קרושה כל העוקרות ,הימור
 והאשה הומנית. המוררנית האלילות רהןע"י
 לחורה 3עלה את לקרב שכ3חה היחירה היאהיא

 ולחורחו. לה' נאמן 3ית ולכנות המצוותולקיום
 שתוכל ער וככירה נרולה כ"כוהשפעתה
 כהתנא קרוש אלהי תנא פש1ם מרנעהלעשות
 3עצמו הוא שאמר וכמה עקיבא, רביהנרול

 , שלהי' ושלכם ,שלי ס"ב( )ינמותלתלמיריו

 *3לא הוא ההוננת האשה לו אין אםולכן

 חומה". ובלאתורה
 השס השלמת אפילו כי מ,המובואר

 וכום"כ , ו1וגו ע-י רק באה"ארם"
 כי הנה . . תורי יהורי 3חור ומררנתועליתו
 סוכרה לוה 1ה הנמור והאמון ההתמסרותכן
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 ה', יריעת .כררבו תלוה להזחג אם רקמעמר וארשתיך שאמר: וזהו , ועוז תקף 3בללהיות
 3נין עולמים, כנין ננינם יהיה א, רק 1ח1 להורות ה'" את "וירעת ום*ם 3אמונה",לי
 הבנאים, וישטחו ער. ערי ולהח1יק להתק*ם יונלו אלו שלשתםני

 ה. נ ו ון חל
 המשדלש.ההדמ

ר.
 מאדם, נבראת וחוה מאדמה נברא אדם לשעבר ה' את אישקניתי

 אשה ולא אשה, 3לא איש לא כדמותנו כצלטנו ואילדמכאן
 נ"נ(. )נ"ר שבינה בלא שניהם ולא איש.כלא

 באור, וצריך הבנה מחומר ה"המאמר

 ואחוה אהבה וכו' )כלה התן ושמהה ששון בראאשר
 )נתונ"

 א'(, ח'

 אומר שהוא לפי ו נאמר למה לבבך עלהיש האהנה היא ,ווג נל שלהאפיתיהאשר
 י,נו וכמה , והנאמנההטהורה

 רלק הכיא ח'( )שער העקרה והנה ו3ה
 3ין רק חמצא שהאהנה שחשנויקרמונים
 אז ני וכהנונתם, 3טנעם .רומיםהבלתי
 ויש טמנו, שחמר מה אל אחר נלישחוקק
 יחריו, ויתאחרו יתהברו ובזאת שכננרו,3מי
 שנראה נמו מוה, 1ה מתפררים הרוממיםאבל

 משהוקק השמים וטטר , לגשמ התשהשהיבשה
 נל ני גראה ונהפך , הי3שה ארץ עללררת
 )נשו'ט שאסרו ונס1 , אומנתו 3ני שונאאומן
 אולם לחבריה. סני אוטן בל י"א("הלים
 ואטר רנריהם נל את סתר אריסטוהחוקר

 3אי:ה יורע איני לכנך 3נל ה' אתואהנת
 הרנרים והיו ת"ל ו הק3"ה את אוהביםצר

 על האלה הרנרים תן , לננך על ונףהאלה
 הק3"ת את סניר אתה נך שמתוךלננך
 האהנה רהלא ונאורו . עכ"ל 3דרניוומרנק
 , האוהנים של והרמיון , מהשחי רקתתהוה

 יש ורמיון .הם איזה מאר קשה כן ניהנה
 אהנהז לשון ע"1 שיונח הק3"ה עםלהארם
 3אי,ה י1רע "איני : 3ספרי שרייק1 3אמת11ה1
 ארם אוהנ ניצר הק3"הו" את א1הנשצר

 סכל הנאצל על'ון הקפ"ה, אה וארמיארצי
 3ין רק שינה האהנה והלאהעולמות,

 "ת"ל השינ 1ע.: ? ומהותם נחנונתםהר1סים כהנונתם הדומים 3ין רק היא שהאהנהנהיפך,
 האהכה גם תגרל הרמיון ר3ות ולפי ,ומההקם
 לרעך ."ואהנת הנחונ אטר וכן3יניהם,
 לו ורימה במוך שהוא לרעך ר"לבטוך"

 ני ראיה שום אין וטמטר3מהותו.
 רנר רס אינה השמש למטר הי3שהתשוקת

 רק היא אחת, אומנהע 3עלי שנאת גם ,טנעי
 זה יסננו אשר הריוח טניעת או הנזק3ענור
 האריך והמהרי"ע ,  שביניהם התחרות ע'ילזה

 . יעו"ש13ה
 ,'( ו' )רכרים עה"פ הסטרי לבאר ישועמ!"ז

 מצוך אגני אשר האלה הרנריםוחיו

 ונקרים לננך" על ונר האלה הרנריםוהיו

 ה'( )משלי קה"פ 3ראשית ריש המ,יררנרי

 ההורה אומן, אמון רייא . אסון, אצלוואה,ה
 הק3"ה, של אוסנתו נלי ה*תי אניא1טרת

 אינו פלטין 13נה נו"ר מלך ש3עולםנניהג
 והאומן , אומן מרעת אלא עצטו טרעת3ונה
 ריפתראות אלא עצסו מרעת אותה בונהאינו

 עושה הוא היאך לרעת לו ישופנקסאות
 3תורה מ3יט הק3"ה היה נך ונו'חררים

 3ראשית אוסרת ורו~ורה העולם, אתונ1רא

 טרוש , תורה אלא ראשית 1אין , אלהים3רא
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 המלאכים, עולם , השפל עולם ה3ריאה:כל

 הכריאה רנל נושא שהוא והארכ הנלנליםעולם
 ה", .ררך 3רר1ש שהארכנו כמה , כולםותכלית
 התורה, של ריפתרא1ת ע"פ נכראונולם

 לה5בע הקרושות המראות את להארםהמצירת
 ככור רמות מראה אשר , הפנימיה וכסנולתןבהן
 למררנת יבא כא המעלה והארם עליהן.ה'

 נ'( כ"א )ר"ה עלי1 שאמרו רננ1משה
 נתנו 131לן 3עולם נכראו בינה שערינ'

 ח'( )תהלים שנאמר אחר חסרלמשה

 החכמה הכינה נמצא . מאלהים מעטו,חסרהו

 ע"י לכא השערים המה ומצוהיההתורי
 והארם ר3נו, משה טררנת ער ה'לאהכת
 האהבה לחול יכולה ואו רוחני, כולונעשה
 טבוארים וכוה . 1ע11ה ת1קפה 3עצםלהי"ת
 אשר האלה הרכריס והיו "ת"ל הספרידכרי
 הסת3וננות כלומר לככך", על היום מצוךאנמ

 ה' לאהנת להניע אותך ותרומםתעלה ה" ומצותיה האלהית 3הורהוההתעמקות

 באמירת כ' תחשוכ וכל כררכיו.ולהתרכק
 אהכת לך רכשת ככר 3לכר האלההרנרים

 על האלה הרכרים "תן ואמר: כא ל1הה',
 יהי1 והם ל3ך לוח על כתכם כלומרלכבך"
 פיהן על ,ולהתנהנ להת3ונן להסתכלהמראות
 קרושתו - הקכ"ה את מכיר אתה כך"שמתוך
 אותו לאהכה 3ררכיו" ולהתר3ק -זאצילותו

 כררכיו.וללכת
 לאהכה א( רלוחלק.לשתים: האהכהדהנה

 הראשונה רצונית. לאהכה ב(5כעית,
 האה לכנים, האכ כמו הקרוכים, ביןבאה
 קרכוו 11 באהכה . וכך"ה , 1אה1תולאה'1

 את וטעודרת ומח3רת מארנתהמשפחה
 טכלהם עע הקרוכים 3ין הטבשתהאהכה

 את לרקם צריך כהשניה אולםותכונותיהם.

 כן כי הנה הלכ, נימי ע,י האהכהפתילי
 אפשר הי" וה3לה החתן - נין האהנהגם

 ומקרית, רצונית לאהכה כה עדלהתחשכ
 ההתן פק ונתשלה נארנה עתה אך רקאשר

 . ומקורית טכעית 1איננה ,והכלה
 הלא כי כן. הרכר אין כאמתאולם

 יהורה א,ר אמרו כ'( )סוטהר,'ל
 קול 3ת הולר יצירת קורם יום ארכעיםא"ר
 פלוני 3ית לפלוני, פלוני 3ת ואומרתיוצאת
 המאמר ולכאורה לפלוני. פלוני שרהלפלוני,
 ושרה כית אשה להו רכיל , מאר תמוהה,ה

 אמרו הלא אולם מחתא? 1נהראנהררי
 נטע ואשר 3נה אשר ת"ר מ"ר()סוטה
 שיכנה ארץ ררך תורה למרה ארשואשר
 ופרושו אשה, ישא ואחעכ כרם הטע כיתארם
 כל 3ער נחוצים הכרם או השרה ה3יתכי
 חלק לוקחים המה ולפעמים לפרנסתם_,וונ

 וה את מוריש ה' כי , הוו1נ את לפבכ ,3ראש
 מהם, אחר של הרחוק ומצכ , וה אתומעשיר

 צד של וה3ית השרה עם _להתחשכיסנכ

 אשר כאופן עמו. הנשואין ככרית ולבואהשני
 היא , לפלוני שנתן פלוני של והשרההכית
 3ת את נם ידם על לפננ קד1מהנ,'רה

 . לפלוניפלוני
 מקרמת, גורה הש יה111נ כן כי.הנה

 א"ם 1וונה העליתה ההשנחהכוראי
 נם ועי"ו , וטכעיהם כתכונותיהם שתםשיהיו
 מכוארת 31וה וטכעית. םקורית השאהבהם
 חתן ושמחה ששון 3רא "אשר החתניםכרכת
 "אהנה "כליטו ואחוה" אהנה וכו'וכלה
 "אחוה" של היא "האהכה" כי לומרשחוה.
 יום אר3עים של ומקורית טבעיתבהיוהה

 . היצירהקורם
 מהאהטה נכרא "ארם בסאמרם חו"לנמ

 כי לזה, כוונו מארם" כראתוחוה
 מצלעותיו, אחת טנופו חלק 3היותהח"
 ותכונתה, אע"ה כמהותה אלי1 ד"ה היאהנה

 "מכאן אבל כננרו". *לעור לו שתריהבאופן
 איש לא - טצלעותיו אחת הוי רלא -ואילך
 אר13דם של היא טוקדםת נורה כלוםר אשה"נלא
 לפלוני, פלומ 3ת הולר יצירת קורםים

 אשת נולרה כבר האיש שנולר שכשעהבאופן
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 שכינה" כלא שנ'הם ,ולא וזהו: זכו, כר'השם כלא -גיש "לא כי 3ח1%, חכרתי היא3ריתו
 הק3"ה של הסשולש והחוט אישאתה'"כי,,קניתי היצירה, מקורם עור אגורתם וכהיות .אשה"
 יהיו ינתק, הוא 3סהרה לא והאשה,האיש והטהורה הנאמנה האהכה ארני על 13ראיהגה

 ומאישרים! מובים ארוכיכחיב א'( י"ז )סומה חו"ל אמרו ובברהטנעו,
 כפרש"י וש , ביגיהם שכינה זכו ואשהאיש

 ה. נ ו ת חל
 והיום. לפנים ישראלבית

ה.
 אשה מה, הכתובים ומן הנביאים ומן התורה טן וכף רב אמרהכי

 יצא טה' ויאמרו ובתואל לבן ויען כ"ד( )3יאשית רכתיב התורה מן .לאיש
 מה' כי ידעו לא ואמו יאביו י"ר( )שופמים דכתיכ הנביאים מן .הדבר

 אשה וטה' אבות נחרת והון בית י"ט( )טשלי דכתיכ הכתובים מןה'א.
 כ'(. י"ח )ש"קטשכלת,

 הזה. התמוה המאמר בכאור האריכודנבבנר4
 וחפץ ענין 3כל הצער מטיכיהטהשלשה

 : והם , השמים כל תהתאשר

 הגכיא אמר וכנגרם . והעושר הגכורה ,החכמה
 יתהלל אל ה' אמר כה כ"ג( כ"כ ט')ירסיה
 3גכורחי, ג3ור יתהלל ואל 3חכסתו,חכם
 יתהלל 3זאה אם כי 3עשרו עשיר יתהללאל

 חסד עזשה ה' אני כי אותי וידע דומכלזהטתהלל
 וכאירו ה'. גאם חפצהי 3אלה כי 3ארץ וצרקהמשפט
 להשתמש אופן 3אי,ה להתבונן צריך הארםכי

 הישר כררך שיוליבוהו הללו העגיניםנשלשת
 ,החסר" והינו: ולשלטותו, לתכליתווהגרצה
 3חינמ אני מה לקיס התויה גהכמת"כננר
 כל עם וללמור חסר לעשות 3חינב אתהאף
 כגגר "המשפט" ה'. תורח את ולהפיץארם

 ואת התורה, 3משפמ שתהיהעהנבורה"
 ונם 3צרק, שיהיה "העושר". כננר"הצרקה"
 - חפצתי פאלה "כי לענים צרקהשיתן
 הקמח" "כר וכספר ה'". גאם - הארםשיקים
 ההנטה הקרים : 11',ל ע"ו כתכ עושרנסי'
 ואחריו הגפש מצר שהיא המעולהוהיא

 הזכיר וכאחרונה הגוף. טצר. שהיאהגכורה

 זלא הגפש מצר לא שאינוהעושר
 ר~ושר כי הכתוכ ולסרך הטףסצר
 מן יוהר ההמין בעיני מעולהשהוא
 השכל, אצל פחות יותר הוא מנכורה,החכמה

 . העישר מרת ואחר כסררן הסר1ה הזכירולכך
 החכמה אלה: שלשה ה,תגש אניןוכן

 3נל. השליטים דטה זהעזשרהננורה
 אשה טה' וכו' התורה סן 3מאסרם חז"לוגם
 אה הקרים שהנכיא רק לזה, כוזגולאיש

 הגכורה . על 3טרתה וולה 3הי1הההחכטה
 ח,"ל אולם כחת. הרכגו כסש"כוהעושר,
 אצל 3יותר חכיב 3היותו העזשר אתהקדימו
 לבן וירץ עה.פ שפרשי כמה ולכן3הואל

 ויהי וכו' רץ? למה כ"מ( כ"ר)3ראשית
 ונתן וה הוא עשיר אמר הגום. אתכראות
 העיקר כי הכיר אליעזר ונם . 3טמוןעיגיו
 ממעלוה הזכיר לא ולואת , העושר הואאצלם
 ארוגי את 3רך וה' רק יצחק, שלהריח
 וכו' ו,הכ וכסף וכקר _צאן לו ויתן יגדלטאר

 ל"ו( ל"ה )שם לו אשר כל את לו1יתן

 נם אלמא להם, הראה מתנה שמרופרש"י
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 הוא העיקר ולכן לכתיאל כ' ירעאברהם
 מתנה . שטר ססר ומשו"ה , העושראצלם

 ה,ה, להווג הסכה העושר ונה.ות .לאליע,ר
 ה3וחן אכן וההטכה הצרקה היתהטמילא
 הנערה והיה אליעור אמר ולכן , ה,חנלמעלת
 ואסרה ואשתה כרך נא הפי אליה אמראשר
 לעכרך הוכהת אותה אשקה נמליך ונםשתה
 הצרקה מצות. כי וכאורו י"ר(. )שםליצהק
 האחת לשתים: מתחלקת לזולתו.ההמכה
 ולהשקותו להאכילו אליו העני כבואהרנילה
 פני את לקרם נככרה הכי והשניה .'לעזרו
 אצל שהיה וכמו פני, את ולשחרהעני

 היתה להביאם לקראהם רץ גי אבינואכרהם
 א"ט של הרוח נורל מחכלמ ג,ה י"ח(,)שם

 ככר העני אם א,לם לוולתו. ולע,רלהושיע
 מכעלי הוא אם להכחין אפשר איך לכיתו,3א

 ולכחון להכיר אפשר א, הנה לקראתם"1"הרץ
 והוא מנה מנקש העני אם מהנתינה, זהאת

 הש, אנעו אנרהם גן ט אית 'יתר' לינותז

 , העני לקראתהרץ

 עליה לכיהו, הגאה א,ש כלת כן כיהנה
 פני את לקרם ה,את 3המרהלהצמין

 , 3א ככר אליעזר ונהיות . והאורחהנצרך

 תטנת את ולהנחין להכיר לו אפשרואיך
 "וירץ של כמרה היא סצטינת אםהעלמה,
 אכינו? אכרהם של 3כיתו הררושהלקראתם.
 היוצאת העלמה .והיה אליע,ר: אמר.ל,את
 מיפ מעט נא השקיני אליה ואמרת'לשאוכ
 לגמליך ונם שתה אתה נם אלי ואמרה ,מכרך
 היא אם כלומר מ"ר( מ"נ כ"ר )שםאשאכ"
 יה הנה ואבקש, שאררש מה מגפי יותרתתן
 לבה ומינ רוחה ערינת על חרזך מופתהוא

 1ר1 לקרם עצומה התרנשות המעוררממנעה,

 של להמררנה ולהניע לע1ר, והנצרך העניפני
 "היא . א"א אצל שנ*מר לקראתם/'-.גוירץ
 הראויה אדוני" לבן ה' הוכיח אשרהאשה

 אסנו, שרה מקוםלמלאות

 לא הטו "כיו יכתיב מנץ"בננביאים
 מכמן ,ה הוא" מה' כיירעו

 הצמין שמשון אשר הנכורה מעלתכננר
 את להציל 3טשפמ השתמש 31נכירת1כ,את,
 האשה היתה ל,ה והמכה . מהפלשתיםישראל
 שכעת את וחניגתו הפלשתים סכנות לקחאשר
 1מוכא ר"א כפרקי ומנשר המשתה.ימי

 אנו המשתה ימי שבעת ול( )רמ,3ילקוט
 פלשתים לארץ סשירר ומשמשון מיעקכלמרין
 שכעת ושמחה  משתה העשה אשה לוולקח
 כראותם ויחי י.ר( )שופמים שנאמרימים
 ושותים אוכלים היו עושיןו היז פה וכראותו
 המלך מה וכו' למלך רומה החתן וכו'עמו

 החתן אף הימים כל לפניו ומשההשסחה
 הו.ל והנה עג"ל. הסשתה יכי שנעתגל

 3היוהו אכינ, יעקכ נם כי פוה לנזהרנישו
 תחת ונמצא , סולרתו וממקום מאבותיורחוק
 חנ את ,את וככל לכן, של הקשההעול

 רצו8ים ימים שכעה פאר כרוכ חגנכלולתו
 הנ3ויי שמשון ונם אבותיו, ומנהנ ממורתע*פ

 את הרעיש מבשת והאי המופתיתשגנכזרחו
 בהסביכה הסצ* כעת גם ,את וככל ,העולם
 ממנהנ ההרחק לא הפלשתים, שלהנכרית
 , הפלשתים וטנהני לנמוסי ההטכר ולאאכותיו

 וההרר היופי 3כל עברה כלזלהוושסחת

 ההתונה כי . הנפש ורוממות 3אצילזת ,היהורי
 היא המקורית, יעליצותה כשסחתההיהורית
 לאחרם הזוג 3לכ עמוקים שרשיםתכה

 ואלז . קתמא של כקשר ולקשרםלחכרם
 טצערם והנעלים היקרים מהרנעיםההרנשים
 שטחה של למעין להם משמשים הם ,החרש

 , חיהם ימי ככל נפשית אציליתוהתלהכות.

 ונפשמ לגם כעטקי נחרת כלזלתםויום
 . ערלעולמי

 13מנינ1 עתה הלכ יכאכ מאר מהאבל
 להרכ פאים והכלה החתןאשר

 כחוץ עומר ככר והאוטא , קר,שיןהמסרר
 ה~"ם לנסוע להרכבת, להונילם עליהםימחכה
 3כיתם אחת שעה חלילה יכלז לכללחו"ל,
 שממעמ מה כל כי וקרוכיהם, הוריהםכמסיבת
 , ניותר ויפה נאה ,ה הרי החתונה אתומקמין

וג
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 וכבהי .3קלונים מקימין טרקרין". *הכיצר1את.

 חשוב הכי החרש וצערם 9ריצות, שלמחולות
 השאר מכלי רציניות, שום כלי ע1בר*חיהם
 , פנימה נפשם על 1רושם ,כרון ש1ם1חחרת

 ויהררו יפארו למיניהם, השהים הבנקטיןאת
 חחונה בשעת ורק כאפר, כסף עליהם~פ1רו

 הנביא אמר וע.1 גוכרה, העתים וצוקהעני"
 גיל אל ישראל תשמח אל א'( ט')רישע

 אלהיך. מעל ,נית ' כיגעמים
 1'שמעו קיאו י יהמלגימית הפרכית נלגס

 לנש1אי שנאטרה לה3רכה ורק קשכת,באו,ן
 לב, 'תנו לא 3אחרינה, ה3אה אסנ1ר4קה

 את א השומוךם המה מעפים31בלל
 כמבואר נש,איה, על שנאמרו חתניםפרכות
 התורהו מן חתנים לברכה ומנין כלה(.)בטם'
 ע"כ. אחותם רבקה את ויברכושגאטר
 רבבה לאלפי הי את אחותנו ז היתה1ברכהם
 ס'(, ב"ר )פראשית שנאיו- שער את ורעךוירש

 לנדבה שמה  ג1דעה היתה רנקה בי1באורה
 לעורתה פנו נפו ומר י1ם קשה וכללב,
 "אחותנו : אותה 3רכו 1את ואת , הושיעתם1היא
 לאלפי - והחסר הטוב לם6ל - היאת

 שתבא אברהם לבית יאות כאשררבבה",
 .שמה.

 החתן את גברך. חתנים, 3כרכת אנחנ1 נםכן
 שרנשוע ובחכטה בהורה שגרלךהמצ1ין,

 נורל את יראו נך , לכל ולטופת לגםחהיה
 תרגול ובה , התורה עליך שהשפיעההאישיות

 לנם תהיה אתה ואחינ, מקום, ובכל עת3כל

 ואת ית9אר! ישראל וכך רנבה,לאלפי
 ונטדותיה לנה נטהר המצוינת , העדינהה3לה
 , וחסר טוב אך לעשות והתרומיותהנעלות

 שההפ רבכה" לאלפי הפ את "אחותנו :נברך

 ותים נ~שך פ,כות הצעירות, לאחיותינ1לפמל
 הטוב 1כשמן לכל, ולהושיע .לע1ורלנך,
 יפארו הכבירות פע,לותיכם שמכם.חורק

 ~מחאה תהיה ו,אה , ישראל ושם אהוירומטו
 צעירינו כי האומרים , ישיאל שונאו נגרנלויה
 עיגיהם 3שרים ותענונות להטארעאך

 המעלה רמי אנשים יראו 3כם אילם .נשואות
 , והאנושי1ת הטרות תפארה בנ,רהסתנוספים

 9עולותיכם - ,רעך "וירש בי תנרם.,את
 שונאיו', שער את -הכ3ירות

 והת גית י"ט( )משלי רכתיכ הכתגיםיינמן
 1ה1 משכלת" אשה ומה' אבותנחלת

 שהיו ארם מכל החכם אשר החכמה,כנגר
 אלו את הנה , ל13 את 1ה"י רכ1ת נשיםלו

 לרוממן לפארן היה אפשר אי הלאהנשים
 שאמר טה ובוראי הטה, מה' וכיולהללן
 שבע בת על. קאי וה משכלת" אשה"ומה'
 ע'( )סנהררין שררשו כמה , יסרתו אשראטו
 משא טלך למואל רברי לייא( )משליעה"9
 סלמר וכו' יוחנן א.ר אמ1 יפרתו.אשר

 ברי, טה לו ואמרה העמור על אמושכפאחו
 הכל בר' מה , נררי בר ומה , בטני נרומה

 יאמרו עכשיו , הוא שמים ירא שאביךיורעים
 של נשים כל , נדרי בר ומה וכו' לואסונרסה

 למלכות, הגון 3ן לי יהא גוררית הי4 אביך3ית

 דמטולא יריז 3ן לי יהא דאמרתי נררתיואני
 א"ר ושם , עכ"ל וכו' לנכיאוח והנוןבתורה
 רכתיב ? לאמו והודה שלמה שח1ר מניןיצחק
 ארם בינת ולא מאיש אנכי בער כי ל'()שם

 שהיה מרבבה, - הדגולה הזאת האשה הנה ,לי
 דברברים , פניו על הוכיחתו כישראל, מלךכנה
 גורל את רואים אנו ומ,ה ! כאלהקשים
 האמת~ת השכלתה את , הכ3יר ורוההמעלתה
 שלמהבנה אמר ועליה תתהלל. ה'היאשביראת
 והעישר, ההון כלומר אטת" נהלת והוןאבית

 שאם ארעים עניגים המה והאוצר1תהטלטין
 'תקימו, לא לעלם אטתיהם,הנחילום
 אשה .מה' א1לם יעברו, כן יבאווכאשר
 עצמן את החושבות הנה רכןת שאםמשכלת.
 לבעליהן, וכרכה אושר המביאותלמשכילות

 . המשכלת האשה היא מה' אך 3אטתאבל
 החבס הנה למלך, הרומה הוה החתןגם

 אוהה יחשוכ בל - בחכמהי .תהללבל
- 3ננ1רהו והגפור . שלו . פרטי לקניןרק  

 , עצמו לתועלת רק החומר' בכחולהשתמש

יר","ךר
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 הכחנה על להראןת לאיו" אשה "טה'כי האבות, שנהנ. והון בהטת - כעשרווהעשיר

 נבורה חכמה, שלשהם: כישה1כרנו, עושר רק לבעליו, רק השסור עושר יהיהבל
 אנחפ וגם . 1חנ בכל השלימים המהועושר ,2לשונם על אשר כאופן , וחפר צרקהשל
 החתן את יענר. הזה, המשולש החופ כינברך - ובפכיוו אותי". וירוע ,השכל הרנל יתנוסםאלו
 . וככא כוה כה"י להס לטיבוהכלה, הלל, הכתוכים שלשת את הסאסר בעלהביא

 ב~5
 . ה1 5 י מ1 ר2 י ר4

 ת. מ א ה ת א נס
א.

 לפניך שלך הנה הברית מלאך אליהו וכו' ז"ל אליהו של הככאזה
 . ימיני על עמוד..

 וסמכני,_
 מסורו וכו'. ה, לישועתך שברתי

 שנקרא לאריהו כסא לעשות נוהגין וז"ל: י.א( יכ"ה )ס'מהמוש"ע
 אליהו כמא שהוא בפיו יאמר וכשמניחו הנרית,מראך

 וקימה עליה שנצטוה הראשון , הסילה שהיא הראשונה המצהה הלא , סארדק21ה
 יכינ, סילה שבכל מהראוי היה הלא וא'7 אבינו, אברהם היה ינכנוכו

 כברנת גם רהלא וקימה, עליה שנצמוה הראשון העברי לוכרון אברהם" של*ככא
 אברהם רה*נו יייר כן בר"ה פ'( נ"נ )מנחות התום' פרשו פבטן יריר קרשאשר

 3ם"ק )שם הנר.א והנה אליהו? של כסא הבא עושימ שאנו 1ה ומה , ירידשנקרא
 סמלכות לשני שנחלקו ער למול נהונין 'שראל היו וכך : ו1"ל הפר"א הביאס"נ(

 על ונשכע נרולה קנאה וקנא 1"ל אליהו ועסר , המילה את פהם מנעו אפריםוסלכות
 כו' אותו להרונ ובקשה אי1בל ושסעד . הארץ על ופטר טל להוריר שלאהשטים
 קנא א"ל אליהו, פה לך סה וא"ל הקכ,ה עליו ננלה כו', ןברח אליהועטד

 ב"א פינחם שנאפר ג"ע על כשמים קנאת , סקנא אתה לעולם הק3"ה א"לקנאתי.
 בעיניך רואה שאתה ער סילה ברית עושין ישראל .שאין חחך , סקנא אתהוכאן
 הברית וטלאך שנאסר הברית לסלאך כבור טושב וושים שיהיו חכמים התקינוסכאן
 ערנה לפ"1 נם הנה שם. כטור בקצרה טובא וכן עכ"ל, כו' חפצים אהםאשר
 ה, קראו אליהו קנאת וע"י החורה, כל ובטלו ע"1 עברו אפרים מלכות הלא ,קשה
 1כרון להעמיר היה אפשר , התורה קיום או השם יחור על וא"כ האלהים,ה,א

 שהעסירו 1ה וסה , מילה בברית אברהם" של "כסא אברהם ובער , לאליהולרורות
 שלך "הנך התפלה עצם ונם ו סילה כרית על רוקא קנאתו בער ה1כרוןח1"ל

 באור. וצריכה הבנה טחומרת וממכני" ימיני על עסורלפניך
 ישראל צני מעל חמתי את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בןבאינחם

 בקנאתי ישראל כני את כליתי ולא בתוכם קנאתי אתבכנאו
 כ"ה(. )כטדכר זיום 3ריתי את לו נותן הנני אמהלכן

 בער לפינחס הקכ'ה שנתן שלום" הברית ,את השכר מה, להבין עי,נודך:נה
 1קנאתו
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 3מ5חפת לצאת היא ישרא5תעיו-רז

 השקר ונביאי הומן א5י5י כ5 ננרתנופה

 רור 3כל אשר ישראל, ונ,טטת 3נפששונאי
 ו5מחותם , חרשה פצורה מתב5טים המהורור
 ונר5ו כשרכו 13מנינז ונם . הארסה פניסעל
 אררת תחת מתל3שים והנם , הזמן א5י5יכ-כ

 הנה ותורתו, בה' כחש 5מען והקו5טומהההשכ5ה
 הח"זם שה1א הראש1נה הטצר נגךום נלדתהכןננר
 ונר1דו. לעו5מבגלותו ימחה ש5א הקרש3רית
 ה3רית בחנינת כואת פעו5ה לעש1ה האנע5

 האיריאה את 3יח,ר ותרגיש שתב5יטסי5ה,
 שני רנאמת א5יהו". ש5 "הכמא והזא ,הואת
 והשני , אנינ, אכרהם האחד : לנו היוראשים
 פרום על נם ורהס חם הראשון . הנביאא5יהז

 והתהי5 , הקפ"ה 5פני בערם טוב והמ5יץהאכ:ריה,
 שם 'סצאון "א51י 1מים צדיקיםטחמשים

 אברהם נסצא 5,נ(, י'ה )3ראשיתעשרה"
 וא5ו ועמורה. פרום ע5 גם רחםיםעורר
 יהיה שלא ישראל על גם נ,ד. הנניאאליהז
 והרעב י"ח( א' )מ5כימ שנים שלש ומטרט5
 נהנהגתמו מא5ז א5ז נשתנו ומה חוק.היה
 אלה, כ5 את םכבה הע5יונה ההשגחהא~לם

 ענני סבער מהכוכבים, אחרשיאיר
 להרים 1דרישת,, הה1א הדוד 0צב לפיהחשך,
 ואברון, מכ5יון לשמרו או , העם ר1חאת

 הני התנ5" היהה הוה החויוןכככל
 לא אבינו אברהם ער . רשסיאכוכבי

 היה וה1א 1יחודו, יי מסציאות כ55ירעו
 ו5ואת כעולם, 1את את והאיר שהפיץהראשון
 5כו5ם, והשקה האכי5 , 5רוחה אתוח היהגיתו
 שמים קונה לה' 3ר1כו אוסר היה .ואח"כ
 העו5ה הררך את להם 5האיר כרי1אר",
 וכעת א'(. )" בסוטה כמזבא א5בית

 ירעו ו5א הארץ, כל את ערנה כסהשהחושך
 כריר הנה ונפשיהק, סאנזשיות כ55 השיגזולא

 3ער נם טוב 5המליץ 5נכון א"אגזה_סצא
 כהוכיחו הנניא אליהז כן 5א ועמורה.סדום

 , מוב כל מ5אים אוצרותינז היז ה5אלאחאב

 א.,נ5 ורק תלו, על 3נוי וכהם"ק נתנה כנרהתורה

 כל הרינת ע"י הכ5 את 5מחות ריצהאשתו
 ע"י ישרא5 כל את שו5ל ו5הו5יך ה',נכיאי
 להיו קץ 3יריו . ישים ערי 1האשרה, ה3עלנכיאי
 נמצ4 היא. כ5א והיה יתנ551,ובעמים
 יתפוללו 5א 5סען בטרץ עטר הנביא.אליהו
 אחד קם ישאר1 ורק העמיס, 3יןישראל
 על לוכרון , הפאר עמ1ד 1ל:אתולח,רתו. לוי נאמנים 3נים ויהיז ישכון 5ברראשר
 5המקנא העמיר1 הישראליה, , האומהקי,ם
 ש5 "כסא ע"י לאליהו, צבאות ה'קנאת

 ח,"ל ראז כי מפני המי5ה. 3בריתא5יהו'.
 העמים, 3ין ישרא5 3שבה ורור רור 3כלאשר
 ועצכיהם, האלילים נענורת יתנאלוהנה
 התא1ות לכ5 ולהתמכר לזנות כמעשיהסויעשו
 .5ברר, עם א, היו אשר כמרבר רה5א ,הזרות

 - סיר ק5ה, לשעה - ישרא5 .1ישב אךואם
 1ישתח11 וכו' מואכ 3נות אל ל:נ,ת העם1יח5

 היו העם וראשי כ"ה(, )3מר3ר5א5י5יהם"
 פעור" לנעל ישראל ,ותטר1 1ע'", הוהכטעל
 - 3סררש כמבואר א5יהו :ה - פנחם1ח1
 ותעצר , מ5וא 3ן ,יסר. הנש'א את ורקרקס

 , רכרינז מראש הכתוב מכואר 1כוה ,המנפה

 נועם ררכי ררכיה נ'( )מש5י הכהובונקר'ם
 היא הדדך כי 31אור1 של1ם. נתיכ1תיה1כל

 והנתיב 3ה. 55כת לר3ים הקביעההנרו5ה
 סציתיה 3תורה, כן יחירים. בו שהו5כיםהוא
 גם פה .ש או5ם כ~5ם, 3קר הררךהמה
 נו, ל5כת היהיר על 5פעמים אשרנת'ב

 ,את 1בבל תרצח, לא אמרה התורה :למשל.
 העכרי את שהכה המצרי את הורנמשה
 האושר הוא הא1סה אחר1ת י.3(. נ')שמות

 השלום, הוא גרול כי עמנו, ש5הכל5י
 הלא קל.ט( )תה5ים המשורר יאסרונכ":

 אתקוטמ, 1בתקוממיך אשנא ה'משנאיך

 האמתי השלום יגוא בא עי"1ורנקא
 לץ גרש כ"3( )משליכםשה"כ

 האחרות יגואו נא או רק 1ח1 . מר1ן1'צא
 ה~א כי אם ה:ה והנתיב . הנמורוהשלום

 האטהי, להשל1ם טוביל הוא אבל י'חיד'ם,רק
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 מטאר וכ1ה שלוס". נתינותיה "וכלו1הו,
 שנאטר שלום מולה והתורה פנחס בפ'הס,ית
 נתינותיה וכל נועם דרכי דדכיה ג'()משלי
 יראה בד3ריהם והמתעמק המתבונן והנהשלום,
 לומר ה1ה, הנשנ3 הרע'ון את ה3ל'טווח1"ל
 השלום, ונכלל רצוף 'חיד של פהנת'כואפ'לו

 . שלום "כולה" והתורה דיקו:ומשו"ה
 מלהמת של שעה וככל עת ככל5424מ
 פשרה" .כעלי אנש'ם נמצא'ס מצוה.

 כ' טענתס אבל החטא, 3ע'קר שמודשאף
 ,השלום" "נדול כי ולריב להתקומט צר'ךא'ן

 סקדשי הלוחמיס את הסה וסב1יםומשפילים
 הפשרה" "כעלי מהלת הנה הזורתו, ה'כבור
 עת הסדכר 3דור כבר נושנה. מחלההיא
 בן זמרי את והינ ה' קנאת קנא פינחםאשר
 כישראל, ששלטה המנפה נעצרה ועי"יסלוא,
 ,ה פופן בן ראיתם לאמרו; בזוהוובב"ז
 נשיא הרג לעכו"ס עגלים אמו אנישפטס
 ובירושלטי שס, 3ם'וז כטבואר מישראלשבט
 לפינחס. לנדות כקשו כי איתא הנשרפיןפרק
 התורה כאה , אלו שלום" "רודפיוכננר
 - הכהן אהרן 2ן אלע,ר כן "פנחםיאטרה:
 לה' הקדושה קנאתו כער ולרוססולימסו
- עי'ן . ני הנשיא את~שהרנ   המתי אח השיב 
 לכן פהוכם קנאת' את בקנאתו ישראל 3ני.מעל
 ומשי.ה שלום". כריתי את לי נותן הנני לואמר
 את לו נותן "הנני ע"1 התורה הכאריקה

 שה1כרנו, הכמנה על להראות שלום"3ריתי

 ככלל הוא פינחס כמי היחיד של הנתיככי
 1ה רק כי שלים", נתיבותיה.,וכל
 רוע את ~ ל3ער האמתי השלוםו,וא

 . פישראל נשיא אפילו יהיהמישראל,
 וכמו , הכרמל נהר אליהו לפעולת מתאיםו1ה

 ומה"ט , למעלה המובא בפר"א כ"1שמבואר
 האלה הכתו3'ם הריעב"ץ רעת לפיאומרים

 . מילהפנרית
 אנשים נמצאים יי די =י כןאמנמ

 שכר ומבקשים שרי מעשההעושים
 למהנה יכ(או ה1מן אלילי את כיכפינהס,
 כל את ומרעילים להם, 1'שתח1וישראל
 וסחנכים מנדלים ילדותם ומשחרהנוער,
 ול1את והיהדות. להתורה ה1ר כר,חאותם
 לחנכו האב על החובה הנולר הבןכחנוך
 כ' הפרית", טלאך "אליהו נושטתולנדלו
 יהיו רכים 1מן ובכל דורכ3ל

 כדרך שולל להוליכו שירצו , ומנדיושונאיו
 ולכן המצולה, ליון ולהמש'כותהפיכות,

 ואוסר: הכסא על התיניק את סנ'חהאב
 לפניך" שלך הנה הכרית מלאך.אליהו
 היא עליה, להנן שנלחמת המילהכלומר.
 ויתכולל יטמע לבל האוסה ק'ום אתלהעמיד
 וקדושה הניבה יקרה שימתך העמים,בין
 והנחתי ה3את' 3ני את כי ע"1 והראיה ,3עיני
- שלך .הנה ו1הון שרומפתיו, כסאךעל  

 לפניך". -ך- היום עד שהח1קתיה המילהכרית
 לפני, עומדות ומחוץ מכית מלחסית כסהאולס
 אכני כמה הלאה, כשיטתך בני אתלחנך
 אני ול1את ה1ה, כדרך לשטן עומד1תנגף

 להניע וססכני" 'פיני על "עמודסתפלל:
 'ען = ה' ל'שועתך "שבית' , ה1אתלהסטרה

 את לקים עשיתי" מציותיך - עי"1 כ'מה?
 , במעו1ה ולהח:יקהתורה

 מי5ה.לברית
 מאהיו. הגדדלהכהן

ב.
 להסתין עליו רחמים הסב,ה -שנתן ימיסז לשמונה נטור התינוק.ך5מה

 האדמ על הס3.ה שר שרהמיו ונשם נחו. בו שיהא עדלו
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 והלאה השמימ מיום כ"3( )ףקיא שנאמר מנין 'הכהמה. על רחמיוע
 ביום תשהמו לא בנו ואת אותו )שם( הקכ,וק שאמר אלא עור ולאוגו'.
 על רהמים נתמיא ' בף ה3המה על רחמים הקב"ה שנתן ונשם ,אחד

 פ,י(. רברים )ט"י לפניך, צפור קן יקרא כי שנאמר מניןהעופות,
 שחיטת אבל רחמימ, 3המ אני ר~ים , הקן ישל" , 3ע חת אאו מיטאדקשה

 הולכת טוף רסקן כיון נה, הק3"ה של הרחסים טהו השמיני כיוםה3המה
 יותר וכאכה , כיותר מרנשת היא אררפה , כח לה שיש טה הלא ? להשחטהיא
 עור מובןו איגו השטיני, טיום שוטנו לקר3ן לשטונה, הסילה רטיון ופכלל וגרול
 תינוק1 נני שאסר כררך רחטיו, הסה נסה 3הטה גני נם המ"ר, פ'רמ לא מריעקשה

 3טררנתו נתעלה טרבר 3לתי החיוהנה

 3שרה, את התורי הארם אכילתע"י

 הקדש". "דרך נדר,ש סה שהארנגוכטה
 היא וטצוטצטת פח,תה הואת ההתעלותאילם
 נכלל קטן חלק רק 3היותה ונם ,פערכה
 שנשחטת ה3הטה אבל טר3ר. החיבנפש
 כליל שהיא העולה מיבעי לא הנהלקרכן
 3ה1 ראית הקרבנות שאר אפילן אלאלה',

 אית הלא הלל, האכולהע א% , לארםהלק
 וער עי"1, הבע"ח כל וטתעלה קרושהנהו
 מחסרי היי ול,את , נפל ספק ה,א השמינייום

 השמיני "מיום החורה צווי ע"' ה'ורחמי
 היא א, רק כי מפני לקרכ," ירצהוהלאה
 טתעלה נ,פו כל 1א, ק"טא, 3ר3חוקת

 לקרבן. הקר3תו ע"יונרצה
 וכמש"כ לה' קרכן כמו היא המילהגמ(

 מצות מילה, באות הקמח" "כרנכ'
 נטנו פרי מקרינ שארם קר3ן כעיןהמילה
 רקרנן שרם וכשם מצחתיו, לקתמ הש"ילככור
 הטילה עיקר ולכך , מכפר המילה רם כךטכפר
 ח' יום ער יבשר שלא קר3ן כרמיון ח'3יום

 והלאה השמיני מיום נ"3( )ויקראשנאסר
 מי שכל ר"א 3פרקי ואיתא עכ"ל.ירצה
 נרול כהן היא כאילי למילה 3נו אתשמניש
 )מיכא הטובח נ3י על ונסכו טנחתוטקריכ
 המשיל. מריע וקשה תי'יח(, אפריםנעוללות
 גרול, לכהן לטילה בג1 המניש האב אתחו"ל

 הריוט? לכהן1ל4
 זי( ל"3 )נררים שאמרו טה בהקיםויב:ואר

 כל כננרששקולה. טילהנרולה
 ע"פ כי לייר( )שמות שנאטר. שבחורההטצוות
 )שם( דה,ף'א ובאיו וכו'. האלההרכרים
 לניף צער כולה שהיא הטילה 3מעםהניא
 הצלחת כל קלוי שבו טוכ קנין יקנהובה

 3טפו קים וה רושם שישאר וה1אהארם,

 ירניל נם וכו', שבתורה הטצותע כללשטוע
 יתברך שמו קרישת על נפשו לטסורעצמו
 , הנו'ה ראש , טאכריו כאהד ההלהויתחיל

 עכ"ר. נפשג כל לטסור נעיניו נקל יהיהואח,כ
 נפשר את למסור להינילו- היא שהטילהוכיון
 לשמוע בניפו קים רושס ולעשות הי"ת,3ער
 : אמרי שפיר וטשו"ה , שכתורה הטצוותכל

 הטצתי כל כננר ששקולה טילהענדולה
 כל אח"ב לקיום הס3ה היא כי יעןשבתורה"
 שרם "כשם 3ה1 הרננו שאמר ווהיהתורה.
 כל פי' טכפריי המילה רם כך מכפרהקר3ן
 יקרה המילה ע"י שיצאה רם ומיפתמיפה
 היא ול,את , נפש טסירת כעין והיא ,היא

טכפרת.
 המצוה רהמילההמטאר י*דמעתה

הראשונה

 3אי
 לטסור להרנ'לו

 מכש"כ הנה , והתורה הקנ"ה נער נפשואת

 עף 3ריאית 3ער כ?כ שסתמסה'םג,טנינו
 לרעת ישקליהו 3הולרו אשר , שנולרהתינוק
 התיעק את שוקלים יוס ונכל ניפו.טשקל
 ה,א אם ניפו, בריאות טהתפתחותלרעת
 תחת עומר היא ובכלל כראף,פשתלם
 ולי האלה. 3יטים והרופא הטולרתהשגחת
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 בירו חנלה או חנורה אי!ה הנלר לה3ןקרה
 סתרגש, האב היה כוראי תינוק, של צרגלואו
 האב היה החבלה נפראה שלא כמהיכל
 החליטו הרופאים בי יצףר )לו . כצערשרוי
 היה או כי , כהילר נתוח לעשות צריךכי
 אולי פ,מהים, ר!פאים ל,עד ק,ראיקאב
 ותרופה מ,ור לגהות איך ועצה ררךימצאו

 היה ולכהפ"ת , הנתוח עשות מפלילהתינ)ק
 הנתוח את 3המילה! כן לא מרחהאיתו.,זאב
 נרולה החבלה כי אם האב, ידחה לאה,ה
 מצד ממש קרכן !ה האין . ברם ומרונההיא

 האב! לא אם המקריב הכהן הוא ומיהאב?!
 כי הדיומ, כהן איננו ה,ה 3היום האבאבל
 3יום הנה אחר כנתוח כי נדול!!, כהןאם

 ראגה , ופחר עצב טלא האכ היה ל!ההנועד
 תור כהגיע ! המילה כן לא . ותוגהינער

 לקתם , ושמחה ששון חרוה טלא האבהמילה
 שקכלו טצוה נל ור( ק"ל )'שפת  ,שאטרוטה

 קי"ט( )תהלים רכתיב מילה כגון כשטחהעליהם
 ערין רב, שלל כמוצא אמרתך על אנכישש
 אך 3ביתו הזה כהיום * 3שסחה אוו(ה.עושין
 הזה 3יום האב ש ומר1ע , והרוה ריצה.רינה
 המקים גרול, כהן רק , הר'וט כהןאיננו
 צער ביום נם 3שמחה" ה' את .עכרו:תטיר
 והכה"נ )ע"ר(: החנוך כט"ש , אבות'ו עלואכל
 בעל היותו , עם הקרשים קודש להיותוהנברל
 הטשרתים בתךך תמיר תשכון נפשו ,נ1ף

 למעלה נפשו רבקמ( מרוב כי וכו':העליונים
 מלכו 1'שנית  א,ש נני טטנע לגמרייתפשט

 הקרוב אברת ועל הנפמר העוה"! עסקגל
 ה,ה 3יום האב גם עכ"ל, נפשו תבהללא

 , פנימה הקרשים בקורש לסעלה תשבוןגפשו

 ופחר ראגה עצנ טסל הוא מרוחקויזאה
 מעו!ו, היא ה' חרות כי המילה,טעצם
 נפשית וריזרומטות כהתלהבות הואומוחרר
 גמי : ר"א בפרקי שריקו ו!הו . רוחניתועליה
 גרול . כהן הוא כאילו למילה כנ) אתשמגיש
 הוא המו3ח", גבי על ונסנ, מנחתומקרינ
 מכל המרוחק ההוא, כיום הגרולהכהן

 העליונים. המשרחים כתוך וחלקוארציות,
 קרבן כעין היא יהסילה טכ",מבנואר

 הגרול' הכהןשמקריב
 - האב --

 ובטשך , כו שנולר יום הוא , השטינ'כיום
 הטו,נ וכמש"כ , מעמ גופו נתח,ק כברהשנוע
 הוא בשמיני הטילה והיות מ'ימ(: פ')כח"נ
 טאד חלש הוא כשיולר חתם בעלי שכלספני

 ער בבמן, ערין הוא וכאלו לחותו,כתכלית
 אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעתסוף

 !ה שמר בבהמוח גם כ' תראה הלא ,העולם
 נאלו אטי, עם יהיה ימים שכעתהענין.
 שהשלים אחר האדם וכן , נפל הוא !הקודם
 הסאמר מבואר וכ,ה עכ"ל. ימולשכעה
 לשמונה נמול התינוק "למה : ררושנוסראש
 שיהא ער עליו רחמים הקב.ה שנתןימ.ם,
 שכעת,ימים סוף עד כי ספני כלומר כחו"בו
 אסו ננטן ערין הוא וכאלו , מאר חלשהוא

 הקכ"ה של שרחמיו "וכשם , הרמב"םכמש"כ
 שנאמר הבהמה על רחמיו כך הארםעל
 הכא הנה לקר3ן" ירצה והלאה השטיניטיום
 ריק רק כחו, בו שיהא הטעם ה!כירלא

 א, שיצא לפי לקרכן, או שירצה משוםהעיקר
 להתעלות הקרבן ע'י יוכל והבע"ח , נפלממפק
 . למעלה וכמבואר , הנרצה לתכליתוולבוא

 מילה.לברית
ג.. ז* זקירדךמדקירנמ

 אכיע לאכרהם הקכ"ה לו שאמר בשעה רב אטר קודהרבלבמר
 כי יש שסא אמר רעדה, אתזת תסש ותה לפמהתהלף

רבי
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 דעתו, נתקררה ובניך ביני בריתי ואתנה לו שאטר כיון , מגונהרבר

 א'(. ל"ב)נררים
 והיה לפני .התהלך הק3"ה לו שאמר בשעה לאברהם רערה אחזה מרוע להכיןוין2ן

 רעהוו נתקררה הםילה צווי ע"י ומרועתםים"

 כמו"נ הרמב"ם כהכ המילה פעם)הנה
 עור במילה ויש : ו1י,ל מי,מ( פ')ח'נ

 לאנשי שיהיה וה1א , מאר ?ריך אחרענין
 , השם יתור מאמיני לוטר ר?וני , טלם ר~זטזנה1את

 שאינו מי יוכל ולא , שיקנצם נשמי אחראת
 פעמים כי , נכרי והוא מהם שהוא לומרמהם
 כרי או תועלת אל להניע כרי כן הארםיעשה

 כי מפני . עכ"ל הרת זה אנשי עללהתנפל
 העכרית וורתו את לפש,ט יוגלהיהודי

 שט) את , ישחית וקנו פאת אתהחיצונית,

 פנופו ישאר פימן עור וכב"1 ישנה,השרי

 יוכל בל אופן 3שום אשר ה~ו, יהוריכי
 הקרש. ברית חותם וה1א ולהכחירו,למחותו
 שוגרומים מטבח להכין יתגעשו עתוהעמים
 העושה היהורי נין ינרילו לא היה1רימ,על

 זה כי אם הפאות, 3על היהורי ופיןשפמו

 ממעייה1רא כי נכר לא כמעט בחיצוניותוהראשון
 לכחש בשו"א יתנהו לא הזה החותם א1לםיצא,
 ת1כירהו המילה רק כי ונטצא . מחצבתולצור
 , לפרעות חא נמ טוכן וע'"ו , הוא 'הזריכי

 )רמו ואתחנן 3ילק1מ חו"ל אמר1 1הועל
 ר' היום כל הורגנו עליך "כי : ה"לתתל"1(

 לו לומר אפשר וכי אומה מנפיה 3ןשמעון
 המילה כי מילה" 11 אלא יום! פכלליהרג
 העמים, פין ולהת3ולל להטמע תתנהולא
 והרינותשלהעמים. לפרעות ה1א גם מ1כןווך"ו

 לו 3נקל גכיתו 3עייו 3צשהיהודי
 אולם ומצו~תיה, התורהלקים

 עליו ומקוים למקום, ממקום ונורר נו0עכהיורי
 לקים לו יקשה וממולרתך" מארצך לך.לך

 לארצות בנסעו וביח1ר והמצתתזר~עורה

 לאט מעברש, מיושב גלתי טקוםהרחוקות
 כי תזנירהו המילה רק 1ח1 ית13לל,לאט

 . ה1איהורי
  בירוש מ'ל הנר"א רבריןנ~ען!וקנקרים
 לו יחכל לרבר ב1 י"ג( )י"ג בטשליהפסוק

 רם"וו נמצאים 3ארם ישול". ה,א מצוהוירא
 טצ1ות רם"ח וכנגרם נירים, ושם"האברים
 כל כננר כי נמצא ל.ת, מצוות ושס"העשה
 והיהורי טיוהרת, ט?וה 'ש שנאדם ואנראכר
 מום בעל יעשה מצוה באיוה ויקל יבזהאשר
 - לו יחבל לר3ר ב1 : ו1ה1 , שבננרהבאכר
 יש1לם ה1א מצוה ומ1ם-וירא חבלה 13יעשה

 שאמר בשעה ולכן וכהנ"ל, ננופו שלם הוא-

 תהיה , פגולה לפני" "התהלך לאברהםהקפ"ה
 כתעורהך, למרינה ומטרינה לוךר מ,3ר גרנע

 3כל שלט היה כלומר תמים" .היהוככ"ז

 לואת בג91ך, נם תמים תהיה וממילאהמצ1ות
- שמא" אמר , רערה"אח1תהו  הנר1רים ע"י 

-והטלטולים  שאמר כיון , מג1נה רבר 3י ,יש 
- וכוניך" ניני 2רירל ואתנהלו  כי לוטר 
 ורטק מקושר ישאר ג"כ לברה המילהע"י
 שם ח,"ל שאמר1 כמה ולעמו, לתורתולה'
 המצו,ה כל כנגר ששקולה מילה גרולהר"א

 הרבריפ ע"פ כי ל"ר( )שטות שנאמרשבתורה

 המעם שפרשו וכמה , 3רית אתך כרתיהאלה

 לפי צרית נקראת המילה מצותרמשו"ה
 ,3רית" טלת ני ט?וות, תרי.ג גלשכוללת

 תרי'נ, בגי' המילה של נ1פה המצוהעם

 התורה כל קים כאלו רהמקימהלהורות

-ול1את  רעתו-. "נתקררה 

לפדיון
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 ן, ב ה דיון פל

 רןשךכ*ן""ןךננ~ןט
 כהן קמיה לבבור ליה רמייתי אומרים 'ש : י'( ש"ה )ם', ביו.דהרמ"א

 במאי אותו שואל והכהן , רחמ פפר בכור שהוא ליהומודיע
 והאב בהןן לפדות דמחייבת סלעימ חמש או 3כורך בבנך טפיבעית
 הנאינים(. 3שם וראש )מיר 3פדיונו, מלעים ה' והילך בבורי, בבניאוסר
 לתת או לפדות אם האב, 3יר שרנרירה משמע להאב, הכהן שאלת מסגמןדהנה

 רוצה היה האנ דאם שם, גרמ"א טפורש וכאמת , להכהן ה3כוראת
 י'ג( ס"ק שם יפ"ת )ירה לפדות~, צריך רק יוצא, אינו להכהן הבן אתלהניח

 טפי", נעית "במאי 11: לשאלה מקום טה , לפדותו רק ה,א מחו'ג כיואחרי
 שעשיתי כשמ לטשה הקכ"ה אמר אומר, נתן ף 3כור כו י'קדש

 עושה אני בך , 'שראר 3כורי בני ר'( )שמת( שנאטר בכור'עסב
 בף אתנהו, בכור אני אה פ"ט( )תהלים שנאמר בכור המשיחלמלך

 י"ט(. פ' שמות )מ"י בכור כל ליפדש

 נאור. וצריך הכוה מה ן:מאמר.

 "ממלנת למררגת להגיע ישיאלתעודת
 הר כמעמר קדוש" וגויכהנים

 איך ח,"ל תארו ווהסתן, שפסקה ע"יסינ'
 והתחיל והוה. עתיר געבר מתכלמתהיא

 המפרשים אשר אכינו, 'עקנ מלידתמהעכר
 אחד כל ועשיו 'עקנ נולדו לא מריעהקשו

 תא,מים של העכור צער למנוע עצמן,כפני
 ראשונה יעקנ נולד 31היוה1 אמנו,מרנקה
 אנין מנרכו היה כוראי הככור, הואהנה

 1 אניו את להונות יעקכ שיצטרך מ3לי 'מעצמ1
 לטהר פרמית 3השגחה 3או :ה כל 3יןפרשו
 נחש וזןהמת מחלאת יעקכ נפש אתולזכך

 ולואת עשיו, תוכו אל קלמ וכ"והקרטוני.
 נולד ויעקג תאוה. ובעל מחומם אדסונייצא

 לקדושת הראו' , ופהור קדוש ונקי ,ך ,אחר'1
 האבות. של הר1חניכ הקנינים את לדשת3כורה,
 ליעקנ תגוא הככורה כי סנג הק3"ה רקנמצא
 ונשאה רמה לסדרגה למען.העלותו כ,ה,3אופן
 על גם כמדרנתו העולה "'שראל".שיקרא

 יעקכ שעשיתי "כשם שאמרו: ו:הוהמלאכים.
 אף - ל3כור, עשיתיו אנכ' רק כלומרבכור"
 "3ני כן ראיתי יען אמו, רחם את פטרשלא
 כיררגת ומהור קדוש נאצל 'שראל.3כורי

.
 . .'שראל.

 ג להאמין מהעקרים הנה יהעת'רובננוכע
 יום ככל ,אחכה המשיח קמלךעל

 השמה , והנערות החשן את וגראותנו ",שינא
 השליטים והמה , 3עולם המתג3רים1השערוריה

 לכנ יפול הנה הככורה, אח ולקחו3כל,

 שיבוא אפשר כ,ה 3דור האם : וישאלהיהודי
 "כך יאמר1: חז"ל ב'או וע": המשיחומלך
 כל כלומר 3כור" המשיח למלך עושהאני

 3ראשן הקופצימ החרשים מהככוריכתפחדו

- זמנינו מעש~' תבהלואל  "היעיוסעקים' 
 לנר האומרים , טקום ככל רילהון וכתנרום'ה

 אומר וע"1 'מחה! סבא והיעקכ הארץ,כל
 3כור" המשיח למלך עושה "אני :הק3"ה
 הראשון הכן ככור" כל לי קדש "כך 3תנאיאגל

 לגדלד אל' קרשהו כי1תר, לך האהוכשנולד
 תהיה לא ומטילא , סב'א 'עקכ בר1חולחנגו
 וטנינו. של .העושים. לכל תקומהכל
 להבאו7 רומה הככור 9ריון כן כיהנה

 כרמו בכורי מראשית אשר ככורים,-
 הכרו7 לאות ה', לפני תנופה גטנא טגיאהיה
 האב פריו, ראשית את כן לה'. ונרכהתורה
 ה', לפני ולרוממן לקרשו הכהן לפנימכיא

 מתנגרים כחות שני מתעוררים האנ אצלאולם
 "הנפש והמה , הכנים לחנוך כנוגע לוה,זה



 שלינם חפצירם לכל ררושיםד4ר4ככי200
 התורה המא יסים שסונת 3ן 3היותויהרכיש'.
 יסים שסונת 3ן כי - הנפשי, לי .תןותדרוש
 י,ם שלו4'ם 3ן 3דיותו ערלתין ישרימול
 - הנפש" לי .תן ותררוש התירה תכואואחר,

 ינרל כאשר תפרה; חרש סבן ופדויגטשה'כ
 , טלים איא לצפצף י1כל ואך , מ"מהקטן

 הנפש" לי .תן ותדר,ש הפעם "יד התורהתבוא
 לד3ר ייווע קטן )ס1כהס"נ%( כמאטרם-
 וכו'; תורה-צוה ו היא סאי תויה תורה, לוטדואכיו
 ותררוש: התורה תבוא שנים חטש 3ן3הייתו

- הנ*ש" לי,תן  למקרא; שנים חסש 3ן 

 ותדרש התורה הבא שנים "שר 3ן3הי1ת1
- הנפש" ל'"וק  ; לסשנה שמס עשר 3ן 

 ריוורה חבא שנים "שרה שלש 3ן3הייוו
- הנפש" לי "תןותדרש  ישרה שלש בן 

 , הלאה וכן ,לטצוות

 ידים, 3ה3וק ישב נל ,הרכ,ש' גםאולם
 יהנה ,רות, סחשבות י"וררה~א
 אצל .השאלה מת"וררת יבהכרחתהפוכית,
 תורה! נלטרנ1 אם 3ננ1 את נ"שה טה :ההורים

 ז לחטו את יטצא מאין 1 סטרתו תהיהסה
 ילרות טטל האמת וישייו יר3רו וכהנהכהנה
 קפת' כי כטשה*ג אל דת דמיה הכהן3נם.
 נ"כ טפיהו, יבקשו ותורה רעת ישטרוכהן
 השוב יותר מה : הואת השאלה אתמוורר
 ו,את ! "הרכוש. א1 ,הנפש" אם , האבאצל
 בכםף או בבן , טפי בעית. .בטאי ; גתנתוהיא

 ככנה, אני .חפץ : סשונ והאנ ו"  סלעשההטש

 "להרכוש" אך הדואנים האבות כי יורה הנםיוןכי
 "ורנו הרבר להם יהיה רכוש אם 3ניהם,של
 3נים כי כרור כטעמ ואת אכל , 3ספקסומל
 בתשיבהו האנ כ,ונת היא וואח להם, יהיולא.

 על 1ינורל שיהינך ככני" אמ "היץ :להכהן
 וכל ל"ולם, בני ישאר הד"1 1היהרות, התורה3דכי
 , פריונו ווהו בני, 3עד אקריב וסאודי .רכושי

 פכורי" כבני "ב"ינא 3אסרו העמואכי
 ,ה, 3כורו לכשינדל שנםיתאטץ

 להקרים , הרמה התעורה 3אותה מוחרריהיה
 , וכבאגוה לי לטוג .הרכוש" "ל "הנפש" אתולהנ3יר

 ה. ו צ מ ר בל
 היהודי.םמל

 המלנות גזרה אחת שפעמ כנפימן בעל איישע ייה קרוואמאי
 סהו, את יקרו ראשו על תפילין המניה שנל ישראל עלגזרה

 מיפניו ורץ אהד קסרור וראהו ישוק, ויצא תפילין סניח אלישעוהיה
 מה לו אמר כירו, ואהזן סראשו נטלו אצלו שהגיע ניון אהריו,'ורץ

 לפינך יונה, ננפי 3ה ונמצאו ידו את פשט יונה, כנפי לו אסרבידיךז
 א"ל ולא ליה, דאטר יונה ננפי שנא סאי ננפימ, בעי אותו קוראיןהיו
 מ"ח( )תהלים שנאמר ליונה, ישראל ננמת דרסיא משום עופותזשאה

 כנפיה זו יונה מה הרוץ. בירקרק ואברותיה בנסף נהפה יונהננפי
 א'(. ק"ל )שבת עייהם טגינות סצוות ישראל אף עליה,טגינות

 שאר "ל ולא ינוחו, שלא תיילין "ל רק הטלבות או נורה מרה א( להנין:י2גר4יף
 נוראי אלישע הלא קשה נ( לטצנההפוליט', לה ןההפליןטה',יקוהטצחת,

 ,שכל היתה: המרה ונמ טאוטה. ט,ה נ,כר לא וסר,ע יר. "השל נם מניחהיה
 ראש"ז *השל על דוקא נ,רו 1טרוע טחו" 4ת יקרו ראשו על תפיליןהסמח



קא וסציום חפצירב לכל דרושיםצ4ד4כבי201
 והממל החותם אות לו "2 ועם עםכל

 או הכממו המצין )נערב(,הטטלכתי
 המלוכה דנל את 3נצחונו.גטרהו

 יכת'ר~
 המדינה אזדח או הצבא שר , הזהבהאדת
 3הפאר אותו מענרים המרינה, לט~בתשהצטין

 ל,כרון מצחו או ל3ו על ישיטהו וה,א ,ה:ה
 הישראלית האומה של והסמל הח,זם אנהעולם.
 שאטר כטה ,הפאר", והמה התפילין,הטה

 חבוש פארך כ"ר( )יחוקאל להנביאהקפ'ה
 דקאי וי( ט.1 )מף'ק ח1"ל ע"1 וררשועליך
 הראש על שמים הזה וה"אר תפילין.על

 ט'( י"נ )שמות כמשאה"כ 1כרון לאותוה:רוע

 עינ'ך, בין ולוכר,ן ירך על לאות לךוהיה
 פשוטו וץמק לפי 11"ל; הרש3"ב ע'1ופרש
 ידך על פתוב כאלו תםיר לוכרון לךיהיה
 כעין עיניך, בין לבך. על כח~תם שמניכעין

 המצח על ליתן שרנילין :הב ורנירתכשיט

 תפילין בהלבות בראש מובא וכן עכ"ל,לנוי
 הנתון תכשיט לשון טוטפות רלשון הר"י3שם
 להבין ועלונו . יעוי"ש המח אצל הראשעל

 הפאר התכשי6 המה התפילין 3אפהטרוע
 ערכם נרול מרוע טצחנו! על ה:הבורביר
 ועל הלב, כננר הורוע על "ותם נענראשר

 ן המוח כננדהראש

 בהם: קוראים אנ1 הבתים את מתח אפאולם
 המה והתפילין אחר" ה' וכו' ישראל.שמע

 שאנחנו יחורנו ועל השם, יחור על והאותהוכרון
 "כר כט.ש 'ת', לחלקן טיוחר בארץ אחרגוי

 1'( )3רכןת שררשו והוא תפיל,ן: באותהקמח'י

 י"1( )רה"א בהו כתיב מה עלמא רמאריבתפילין
 הק3"ה א"ל וכו' אחר גו' ישראל נעמךומי

 3עולם אחת חטיבה עשיתוני אתם בנילישראל
 אתכם אעשה ןאני ובו' ישראל שמעשנאמר
 ומי י"1( )שם שנאמר בעולם אחתהמיבה
 כי למר נמצאת 3אר-. אחר גוי ישראלכעמך
 אחר ענין הכל 3הקב-ה גם בנן התפ'ליןכונת
 הם ובהקפ"ה יחורו, אותעל הפ בנו כ' א',ורמו
 , עטנו טתאחר יתברך שהוא , יחורנו עלאות
 נטצא עב"ל. מרעיתו וצאן עמו אנחנונם

 וכי בעולם, יחורנ( על האות הטההתפילין

 והתפילין העמים", מכל בחרתנו .האתהאנחנו
 האוה המה רהלא , החרות על נם מוריםהם

 למרות, מצרים מעכרות שיצאנו עלוה1כרון
 על לאית לך והיה .מ"1( י"נ )שמותבשה'יכ
 הוציאנו 'ר בחו:ק כי עיניך 3ין ולטוטפ~תירך
 על טורה התפילין רא,ת וביון ממצרים,ה'

 עבר ריוב"ל א'( מ' )נטין אמר ומש"החרות,
 למרות, יוצא רבו בפני תפליןשהניח

 ולא תפילין, לו הניח כשרבו בר"הבתום'  ופרש~
 רמברך איםורא ליה טעבר רלאמשום
 משום אלא וכו' לכמלה ברכה ואיכאעליהן
 רשחרריה לאו וא' בתפילין רנילין עבריםרא'ן
 הנחת רעצם ובאורו . עכ"ל ליה מנח היהלא

 פםק וכן , החריה על מורה הראש עלהתפילין
 אלמא עכ"לי בראשו תפילין רבו לושהניח א" וו"ל: '"ו( הל' פ"ח עברים )הל'הרמ3"ם
 רעצם משוס רוקא, עבראשו" ריקהרט3"ם
 החרות, על מורה הראש על תפיליןהנחת
 מנה הוה לא רשחרריה לאו אי אמרינןול1את

 .ליה
 בעל ראלישע מאמרנו ראש ממאריבנזה

 3טול על מורים רהתפלין ראחרי ,כנפים
 .כל נ1רו 1םשו"ה , נמורה חרות ועלהעבדות
 בטול על הפורה - ראשן על תפיליןהמניח
 שוכניס שהיו 'שראל על הגוים, שלהעכרות
 הראש על ונקט מחו". את "קרו -3קר3ם
 יר של תפילין רעל , בפרם,ם רהוה משוםרוקא
 , עלירך לאות לך והיו ב'( ל"1 )מנחותאמרו

 מורה ראש השל ורק לאחרים, ולא לאותלך
 בשם למעלה שהבאנו כסה העברות, ביטולעל

 בממשלתם, מרר ואות פיטן ווהוהרמ3.ם,
 מוח,. את שינקרו נ1רוומשו"ה

 מורים הראש של רהתפילין המבוארילפי
 בעולם, ויחורנ. ית' אתאחרותולפרפם

 ישראל עם של גטורה וחרות שחרורועל
 רברי היפב טבוארים , הנוים ועולפשעבור
 כ"ח( )רברים עה'פ שררשו א'( 1' )גרבותח1"ל
 עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כלוראו
 אלות"'לין אומר הגרול וחניאר"א ממ4,ויראו

 התפלין ומטרת דכוונת טש1ם ובאורכשגראש.



 יטלרכם חמציהם לכל ירישיםדרכי
 ית' יי יחור את 3עולם להוריע הראששל

 בעם עברות שום ושאין הישראלי, העםויחור
 הארץ עמי כל "ורא שאמרו: ו1הוהגנהר,

 ה1ה הפאר את כי - עליך נקרא ה' שםכי
 התפילין וזה1 ה' שם ק"י אתה רקנתפאית
 כל וירעו יכירו אז כי מטך" ויראו -שבראש
 ישראל, בעם ועבר~ת שעבור אין ניחגוים

 . המה ה' עס אךוני
 מרה כנגר מרה לאלישע שיםוהקב"ה

 ההפילין בהנחת נפשו ממרהוא
 חטיפה עשיתוני "אתם לקחם השם יחורנער
 לכנפי התפילין נתהפמ ימשו.ה בעולם.,אחת
 עיניך עה"פ ר( )פ' שה"ש במי,ר רהלאיונה,
 ישראל בך צנ~עה 11 יונה מה ררש,,'ונים

 , לשחיטה צוארה. ~שטת 11 יונה מהצנועים.

 כל הורננו עליך כ' מ'ר( )תהלים ישראלכך
 לשחיטה צוארה פושמת היונה 1ה במו; וקשההיום.
 דהלא באורו אולם העופלת? שאר מן'ותר

 מן לא קרננו מביא משגת ירו שאיןהעני
 1'( ה' )ויקרא כמ"ש הילנה מן רק העופותשאר

 אשמו את והביא שה רי ירו תשינ לאואם
 לה' יונה בני שני או תורים שת, חמאאשר

 נ"שם את טקרינים תמיר המה ישראל כך-
 עליך "כי המצ1,ת וק'1ם התורה מ1פחעל

 בבקר תפלין נניח אם פי' ה'ום" כלהורגנו

 להילרים ביום וא0נלמרתורה הקםרור,יהרננו
 ובארץ הםיניטית, ברומיה "האר~מים"ימרגונו
 בנו את למול היהןרי 'רצה אם ה1אתהרמים
 עתה בנו ונתקים , בטלכות מורר פכללהוא

 היום'י. כל הורננו עליך"כי
 עור 1ונה נן שמברת משעה 11 יינה"כוה

 ישראל כך באחר, אותו ממירהאינה
 באחר' המירוהו לא להקב"ה שהכירומשעה

 היונים ב'ן נראה נ"לא מאר מראה שסג)מ"ר
 מתנה נפגוש פפעם כפעם אשרהנומעות,

 1ונה, את ממירה איגה זיונה ונכ"1 , מאר וכנרנרול
 )'ריעות וויל1אן ה' האמריקני החוקר 3מהנהונמ

 מספר שערך פ.בהיונים( ח.ב פברנשטהןהמבע
 מלילן. שניאלפים לערך 3ב.א יונימשנמעו אתתמתנה
 היהורי כן . ווגה את ש"מירה אהת יונה היתהלא

 מליונים הר3ה של כעיר 3שכתו נםהנורר
 ומנהגימשונים נם,ס.ם 3עליהשקפות,תושבים,
 ונאין כגאה היהורי בכ.1 , בכלהשליטים
 "שמע לאמר: ראשו על התפילין פארתובש
 יתפולל, לא ונעטים אחר" אלהנוה' ה'ישראל
 להטיבה ישראל את גם הק3"ה עשהול1אוז
 כנפת "ראמתיל מש1ם הוא וכ"1 בעולם.אחת
 בכםף" נחפה י,נה כנפי שנאמר ; ליונהישראל
 זולתת נעבור לבל , נמשלה לילנה כנ"יכלומר
 וצחותה ומהרותה , 1ונה כן רק המכרתכיונה
 מקום בכל לעולם תשתנה שלא , הכסףכצחות
 עצמם על ינינו העופות כל והנה 1מן.ובכל

 כנפיהם, ע"י יעופ1 ורק בחרמ1מם,מהאו'ב
 ע'י היא מהאויב ההגנה נם היונה, כןלא

 כנפיה 11 'ונה .מה שאמרו: ו1הוכנמיה.
 מגינ,תעליהן" מצ,ות ישראל אף , עליהמנינות
 פעולות:האחת שתי עושית הילנה כנפיכלוסר
 המצתת, כן . להגןמהאויב והשניה , כשמיםלעוף

 הנפש, את ומרוממ"ם מעלים התיילין,וביחור
 הנם ול1את וא1יב. צר סכל הגוף עלוטגינים
 "נה. לכנ"י תפיליו שנתהפכו ב1ה לאלישעהיה
 שבו שהפאר מברכים, אנו מצוה הברד4לר!

 בחים ררכיו 3כל יגינהו היום,נכתר
 והיראה התורה במתי על וירוטמהוויעלהו

 1 ישראל ועם אכותיולתפארת

 ה, ו צ מ ר בל

 הנאמנים.השומרים
ב,

 עלוהם ה' ל'ח( )ישע,ה שנאמר ימים מאריך תפיוין המניח כל ר"לך4לכמר4
 א'(. מ"ר )טנחא והחיינו ותהלימנו רו"' היי בהן זלכל'חיו

 . טלר וצריך הבגה סהוסר ה1ההמאמר
ריא
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 וציצית בזרועו ותפילין שישלותפילין3ראשו טי כל אומר יעקב 3ןר"א

 י,( )קהלת שנאמר , יהטא שלא בחזוס הכל 23תחו וטזוזהבבגדו,
 נ מ"ג )מנחות ינתק במהרה לא המשולשוהחוט

 ז יחמא שלא הארם את שומרות מצ1ות שלש הני קיום מרוע הטעם, יהביןועלינו

 הכ"א( )מצוה הרא"ה רברי 3הקרםויגכואר

 שהארם לפ' המציה משרשי :ו1"ל

 התאוה, אחר בהכרח ימשך חוטר בעל3היותו

 אליו הנאות כל לנקש החומר טבע 3ן,בי
 שהנפש לא אם הבין, אין כפרד כסוםוהערב

 החטא סן כחה ליי תמנענ1 האל חננואשר

 ורחוקה הארץ והיא 3גנולו תשכוןומאשר

 כח, יגבר לו תונל לא השמים שהואמנכולה
 שומרים להרבה עכ.פ הצריכה לכן תמיר,עליה

 ויהרנה עליה יקום פן הרע, משכנהלשומרה

 לה מבי3 נבורנם שומרים להעמיר וצונווכי
 מפינו תורה דברי נפסיק ל3ל שנצט,ינווהם
 כנטית בר' ציצי1ת ר' ושגתן ולילה,יוטם

 והכל ו3ראשנג 3ירינו והתפילין ומ111הכסותנו
 נתור ולא ירינו מעושק נחרל למעןלה1כירנ1

 עכ"ר, לבנו מחשבות יצר ואחיי עינינו.אחר

 אחרי תתורו ולא הכתוב רברי יבוארוובוה
 אחריהם וונים אתם אשר ע,ניכם ואחרילבגכם
 ב'( ל"ה )ברכות אטר1 הלא רבאמת ט"ו(,)במרבר

 1ודע חורש איץ". ררך מנהג בהן"הנהג
 רק הררושה, במרה מהעיה"ו ויהנהוקוצר
 המרנל ולהיות אחריהס, לררוף יתמפר-שלא
 יצחק וא"ר בחרמם, 1להשקע להטשךשלהם
 )בירושלמי(. רחמא סרסורין תרין ועינאליבא
 אחרי הח,רו "ולא התורה: שאמרה1,הו

 שלא העיקר כלומר עיניכם" ואחרילכככם
 אחרי התרים למרגלים והעין הלב אצלכםיה'1

 לבוא אפשר ואיך נשרימ. ותענוג'החאווה
 שלשת ע.י הרא"ה פרש ה1את,להסהרגה
 והמשגיחים , 4והו המיירים הגבורים,השומרים
 והם: 3רשתם, ילכר שלא עליו תמיר)ומנינים
 מהויקים לשמור הבית נפתח הנקנעת.המוו1ה
 הרעות והרוחי1,וה1ועות

 הטנשכו"
 שלא בעולם,

 מ1כירות הציציות ר' יחר.ב,הו, להמיתיכנסו
 לארנע יפנה אשר נכל הארם את,ושוסרות
 האסינות, מבל אותו ומיילות העולם)רוחות

 גובריאה בארין כ"א( )ג' ברניאל כחוברהלא
 -וכרבלתהון פטישיהון במרבליהון כפתואלך

 יקרתא, נורא אתון לגוא ורמיוולנושיהון
 מליהות אלו לבושיהון 3מררש ע"וופרשו

 ועוריה מישאל חנניה כי שלהן,המצויצ,ת
 התפילין , הציצית בוכית האש בבשן בהוךגצולו
 על היהטב היצר כי , העקרים השומריםהם
 תמיד האורב , רע השכן הוא הלב מפתחישני
 רוזפילין ל1את התאחת, ע.י הגוף אתלצור
 תא1ות בוה "לשענר הלכ כ:גר ה1א ידשל

 שהוא ראש והשל לעבורת.. לבנוומחשבוח
 העטרה ה,א הרעת, משכן - המוחכנגר

 ברוח,, ולנשאו לרוממו , הנושאה אתשמעטרת
 והאצילות, הקרושה מקור בה'להרנק
 ומחשבות קרש שפע עליוולמשוך
 גרולה התפילין קרושת ל,אתקדושות,
 מהם. רעתו את יסיח שלא עדמאד,
 הנכורימ1 השומרים שלשת כי מוה.כמביאר

 העומרים והמ1ו1ה הציצית ,התפילין
 מעושק נחרל למען לה,כירנו הם האוש,את
 מחשבות יצר ואחרי נתוראחריעינינו ולאירינו
 כ( מ"ג )מנחות מאמרם מבואר וב,הלבנו,
 חפלין לו שיש מי כל אומר יעקב בןר"א

 ומ1חה בכגרו וצ'צ'ת נורועו ותפיליןבראשו
 ר'( )קהלת שנאמר יחטא שלא בח1וק הבלבפחחו

 המה כי ינתק, נמהרה לא הטשולשוהחומ
 ולהמניעו להרחיקו ,הנאמנה הבמיחההערובה
 התורה נמתי על ולהדריכו ועין, חמאטכל

 ,והיראה

 ולרומם לעלה בא ראש של "חפליןנמצא
 לבטל יר והשל והרוח, הנפשאת

 יאיש הוא נקל ומה הג~פניוה, התאוי(את
 המוררניתאשר הת4וה כפח לפול ל'סימצעיר

 הכובש נבוך א',הו אולם , הרוגיה כלעצונום
 אמר: סוקראמו והחכם , חו"ל אטרו יצרואת

 שלא ו3ו האויב, מנציחת קשה התאוה"נצ'חת
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 כןכי הנה אחרים. ינצח לא וראי עצטוינצח
 הפנימי טהאיב בסכנה תם'ר הואהארם
 )פ"ד( באנהן זחז"ל לבבו, בסתר'הטטזן

 את מוציאין והכבור התאוה .הקנאהאטרו
 היום שענרו התפילין ורק העולם", מןהארם
 התאוה אש את לכבות בכחם מצוה, הבראת

 . ימים יאריך הוא וע"יז , העולם מןהמוציאה
 מאריך תפילין המניח "כל ר"ל: שאמרוזה1
 אותם ופרש"י יחיו" עליהם "ר' שנאמריטים"

 וכננר , 'חיו בתפילין ה' שם עליתםשנושאים
- רוחייי ח% בהן "ולכל אמר: ראשהשל  

 הרוח 3חי המה טשפיעים מהם לכ,לםכלומר
 והחיני" .ותחליםני : אמר יר השל וכננרוהנפש,
 וטחים טשררים מחוקים, רקהמה המהכלומר

 . 'מים שיאריך הנוףאת
 אשר נכל וההצלחה הכרכה את יצודה'

 הנאטנים והשומרים מיוה, הבריפנה
 ישאוהו כפים על , מסביב אותו העוטריםהללו
  ושושנ' ה,מן, ומכשלי באבני רגליו תנפנהלנל
 בטה' על 1'רריכוהו יכתירוהו התורה,ופרחי

 !ההצלחה

 ה. ו צ מ ר בל
 התפילין.סנולות

ג.
 ומתפלל ק"ש וסורא בציצית ומתעמף תפילין המניח כל יבאאמר

 רבא, "שיט1שא ע'פ מיר . טנחות העוה"ב בן שהוא לומובמח

 ל"1(. בסי' או'ח ובב"י במורעי'

 הש""נז נן שהןא יז מונמח הייו הטצתת נקיום רק מדוע , ולהנין ידעתועלינו
 בפיף ה, תורת תהיה רמען עיניך בין ולזכרון ירך על יאות ירדהיה

 המ(. "נ )שמה ממצרים ה, הוציאך חזקה בידכי

 בפיך"ו ה' תורת תהיה "רלמען להא הכתונ רביי ריש יש שיכח( מהוקשה
 כ41ה התורה כל הוקשה וררשו א'( ל"ה )קרושין חז.ל נוה הרנישווכבר

 וכו'.לתפילין
 במתנהן, מצוה הבר את המפארים נ'1דהנה

 ורניר להתכשימ 3יחור להתבונןעלינו
 היום שנתנו ההפילין המה הלא האופי,הוהב
 של הזאת המתנה את החוננ. לבנםההורים
 בכל חיו. 'מי כל הבן ויוקיר יןכורהתפילין

 וכומן , וית"לל תפילין 'ניח נקומו בכקר'ום
 נתחילה ננקר יקרים ניה"ם את טבקרשהנן
 ויעלה יצליח ואו ולהתפלל, תפיליןלהניח
 ולתורתו. לה' נאמן יהורי להיות ,בלמ,ריו
 הנהנהמוורה עיניו, המסחר אל וישאוכשינרל
 ההורים מתנת את בתחלה יניח לררכו,שיכין
 מנינה כאיזו הנה בהרכנת וננסעו . הת8'לין-

 עמרת נזר - בפארו יהביש אל , שימצאומקום
 בהתפילין, יתפאר ובאמיצות בנאון אם כיה',

 ובלכרנך בביתך בשבתך בם עורברחלק%ם

 חויל שררשו וכמה בדרכו, 'צליח וא,כררך",
 עמי כל וראו כ"ח( )רברים עה"פ ט"ז()סומה
 ותניא ממך, יראו_ עליך נקרא ה' שם כ'הארץ
 אומר הנרול אליע,רר'

, 

 שבראש. תפילין אלו

 עה"פ א'( )שבתקנ"ג מאטרם לבאר 'שדבנזה
 בנרז 'היו עת נכל ט'()קהלת

 יחסר לא ראשך על ושטן ציצית, אלולבגים
 את להלהיב בזה רבאו ונאורו , תפיליןאלו

 מקום, בכל תפילין בהנחת מאר לה,הרהיה,רי

 להם יש התפילין כ' המצבים. ונכל ומןבכל
 הגוימ, טטומאת ולה,הר להשפר מיוחרתפגולה
 לחורתי נאמן 'הורי וישאר נעמים, יהבולללנל

 כשם השמן. ברמיון המה והתפיליןולדתו.

 לעולם בי במים, אפשר.לערבו אישהשמן
 פאר החובש היהודי כן , לטעלה צףהשמן

התפילין
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 ומרופמש פעלש הסה הנה , בבקרהתפיין
 בנאון לשאת , הלב אומץ ד. לו ונותניםאותו
 אשר וטנריו, שונאיו )תלאות טצוקות כלאת

 פרוטטות להשפילו ורוצים סנוחה,'רריכוהו
 .ושמן : שאפרו ווהו , עפר עד ורוחונפשו
 פאר כלוטר תפלין. אלו יחמר לא ראשךעל

 ברסיון ויהיה ראשו, על בנאון יהבוש"תפילין
 . להתטלל מניחו ש~ונועהשמן"

 לבנים נגריך יהיו עת .בבל שאטרודמה
 הגפרא)פנחות בהקרם יבואר ציצית"אלו

 בסצות זהיר שהיה אחר באדכ פעשה א'(פ"ר
 ?יציות'1 ר' . באו וכו' וונה שיש שמע!.צית
 גבי על לו וישב נשטמ פניו על לוומפחו
 את פצילות הציציות כי יעו"ש. וכו'קרקע
 ומראה ומושחתה. מווהטה תא1ה סכלהאדם
 הנוף ומהרת ,כות ססל על טורה הלאהלובן
 חז"ל: שאמר1 ווה הנפש, ורוססןתלאצילית
 כי ציצית", אלו ל3נים בגדיך יה'1 עת*בכל

 לחמא. שתניחוהו מבלי פניו על מטפחות,הציציות
 רברינו, בראש הנצב הבתונ נבארדמער!ה

 החור*, היומ . ח* לבנין היכורדבאסת

 היהורי כי בבקר. בהם שטתפלל התפילין.הטה
 אח"כ הנה בבקר, ופתפלל תפיליןהמניח

במאכלי
 בעסקיו וענודתו, בלס1ר1 ומשקהו,

 שיהיו יתאמץ , הי1מיות פע1לותי1 31כלימסחרו,

 כןאם לא היהרות. ומוסר החורח רוח 6יעל
 הנה , בבקר יתפלל ולא תפילין יניח לאחלילה
 נופניות, חולניות, המה כולן 8עולמןיוא,
 ,את 1את נ9ש, בשאפ התורה פנופי כפהעל 'ענוי וחשבון רעת ומבלי , ונ6ש רוח בהןואין
 בנופן ישראל פושע' א'( י.1 )ר"ה חו.לריקו
 ת6לין. פנח רלא קרקפתא ר3 אמר נייצומאי
 *פושע תפילין מנח רלא למא; 3קראם חז'להנה

 כי שה,כרנו, הכותה על 3וה ריקו בגופו"ישראל
 ועבודתו בפע~לותיו אח"כ אין תפילין מניחמישאינו
 גמה גופנית רק , רוחני רגש שוכהיםית
 'שראל "פושע נקרא ולואת 6שעים,הפלאה
 הפה הנה ב3קר, תפלין המניח אבלבגופו".
 6ע1לותיו בכל פיהן על להתנהג והרגלהנם

 שבארנו. כמה התורה כל את ולקיםהיוטיות,
 ירך על לאות לך יוהיה. : התורה שאמרהו,הו

 - ב,הו תשתכר וטה - עיניך ביןולוכרון
 יגרפו התפילין כי ב6יך" ה' תורת תהיהלמען
 הפאטי טנואר וב,ה התורה. כל את לקיםלך
 ק"ש וקורא בציצית ומתעמף תפילין הטניח"כל

 כלופר העוה'ב" ש שהוא לו פובפחוטתפלל
 שחרית של והתפלה הק.ש והציצית.,הת6ילין,
 שכל , איש לבל ובמוחה נאמנה ערובהנותנש
 1הסצוה, התורה ע.פ תהינה היוסיותפעולותיו

 . העוה"3 בן שהוא לוהפבטיחות

 ה. ו צ מ ר בל
 הרע. ץצר הטוביצר

ד,

 ממכן ילד כווב י"ג( רי וכסילוכו')קהלת זקן ממלך וחכם מסכן יידמדננ
 ארא לאדם מזדוג אין כי ירדו שמו נקרא ולמה יצ.פ, זהותכם

 לו. שומעין הכל שאין ססכןו שמו נקרא ולמה ומעלה, שנה י.גמבן
 זפן לדרךישרה.מסלך הבריות את מלמד שהוא הכמו שמו נקראולמה
 ולמה לו. שוסעין שהכל מלך? אותו קורא ולמה יצה"ה זהוכפיל,
 אותו קורא ולטה זפנתו. ועד מילדותו לו מזדוג שהוא זסןן אוהוקורא

 שם(, )מר"ר רעה לדרך לאדם מלמד שהואכפיל?

 . שונים 6רושש 13 נאטרוומבר
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 מש"כ נקרים , הזה היום גרולת פרשתלהבין
'

 כלל פ"ג ג' )בנר אבוהכ הטהר"י
 החכיר הארם 11"ל: קכ"ח( מ' ה' חלקג'

 השכליות ה:מעלות המרות במקלות השלםה1א
 הנפש את טמלמים המתמירים הרצ~םוהסעשים
 היא 111 , השלסי? אל אותה ומגיעים ,מהפכיה
 הפילומופש נ"כ הככימו וכזה . התורהגזרת

 תדבק ובסעשה במרע כי באסרםהאלהיים
 איןהחפץ אריפמו אמר וכן העליון. בעולםהנפש

 עכ"ל ולעשות לרעת אלא בלבר לרעתהמבוקש
 רוזפילין, הגחת של הם?וה עצם עם מתאיםוכ,ז
 המונחות הכתונות הפרשיות הלא לשאול,ריש

 יום, בכל כע.פ אןתן קןדאיכ אנ,בה3הים,
 על לאות "וקשרהם ההורה צותה זהומרוע
 הסצוה שנעשה עיניך" 3ין למומפות והי1ירך
 תשתלם לא הרעת באמת אולם כטועלו.גמ

 וע"י , 3ידים הארם שיעשה פע1לה ע"י אםכי
 הזאת המצוה תהיה התפילין הנחת שלמעשה
 איזה לא כי היהורי. בלב וחרותהקטעה
 היום הניא חיצונים ונסוסים ומנהגשת*לות
 כל את המקפת תורה רק , טצהה להברהא
 . הפרמים 3חיו וכטו , שכבו ער מקומוחיו
 הסורה היא והכרינים, הכלכלים הכללים, כחיוכן
 ושנים . יעשה אשר והמעשה בה ילך הררךאת
 בינה" .אמרי נכ' וככש.כ , בבל השליטיםהמה
 : וז"ל , זצ"ל טאלאנטער רי"ש הצריקלהגאון
 בענין השיטות, 3ין רבר. פשר מצאנ1בזאת
 האהת, השיטה הכהז מה מיב ויצר הרעיצר
 כח הוא , הרע יצר כי , הנורעת השימההיא

 המוב ויצר לפשעים, הסלפפו בארםהט1מאה
 היא למוב, הטובילו בארם הקרנשה כחהוא
 השניה וה,מטה ; הגרןלים הטה3ריפ רונשיטת
 הארם,המשקפת תאמז שיצרהרעהואכחהיא,
 תאם5ה1 אןתו לשעתו, הערב רבר כלאל
 ה1א מוב תצר , לאהבה תר3ק ובו ביחהאל

 ומסיק וכו', להנולר וט3ימ הצופה הישרהשכל
 כח הוא היצה"ר גכונמז, ' השיטוה שתיכי

 'צר ונן , הטומאה רוח 13 יש וגם ,התאוה
 ,גם הנולר, את הרואה הגכון השכל הואהמוב

 יעו"ש, בארם הקר~שה רוחיש

 'צירו כי וסאמרם, הכתוב מטארי3נזה
 היצ"ר, ושני היצ"מ שגי אתויתארו

 טל בשחי לה3ן ועלילותיהם פעולותיהםאת
 הכר לזמן הנער כהגיע כי אנ1 רואיםילריחו,
 והאבוונ ויכינ1הו, תפילין הלכות ילמרוה1מצוה,
 תפלתו 3למ1רו 3בנם מת3וננים אז3יח1ר

 נמ3חונ. רואים אנ, הואת ההתעוררותוהנהנתו.
 לפעמים המה גם , מהיהר1ת הרחוקיםהאכות

 פרוב ויחונוה מצוה, הבר לחגיגתסתעוררים
 אצל מתעורה מצוה בר של הרגש , והרר"אר
 של החטישית בשנה לא לראכוננו אולםרובם,
 משחר ולגרלו ולחנכו מקרא, ללמרוהכן

 3שנת_ רק והט?וה, ההורה מב1עי עלילד~תו

 אצלו. מתעורר אז רק הפנימי והטה"טהי"ג,
 י"ג מבן אלא לארם מזרוג ,אין מאסרם:11ה,
 של הרתי הרגש את אולם וכעלה".שנה

 ,טוב : כי . נבמל בל עתה שנתגרל,הילר"
 בבחינת היא 3הורה השתכללותו אם כלומרילר",
 גם ונאמת כלום. למר שלא מזה טוב"ילר"
 רק , הוה "כהילר. ישנו הקרושה מכחהיצ"מ
 וה~א . קמנה והשפעחו , בערכו סצוכצםשה1א
 ממכן1 שמו נקרא "ולמה "מככן",3כחינת
 טונבל היו(זו אחרי לו. שומעי, הכלשאין

 אינה 3כלל והקרושה . התורה והבנתביריעת
 "3( ב' )חגי הנביא שאכר וכפיפתרכקת.ומתפשמת,

 ונגע 3גרו 3כנף קרש כשר איש ישא"הן
 לא" ויאסר היקרשו וכר הלחם אל3כנפו
 פאיש, להתרכק מתפשטת אינה הקר1שהיען
 הכג1לות אותן לתוכו ופפנ קלט לאאם

 ממא יגע ,אם המ1מאה כן לא . לזההרר1שות
 הטומאה כח ולזאת וכו'יממא.. אלה ככלנפש
 גרר ל1 שפורץ "הטלך" הוא , חילל הםרכים
 התאוה כח וכגגד לו". וימעין "והכלהתורה
 סילר~תו גשרש1 בבר רוזאתת כי "זקן"קרא1
 "וה,א 3אופן זוגו. 3ן לו וגעשו , פנימה3ל3ו
 בכ"1 אולם זקנתו". וער מילרותו לומזר1ג
 הזה .יילר" כי יען , 3מררגתו היצ"מעולה
 עול עליו מקכל הוא שמהיום "חכם"ה1א

 קרשי לכל נשמן יה1רי ולהיות , 1המ?11תהתורה
 לפמל יהיה והתמימה הישרה ובהנהנתוישראל.

לכל
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 ישרה", לררך ה3רי1ת את "ללטוד הנהערלנל

 ופעולות,ו שמעשי1 להת3ונן 3ראשו" עיניו"והחכם
 והרעת החכטה א1תה עם מתאימים יהי,3ח"ם,
 "בכל התורניה הםיסמה ע"פ ויהיו ורכש.שק~ט
 ההצלחה. פסג1ן על יעלה ואז רעהו"דרכיך

 ההתלהבות כל אחרי הנכ3ריכ;,2,דכ(עי
 הנאמפים כל את המקפת1ההתרגשות

 החזיון אותו על , בארישות לעבר א"אהנכברים,
 שקוע איך יהורי, לב כל את 1המכאיבהמעציכ

 רק היא כצוה הבר חגיגת . שכל דורנ1,ה,א
 המלאכותית, והררשה "הטפטיר" ו:מרת3קריאת.
 אל )לכן )היהדות. התורה כל היא 11כאלו
 לאות לה "והיה 19נים: אנ. שלנו מצוההבר
 ת1רת תהיה למען עיניך פין ולןכר1ן ירךעל
 יהיו היום שהתפארת התפילין -- 3פיך"ה'

 על ולעלות ללמר עליך שתק3ל אותך,למע1רר
 3פיך! שנ1רה תהיה ה' שתורת עד התורה,כמתי

 ת ו צ מ ר ב5
 מצוה. הברהובות

ה,

 אלא גדיים? הלל אין וכי במבלוחם, וירא אחיו אל ו,צא משהיינד5
 א'(. פ' שמות שי"י העולם כל כדרך שלא גדל שהיה לףלומר

 הבר חלק מא1שר מה נכ3רימןנאממוים
 נפל כי גורלו נעים 1מהסצוה,

 כמה "איש", 3שם הי1ם להקרא בנעימיםהבלו
 ופרש למצוה" עשרה שלש "3ן 3אכותשאמר1
 עשרה השלש לשנת ה3ן בהגיע כיהרע"ב
 מרוע להה3ונן עלינו אולם "איש". 3שםנקרא
 כ"כ ' מקום הררשה תופמת מצוה ה3רבחג

 רש1ה, היא הררשה החנים בכל ואםחש~ב,
 דרשה פלי ובמ"צ חובה, היא ה3מ"צ בחגאבל

 ומר1ע? , נשכה 3ליכג,ף

 מומל1ת שנה, עשרה שלש להבן בהכלאדהנה
 חוב1ת'1 א( : חוכות מיני שלשהול'1

 לעמו חוב1תיו ג( להוריו. חוכות'ו 3(למקום.
1לארצו,

 הנחת ע"י מקתם ה1א למקום"טתי1א(
 לי קרש פרשיות: ר' כ1ללים שהםהתפלין,

 אם והיה שמע , יגיאך כי והיה , בכורכל
 קבלת בתוכן: כילללת הללו, הפרשי1תשמוע.
 התה-ה. ויריוגת למ1ר , מצ11ת עול , שמיםמלכ1ת
 רכרי ש,דיו לבניך ושננתם עה"פ שררשוכמה

 פרשיות ' ד' נטצא 3פיך. טהורריןהתורה
 האמ1נה ועקרי יסורי 3תוכן כוללותהתפילין,

 .והרת
 הכרת ע"י מקים הוא להורי1חכ"יוב(

 ניחו מי1ם , עליו חנט1לם כל 3ערהתורה

- הזה ה'ום ער אמ.מ3טן  "לאיש',. היותו יומ 
 וגמה . 1חיוכית מוכרחת היא הזאת ת,רהוהכרת

 לפנים הנה הזאח, ההכרה ומתכלסתסתכמאה
 הח1כה היהה , ארכתם על ישב1 עת ,3ישראל

 אדמתו 3כורי ראשית את להביא האכרעל
 פרק ריש הככורים 3משנת וט3ואר לה'.מנחה

 3תוך אדם יורד הבכורים, מפרישין כיצר :ג'
 שבכר, אשכול שבכרה, תאנה ור1אהשרה1
 אלו הרי ואוכר: כגטי קושרו שבכר,רמון

 וטביאם במנא מניחם וכשהכשילו ע"כ.3כורים
 ארמתו פרי ראשית כ' הבכורים וענין לה'.סנחה
 כי התורה צ1תה 1סש1"ה , 3יותר עליוחביכה
 לה' תודה הכרת בזה להרא1ת 3כורים,יכיאנה

 ומהת,עלים וירקון משרפון הפר1ת את-השומר
 . בעתו וסטר גמל אותם והמרוה ,המזיקות
 וע"י , לכל גל1יה להית חיובה הזאתוההכרה
 שאמרו)שכ(: כמה שליח, ולאע"י דנקא,עצסו
 כת19 על הסל נומל המלך אנריפס"אפילו

 לע:רה". שכג'ע עדונכנס
 גרל1, האשכול את היקרים.האטת שכו

 ואורב אויב מכל טשמר עליו ושמוטפח1
 שבכר אשכול האב וכשדאה ומחוץ.ס3ית
 למקרא,י שנים חטש "כן כי , הם8ר ל3יתמסרהו
 הכרת את להראוה ה3ן '1כל נכמה הלאה,וכן

 ראשית מפרי שלקח ע"י ה'קרים1 להוייותורתו
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 שלו, הררשה - בבמנא 1'שימם תבונתו2נורי
 היום: קורא טצוה והבר היקרים, להוריוטנחה
 להורי טנחה 3כורי, *רי ראשית את הטע,יהנה

 עור כ"כ', גרלו לא עור הפרות ואםהיקריס.
 אשתרלסהיום הנה הבשילואשכלותענכים,לא

 וכחכטה, כיראה בתורה אומץ להומיףוהלאה,
 . לתושיה3כפלים

 כהטאמר מכוארים ולארצו, לעמוחוכותיונ(
 לנו ינארו לרעתנז רברינו, כריששהבאגו

 ואטיצות טשה נ"ש מעלת נורל את 3זה,ח,"ל
 עטמוהו. לא טלך של פלמין נם אשררוחו,
 או גבוהה, במשרה יעלה אך אם היהוריכי

 טנ,עו מתרהק הוא טיר ההכטה,כטעלות
 יצא. 'ה,רא ממעי כי יכיר~הו לא למעןוטעמו.
 נורל כי אף משה זה : תוה"ק מפרהולואת
 כחכמה ונתנרל אכל בנו מפת המלך,בכית

 .1'נרל : הכתזב כערות מכניו, כאחרובמרעים
 הטלך, 3ני ככל טצריכ בחכטת -טשה"
- רק , ונזעו מחצבחו 3צור 13ש לאבכ"1  
 הנעמא כי והמרוכאים, הענים אחיו" אל"ךצא

 מפלמין יותר ללנו, וקרונ אה~נ היההיהורי
-המלך  למצבם התכונן - בסבלוהם" "וירא 
 "שהיה : 3מאמרם חו"ל הרנישו וה ואת .האיום

 העולם. כל כררך שלא - וננפש,גרל-ברוחו
 אנכיות פער ועמם, מחצבחם לצורהטתכחשים
 וכרומה. נבוהה טשרה שלשפלה

 המה נם היר, "ל הראש שיהתמילין
 האמיתי החים ררך אתטראים-

 3הגנסו שנם מראה יר השל היהזרי.כער
 להחויק כרי כ"כ, הקשים החיםבמלחסת
 יתטסר נל , ידו ועוצם גכחו ופרנסהטעמד
 המאטריאליממ', הזהב לאליל ולכו נפשו3כל
- הראשרק  יהיה וההבונה, הרעת משכן 
 וכיראה, 3הורה להשתלם שעליו ררך, לטורהלו
 והכלכלפם, הפרטים עניניו כל יתנהנו פיהועל
 והראש היד 3ין שלמה הרםונה שתשרורכאופן

 אחת בקר~שה טאוחרש , והשכל הכח-
 שאמרז סה ע.פ התפלין, של השמחהטשמן
 אלו יחסר לא ראשך על ושמן א'( קנ"ג)שפת

ת"יליף

 על היום כררכו , שלנן מצזה הכר םכי
 בכל ממור יהיה , כבא ישראל ביתמ"תן

 כשמחתם ישמח ' ולארצו לעמו ונפשולבבו
 והשליך שע,ב הברבנאל כהשר , כצערם1'שתתף

 עם יחר בנולה והלך הנרולה, משרתואת
 מפרר. בנרוש והנוליס הנררפיםאחיו
 מקכל הכהן בתפלת אסים טרברות'ד4לר2

 ונרך קרשך ממעון השקיפההככורים:
 בתי-ה מעלה סעלה שיעלה מצוה הכראת

 השקיפה ,מננו! להברבנאל ףהיהובחכמה
 אשר , מצוה ה3ר הורי את וכרך קרשךממעון
 ושמוהו עינם כבבת ושמרוהו מפחוהו,נרלוהו,
 טמע~ן השקיפה ! היום התפילין פאר החוכשלאיש
 תורה אשר מצוה המר מורי את ו3רךקרשך
 לתפארת ישרה כררך והרריכוהו למרוהו,וחכמה

 וטחנכיו,הור'ו

 והאזרח.הסוכה
 בסוכות בווילנא הישן" "בהקלויזדרשתי
 בדבר העולםית' הםלחםה בשנותתרע"חי
 והרעבים. העניים להמיכת החדשיהתשלום

 למען במוכות. ישבז בישראל האזרח כל ימים שבעת תשבו3במוכות
 )ויקיאכ"נ(. וכו' את3ניישראל הושבתי בסכות כי דרתיכםידעו

 נסתר, כלשון .ישבו. אמר ואח"כ נוכח:, 3לשון "תשבו" אמר רמתחלה א(ךק"טדק:

 כמכות" ישכו בישראל 3(נםטהשאסר"כלהאורח הפפרשים. שהקשווכפי
 חורה '"ב( )שמות כסשה"כ , הנר את סי3ה אררבה טקום ככל הלא טאר.קשה



קזק יפולרכפ חפציהם לכל דרושיםךין4כבי209

 ככל וטצהקיה התורה לקים סחויכ ה~א שגם , 3הוככם הגר ולנר לא!רח יהיהאחת
 יצאה סוכה 3מצית וה ומרוע הוא. לסוו(י אך האורח על לה!היר אבלישראל,

 זסוכה! ישכ הוא שגם "הא,רח" על רק סיוחרת באוהרההתורה
 י"3( )תהלים שנאסר רשע, נקרא ביהכ"נ אחורי המתפלל בל הונאא"ר

 ו'(. )3יכית יתהלכוו רשעימסביב

 אחרי וקשה לשניו. מתפללין שהצבור בסי ככופר שנראה מש~ם הטעםךנפרי,2י"י
 לחוריה ב:ה א"כ , לכולם המי,חרת בהפלה להקב.ה סתפלל הוארעכ"פ

 סרוע קשה: ןעור רשע? נקרא וה וטרוע , 'שראל אלהי 113 מאמין שהוא טורהככר
 גם הלא .ביהמ"ר" אחורי אמר ולא "כיהכ"נ,' אחורי המתפלל כל הונא רכ ריק!ה

 מתפללין.! שהצפור כסי ככופר מעסא"שנראה האי איכאבו

 של,,וער ראש 'ושב בתור הנערים!אדוני
 אליכם' פונה הנגי הגולים"הרבנ(ם

 העשירים על הטילו הערה ראשי כולם:3שס
 ברעכ, הגיעים הרעבים להכיכת חרשיתשל~ם
 רעב. חללי לעינינו סתגוללים העירכחוצות
 מאות העגים. סצב נורל את לתאר מליןאין

 הסתווססשמשיב ימי ועתה ברעב. גועיםאנשים
 ואין , הקור גם יבא הרעב על ונוסף ,וכ~ם

 נעלים ולא מערוסיהם, לכסות כגרלהענים
 אתילריהם להחם עצים להם אין גםלרגליהם.
 עומרים מהעשירים נרול היותר וחלקהקטנים,
 בין ספרפריכ הענים איך רואים הסהסרחוק.
 התשלום את ישלסו לא וככ.ו והסןת,'החים
 מענות ע"י מלילם עצסם את ופומרים ,ההרשי
 : פאסרם סשתסטים מהם הרפה . שוניםורחוים
 ולסה עלינו, הקצוכ אתהתשל~ם ביניהםנחלק יכעצסנ~ , הענים את יורעים 3עצמנו אנחנןהלא
 3אמת א,לם ! הקהל לקופת הכסף את לשלחלנו
 בוראי הרין ע"פ כי א( גרולה: טעותהיא
 והמה הצרקה, לקופת שנותגה הצרקהנרילה
 מחלק 3עצסו שהוא מהצרקה להענים,טחלקים
 י סקים הנותן חצרקה, קופת ע'י כי .להענים
 ואינו נוטלה נותנה למי יורע ואיני"נ"נה
 3'(1בש1.ע )ן' בב"כ כמביאר נומלה. סמייורע
  להשתמפ עצה רק !ה בכלל ב( !'(. )רס,מי~'ר

 במ,עט. עצמ. את לפמור או , מלתתולרחות
 לשלם סחויכ יהיה הקהל בק91ת אשר תחתכי
 ססון יהיה עתה הנה , 3שלמות ההערכהכל
 לא או . שירצה כסה ויתן , תובעין לושאין
 וככר הצ13ר. סן פורש ה,א וע'"! , כלליתן

 פ"נ תשובה )3הלכות הרט3"ם מש,כנורע
 פי על אף צבור טררכי הפורש י"א(:הל'
 ישראל מערת נכרל אלא ענרות, ענרשלא
 בדרתן נכנם ולא 3כללן טצ~ות עישהואינו
 לעולם חלק לו אין וכו' בחעניתן סתענהולא
 כי , כזה לנן הורה הרסב"ם הנה עכ"ל.הכא
 להצכור להתר3ק היחיר צריך טעשיובכל

 לעצסו. כמה לכנות ולא בצערם,ולהשתתף
 3כאמרם: חו"ל כוינו רייה י"יךל!-ערזנך

 כיהכינ" אחורי המתפלל"כל
 של להכנם'ה להכנס רוצה איננן ה,אר"ל

 נגרל ה~א רק , בכללן סצ~~ת ולעשותהצ3~ר
 סניג שנאמר רש; "נקרא אחר לצר וכ,רעמהם,
 סביב האלה הקטצנים י"ל יתהלכון"רשעש

 אחרי לחפש יתהלכון, הצפור שללהכנסיה
 ולהתפטר טהצבור להשתסמ שונים,אכצעים

 "כנסיה". כלשון "ניהכ"נ" וריקוטלתת,

 מחוכרים הםוכות וחג הכפורים 'ום !אזזי
 ר3ה ההושענא י~ם ע.י , יחריוהמה

 ליר' הפתקאין נמפרין שכו 3אחרונה,הכא
 מטניפעסט של ימים ארפעה ע.י ונםהרצים.
 כמה , העחנות ר,קב.האת פהם יחשוב לאאשר

 הראשין, ביום לכם ולקחתם עה"פשררשן
 וחנ יוהכ.פ שניהם העתנות. לחשבוןראשון
 צריכים שניהם אחר, ענין י!כירונוהסוכות
 והרחמיס. החסלה מרת את בנןלעורר

 חולשה כגופנ, הרנשנן ערב ולעת כיהכ.פ,צטנו כולנ~
 ורגל. יר להניע לנ. היה קשה , מארגרולה
 של השנתי בצום נא נרגיש אה~כים, אחיםולכן

 השנה, ככל החפרשו אשר הענים,אלפי
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 של . הלחם בכרטים - מכש,עור פחותבפחות
 שקבלו נרימין מי של ובמרק , ליום נרטם6~1

 ניוהכ.פ לעט!ד לנו ה,ה כסה-קשה .טהאשבנ,ים
 רצפת ועל 3פו!מקאות 3שנה, אחר יוםרק
 3צום נא נרניש , והנקיה היבשה המררשגית

 יחפים, השנה בכל הלכו אשר הענים,אלפי
 יטי גם עכשיו והנה והנשם. הקור בימיגם

 השלג נימות נ5 האם , ונאים ממשמשיםהטתו
 ליים, מיום עולה העצים מחי 'חף??ילבו
 ומה השלום, בשנות הלחם למחיר עלהוכבר
 יחטו במה החרףז ביטי הענים אלפייעשו
 פבתיהם?!! נרעב העטופים עולליהםאת

 3נות מרוהות, 43יות יייייהעשירים
 יושבים ויותר. ה~ריםשמונה

 החלונוה נם החמים, בבתיהם ספוניםהמה
 בבתיהם, הקור. יחרור לא לסען בניר,ירביקו
 העשירים לאלה בקצרה: החלונות, ברקיררך

 ירגישו לא , 3בתיהמ 3שבהם אשר.הא!רחים.
 להם , וצינה רוח ש01 ירגישי לא , קורשום

 וחחוג החם מ3יתך צא ! 3יהור התורהאמרה
 המוכה רופני כי בפוכות! החנ ימי שב"תאת

 אבל ע"י, הקור יבא שלא באופן 'עשו אםאף
 שיראוממנו כר' , קל לה'ות הצריך הסכךררך

 ס(, )תרל.א נש!,ע כמ13אד , הנדוליםהכובנים

 את "האזרח" נם נא וירגיש והקר. הרוח יבאבורא'
 נם נא ירניש , בכוכתו בשבתו והרוחהקר
 לבו, את לרכך יועיל ו!ה ארעי, סרירתהא,רח

 3ב,( השנה, כל הרר העני אח'1 עלולה!כירהו
 . ,קור נ"ינה , לסוכההדוטה

 שבעת תשגו .במוכות : התורה שאמרהדזןק4
 ישראלי, 3ני את הושבתי במוכות כי וכו'ימים

 לעשות ישראל בני לכל כולל ה,הוהטעם
 ישראל, 3ני או ישבו בפוכות כ' העבר, ל!כרוןהסוכות
 "הא!רח- בעד פי~חר טעם יש לעתידא,לם
 הרולם, העני ימי אה י!כור למען , 3מוכותשישכ

 הרר נר אם כ, הוא אזרח לא כי י!כורלמען
 וזהו ארץ. עלי ימינו כצל כי ארעי,בכ~כות
 ה!כירהו והיא 3כוכת(" ישבי בישראל הא!רח"כל

 פה אהלו העמה גר אם כי הוא, א!רח לאכי
 לאחיו להימיב יראה וא! , ארסות עליבארץ

 לער! תעמר וצרקתו ,הענים

 הרוהני.טרכז
 בשנת פפרויענבררגדרשתי
 ביהמ"ר. בנין בדברפר"ה

 שמהת ולא דריתני כי ה' ארוממך , לדוד הבית חנוכת שיימזמור
 3'(, א' ל' )תהלים ליאויבי

 גרולות ומלחמית שפכת לרכ רם !'( כ"ב )רה"א לרור אמר הק3"ה הלאוקו2ה
 לשסי. 3ית יבנה הוא וכו' לך נולר בן הנה לשמי, 3ו( תבנה לאעשית

 ה3יה חנ,בת הלא לרור"ו ה3ית חנוכת "שיר אמר א'ך א"כ , בנהו לא שרורואחרי
 משטמיך אלהים לשלסה א'( ע"ב )שם שאטר וכרמצינו , לומר לדור לו היהלשלמה"
 אין כייליתני"לכאורה "ארוממךה' השני הכועב .נם שם( במררש )עין חן"1למלך

 1 הכית לחנוכת שיכית שוםלו
 עיר כל רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מ"ס" בר רבאו~ל13רי

 ט'( )שיא שנאמר חרכה למוף תכנסת מ3ית גכוהיןשגגותיה

 א'(, י"א )ש3ת חרבותנו ורהעמיד אלהינו בית אתירומם

 הערים !את ובכל , מביהכ"נ גכוהים שבתיהם ע.רות בכסה ריאים אנו הלאוקשה
 ב4 ס"ק ק"ג )ס' במנ"א ועין ז תלן "ל ועומרוח חרבוונ-אינן
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 ישראל בני לצאת הראשונה בשנהזקנה

 טלאכת קל ה' צוה כבר מצרים,פארץ
 נבר לחדש באחד השניה בשנה דהדי ,המשנן
 . י"1( )מ' שמוו; הכתוב כערות הטשכןהוקם
 שבפצרים, הנלות וע,ל  מהשעבור נחו לאעור
 עתה אך ~ה ז מקרש" ל' .ועשו הצווי באוכבר
 ופיר עמלק, נגר ובחנית נחרב אחןוותיריהם
 אנורואים  וכואת הרומה". ל' שוטעים"ויקחויומה
 ראשיח הנה , ירושליטה בבל טנלות  בשובם.גם

 בסה ביהס"ק לבנין היסור להניח ה"ה,סעשיהם

 בארץ, התישבו סרס עורא,עיר ספר בחחלחשפרש"י
 הניחו כבר האקונומים, עניניהם מררו טרםעור

 הכיתהמנ כנין הלא ז נמרוע כיהט"ק, לכמןהימור
 ע,רא במפר כמוכא ובניטין, יהורה צוררי"מת
 ני ומלכר פרם. מלך כרש לפני וילשינ,)ר'(

 ה~אתהשפיעה השטנה במח , הבית בניןנתבמל
 ישראל בארץ החדש הישוב מהלך על נםלרעה
 ער הבית, בבנין חכו לא ~ה וסרוע.בכלל.
 פנעו לא וה מרוע בארץז ויאח,ושיתישכו

 1 הארץ יושני פצב ומלשינות בסכמוכים,סבא

 המשכן, מעשית ולמרו התבוננו אן. רהיהורים1'.ל
 בשעה נמרבר, לה' היכל לבנות הצ~~'יפכא
 כשקה , וכרם שרה נהלח ערנה להם היתה'שלא
 היו שנים ל"ט במרכר. ונרים נקיםשה'1
 ונמקום וכליי, הטשכן קרשי את עמהםנושאיכ
 למרו ומןה הורידוהו. ובנמעם , 'קיפוהו:חניתם
 להקרים הרבר נחיצות ננל, מגלותכשובם
 ןה אולכ הישוב. עניני לכל המקרש כנין,את
 לעשות ה' צתי בא באמת מרוע קשה,נופא
 נחלת ערנה להם היתה שלא כשעה במרבר,"משכן

 ! וכרםשרה

 השרה השיכה ",את "ש%ה עיאולם
 בתוכם" ושכנתי טקרש לי "ועשובאמ~.יה

 רהו"ל המפרשימ הרנישו וככר כ"ה(.')שמות
 נחיצת לבאר בא רהכתוב וי.ל ! בתוכו".ושכנתי
 קבלת ראחרי משום 3מרבר. המשכןעשית
 נערה. רוהני. "מרכו לכטת ריה צריךהתורה

 הקנינים כל אשר , העליונה ההשגחה ראתהכי
 נקכלת ~הישראלית האומה לה שרכשההרוחניכ
 בנית , נאמן כטקוכ אותם לפקר ?ריךז:תורה,

 לראותפני הוכרים כל שיבואו מקום '?יפים
 רריעת רוה-ק לשאוב , בשנה פעסים שלשה'

 שיר~עסקו הלף שבט את הבדיל ונםההורה.
 בין התורה יריעת ולהפיץ , הפקרשבעבורת
 כהןישמרן שפתי כי כמשה"כ גלהעם,שררות
 עי"ן כי באופן מפיהו, יבקשו ותורהרעת
 גרולי יח'רים, קנין רק לא התורהתהיה

 קטן. וער למנרול כולו רתם קנין רקהאוטה,
 בעד נחוץ היה הרוחני, המרכז כי פזהמבואר
 לעשותה ההורה, את ע'י להפיץהאוטה,
 פנה וממנה יתר מטנה ורק כולו, העםלקנין

 כבירה ישראלית אופה והתפתחותלהשתכללות
 .וקימה

 תרומה, לי ויקוו עה"פ תרומה, במ"ר פבוארוכ:"ז
 תורתי, לכם פכרתי לישראל הקב.האמר

 משל תרוטה. לי ויקחו שנאמר עמה, נמנרתיכביכול
 טן אחר בא , יחירה כת לו שהיתהלפלך

 ולימול לארצו לן לילך בקש , ונטלההמלכים
 היא, יחירית לך שנהתי בתי א.ללאשתו,
 תטלה אל לך לומר , יכול איני ממנהלפרוש

 מובה זו אלא אשתך, שהיא לפי יכול"'ני
 )חרר( קיטון הולך שאתה שכ"מ ליעשה

 יכןל שאיני אצלכם, שארור לי עשהאחד
 , לישראל הקכ"ה אמד כך . בתי אתלהניח

 איני היטנה לפרוש התורה, את לכםנתתי
 אלא יכול, איני תמלוה אל לכם לומריכול,
 שארור לי עשו א' בית הולכים שאתםנכ.מ
 ונראה 1ג1'. מקרש ל' ועשו שנאמרבתוכו

 לרקרק שיש מה לתרץ בןה בארהמררש
 "לי" מלת רהלא מקרש, לי ועשוכהכתוב
 וככר מקרש.ז "ועשו והו-ל , היאמיותרת
 א,לכהם.ר לשמי. לי ופרש כוה. רש"יהרניש
 בתובו' שארות נית "בערי לי.- ,ועשוטפרש
 התורה תתפ"מ הרוחני הפרסן ע"יבלומר

 שכינתוכתוכם, הקכ.הישרה ואו העם, כלנין
 ר' אלא כעולמו להקב.ה לו אין שאמרוכמה

 "וישו : הכתוב באור ווהו . הלכה שלאמות
 בתוכם" ושכנתי - ועי"ו . מקרש - בערי -לי

 וכמכואר. , כולו העם לקנין ויהיה , העם בלבתוך

 חנ את לחונ היום ד,תאספעאחייאחיאין
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 הנולה, שנות אחרי , ביהם.ר לבנין היסורהנחח

 1916( מאי )7 תרע"הכיניוםברשבועותשנת

 או שיצאה הנ,רה ע"י שלוטים, ועלה עדהנוהנלתה
 יום בפשך לע!ב , הרוסית הקיסרית הורוןמפטשלת

 בנולה לנו,ולנוע אשר כל ורבושנוואת בתינו אהאחר
 יבופר שלא ואיום נורא חמא , לעירפעיר
 א,רהים לנרש ה!את, האכזריות ע"ינעשה
 אחר, יום  בטשך מולרחם ממק1םשקפים

 עלטהם בכריח  וסאורם, רכושם אחולהחריב
 של  1ב!1ים, מכוערים ב"כ ועלילוח1לבולים
 1הב" "פפולאית א,ווות ומשלהו"סרגלים"
 שבניהם הרנע באותו וכר,מה,להאשכנוים

 הטלחמה, כטערכות נפש כחרףנלהמו
 הרם כתם הרוסית. המלוכה וקיום חרותבער
 האנושיות כל לפני עולפית לחרפה ישארהוה
 עולם לרראון , העשרים הפאה שנות שלנולה
 ברברי והאיומה הנוראה הנזרה אוועהתכתב
 השערוריה אותה ול!כר . והעולם ישראליטי

 התלנרפה נוסח את טעתיק הנניהבליעלית,
 ו רשמי רב בתור אושקבלתי

 814148קק8הם'ך ור3אי886זא%4

 פ4נ 0109 פתפעסח ל פ8א 1915.ק

"%%.
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 1915. מאי 5 14 0109 ממטויתלגרמה
 מסלך לגלגלתם "ידודים את ל,ול" צוו 38 יתלגרמה)גבטול
 גוברנטור מאק ל"ודש מחראשון התל שבוע 1משךקורלאנר

נאבאקאוו(.

 שטענו! לא עור כת פיאיתאכרזיות
 פהראשון החלה הנרושנ,רת

 מטמוי התלגרטה נשלחה ןכמכ,ון , טא'לחוש
 היהורים יובלו שלא ברי לחרש,בחפישי
 פרכושם. טאופה לקחת , השבוע בפשךלהתכונן
 היהורי הרם אל רק בי פעיר וה נםהלא

 גליל' ולהבחיר להחריב ברי נשואות,ויניהם

 איך נא נזכירה הארמה. פני טעל היהוריאת
 לנועבנולה וללכת לנו, אשר כל ואתורכושנו ברלני את לע,נ עלינו היה שעוה א'11נטשך
 בהמהופהל היקרים, אחי אתם, לעיר,טעיר

 איך לההבונן אז, לכם היה אפשר איהנרולה
 אחרות. בשעות נהפבה 19רהת, הופיהעיר

 טהקיר, האחרון בצאתי אנכי, אולס מפלה.למעי

 והבינותי התורות, ספרי אתכל ששלחתיאחרי
 בהשקיפי , והחולים החלשים , הענים בער .ענלות
 של פות עלטת איך , הנורא החורבן עלאו
 נספרו , העיר . כל את בסתה. הקברותגית

 : קראתי וטורתח פצוע וכלכ , ראשישיורות
 לוריס נהפכה נחלתנו לנ~! היה פה ה'.ונור
 רעה, הרבה הנולה ונשנות לנכ-ום;!.בתינו
 פחלות, פיני ובל רעב פות, איפתראינו,
 רחפיה כלו לא בי תפנו, ה'כילא חסריאולם
 אנשי הנולה פן ושבו התלקמו לאטולאמ

 היסור להניח החאספנו ה,ה ובהיוםערתנו,
  בשוכמ הנולה  ג%נשי מפש , ביהפ"רלבנין
 לבנות פלאכתם ראשית ותהי בבל,מנלוה
 פקון ממלא הביהפ"ר בנולה כי לה'.הבית

 א'( )כ"מ בטנילה שררשו כמההפקרש,
 'צחק ר' אפר , פעמ לטקרש להם ואהיעה.פ
 נתאטץ , שבבבל פררשות ובתי כנסיות בתיאלו
 הנולה כאנשי לה'! הבית את לבנות אנחנונם
 ל% שתו סביב אשר סהאויבים, פחרושלא

 במבואר , פטלאכתם להפריעם וחתחתיםמכשילים
 ננר נלחם אנרנו נם ה'(. ד' א' )ר'בעורא
 בררך לשמן העומרים והפניעות העכוביםכל
 הביהפ"ר לבנוה ירינו ירפו בל לנו נם ,ה,ה

 . ה!אהבשעה
 רעץו שלש כי וניאה נתמנן נאהבה

 הואה, להשאלה נערתנו,בנונענפצאות

 היא אולם ביהמ.ר, בנין בנחיצוה שמורהאחת
 בי , כסף חמרון מפני לבנותו שנובלטתיאשת
 גרול פך לוה וצריך .רלה,  קמנה ערנה  גיחערתנו
 מיני כל של מחיר געת הנרולשעולה היוקרפטני
 כל נקח ופאין והאוטנים. הפועלים ושכרחפר
 ה,הו הבנין הוצאות פשא ל~בל כסףבך

 פן הוא ב!את בשעה ביהפ"ר, בניוובקיניהפ

הנמנעות
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 ראש על האיש כעלית טטש ונרטה.הנטנקות,

 צריכיב כי אוטרת והשניה ותלול. גבוה"הר"
 השל)ם יבא אשר ער ביהם"ד בנניןלתכות

 נטכוגה טקוטו על יבא והכל בעולב.הכללי
 לו וטצרם רהו. בכל להסתפק ילינוילע"ע
 יצמרכו שלא ובלבר "בשרה" אפילויתפללו
 כגין את חושבת והשלישית . טכיפם כפףלהה

 כבנין טטש והכרה', ה31ה לרברביהמ"ר
 )הלכותתפלה הרמב"ם וכמש"כ בו. לרורבית
 עשיה,טישראל בו שיש טקום כל : ח.ל י"א(פ'

 בכל לתפלה בו שיכנפו בית לרים להכין?ריך
 טאמרם להטליץ יש ועליהם . עכ"ל תפלה,גת
 רכת'ב טוו ר"א 1אטר פ"ה( )פמהיםו"ל

 לכו ואמרו רניב עטים והלט ב'()ישעיה
 ונף יעקב אלהי ביה אל ה' הר אלינעלה

 אלא 1'צחקז אברהם אלה' ולא 'עקבאלהי
 ולא וכו', שנאטר , הר בו שכת,ב כאברהבלא

 אלא וכו', שנאטר שרה בו שכתוב,כיצחק
 "לא ע"כ. וכף שנאטר נית שקראו,כיעקב

 הראשונה, הרעה 'הה"--נגר בו שכתוב:כאברהם
 לדבר כ,את בשעה ביהם"ר בנין אתההושבת
 "ולא "הר". ראש על כהעליה וקשה,רהוק
 הרעההשניה ננר - שרה" בו שכהובניצחק
 לתפלה, ומקום לכיהמ"ר כלל רואגתשאינה
 שלא 1נלבר "בשרה' אפילו יתפללו,כצרם
 שקראובית" כיעקב "אלא כסף. מהם'ררשו
 את בצרק שחושבת השלישית הרעה ננר-

 לדחותו, אפשר שאי , הכרחי לרבר ניהם"דבנין
 לרור, בערו "בית" כבניןממש

 1.לבשבת, חנמ.נו רברי נאטנו מה,דכמעתה
 להשינ ובא1 . ררושנו כראשהסובאים

 ביהם"ר בנין את שמרחים האנשים לאוחםימה
 שיחל 1ער בעילם, הכללי השל1כ שיבאער
 בשונם וה סרוע אבל והאוסניכ, הפועליםשכר
 לא ושבור, רעוע ניתם גג את וטצא."ביתה
 שכר שיוול חכו לא הכללי, להשלוםחנו

 ולבנותו. לתקנו תכף ראו רק , והאומניםוופועליב
 החווה רברי שיקוים עד מרחים ביהם"רוננין
 ולא חרכ נוי אל גוי ישא לא ר'( )נ'ישעיה
 שגגות'ה עיר "כל 11ה1: מלחטהז עורילמרו

 לתקון שרואגים כלומר הכנסת' מביתגבוהין
 שמים אינם ביהכ.נ גנ ולתקון המ,גנותיהב

 ביהם"ר בהערר כי חרבה", "למוף כוו עיר ,לב
 איתן רוה מחבא הרוחני, המרכ, מבצרשהוא
 המעין מבא, ישראל עם - עולטש עםומקלמ
 נמחון אל תנחוטות שואבים אנו שסטנווהמעו
 הטרה, בנלותנו בר,ל וכח רוה ארךועצמה,

 הערה לקיח נשקי ושאיה ח)ר3! בהכרחא,
 גית את לרוטם "שנאטרהישראלית
 צריך אלהינו כית כי חרבותינו' ולהעטיראלהינו
 ענינינו לכל וראשון המעלה. במרוםלהי~(

 חרגותינו. להעמיר החובה ולואתרונרמיב,
 הפרמי, שלע ,ל3ית" נחש31 התפלה 3יתאת

 לבנין האיש ידאג כאשר בערו, נדאנכולנו
 לבנותו. חלק בו נקח כולנו . ורירתוגיתו

 בסלחמותת נצחונותיו כל אחרי , הטלך יייגם
 רצה והפניטים, החיצוניב האףביםאת
 הי"ב כל 1'חבר שיאנר רוחני" "טרכולבנות
 הטרגיש אחר לגוף לעשוחם , הטוברליבשבמים
 הטיסרים אחר אב בני לאחיס , אבריו כלבצער
 ע"י רק אפשר וכ"ו ר,הו. בער אישנפשם
 לאנד ישפיע )כקדושתו שבאורו ה',טקרש
 כל שררות בין ול,את . האוטה כל אתולאחר
 וכפף והב הכין , הוה הרעיון את הפיץהעב

 באופן ,דבנהו, בנו לשלטה וצוההרבה,
 היה שפיר ול,אח בנוי, הוא כבר כאלושנחשב
 לרור". הכית חנוכת *שיר לשיר רוריכול
 אלף וכסף אלף' סאת ככרים "ה,הב~נגר
 לבית שהכין י"ג( כ"ב )רה"א ככרים".אלפים

 אטר , "שראל כל ב,ה השתתפו כמח אשרה',

 מאטרם כהקרס ויבואר רליתני" כי ה'"ארוטטך
 מר"ה, לו קצונין ארב של שמוונוח'1 כשם א'( י')ב.ב
 פרם הלא וכה סר.ה לו קבוצין ארב של חסרונותיכך

 וכו' נית תביא טרוריב וענים ,כה לא לחטךלרענ
 רליתני" כי ה' "ארוטמך רור: אטר ואת ואתיעוי"ש.
 שהחסירני לה' תורות רב כלומר , רלטלשון

 וכסף והנ נכר' הרבה הכנת ע"'מאוירוה',
 "אתה" כי אוהך טרוטם הנני . ביהמ"קלבנין
 במלחטות'ו האוינ היה הלא ושז, ללא כי ,רליועי
 אויבי שטחת .ולא 11ה1: ממני: וה אתלוקח
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 אותמ לוקח האיב לא עתה, כספו אישרלה' כל על ירו פרש האויב אנחנו, נם כןלי-.

 להביהס,ר. סיצו:ו נוהן הוא רק ' טמנובע,כ מכתינו. הנלינו רשבועות ב' ביוםסחמרינו.
 ותפרח מעלה מעלה תעלה ערתנו ,הונונ,ה לתה צריך . טאתנו, אהד כל עתה.~,את
כהכצלת! ולהורות , הנפש ועליצוה בשסחה הביהסזרלבנין

 מנו5התרכחת

 י2קטנ2וז4 וחנותו יט:נרמ-זלשפי"-
 השבת. ביום עצים מקושש איש וימצאו כמדכר ישראל בנידיהיו

 אהרן ואל משה אל עצים ממו,2ש אותו המצאים אותוויקריבו
 אותו רגום האיש יומת מות משה אר ה' ויאטר וכו'. העדה כלואל

 ל"ה(. ל"ג לצ ט"1 המרבר למחנה מחוץ העדה כלבאבנים

 ב'( מ"ה . )פנהררין ואמרינן בו, שהחרו הערים ע'י היתה הסקילה הלאוקוטה
 באבנים אותו "רגום הקב"ה אמר למה וא"כ , ארם בה שנה לאמעולם

 הוצרכו זה לסה וא"כ הנסקל, את ממיתין היו בעצמן הערים והלא הערה"?כל
 לא ,כי ממדבר, ישיאל בני "ויהיו שאמר מה קשה גם הערהז כל ב!הלהשתתף

 היוו שבמרברירענו
 חטא כי בוה, להבליט באה מיהאו5ם

 חמא רק איננוהמקושש
 פרמ-

 שחמא
 ישראל בל רהלא חמאכללי. נם רקלאלהיו,
 כי ישראל. כל בכבור ופנע לזה, זהערנים
- .בסרנר" היה השבתחלול  שהיי בסקום 
 . לגולנלת בעמר יום בכל , קטים סרנןנ!ונים
 ושעל צער כל ועל כלל, י.רר המן איןובשבת

- ובב,1 , האלהית ההשנחה אתראי  "וימצאו 
 כל שחרי השבת'. ביום עצים מקוששאיש
 הנה הקב,ה, ועושה שעשה הנל41םהנסים
 לנל שומע ואינו . שבת "מחלל אישנמצא

 קרני את סעיב הזה הנורא הסח!הההתראות.
 נגר מחאה לאות לזאת , ישראל כל שלההור
 אותו "רנ,ם הקנ.ה קרא הזה, הבליעלסעשה
 אבו כו י!ריק אחר כל הערה.! כל3אננים
 כי יען מקרנך.. הרע .ונערת לקיםלהס'תו!

 כשמת היא השבת כי , להכלל נוגע החטא!ה
 משה על לא ולכן , הישראלית האומהועורק
 שומרים ולמנות השבת בשסירת להתעניןלבר
 ישראל, כל על החובה רק , בספרי כסבוארע'!,
 נימי ולהרעיר לזע!ע צריך המקוששיסח!ה

 . האוסה כל שלהלב
 הסקושש, סעשה קרה בעירנו גם אחים!-מוכזעו

 סחלל והוא , בשבה חנותו את פתח .. פלוניכי
 שיסנור הפצרותי כל . בפרהסיהשבת

 יומ , מאוסה הועילו לא ההתראות ונם ,בשפת .חנותי
 התורה פ, על סשתמר תסיד בעירנוהשבת
 העיר, נכל שוררת קזרש וסנוחת רומיה ,והמצזה
 "רין 1ע"פ בפרהסיה השבת אה ומחלל בא ,היהנה

 המומר עם עוסרבשורהאחת בפרהסיה שבתהמחלל
 ולזאת ה'(, ב' )בסי' יי"ר במוש.ע שפסקלעכו.ם,כמ1
 הצבור, את להוציא העמור לפני ש"ץ יהיהפלוניבל

 לס"ת יקראוהו ,לא עשרה; לסנין יצרפיהולא
 ללחום לבי היב על רק ולא לעכי"כ.כסוסר
 מחויבת. הערה כל רק הסתפרצ'ם,כנגר
 זמ:ט. של הסקושש את הקורש סלחמתללחום
 יקנו בל : והינו הערה"! כל אוהו "רגוםקהו
 כי , גס"ח ילי~הו בל , בחנותו מאומהאצלו
 שנח, היצסר להאיש ולהושיע להלהתצריכים

 ,. ישראל מכלל שיצא העוכר לאוחו לאאבל

 עברה. עוברי 'רי מסיע להיותשלא

 היהרוח. וחומת מבצר היא השבת ! הנעליםאחי
 היהוריח ההשקפה של היסור היאהשבת

 קיומנד מור טסון בה כולה, הבריאה כלעל
 האש נמ בעלה. נרת--ו ימי בכל ארץעלי
 הפחירה לא , והאיוסה הנוראה האינקבי!יציהשל

אה



קה שלרמ דר~פידא מיליררכי215
 היא השבת כי , השכת משמירת היהודיאת
 טאחרת היא השבת כולה. התורה כלימ1ר

 "ל הנפוצים היהורים כל את וטחברתמאגרת
 1פצילתם וטגינתם , שלמה לא1סה הארץכדור

 טביאה השכת ןההתבוללות. המפי"הממכנת
 טמתורי קרגיאור ומפיצה כיתאורותקוהככל

 טנ"ר היהורי השכת כיום ופנה. זויתלכל
 טתרומם והוא , החולני הגשפי סאכקעצמו
 כררושנו )ו"ין . ואצילי רוחני בהירלעולם
 תשוכה" "דרכי ביריר שוכה""לשבת

 נא נקום 1לכן השבת(. 1קרושת ערךכ"נין
 1מחריכי טחללי נגד ללחום אחר כאישכולנו
 השכת כמ1ל כי , השבת - הקרשים קורשאת
 "ורק כריתת כולה, התןרה כל במולה1א

 וכמאטרם , ישראל עם נשמת ונטילתהיהרות
 נררים )ירושלמ' הפצ~ות" בל כנגר שבת"שקולה

 עד הקרושה תרפינהירינ1בפלחפתנו אל ג'(,פ'
 את נ"ירנו ולהחזיר , בשבה חנןת1 אתשיסגור
 "ל הכל ואו ליושנה, השכת קר1שתעמרת

 נשלום! יבאפקופו

 רחספידא. לימי
 אכי אדוני מות על כמניו שקוננתי טרמסמד
 במדותיו המצוין וביראו4 בתורה המופלגמורי'

 ב"ר אימר :?למה הי"ר במעשיו ותמיםהנעלות
 ונקבר תרע"א שנת תמוז י"ד שנפמר זצ"ל.משה

 בווילנא, הקברים במעלהלמחרתו

 ורורשיו. רור רןר-
 באברהם, שנאמר מטה יותר באיוב הנאמר גדול יוחנן ראמר

 אלהים ירא בי ידעתי עתה כי כ"כ( )3,אשית כתיב באברהםדאילו
 )בכא מרע וסר ארהים ירא וישר תם איש א'( )איוכ בת'ב וכאיובאתה

 ב'(. ט"וכתרא
 כפ"לה גריל יהיה שאיוב יתכן איך הזה, הטאטר בהבנת יכק ה"ירוכבנר

 באיוב, "הנאפר" גרול שדיק,: זה פה 1"וד ז טאברהמיותר
 הסצ~ין, האיש את לשפ1מ נרצה אםהנה

 תכונותי, את הכקרת כפשפמולהביא
 כאיזה להתבונן טראש "לינו החובה ,ומ"לות'1

 כילפי יריני. הפבוקר"ל האיש זה נמצארור
 האיש ערך 'וקמן או יןגרל כן הרור,ערך

 לחסר, או לשבט אם ""י,, הפכוקרהט1רם
 היה תמיפ צריק איש ונח עה"פ שררש1כטה

 ד1רשים רש , לשבח רורשים יש ,בדורית'1
 החובה "ליו מדורו, הסורם האיש כילגנא'.
 שהטה ןכרבר רור1, אנשי אל לההבונןתמיר

 כגלוי ללחום פעם , בפרץ ל"מור "ליינכשלים
 כ"?פו ופ"ם.להתנהג , שמותם או שיטחםכננר

 מ"שיו כל שיהיו ער כ"כ, מצרנהכהנהגה
 "לילות'הם כל "ל נלייה פחאההעצסים
 , מל~מש כראי יהיה המורם והאיש .וט"שיהם

 טמנו מופר ילקחת ללטור אליו,להתבונן
 . ומפעולותיווממ"שיו

 ירוע אבינו אברהם * ייייוהנה

 א'1כ של רורו כן לא כריוק.לגו
 כזה 1פליני , מפורש כקרא וטצוין מסופןאיננו
 ואנחנו כ'(. ט"1 )כב"כ היה דור כאיוה ,תנאי
 איוב האופר אל"זר, ר' ד"ת ע"פ כ,ה,נלך
 כ"1( )איןכ שנאטר היה השופמים שפוטכיפי
 , תהכלו הבל זה ולמה ח,יתם כ1לם אתםהן

 של דורו זה אוטר הוי הבל שכולו דוראיזה'
 נתכונן ואם בפרש". ו"',ש השופטים,שפוט
 אברהם של דורו כין , ההברל רב פהנראה
 רורו היה אשר השופטים, שפומ שללר,רן
 אפ1נה, של רור היה אכרהם של ריר א'וב.של
 להשתחתת יפנאמיזום כוזכה אטונה של ר1ררק
 כהחשך היו שקו"ים כי יאכן, עץלכל

 ומוגכלת מצומצמת היתה ,השנחם .וכהכ"רוח
 מכחות ופש~ט חרש מחזה שכל "דכ"כ,

הטב"
 . אלהות שה1א להאמין אותם הלהיכ ,
 ללחום אכרהם "ל החוכה היתה כוהובד1ר
 , הארץ כל פני שכפו והבערןת הפנמי,וםאת
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 ריי, מרור כסנורים סוכים האנשים אשרעת

- האמה אור את ולהרגיש.טלהנין  איר 
 שמים קןנה בה' להאמין המהורה,האסונה
 ארם, ירי סעשי האלילים את ולהרחיק ,וארץ

 . מטש בהם ואין המה הבלאשר
 שפומ של רור , איוב של דורו כןל~ל

 גברו לאמונה לא אשר רורהשופמים,
 ס:יסותיו, כל היו אלהים אין אשר רורבארץ.
 חפשיות, של ריר , ואפיקורמות ס'נ4ץ שלדור

 סהר ערים את מעליהם פרקו אשר ,והפקרוח
 מרומה אור כי כלל. האטינו ולאחורב,
 אור מררך שולל והוליכם , עליהם נגהוטומעה
 ומנהגים ונמיסים :רוח ירעות , האטתיתהתורה
 סתפלספים" "ופתקנים "נאורים" שלטשונש
 בל ועל יבלבם, ברוחם עסוקים שרשיםהכו
 לשפומ הבקרת חרכ את הני19 ועניןרנר

 מאי שם( )ב"נ י1חנן ר' שאטר 11ה1 .ולהתוכח
 השופמש, שפ1מ ניטי ויהי .א'( )ר1תרכתיב
 )שם( ר"א וכרברי ובו', ש1פמיו את ששופטדור
 של רורו 1ה א1מר היי הבל שכולו דוראי:ה
 החפשיוח רעותיהם כל כי השופמים,שפומ

 הנל וכולן יסור, שום בלי היווהטימעות
 .הבלים

 טלחטה להקריש לאיוב היה קשה טהדהנך:
 האנשים אלו "ם , התווכחותשל

 שהכ אחרי והמצןה, הת1רה עול . אתסעליהם לגטרי ופרק. ויחורו, ה' בסציאוחהכופרים
 התחכטות, של בטכוה ה' את טכעים.םבגרר
 , ישובין לא באיה כל ח!"ל שאסרו טה יריעיהלא

 והמעמ , בעצמו שהוא כרי ולכן . מינות11
 מהרוחות יושפעו לא ולתורתו, לה' טס1ריכשנשאדו
 ומביבתו, בשלם א1 מנשבות שהי.הרעות
 להקדיש הנכון הררך :הו שלא איובהתבונן
 ולהפרש להתברל אררבה דק עמהם,טלחטה
 ריאה אינו כאילו , בתסימות סתנהג והיהמהם
 והצמין םביבתו. הנעשה סכל ווסעיאינו
 ותמיסותו בתכןניתיו , הנשנבות במרותיוטאר

 והי1שר, התום לממל שנהיה ערהנרולה,
 "צטית, עליה של הררך נכוה והמשפמ.הצרק
 . רעותיו עס תמימים שנשארו הט"מ עלהשפיע
- בררכו והשפיע הבקיע סוף כל . שמוףער  
 נני כל בלב והיושר, הצרק , התטיטוהררך
רורי

 הגעלוח והטרות הםגולוח אותן את ,_
 "הצריק את בו ראל מלומש וכבראי . בושהיו
 אצלו בא הכל כי שהבירו עד הרור"ותמים
 אצל הכתונ שריק ווהו אלהים".טה,,ידא
 הגהגתו ע"פ כי וישר, תם "אש בראשןנהאייל

- התמיטיחהעצמית - טלחטה ע"י לא   
 שיאו ער , רורי בני על נראשינה ב:ההשפיע
 וא: , שכאיוב אלהימ' "הירא את אח"כוהכירו
 , אליליהם את שהפירו מרע".וסר

 אחר. לאלכולם ועברי
 ברורו, ,פעולותי1 אברהם מעשי כי אםולז~לרז

 וםתרחבים המתפשטים מאר, כביריםהיו
 צמצם פעולוה.1 כל אנל ענפ'ם,לכטה

 אלהים" "ירא : טלים שתי - של אחתנפרוגרטה
 יראת לפרמם ראה פעולותיו בכל כלןטר-

 מיכרח היה בדורי, איוב כן לא באיץ.אלהים
 ישריח , בתטיטות שלו הפרוגרטה אתלהרחיב.
 יכול היה ירם על ורק מרע, ופרהטרות
 ושלטות . כארץ אלהים יראת את להפיץאח"כ
 האנ,שיית מחיבת לא אצלי, באההסד1ת
 אלהים" "יראת מצר אם כי , הרעתוהכרת
 שבארנווכפי

 :את ואת צרקה". .ררך בררושני
 איונ "נריל אמר לא ברבריי. יחנן ר'רקדק

 יותר באיוב הנאמר ,נדול אם כ'מאברהם.,
 הפיוגרמה כלוטר באברהם" שנאמרממה

 ייחר באופן נאטרה אינ אצל אלהוחלהפצח
 בשתי נצממצמה אברהם אצל אשר תחת ,רחב

 אלהים". "ירא :מלים

 , הנמפר היקר אביגו גם : שהוביקרובי
 היה. השופמש" "שפ,פ של ברור '.

 כל את ולעק,ר לקעקע שרצו חרשיםשופמים
 פעולותיהם וראשית לישראל. עטרו_התורה,
 אבי, וליאה הנוער. כל אה להרעילהיתה
 אותנו לשלוח 1התמםר התאמץ ככיחיתיו,'ותר

 התירה מביעי על אותנו ולגדללהישיבות.
 התר,סלח, המרוח סטל היה הואוהיראה,

 וכמס'רוחו , בתורה מופלג , וישר תםאיש
 אחרים, על גם השפיע , לתורה הנפלאהואהבת1
 אצל נכבר והיה להישיבוה. בניהב אח,שלחו
 לנו בכל , באמת אלהים ירא היה כי ,כולכ
 ההצמינוה, ע"ר באמונה ועםק יגעונפשו.

 .בל ב1מננ., נפרץ בלחי ח1.ן הואשלר"בוננו
 מעלות'ך? כל את חםפור ימנה טי , היוםכל על.י חופפת היתה ה' יראת כי מפני רקאלה
 יס4-ום הרבה . אלה כל את ב~כרי (חררלבי

 מהו נ' עליך, באו איוב ים,רי וגםסבלת,
 בת,.י המופלג אחי ה'ה כחיך היקריםנניך
 הטופלנ הבחיר הוחי 1"ל, הירש צכיטו"ה
 נא, היה כאבו. שנקמף :.ל יופף מו"הבת"י

 לך ואתה בערנו. מוב למליץ יקר,אב

 לק-

, 

 היטין! לקץ לגורלך ותעמורותנוח

תפקיר
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 בההנדך. האשהתפקיר
 הצנועה אמי על בפניה שנשאתימה

 מרתמלכה יכו' אשתהירוהחסודה
 שנפטרה מינ" רמשפהת ע"ה צביב"י
 הקברים במעלה ונקברה אדר'כ"א

בווירנא.
 )נראש" ולבכתה לשרה למפד אכרהמדיכא

 כ'ג(,

 אברהם 1יבא רק לומר לו היה הכא וא.כ , שרה ותמה כהיב כבר הלאוכממלטיב!
 "לשרה"! הפעם עור שאמר וה ומה ולבכהה".לשפרה

 ויבא עה"פ )שס( נמר"ר מאמרםונקדים
 המוריה מהר באו מהיכן ,אברהם

 יצחק אצל גם , סהעקרה הנסיון הנה ,בא
 שנה, ל"1 בן אז היה יצחק כי , מאר גרולהיה
 הולך ובכ", שס, במר"ר שפרש.יכמה
 מבלי חפצה, 1בנפש שלם נלב להשחמה1א

 לב, בכל מעקר "האב וספק. שאלה שוםלעורר

 בילקומ כמ'ש לב., בכל נעקרוהבן
 . לר"ה א' בררוש ב1ה שהארכנו וכמו ק"א()רמ1

 שרה רק ליצחק! כ1ה רוח אומק הסבוטי
 ונלנ אוה~נד1דכניר ןמפחה גדלה היא כיאמו,
 המצריה הגר מן אח בראותה ה'. לאהבתאמיק
 מצחק ע"ו במר"ר ופרשו כ"א( )שם מצחקוכף
 וכו' ע"1 אלא צחוק, של ה1ה הלשוןאין

 ה1אהואה האמה את .גרש אמרה הנהיעוי"ש,
 גרול וב"כ ממעשיו. ילמר לא למעןבנה",
 שהקנ"ה עד , הבנים בחנוך האשה הפקירוחש1ב
 אליך האמר אשר .בל ע"1 לאברהםאומר
 המכריעה היא היא האשה בקולה"כי שמעשרה
 ההורה מבועי על ואיהן. בריא רורבגרול
 השכינה והשראת התורה נר והרלקה ,וה.ראה
 "ררךהררום"שהארכנו בדרוש ועין הביה.בכל
 בהחנ,ץ ערכה גורל אה רואים אנו מכ"ו3וה.
 נהפהח נהגרל ילדוהי ומשחר יצחק, בנהשל

 בקולו ולשמוע בה' להאמין אמו, ע"יונשהלם
 המצ1ין להחנ1ך הודוה ורק . יצוהו אשרלכל
 לב, בכל להעקד הולך הוא אמו שרהשל

 שאמר: ווהו . אביו אצל שאלה ש,ם לעוירמבלי
- בא"?"מהיכן  מעלתה ורום גורל להכרה 
 בהפפרו! האמהי ערכה להעריך כרי שרה,של
 שרה אמנו כלומר בא" המ1ריה "מהר-

 ובמרוהיה יראהה בצרקתה מצמחנתשהיתה
 אברהם ראה גרלוהה עיקר אבל גשגבות,הכי
- המוריה" "מהראבינו  העקרה, ממעשה 

 ער יצחק, בנם אה והמצוין המופתיבחג,כה
 אה להעריך ירע מוה מעצמו, להעקדשהלך
 ומבטה הכבירה ,השפעהה, , רוחה מעלהרום

 זה נושא ועל החנוך. לשלמוה בנ,געהבהיר
 בהספדו. בשנחההפליג

 להמפר, ו:' לנכי שלשה אמרוהלאוהנה
 קורם הוא מעצמו הבא הבכיוא"כ

 המפפיר, ההעוררוה ע"י אח"כ הבא ,לההמפר
 מקורם, להמפירה אכרהם בא וה טר,עוא"כ

 ולבכהה" לשרה למפר אבררם .~באכמש'כ
 שרה על כי י.ל אולם לככ'? קורם ההספד-
 1קנה, היתה יען מעצמם, לבכוה ההעוררולא

 אה : שבחיה ולהגיד לסופרה אברהם באולואת
 , לשח'טה צוארו שפשמ בנה בחנוךהצמינוהה

 את לגרש צוהה הגולד. אה הרואהוכחכמה
 לשרה" לספר אברהם "ויבא ווהו: .ישמעאל
 רק הספירה, אשהז הי1ו;ה על לאנלומר
 החדי בטבמה מרבבה הרגולה "שרה"כהיוהה
 , ומעלוהיה בצרקוהיה וגם , המופהיבחנוכה

 ,לבכוהה.. כולם יתעוררווע'"1

 א1לם להפפירך, נאה' הנני .יקייה'!אמי
 מעשי כל אה להאר בפ' מליםאין
 , בבית ההורה נר אה הרלקה אתצרקוהיך.

 ואת , מאהנ, הרחקה החרשים "הישמעאלים"ואה

- כנישהא" לבי בניך"האקרוי  , להישיבה 

 השכה לא מ.או. ומצז'ן נפלא נאופןק"מה
 כי , ההיה ללמרנו ועבורה הלאה עמלמכל
 כרם, וגדלת נטעת כפיך מפרי חיל האשתאה

 המופהי. בניך בחנוך מרבבה רגולה.היה
 מאהנו אותך .עקר המות ! אהובה אם !הה

 לך מהורה, נשמה ואה מאר. גרולוהכאב
 אה נאשר וו;נוח'" לקק "לכי נצדק:יאמד
 שכרך כי בטכונך, ולשקומ לנוח שיכולההיא,

 מאר! הרבהשהכינוה
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ספרא

יטלרבם רהספיראמילי
 דישראר.רבה

 הרב הותני טר מות על תמרורים בכימספד
 התורה אוצר הכולל' ההכם המפורסם'הגאון
 וכו' והסופרים המבקרים ראש וההכמה'היראה

 שנשאתי זצ"לי ראבינאוויץ מרדכירבי
 תרפ"ט, מרחשוז כ"ה נפטר סקייל, בעירצדק. "דפועלי בביהמ"ד תרפ"ט ושא לם' א'ביום

 אליעזר ר' חניא דישראל, רבה ספרא משה שם וימת אומרממליון
 מחנה כנגד מיר, עשר שנים ער טיר עשר שנים אומרהגדול

 דישראל רבה ספרא משה שם וימת ואומר משפע קול בחישראר,
 ב'(. "נ)ממה

 ק41 הכת כי נאטר לא משה, על שנספרו ההספרים בשאר מרוע מאר,דקשה
 רבה "ספרא ההפפר על ורק ישרא5, פחנה בכל ההספד את טשמ.עהיה

 קול בת 'שראל, כחנה כנגר ,כו' מיל עשר "שנים הנרול: ר"א אמררישראל.
 השבח הוא מה מובן, איננו ככלל רישראל.ו רבה "מפרא משה וימת הוומרמשמיע

 רישראל"ו רבה "םפרא שהיה משהעל
 ארצה מצב סלם והנה ויתלום איתא, כ"ח( )בראשית השבועבפרשת

 ד"א )שם(: במדרש ע"ז ודרשו וכו', השטימה מגיעוראשו
 לו הראה עזריה בן אלעזר ר' אטר ארצה. מוצב מלם והגה1יחלום
 השמימה טגיע וראשו 1'( ב' )לנה גו' ירדתי הרימ לקצבי שנאמריונה,

 י"אז. ג, )שכ השמימ במערה אליהו ויעל שנאמר , אליהו יוהראה
 וררש , לארץ ירמה השפיל יונה נביאת את טרוע , טאר תטה חההמאמר

 השמיטה"1 מגיע "סראש, ררש אליהו נבואת יאת ארצה" מו?במ"סילם
 ביניהם? ההברל הוא ומה , המה ה' נגיאי שניהם 1'ינה אליהיהלא

 כין ויפרדו אש ומומי אש רבכ והנה ודבר הלוך הולכים הטהוידקי
 אבי מצעק והוא ראה ואלישע השמים. במערה אליהו ויעןשניהמ
 יצ(. י"א י )שב עוד ראהו ולא ופרשיו ישראל רככאבי
 הלא ב( דוקא, אש ,0וסי רכב ע'י השמימה אליהו עלה סדוע א( לדקדק:דייפן

 ה', באש ילא ה' ברעש לא אבל , רקה רפמה קיל ע"י רק מתנלההאלהיח
 ר,קאו םערה ע.י השמימו: אליהו עלה ומרוע י"ב( י"א )י"ט א' בטלכימכמיבא

 בכ"ס1 הלשין טשפט גפי "?ועק' ולא .ט?עק", כהונ מרןעג(

 נתחילת ילם. .שם שו.ת ספריכפחוחת
 הבאתי וסניליתיה" עההירההמאמר

 שחקר: ק"ה, בשער יצחס" "עקרת הרברברי
 המיתה, מן מע,לה ינפש בנ,ף קים להשאראם

 קים שהנשאר נאטר אם ממנהו פחיתהאי
 המת, מן ,חשוב מעןלה כאליהי ונפשבגוף
 ימפירסם, ננלה מ,ב היא המ,ה מן ההמלטהכי
 האנישי, מין מבחר שהיך משה קשהא.כ
 כערותהתורה יקריח נפשי,ת במרותותכונותאם

 האדט טגל ענו משה יהאיש נ'( י"נ)נמדבד
 כערית בנבואה ואם , הארמה פני ע5אשר

 בו גכ שלטה וה יטרוע יכו' גמשהנישראל
 השמימה משה נם עלה לא ימריעהמית,
 להיפך נאמר 1אם כאליהו? ינפש בנוףקים
 ינפש, בנוף קים טלהשאר סעולה המיתהכי
 יהנקברים, המתים הרור צריקי נם כי לנויצא

 לא הלא ייה טאל.הנ, יחשובים סעלליםיהיי
 כללו"נן

 )בהלכות הרטב"ם רהנה , לבאר לידנראה
 כחב הל"א( פ"ר התירהיםורי

 וארץ טים רוח, אש, שהם: ה'סודיתדארבעה
 וכו' ומבהמה, מארם הנכראש כל יסירותהם

 מטביר ממטה מהלכם 5היות יהרוח האש ררך נביא עור קם ו5א י'( ל"ד )רבריםהכתוב

הארץ
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 והארץ המים וררך הרקיע, כלפי למעלההארץ
 ויפה , עכ"ל וכו' הרקיע מההה מהלכי'להי1ת
 מעלית , הכת1ב בבאור מלבים בפי' ב1האמ1ר
 שההפשט טודה אש ררככ , לעיל המוכאאליהו
 היסורות שני רק גשארו ולא החומריותמן

 רכב לו נרמה האש שנגר ורוה, אשהקלים
 ששני , נסערה שעלה ראה הרוה ונגד ,אש

 ומן דכל לשמ,ם, גופו נשאו הקליםיסודוה.1
 הב,י להנפש יש יסירות מארבע טורכבשהגוף
 רק השסלה אה לפשוט 'וכל 1לא הגוף,עם
 שנ' אה להכה שהאש אחר אנל , המ1הע'"

 טכעם אשר ומים, עפר הבבר,ם,היסורות
 נשא הסערה שהיא הרוח הנה לטטה,לרדה

 מלהמת לחם כי מפגי לוה אליהורזכ:ה י ה,טטימה גופואת
 פרשו אשך דשקר, נכיאי אההי

 לדהסנר , ישראל אה לצןי מבמדהםאון
 נורא, רעב היה וע"ו , והאשרה הבעללעג,רת

 אהאב קבץ וא, גשם, ידד לא שמם שלשכ'
 א' )מלניכ הנרמל הר אל הנביאים כלאת
 יענה אשר האלהים אמר ואליהו כ'(_י"ח
 ותאכל ה' אש ותפל ונו' האלהים הואבאש
 ואת האבנים ואת העצים ואת העולהאת

 וכל לחכה, בתעלה אשר המים ואתהעפר
 הבעל נביאי 1את , האלהים ה' או קראוהעם
 רשחטם קיש1ן נחל אל אליהו ויורירםתפשן
 רושם עשתה הואת, הגד1לה הפעןלהשם.
 בעליל, ראו עי": כי ישראל, עם עלכביר
 ארם, ירי מעשה אליל, הוא הבעלאשר
 את השסיר וגם אמת, באלהים והורווח,רו
 מאחרי ישראל את מריחים שהי1 השקרנביאי
 השמים מן ה' אש הוררת ע.י כי נמצאה'.

 שם ונתקרש נתנרל האטתית, ה,,להותה1כרה
 נתעלה ומ,ה לשכינה, מרבבה ונעשהשמיס,
 בשעת אליה1 בער האש ומומי הרכבונאצל

 והעפר המים את להכו והמה ,הסתלקותו
 ע"' השמ'מה גופו ילה וא1 בנופו,הנמצא
 משה היה בנבואה כי אם ולואת סערה.רלח
 הר של .ה:ה בהפרט אבל מאליהו,נרול

 שכל ע"י , לשכינה מרכבה נעשית ,הכרמל
 נאצל ומ:ה , האלהים הוא ה' כ' הכירו'שראל
 , השמימה בפערה שהעלוהו האש וסופיהרככ

 חקירת בוה ומבוארת משה, היהאצל שלאמה
 ,העקרה

 ה,את, החקירה בהתרת לוסר ישדעדן4
 והרב הרמב"ם שבין המחלוקתבהקרם

 ל'ב( 8' )ח"ש המורה דעת ב' ,אכרבנאל
 , הארם בטגע אחת שלסות היא הנבואהאשר

 אולם ושלמתזו, הכנה1 ערך לפי אליהומג'ע
 הננואה כי ורעתו שם, עליו משיגהאנרננאל

 כמו מהשי"תי מגיע נכי רברהיא
  )האריך , טבעית ואינה , הנמצאות שארשיניעו
 ראיה המורה הרב שהביא .)מה בראיות,ע"ז

 הקב"ה אין יוחנן א.ר א'( )ל',ח בנרריםמהגמ,
 הכם ועשוו, נבור על אלט שכינתומשרה
 הכנה רצריך אלמא ובו' ממשה ונילןועני,

 רשם אברבנאל, הרב פרש להנבואהוושלמות
 אנל וכו' שורה שאינה  "השכינה" עלקא'
 מהמאמר כי המא ועור .הנכואה., קללא

 רבשלמא נכ,אה, על קאי רלא להוכיח ישגופ'ה
 הכרהיה מעלה היא ההכסה , האהרוניםשנים

 נדעוה, שלמוה היא הענ1ה מרה וכןלננואה,
 גבור- שהם הראשינים שגים אבלוכמרות,
 הדעת על היעלה לנב,אהו צריך למהועשיר,
 היו שהנביאים מצאנו ובאמת כקרחזועש.ר הפלשהי 3נליה האברים ח,ק הנביאשיהיה
 טועט1ה טהנ1ת לדם ג,תנים והיו , ודליםחליטים
 שלא ע"כ אלא הדבש, ונקב~ק הלחםכשה'
 י הנבואה על "בשכינה" במאמרו יוחנן ר'כוון
 האריך וע1ד האלה', השפע שכינה אםכ'
 ה1ה רממתפינא ולולא יעוי'ש. האברבנאלב1ה

 צדקו שניהם והאגרבנאל הכורד דרבאמינא
 לנס*ת לשתים: מתחלקת הנבואה כייחריו.

 המקראה[ כל לישב אפשר 1ב:ה1למבעית,
 היתה משה ונבואת , הנב1אד מעניןוהמאמר'ם
 למשה הקב"ה שההראה ,בשעה ובו'טבעית
 מעל נעליך של לו ואמך הראש1נהבפעם
 עצמך את הכן : פר1שן ג'(, )שמ1ת ובו'רגייך
 נבואת כי הגשמיות, התפשט,ת ע.ילנבואה
 בשלמות ועליה הסנה .ע"י טבעית היתהמשה

 ממהלך שממופרבת1רה ןכמו , למדדגהממררגה
 יום ער הולרו מיום והשתלמותוהתפתחותו

 עור קם ,ולא של: למררגה שבא ערמותו,
 ע"ר אליהו, כן לא כמשה", בישראלנביא
 לא לנבואה 1הכנתו השתלמ1תו עליתו,מהלך
 התשגי אליהו ויאמר : 8תאום לפתע רק ,מצאנו
 ישראל אלהי ה' חי אחאב אל גלערמתושבי
 האלה השנים יה,ה אם לפנ.1 עמרתיאשר
 א'(, י"1 א' )מלכים רברי לפי אם כי , ומטרטל
 נפית, היתה נבואתו בי לשפ,ט ישומ:ה
 היתה ומשו"ה מרעישות, הי. פעולותיוולואת

 כן לא השמימה. במערה שעלההסתלק,תו
 בנבואה גבוהה הי1תר למררגה שעלה אףמשה
 הכנהועליהממררגהלסררגה. ע.י בא כ"וא,לם
 גס לכן טבעית, אצלו הנבואהובהיות

 טבעית,היתה מיתחי

ונוה
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 גריש הנצב המררש היטב מכוארדבנזה

 בהלום, ליקקנ הראה הקנ"ה ,ההספר
 , בנבואה המקלה רמי אנשים פטנ1 יקומןכי

 לנבואה א( א1פנים: לשני תתחלק נבןאתםאשר
 ר14צטית, ההכרה ע"י במררגות הבאהטבקיח,
 מררג1ת וק"י ארצה, המ1צב הסולםבדמיון
 ב( הטקלה, לר1ם בנבואתו יגיקמדרג1ה
 האלהית הה1פקה ע"י הבאה , נסיתלנבואה

 היתה הנביא יונה אצל והנההפהא1מית,
 אמרו דהלא נסררעת, הבאה מבעיתנבואהו
 בן יונה יונה, רני אמר הת"נ( 'ונה)'לקיט
 נית לשמהת ונכנם היה רגלים מק,ליאפהי

 ללמרך הק1רש, רוח עליו ושרחההשואבה
 1כ1;, שמח לב על אלא שורה השכינהשאין

 רגלים, מקולי אחר היה בראשונה ריונההר'
 ביח שמחת של הההחלהבות הההרגשותוע"י

 ששרהה קד נפשו ונתריטמה נתעלההשןאבה,
 שבא הקדש רוח ואןוע הקורש. רוחקליו
 והשתלם התפתח נפשית, ההקלוה מה1ךליונה
 1הנ13אה השכינה גי ה', לנניא והיהאח"כאצלו
 הנ,ל, האברבנאל וכרקת נפררים קניניםהם

 מררגוה על המורה - "ס1לם : הכת1ב על1לזאת
 שנאפר יונה לו "הראה אמר1 ארצה" מוצב-

 בקומק שהוא בהים כלומר יררתי" הריםלקצבי
 שרתה שם גם , ההרים קצות שתחתהתהום
 ' טבעית אצלו היותה אחרי , הנבואהקלי1
 אליה , נסית שהיתה , אליה1 נבואה בןלא

 ש1ם בלי כלומר השפיפה" מניק "וראשן :ררשו
 האלהית ההןפעה ע.י רק טררגוח שלאמצקוה
 שאמרו: וזהו לשפים, ישר בנבואתוהניק

 בסקרה אליהו ויקל שנאמר אליהו לו,הראה
 נבואת1 היות לרגלי באה המקרה כיהשמים",

 .נמיה
 פק1לותי1 גדלו פה לקיל,המטארדלפי

 אשר , 'שראל ' עם נקר אליהושל
 מאר גדולה אבדה באמת היהההסהלקותו

 צריכים היו רמקה: פלגי . ישראל כלבקר
 ראשם, קמרת , הנביא אליהו פהם נהלקחלזרום,
 ואין בדומיה, ושוככים היזים הקם כלאולם
 הגדולה האברה קרך את ומרגיש מתעורראיש

 והמקריך המרגיש היחירי הןא אלישק ורקהזאת,
 כל אבל , ישראל לקם שקרה השבר ג1רלאת
 את רןאה - .אלישק ולזאת מחשים,הקם
 והוא - אליהו של הסתלקותו ק"יהנולר
 לשום ישראל את ומקורר מצקק כלוטרמצקק"
 , הזאת הנדולה האברה קרך ג1רל אללב

 ופרשיו' ישראל רכב אבי "אכי 1 טצקק הואוטה
 נבואהו, אה עלי והשפיע שלמרנ אביהוא

 ולזאת בחפם, ררכי את שהראני אכיה1א
 נפשי קלי ,דאבה הסתלקות1, את מרגישהנני
 עליכם נם אולם ובוכה. צוקק והננימאר,

 שהיה לרקת ,קליכם כי 1לבכות,להתע1רר
 ומדריך פנהיג היה הוא ופרשי1", ישראל"רככ
 כל את והשמיד , צבא1ת ה' קנאת קנא ,העם
 שה'1 הנוים אלילות את שהפיצו הבקלנביאי
 בקמים ישראל גם שק"1 ורצל , בנטלםש1כנים
 את שהפיץ המאיר המגרל היה הוא ,יהבולל
 האמתיה. היהרות שמי את שכסו החשךענני
 הגרןלה האבדה אה להרניש קליכםולכן

 .הזאת
 ח1תני מר ככור' קל לןמר עכל רבותי,כן
 בזכרי לרמיסים נשבר לני הנספר, הנאון'
 ברוח עמרי שעשה הככירוח פעולהיו כלאת

 נ_שניהם, אנ," "אני היה וממשובח,מר,
 הגד1ל, שברי קל רמק1ת פלג' תררנהוק'ני
 נלקח כי הירקתם מחשים? אתם למהאולם

 ספר פחנר . התורה, ל נכל בק' גאוןמאתכם
 "היד את ומפרש המירה הרטב"ם עלקנקי

 רבריו וללבן לברר , ולצרפו להגיהוהחזקה"
 ומכתי, פדפ1ע ונכונ1ת קהיקות נומחאותק"פ
 שנתקשן התמיהות רובי תפלנה פיהן קל אךאשר
 וכל , מק1לם השם אנש' והפבקרים המשיגשבו

 התפלא1תם אה במכתביהם רו:יק1 הרורנאוני
 המפקל קל , קדש אהנח בשלהבה ,1הסכמתם
 נההקדטה לקמן שמ1בא וכמי הזה,הענקי

 קוד נפצאים נם פרדכי", "גרולתלהק1נטרם
 התןרה מקציקות בכל ספריפבכת"י קשרשלשה

 1"רשיו". ישראל "רכב היה 1באמתןהחכמה,
 ההשכלה, בתקופת והרח הת1רה מגן היההוא
 אזר מלחמה 1כגבור חלליה, היו רביםאשר
 כל אה הרם קמהם. רלחם כחותת כלאת

 ךשםלאלאתכלטקתתיהםוע*לי'המפבצתהם,
 תורה המלאימ והנפלאים המחוככים מאמרעק"

 חרה, ונקרתוחכמה
 ומאמריי

 בכל הרבים
 טמש הרקישו , המקצקות בכל הקבריתהספרוה
 ופרשיף ישראל "רכב היה 1הוא , ומלוא1תבל
 הוריר1 ולכן מתנפליה, מכל ההורה קללהגן
 שנלקח הזה הק1רש ארון קל רמעה,כנחל

 ההורה יאדיר ארז קל מרה הילילולטר1פ:
 הם,רת1זוו לנן יביא מי הה: מאתנו:שנלקח
 בימי ישראל גורל היה 1פר רקדהכה

 א' )פלכים הכהוב כקרה(אהאכ,

 ה' את להכעים לקש1ת אחאל 1'1סף ל"ג(:מ"ז

 היו אשר ישראל מלכי פכל 'שראלאלהי
 רלתות על שכהב יוחנן ר' אמר וק"ולפניו,
 אין לפיכך ישראל כאלהי כפר אהאכש1מרון
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 ב'(, ק.ב )םנהררין ישראל נאלהי חלקלו

 אמרו )ב"ז( שסעוני ונילקוט שםונירושלמי
 בכל גרמיה מקשט הוה עבד, אהאב היהמה
 ,ממונה איסטרמלימא חיאל קןטי ליה וקא'יום
 מב אנא כמה ליה אטר והוה האוצרות(על
 וספריש וכן, כן ליה אמר ןה,ה רין1יומא

 עכ"ל, ובו' התמכרך יען הה"ר לע'1טיסיתיה
 שהעמ'ר ראחרי לומר יש , בזה הירושלס'כוזנת
 ישראל, שבארץ ותלם תלם כל על ע"1אחאב
 לכל דרוש היה הלא )שם(, בסנהרריןכמובא
 לקחתםו ,איפה כםף, של עצומים םבומיםזה

 עיכין ע"' לע"1, לעשותתעמולה התחכםלזאת
 בתורה ערכין שמצינו וכמו , גופו אתשיעריך
 כפי ונותן על' ערכי האומר ב'(! כ"וט'קרא
 וננל לע"1, שלו הערכין אחאב עשה כןשויו,
 האלציות לשר ,אמר עצמו את התקשטיום

 הםכ,ם ואת שוה, הוא כמה אותו ו'עריךשישום
 פריון כיפר , לע"ז ',מ בבל נותן היההנישמ,
 הבעל את יעברו ג"מ 'שראל כל למעןגופ,,
 פריון כופה ,לע"1 יקרישו וג"כ כזה,בא,פן
 ב'( )הושע הנב,א שהוכיחם וכסה נופם,ערך
 וא'זבל לבעל, עשו וזהב לה הרביתיוכםף
 בחרב בהמיתה להרשיע, הומיפהאשתו
 נס. על הריסה השקר נמאי ואת "', נניאיאת

 עיאי ובין ה' משי בין ההברל רבד13ה
 ונהרגים נררפים הראשונים שהשקר

 רק מתכלכלים במערות, נחבאיםמהמלכות,
 מנעמי טבל רחוקים לחץ, ומים צרבלחמ
 כן לא להם. היה לא ש,מע ולזאתהחתם
 זבשמלןת ןהדר פאר נגדי לבשו השקר,נביא'
 ש.לחןאי1בל. על ט,בה רוב על והתענגואשה,
 המקמימה, החיצ,ניות עם להם אשר המושלוכח.

 ולכברם. להאמין ההס,ן על הרבההשפיעו
 שלהם, המושל בכח השקר שנביאי אחר'וניחור

 האליל'ם עבורת לאטר: פוליטית, לממרההשתמש,
 השלום תניא העמים, ולשאר להםהמש.תפת
 מזה, ההפך הורה ,הנמיון ביניהם,והאחרות

 כ'( ).יקרא .עה,פ בת"כ חז"ל שררשוכמו
 מןבדלים אם , לי להיות העמים מן אתכםואבריל
 לאו ואם שלי, אתם הרי העמים מןאתם
 וקשה . וחבריו בבל מלך נבוכרנצר של אתםהרי
 אחד ולא , בבל סלך נבוכרנצר את נקיטסרוע
 השמיעונו ורול דרבר ו'"ל המלכימו שארמן

 וההתבוללות הממיעה כי נחשב לבל , בזהחז"ל
 לנו תביאנה כסקשיהם, לעשות העמ,םאת

 וררשוההפך חז"ל באו לזאת , והמנוחההשלום

 אז - העמש מן אתם מוברלימ ,אםמזהי
 ולשון אומה כל וא'ן שלי. אתם הרי - אזרק

 מ,ברלים ההיו שלא - לאו" "ואם , בהםשולטת
 היותר החורבן לבם יביא זה הנה - העסיםמן
 מלך "נבוכדנצר את עצום היותר' והשונאגד,ל
 את ושרף ארצנו את שהחריב וחבייו"בבל
 וההתבוללות הטמיעה ורור רור ןבכל מקדשנו,נ'ת

 וחבריו אחאב ובן חרשי נבוכרנצרתביאנה
 בעמים "אפרים כי לממהה להםשסו

 עוכרי יהיו ישראל בני גםיתבולל",
 העמימ, ככל למורך ומשתחוש והאשרההבעל
 ומחוץ, סבית , ענריו סכל לו יהיה' שלום1ח1
 ישראל וגלות הארץ חורבן ז אחריהם היתהומה

 , אשור .מלך שלמנאםרע"י

 נביאי נ,קבות אנשים יצאו , בזמנינו גםדמן
 הנכחים הזמנים האלילים את ,השקר

 פאר מיני בכל ויקשמו ,הררל העמיםשל
 סורשה התורה, םגולות ואת להם,וישתחוו
 להרח'קן ויתאכצו , בעפר יעןללו , יעקבלקהלת
 והספרות העתונות ע.' ישהאל, נבולמעל

 ןהלצה, התיל , וכפירה רעל המלאההפרולה..
 התורה רנל ולנ,שאי ישראל בני קדשילכל

 יצירו וגאוניה הישיבות תלמירי אתוהיהרות,
 לאנשים ויחשבום שחורים, בצבעיםויתארו
 אלה וכל , מהחים ורחוקים הישוב מןשאינם
 ההמזן, נע,ני רוחם אה הנאיש לסעןיעשו
 על הסופרים 'רימו , והנליו הזמן תעתועיואת
 הרגל כרור התחרות למשל עתה הנההנם,

- והסופרימ בראש, חלק לוקחיםוהספורמ  
 מאמריהם את יקרישו ומניני, הבעלנביאי

 מפלפלים כפר, בן כל שללהנצחונות
 ~תשבד,ת ובשירות בתזשם ויוצ,ום ,בההלוכותיו

 רואים? אנו וסה םפורטים, מחנה כללפני
 במלחמת לראות רצים וזקנים, טף , ונשיםאנש.ם

 תעתןע זה הא'ן הגרולים", .ה,לריםוהתחרות
 הופיעה חהשה םיםמה השקרזמניני, נביאישל

 והתקדמות התפתחות תחת ישראל,במחנה
 מזה וכידיע הרגל! כרור בא - הראשכרלר

 את זה במשחק ומחללין לרעה, רבותתוצאות
 ב'( )איכה במר"ה ואיתא , בפרהם.ההשבת
 גהמן, מאה תלת מטק ה,ה שטע~ן מןר :11"ל
בכרור_ שהיומשחקין משום המא א"ר וכו' חרב?ולמה

 תקי"ח )ם' באו"ח העין עב"ל, בשבת
 הסםיה תחת הנה ובכלל ומ"א(. בהט"1א'
 התאתת כל ישראל למחנה יביא. "קולטור"של

 אין בי ונירעם , ותבל זימה , בשריםותענוגי
 את ,לדןצץ לרעוץ יומיפו נפניהם שיתיצבאיש
 השקה נביאי וכמו רוחס, על העולה ככלהעם
 שהעם מה רק ?ריך, שהעם למה הטיפושלא
 תחת נזמנינו. העתונות רוב המה כן'רוצה,

שהעתונות
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 במה להיות, צריכה היתה היהוריתשהעהונות
 , ונשנב נעלה רבר לכל העם רוח אתלהרים

 על לעפור להיות צריכה היהה פופריהםומטרת
 נפש את ולהערין ולהעלות לרופםהמשפר
 יצירותיהם את למנל ויררו התמכרו הנה ,העם

 ונטיותי1 האוותיו לכל ההסון, ולרצוןלשאיפת
 תהת היהורית העהונוה . והפתעיזתהפוורות
 שיוציאהו , רוחני פ!ון השבת ליום לקוראיולתת

 ירנשי ולהעלהו והפגושם, החולניפעויפו
 להתרופפות ומהרה, קרושה פנוחה יופ שלקרש
 הפכאיב לראבוננו הנה , ולההקלותהנפשהרוח
 השבת ים בכלערב כ' רואים הננו ונפש,לב
 הקרוש, ליום פיוהר1ת" "תשורות מגישיםהפה

 גרוע הי1תר פהפין פה וננול לצנ1תהפלאזת
 ואצ'לותה קרושתה בכל והשבתזמשחת,
 המרעילות שכתית" "לבריחה אצלםנהיתה

 ונ'ום הנועי, ונפש לב את ביחורזמשחיתות
 עור היהורי ומשליכיסאת פורירש המההשבת
 ב!פננו המה אלה . וה!והפה המופאה ליוןיוהר

 ! ישראל"נביאיך"

 היה החכם הגאון אבינו קרושים!יעמור44ט5
 אופק על שעלה המ1הירהכזכב

 ההקה: שסיסמתה ה"השכלה" בהקופתהיהרות,
 הד1ר 1גד1ל ישראל. נית הנוים נמל*נהיה
 וגם התורה, הכל הנפלאה בבקיאותוהזה

 כה של הפיפיות ובהחרב , החרשהבהפפרות
 ובצרקתו ה,ה, בפקצוע מימין שהיההבקרת
 אליל,הם כל את לאל שם הרבה,והכמתו
 כב1ר את ולהשפיל להקמין בחפצם ,ועצביהם
 הים, אנו שפהם 1"ל הראשונים רטתינוגרולי
 בפסירות . היפור ער טבצריהם כל אתוהרם
 על ולילה יומם ישב 1פופתית, נפלאהנפש

 זהחכפים הטשכילים גם , ה1את והעבורההתורה
 , פאר והוקירזהו כברוהו נגרם, שלחםפנגריו
 ה,ה, הענקי וההכם הגאון כיבירעם
 ישראל ערת כל ולכן ררכו! האפת נזכחרק

 ! ה' שרף אשר השרפה אתמככה

 ההס"ר את להבין שער לנו נפתחרמעיץה
 רישראל" רנה "ספרא משהעל

 שהתורה איך פשה, גורל את בוהזהבליטו
 פלה אף וגרעון תוספות ובלי תפיפה,כולה
 הקב"ה. פפי הה,רה את פשה כהבאחת,
 שם ויפת א.( ט"1 )בכ"ב אמרו שהריתרע
 ומשה אומר הקב,יה .ע,יכ ר,יש אמרמשה,
 ופשה אומר הקב"ה ואילך ומכאן וכהקכ,אוסר
 א1מר "ופשה ח,"ל ר*קו הנה ברמע.כותב
 , נכתיכתו פשה ריק נ'נ ני להורותוכזתב"

 רק , פהקב"ה לחורה השפיעה על סמךשלא

 שומע היה כביכול והקב"ה ואפר, הורנם
 לכתוכ,וכמש"נ מלה כל פפיו פשההוציאאיך

 הקב.ה : וו"ל , ומשה בר"ה ל'א( )מנחותהתום'
 כרי אחריו )וכדתב( אומר ומשה אומרהיה
 הריקנ1ה עכ.ל. וכותכ בכתס יטעהשלא

 , הנבי(ום אדון , משה מצר הואתהמופתיה

 שלא העצמים כחות'ו והצמפצמותוהנכלת
 נ~רל על פראה ח1"ש, פאופהלשנ1ת
 כל כ' פלוטש ראי והוא פשה, שלהענקיות
 נאמרה, הקב"ה מפי בסלה פלה כולההת1רה
 חלילה ולא התורה, מופר רק היהומשה
 רישראל". רבה ,ספרא רק , התורה ופיסרמחבר
 התורה כי , האמונה ופעריץ מח!ק ה!הזההספר
 והיא אלהוץ, היא פופה וער פתחלתהכולה
 ההכפר את רק ול!את האטנה, פעקריאחר
 וכי אלהיה היא כולה ההורה כי הטורהה,ה,
 פרסום נחיצת 1כשום היה, סופר רקפשה
 קול הבת היה , ישראל מחנה בכל ה,ההעיקר
 ישראל, מחנה של פיל הי"ב בכל ואופרפשפיע

 רישראל". רבה גספרא סשה פת כי.
 ספר על גם אשר שלפנינו ברורו5כנן

 הרימ1 הוה, הקרשים קרשהמפרים,
 פרשוה ולא , ירם את הסהפשכלים""הםןפרים

 שנתנה הכפרות, כל היכל - התלפורע.פ
 עקלחון, בררך הלכו רק הנבורה, פ"ילמשה
 שפו ישראל פשונאי הפקרא' "בקרתואת

 ופרשור , הכתובים את וסרסו עקרו ,בכלהום
 הכ!בי1ת, החפשיות והשקטתן'הם רוחם מהלךע"פ
 אגרי, בשסיכה הקרושה התורה את כסואו
 וכמ1 ה!ה, המוררני הקולטורי העגל יצאובכן

 כל כננר שקר". "דרך בררושנושהארכנו
 לפלחמה, הנא,ן אבינו פעם בכל יצאאלה,
 והמופת'ח, הנפלאה ובנקיאותו האלה, הםופריםאת

 כל את הכחיר והבהיר, הבריאובהגיונו
 על הנין 1פוצק1ת נטנות ובראיות ,'סורותיהם
 לפופרים, לא שנהיו מתנפליה, מכלהת1רה
 סה , , חרשתע תורות זמתקנים לפחכריםרק
 פאמריו, להרפיס מקום לפצא לפניו היהקשח
 .ההשכלה", רעל פלאו והספרות העתונותכ'

 התורה, קרושת בער התאפץ פעם בכלובכ.1
 , התורית הסטרות לעבורת פוקרש היהוכולו
 ולואת לה'. קורש וכולה שמיפית היא התורהכי
 רבה *ספרא מת כי עליו לקונן יש פארפה

רישראל"!
 מהראוי וסצבו, לפיערכו אחר, נל עירהנה

 הקורש ופלחמת נעבורת להשתתףהיה
 איש אין כמעמ הלב, לראבון אולםה,את.
 ירמו לארץ .ישבו ל!אה כראף, ל!השיתמכר
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 מ(, )איכה ראשם" על עפר העלו ציון נת,קני
 עתיר נלשון ירמו" "'שכו, אטר בתחלה סדוע1קשה
 בנינה בד"מ: ונבאר .העלו.! עכר נלשון אמרואח"כ
 התקוננ11ישב1 הצ9רים בל מאר גכ1ה אילן היהאחה

 בשמיס, לטעלה לעוף היכ1לותבר,אילן,
 את שטו לסמה והפויחות , ראשו עלהתקוננו
 כאופן האילן, של התחתונים בהענפיםקניהן
 הנרול בהאילן קניהן את מצאו הצפריםשכל
 את ~שכר מערה, רוח בא הלם ךהיהזה,

 סיס להם אץ ככר א יה ההלהשל
 הצפרים כל ואו ןהר1ח. מהגשם להנןבהאילך
 -- חמר כרם הנסשל: הקרקע. עלישכו
 יסד שנה כעשרים וה צרק' "19עליחברה
 טשם פקיל הלר גהתת , בפה הנרולאביט
 בה, נסצא1 שעים והרכה חרשת, בתישל

 חפצו ומן, :בכל פקום בכל ררכםוכפי
 והוא השעלים. את נהרטם לצורהשסאים
 לפמ ימר המלר, את הרואה החר,כסכט1
 הזאת, צרק" "".עלי החברה אח שנהעשר.ם
 השדק לא , העת כל עסהם לטד נעצם1הוא
 הרריכם וחלש, זקן בהלתו נם למורו,את

 שוסרי נכברים לאנשים רהל , עליהםוהשפיע
 שפע המשפיע היה ובכלל 1טצ11ת,תורח
 מחםה סקום מצאו , קמן וער למנדול,ר אחר כל כי , האומה שררות לכלהיהרות
 ת1רהו מאור נתחטם וה הוה: הנר1לבהגילן
 הנונים, רכת וחכמת, מהשכלתו זההנרול,
 נרול חכם היה כ' הסחוכסה, מעצתו נהנהוזה

 וסרהוק ,סקר1נ , רעלמא כמילי נם וטצ1יןנפלא
 ותמיכתו, טעזרתו והנרכה והעני לעצתו,פנו
 כמו והיה , ואחר אחר לכל לאכ היה ממשכי

 ליהורים" "נרול היותו אם היה,רי",,מררכי
 לכל שלום ורונר לעטו טוב .רורש היהבכ"1
 להושיעמ, .לזרעו. נמשב,ם ה'ו כולם כלומר!רע1"
 של היהורי סררכי רב. הנרול אמינו היהוכן

 האשכולות איש נכתלק כי עתה אולם :זמננו
 שהסתויפנ, הוה הנרול האילן ננרעהזה,
 שסת חכם לארץ,!כי ישכ1 ל!את בצלו,כולנו
 חולצין והכל עליו )דרעין הכל כקר1כיו,הכל
 ממנו שלמרו המה רבים , כ'וז( )מ1"קעליו
 נככה כולנו ! יוכיחו ה,ה נ,המ"ר כותלי ,חורה
 הנרולה האברה על מרה וניליל תמרוריםבכי

 הוזורה. על להנן כררכיו נלך כולנוהואת,
 בין והיהר1ת התורה את להפיץ נתאמץכ1לנו
 את ונתמוך נחוק כולנו הא,מה: שררותכל

 הישיכה ותה" , הזה בניהמ"ד הנמצאתהישיבה
 שמטנה תמיר, ולנר ח' לסונומנמה!את

 נכל ותחד1ר התורה, 1חכטת ידיעתתתפשט
 1נעל הפ1על , זהעשיד העני של וביתבית

 בחים. ועטלנ מנטתו כל היתה שזה ,החרשת
 ונפשו לכו ככל אשר ישראל, פועליואתם
 את הטשיכ1 האהרון, יוטו ער לכם מסורהיה

 ישאר הנרול, רככם 1רוח הלאה! נםלטריכם
 וכרון יהיה ווה תמיר, כלבכם וחרותחקוק

 הטה1רה, לנשטת1ע1לם

 ונקרנם וכי, לאהץ ישכו הכתלכ סבוארדבבזה
 ר.ח אטר ב'( קי"מ )שבתמאמים

 ה1כיח1 שלא טפני אלא ירושלים חרבהלא
 שריה היו א'( )איכה שנאמר , זה אתוה

 ראשו ,ה א'ל טה , מרעה טצאו לאכאילים
 שבאותו ישראל "ף , וה של .זנבו בצר והשל
 את וה ה,כיחו ולא בקרקע פניהם ככשוהרור
 ובכל רור בכל 1הוקנים רהראשים ובאורו ,זה
 בראש ולעמור בפרץ, לעט1ד על'הם,מן,

 פניהם. על אולתם את ה-שע לאנשילהוכיח
 שלא הראש.ם, ח1לשת לרנלי כאוהחורבן
 במלחטת לצאת הודינו ולא , טתניהם אתא,ר1
 אם כי צבא1ת, ה' כרם ופחכלי ננר.סחלליתנופה
 וארישות קרירות וקפא,ן , נקרקע פניהםככשו
 ועלו התנשאו ועי"1 , בולם את אחזהנוראה
 וממעי מתעי - "הזנבות. ישראל בטתעל

 של 4ונכו. בצר זה של 4ראשו" וה,ההעס,
- הראשים היו בי , זח,  נכנעים הדעדה, שדי 

 . כראש הק1פצים ההריומים .ל,נטת"ונרחקים
 באנלוה - ירמ1 לארץ ,ישכ, המויכן ככ,אולכן
 הוקני~. , הראשים - צי,ן" בת זקני-

 "העלו כי הזקנים, על כזה ענש כאומרוע
 וכר1סיה כהתאבנות כלוסר ראשם, עלעפר
 1לאנשי רצונו לע,כרי בזטנו, להוכיחמכלי

 את כטלו שכעצמם ער 1העכרינים,הבליעל
 עפר ,והעלו ו:ה1 והשפעתם, ככ1רםישותם
 ,ה, כל ננר ולמ1פת לנם אולם ראשם",על
 מאונרים היו והםיף" "הספר , הנרול אנינוהיה

 תורה והפיץ ההזיק האהת כירו . אצלווכרוכים
 עוו בכל לחם השנית וניר1 ה', ורעתיראה
 אנחנו נם ולואת , למיניהם הטהפרצים כלנגר
 לכל בסישור לה,כיח נתאמץ לאורו!נלך

 ה1רה ההורה, טררך והטיתעיםהמתעים
 כרם את לנטוע נתאמץ האטתיהןותפארתה

 לרכו נתאמץ קרנו, את ולהרים צכאותה'
- אחד רנל תחת יחר כולם אתולאחר  
 האמתית, ישראל נאולה תכוא ואו התורהןרנל

 עתה כ1להו תג1 אי %( )כ"נוכמאמרם
אקבצם!

 נתספי
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 וקכרניטה. ישראלספינת
 המפורסם האמתי הגאון פטירת על מרמספד
 מאיר רבי מרן רשכבה-ג תבל קצויבכל

 דווינסק. דק-ק הגאב-ד זצ-ל הכהןשמחה
 תרפ-ו, דסליחות א' ביוםשנשאתי

 י"ר(, י'ב )ה"ע נשמר וכגכיא ממצרים ישראל את ה' העלהךנננמיא
 ז.ל. אליהו זה נשכר ובנניא משה, זה וי העלהוננניא

 ראשון משה לו', של כשבטו לישראל עטדו נביאים "ני סוצאאתה
 טמצרים טשהגאלם כשל.הוה. ישראי אה ושניהמגואלים אחרון,ואליהו.

 אנכי הנה לבוא לעה'ד ואייהו ו( )ש12ת פרעה א? ואשלחף לכהואתה
 ךלק,ט רבו(י פסיקת'א . כ"ג(, ג' )סלאכי הנביא אליהו את לכםשולח

 )ר"ט(.שמעוני
 אבל כשהז לא אם כסצרים שהעלמ הנניא הוא ום' ממצריכ", 'שראלאח וי העלה "1ני,כיא : נקרא נ,כר הלא , שרריש סשה על נשלמא א( : לרקרקךישן
 אפשד הלא אליהן! על ד1קא דקאי לכיררש לקחי מאין נשכר" "וכננ'א דכחיבהא
- טשה עלג"כ  ישראל את נואלים ושניהם כ( ! במרבד סשה ע.י נשמר" "ובנביא 

 במלאכי האחרון הכתוכ נכ ג( ! שליחוח עיי רוקא לטה , באוד צריך,בשליחוח"
 הארץ אח והכיתי אבוא פן אב1הם על בנים ולב בנים על אנות לב "והשיב)שם(

 . בהמפרשים 1עין , באור וצריך הבנה טחוסרחים"
 מן אבינו אברהם שגפטר היום אותו רב אמר רבא בר חגןד4ל"רי

 לו אוי ואמרו בשורה העולם אומות גרול' נל עמדוהעו?ם
 צ"א(. עצ קכרגיטא, שאבר למפינה לה ואוי מנהיגו שאכדלעולמ
 המלים ב( שנפטר"! "ב:כן אמרו ולא שנפטר" היום "איתו אמרו א( ייקרק:ךיש

 אח חלק כרוע ג( 1הסבר. באור צריכות קברנימא" שאבד לספינה לה"ואוי
 ז וכר לספינה לה 1ח1' וכו' לעולם לו אוי לשניב:הפפרו

 את להרניש שלא האנשים טמנעדהנה
 פטירת בשעת האכרה ערךגורל

 מקרה איזה שבא בשעה אח"כ ורקהצריק,
 בפיץ, ש'עמר א'ש ואין , האוטה על כלל'ואס1ן
 1ככה הגרולה, האברה את טרניש'ם כ1לםאז

 ושמ1אל ג'( כ"ח א' )שכואל הכהוב אתשפרשו
 כבר הלא וקשה ישיאל, כל לו ויספרוכת
 1יקבצ1 שט1אל 1'סת א'( כ.ה )שם לטעלהכת1ב
 הכא.את כפל ומדוע לו, 1'פפרו ישראלכל

 הפעם! עוד לו ויספרו טח ושטואלרבריו
 את כ"כ הרנישו לא מיחתו בשעח כיופרשו

 את פלשת'ם שקבצו בשעה .עתה ורקהאבר71,
 שגזכ1חו נביא 1אין 3'שראל, להלחםמחניהם

 כל לו "1יספדו א, ישראל, על הקב.הינן
 את' כרא1י להרניש התחילו א, רקישראל",

 חנן ר' אכר :ה וכננד הנרולה. האברה'ערך
 עשתה אבינ1 אברהם של פמירתו כי דבאבר

 כיבא1ח1 עד כול1, כלהעולם עלרושם'"ריר
 ערך גורל את תכף הרגישו שנפטר עצט1יום

 א"א שנפטר ה"ם" "א1חו : שאמר ווה1 ,האברה
 בש1דה" העולמ אוכוח גד1לי כל עמר1 הע1לםמן

 פט'רת1. על לקונןוכו'
 עמוסתחלקות לנריהר1רבערפעולותיו

 ר1חני" "כנהינ : הפקיריםלשני
 משפיע היה אכינ1 אברהס נכ נשמי.."וטנהינ

 יחר, נם הלל1 הדברים בשני הע1לם כלעל
 א'( פ' 1כשה"ש ל"ט )פ' רבה בטדרשוכרכצינו
 מארצך לך "לך לאנרהם הקב"ה שאמרבשעה

 פוליטין לצלוחית ר1כה! היה למה1כמולדחך"
 ולא בזויה וכונחת פחיל צמ.ר מוקפתשהיחה
 לאברהם, הקכ"ה . אםר כך אף נורף ריחההיה

 הרכה , לך יש ט1נים מעשים הרבה :אברהכ
 לסקום מנק1ם עצטך מלמל לך, ישטצו~ת
 הלק כרוע להנ,ן 1יש בעולם. מתגדלושמך
 טוכים" כעש,ם .הרבה דברים: לשניא1תם
 פעולוח'1 את , חו"ל א1לם ! לך יש טצ1ית."הרבה
 ט1בים. "סעשים כשם קראו נשמי" "טנהינבתור
 בשם קרא1 רוחני" "כנהיג 3ח1ר פעולותי11את

,מצוות"
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 הצטין הללו, ההנהגות וכשתי~מצ~ות",

 , 3באר וכאשר אבינואברהם
 , איש כל גער לרוחה פתוח היהבנירוו

 לקראתם רץ ביהו פתת על עכרוואם
 ומר קישהיום כל של כצער והשתתף הביתה,להביאם
 מרום הצלת על גם לה' העתיר כמה ,נפש

 מטשיכ יש אולי ואסר: ההוטאות,ועטןרה
 עשרה, עד שלשים אולי ארכעיס, אוליצריקימ,
 ילידי חניכין את וירק אהיו בן לו נשכה' כי.כששמע
 הנה מאות ושלש עשר שסונה וכמספרכיר,:
 לקה, לא המלקוה השמ ואת הארנעהטלנים,את

 לאל אברהם כרוך ואמר הם אכד את כרך צרקומלכי
 של הטוכימ טעשיו ג,דל את רואים אנו טכ"1עליק.
 כפטירהו ול,את , גשטי טנהיג כתור אכ,נזאגרהם
 הואת, הגרולה האברה ערך אתהרגישו.
 , הע,לם גדולי על אדיר רושם עשתהןניהוד
 עצאנד לעולם לו אוי נהספדו: שאמר,11ה1

 . הגשמי המנהיג ר.ל ,מנהיגו
 אכרהס מע,ל,ח היו נשננות וטאד3זאילורן

 בעה כי רןחני', .מנה,גנתור
 העולם, בכל שלמ, והעכרית החשך"שר
 להאלילים מספר ואין , ,לאנן לעץ1'ענדו

 הנה , להם שעבדו אדם ירי מעשהוהעצכים
 נטקןס , האלילים של חדשת נ,ה טשפהה,קהוך
 נתן כן כ' . , השמש האירה , ואפלהחשך
 אכיו ירי מעשה הצלמים כל שכר אשרלהרח
 אנוהם , ה,ה הםאמינים ר"ש נמד.ר.כמכואר
 אטרו בורא." את הכיר שנים שלש "כן ,אכינו
 השפיעו הט1רים אי ההןרים לא ר"ל ,חו"ל
 הנ,ר פנימית הכרה ע"י מעצמ, רק רוהי,על
 אמן ס"א( פ' )שם כמ"ר וכמכואר כוראו,את
 לו היה לא ורב למדו לא אכ שמעוןר'

 הקנ"ה ל1 ומן אלא. התןדה! את למדומהיכן
 נובע,ת והיו רכנים _שני כמין כליותיושתי

 )תהלים הה"ד וחכמה הורה א,ר,1ומלמדות
 לילות אף יעצני אשר ה' את אכרךמ"1(
 הקב"ה ,1 ,מן ה).רסץ: )גס,ג ע"כ כל'ות'ימרוני

 שותו וטלמדוה נובעות והיו כז"ס שני כעין טליותיושתי
 מטפ,. מדוע לדקדק ויש ה,'לה( ג, ו"גמהה,רה
 על מרו,ק שבו עה.כ בדרשתםחו"ל

 לטדודו, אכרהם של, שכליותיו דמשמעהלילות,

 לנז הורו הן.ל אולם כלילה, וחכטהחורה
 מנפשו לאכרהם כאה האלהית ההכרה כיכןה

 כמאמרם כליותיו, יע?1ה1 אשרפניסה
 , חיצ,נ.ת סכה ע.' ולא נכו', ינעצותוהכליות

 של,האלילותבד,ר ליל ואפלה חשכת לרגליכי
 של כרק איוה שימצא היה- אפשר אי ,ההוא
 , כה ללכת הדרך אה לאכרהם שיאירהור

 אמרהם של "כליותיו רק כי שאסרוזהו
 כל וחכטה הורה אותי מלמדוה היואבינו

 והעצכ,ם, האלילות של כליל כלומרהלילה"
 הככירות מפעולת(יו ארנכה שלשלת מהחלתומכאן
 ה' סציאות האמת, אזר להפיץ אברהסשל

 בכל רק משפחתו, כחוג רק לא ית',ויחור,
 ועכורת הבערות ענני את ופור גרש נדודומקום

 כמכואר , השכינה כנפי תחת והכניסםהאלילים,
 אשר הנפש ואח עה.פ א'( )שהש"ר.כמר"ר
 שהיה מלמד ה'( י"נ )כראשית כהרןעשו

 זמשקם ומאכילם לכיתו מכג'סן אכינואכרהם
 כנפי תחת ומכניםם ומגירכ ומקרבםומאהיכם
 אחת נריה המכנים שכל לטדת הא ,השכ.נה
 הןא כאלו עליו מעלין השכינה ננפילה,ך
 האכ,לה דאחרי ע.כ, ורקמו ויצרובראו

 כמנואר לה', לנרך להמ אומר ה,הוהשתיה
 , בארדכה פ"ט( )8',במ"ר

 בצוארו סגול, כח גם לו היה יהכולבר
 נ'( ט"ו )נ"נ כדאיחא , נפשותלעשוה

 )נראשיה נכל אברהם את נרך וה' הפ'על
 היתה טוכה אכן אומר כן'ייחי ר'שכ'ר(
 חןלה שכל אנינו אברהם של בצוארותלויה
 שנפטר ובשעה , מהרפא מיר אותהשרואה
 נגלנל ותלאה הקנ"ה גמלה העולם מןא.א

 א'רלי א'נשי: ראמרי הינל אבי אמר חמה,1
 שמעוני(. בילקיט )עין קצירא אידלייומא
 חולה, שכל כד"ה שמ הטם' קןש" א( :וקשה
 כעילם, ח,לי היה לא אכתי אכרהם בימיוהלא
 כנ"מ כדאטרינן חןלשא הוי לא יעקנדעד

 תלויה היתה מ1כה אבן לומד היה הלא ננ()פ":(!
 ממש? בצוארו דמשמע 4כצוארו" ולא צואר...על
 , נתרפא" מיד רואה שהיה חולה שבל "אטרוג(

 גם ד( האנן. ע"י הרפ1אה תכןגה להנ'ןצריך
 נאור צריכות חמה" "בגלגל ,תלאההמלים
 ראטרי הינו אבי שאמר מה גם י;( ,והסבר
 חםר קצירא" אידלי יומא .אידלי :אינשי
 ,ה, כמאמרו רשבי"1 כי , הענין כאוראילכן 1 אבינו לאברהם הזה הטאמר שייך מה ,באור

 ירה שעל המגולה את להראותכא
 כנפ; והכנימן,,גהת נפשות אבינו אברהםעשה.

 לט,ה(];,11דבר כלשון ה' הננו כי יהשכינה
 רמתקרי האלה,), ובפילו0ופיה כחכמהגדו~ע.

 אל ה' כשם טוקה',ן,וקרא ואבן"מר'גנ(%א
 כשפה גם אכיהמבכל", 4ת' ברך .ה' כיעולם,

 את להמשיך "%גליה, הספיה וכפהלנאמנ(ם
 : שריק ו,הו 'שנשמימ, לאביהמ השומעיםלב

 מוכה אכן -צ11אר1' תיא היתה טוכה.אכן
 כשרון והוא מיוחד, כשרון' של המושך כח-

פניסי
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 על ולא 4נצוארו", התלוי ונפשי רוחניפנימי
 הנפש חולה ר.ל חולה' "שכל , מבחוץצוארו
 "שהיה - התום' קושקק ב,ה ומסולקת-

 אש להבת החוצב.כ רברין את ושומערואה"
 מתרפא" היה "מיר יהיר, אל ה', אתליראה
 שרבקה האלילים עגורת של הנפשיתממחלהנ

 ולא וכו' אבינו" אברהם שנפמר ,וכשעה ,בו
 הזאת התעורה את הלאה ~ שימשיך מיהיה

 מסבוב ר.ל חטה. בנלנל הקכ"ה.תלאה
 המניע, אלהי כח שיש נראה ותינויהםהנלנלימ
 פ"נ התורה יסורי )בהלכות .הרמב'םכמש'כ
 כולנ והנלנלים הכוככים כל : וז"ל ט'(הל'
 שעומר"ם והכחים הם, נפשורעהוהשכלבעלי

 , עכ"ל העולם והיה שאמר מי אתומכירין

 שזו מתנועתם ידעו שזה )שם( המפרשופרש
 האבן כתנוקה מבעית שתהיה אפשר אירעזנועה
 מבעית בתנועה שהמתנועע למעלה, והאשלממה
 , ינ1ח כהכרה מטנו שיצא למקוםכשיניע

 ומאחר וכו' נח ואיננו תמיר סובנוהנלנל
 מחויב עילה להם יש שנם ירעו עילתםשיכירו

 נם"גלנל וא"כ עכ"רי הקבי,ה והואהמציאות
 הרמב"ם כמש"כ רביעי, בנלנל שהואחמה"
 מות אחרי ולכן ה', מציאות מחיב א'()שם

 מאז הנה הע1רים, עיני את שפקחאבררם
 עצמו, טהמבע נם האלהות את להכיררו(חילו
 אבי .אמר שם המאמר מ1ף נם מוכן1מעתה
 קצירא" אירלי יוסא "אירלי אינשי ראמריהינו
 המצב יומב היום וזריחת עלית שע"י כשםר"ל
 בתנועתה החמה ע"י כן הנופני, החולהשל

 להחולה וברור אור זוהר מביאה היאונמבונה
 כל ינוסו ההמה וריחת ע"י כי , פנימהבנפשו

 האמת. איר את המעיביםהצללים
 של הכבירות פעולההיו כי מכ"זמב:ואר

 רוחני" "מנהינ בתוראברהם
 ובכל , שונים וענינים אופנים לכמההסתעפו
 של האיריאה את להפיץ התאמץ ו,מןמקום

 בער והתממר וארץ, שמים קינה ה',מציאתז
 ונפשו, חיו לבבו, נכל ה,ה הקרושהאיריאל

 וה' האש כבשן לתוך השליכהו נמרורכי
 ל"מ( "' )בראשית במר"ר כטבוארהצילו,
 השכינה. כנפי תחת והכניסם לה' נפשותועשה
 בורא את שהכירו המעמות הנפשןת אל1א1לם

 ואפלי השכי עולם, ננרהעולם,
 הנפשותבסיתת אל1 הלא שומת, ורותבעבורות
 ככפינה נשארו . הר1הני המנהינ אכינואברהם

 . סוער1ת רוח,ת ננר , יםבלב
 : ההספר בראש הנצב המאמר מבוארדב:זה

 כל "עמרו וט' שנפטר היוכאותו

 הנרולים היחירים אלו כלוטר העולם"נרולי
 את שהכירן העולכ, כאומות ורוחםננפשם
 לעולם ל1 א1י ,ואמרו חשך כרור העולםבורא
 נשטי. "מנהינ שמצר כלומר מנהיגו"שאבר
 העןלם "כל שהרניש1 הרנישו אצלם,שהיה
 לה "וא,י , נדולה אכרה מהם שנאבדהכולו"

 ,מנהיג טצר אבל ר.ללםןינהשאברקברנימה"
 להפיץ שהתחיל הראש1ן היה שהוארוחני.
- בעולם האלהותאת  הרור נרולי הרנישו 
 נולם כי כולו, העולם כל הרנישו שלא-
 הקמנה המפינה רק , ובאפלות בחשך ערנההיו

 מרנישש המה , הגרול לרבם מסורהשנשארה
 מי שמח, הגרול קברנימם של ההערראה

 ימונעו שלא , עתה ינהלם מי ! עתהיחנכם
 קנרניפא.. שאבר לספינה לה .ואו' שאטרו:.זה כולו? העולם כל את הטככה החשךבים

 הנאון עלינו בט" אנח:1 ש !רבותי
 זצ"ל שמחה מאיר רב'הנספר

 כי , נשמי וטנהל רוחני מנהיג העולכ כלאבר
 בתורת,, הנולה בני כל של רבן היההוא
 הקורמים ברור,ת נם אם כ' ברורנ1 רקלא
 בתורתוי לישראל המאיי אריר לנאןן נחשבהיה
 'וכל מי ! בתורה נאונו רום את לתאר יוכלמי

 את לציר יוכל סי צרקותיו! נורל אתלהביע
 )ברכות אמרו .הלא וחז"ל יחכמתוזפעולותיו
 נפרעין כך המתים מן שנפרקין כשםמ.ב(
 אמר1 הלא כי תרניעני אחת ורק , הספרניןמן

 קאיסנא", רהתם כהספירא "אחימ קנזנ()שגת
 ההמפר, בשעח עתה אצלנו נטצא רהנא,ןוכיון
 נאמר המקצח מן מקצת רק כי לומרנ1כל

 אומריסבפניו. שבחיו רק.טקצת רהלאמשבחיו,
 'רושלמי ש.ם יקונן, ש.סבבלי קרועאםןישראל
 נבורם במות ! יבכו והאתרןנים הראשונים כל ןיליל

 יהיר מחעאמון אנן ולמה תורה, שלבמלהטתה
 ומורא' תמ1רתו? לנ1 יביא ומי ברורנו,הוא
 האברה ערך את ירנישו ישראל ביתכל

 .מנהינ בתור הנפמר ה:און של הואחהנךזלה
רוהנהי,

 "מנהינ בתור נם הנא1ן היה העלילהרב
 לשאול אליו פנו תכל קצו' מכלנשמי",

 ואחר אחר כל של בצער השתתףכעצתו.
 כולם אשר עת , המלהמה בשנות נםמישראל.

 משמרתו, את עוב לא הנאון , מהעיר ונמעוברחו
 טנין גר~~ינסק שישארו ,מן כל כי1אמר;
 ר~~ינסק העיר ישבאה העיר. את 'עזב לאיהודים
 העיר על הטמיר1 כי הסכנה ונרלהבסצור,
 בקשוהו הנא1ן של והמקורבים , השתחמכלי
 השיב החצים., סכנת מפני העיר אתשיעזב

הנאו
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 11 ולא אררימתו" לו יש חץ "כל : ע"1הנאון
 כל העולם,ה, הסלחפה בשנות גםממקומו
 והוא , העיר לעני חלק אליו, ששלחוהכסף
 הגאון פעולות המה כבירות . ברחקות חיבעצמ,
 בתר ובאמת גשם'", "פנהינ בתור גםהאריר
 ולואת עמנו. לכל היה ותפארת, כבורשל

 ה' )איכה הנכיא רברי לקונן עלינובפטירתו
 כי לנו נא אוי ראשנו עמרת "נפלהט"ו(:

 נפטר בוראי , כמוהו וצריק נאון כ'חטאנו"
 . הרורבעחן

 ההספר, מראש המאפר לבאור נבואדנועתה
 "ואתם בתורה: מש"כונקרים

 הרברים אלה קרוש ונוי כהנים פטלכת ליתהיו
 1'(, י'ש )שמית 'שראל" בני אל תרבראשר

 יותר. ולא פחות לא הרברים, אלהוירש"י
 שלא הכא רוקא רש"י רקרק מרוע א( :וקשה
 וה פה להבין צריך ב( : יותר ולא פחותיהיה

 ב1ה בא הקב"ה לרעתנו כהנש"!"מפלכת
  אשר והרוח, הנפש שלפות גורל אתלבאר
 פקבליה, ישראל את ותעטיר תענרהתורה
 והפה עצפנו, ונגר העמים שאר ננר1נעבה"ינו
 כררוש לעיל המבואר אחרי א( ענינש: שניכוללים
 בשביל היתה כולה הנריאה כל כי ה'""ררך
 האומה בשביל האנזשי והמין , האנושימין

 הנה התורה, בשביל הישראלית והאומההישראלית
 וישראל ה, התיר בקבלת תלף כולו העילם קיום בןכ'

 כולה, הבדיאה רנל את הנושאים הטהטקבליה
 היא כולה האנושיות 2ער ישראל תעורתלואת
 שרי ומומר התורה אור אלהים רעתלהשיץ
 , אל דעת הט1רה "בה:" בבחינתביניהכ

 ותורה רעת ישפרו כהן שפתי .כיכמשה"כ
 המה ישראל נמצא ב'(. )מלאכי פפיהו"יבקשו
 11ה1 העמים, דרך וטורי כהניכ .בבחינת
 התורה את שתקבלו אחרי - "ואתם :שאה"כ

 בתור כלופר כהנים" ממלכת לי תהיו-
 אתם מחו'נים ראשנם על התורה עטרתנזשאי
 תבל, יושבי כל פגי על הורה מ1יולה1ריח
 על'כם ונ( כהנים'י. לממלכת לי תהיו 1הובעבור
 משאר וטופרשים טונדלים ולהיותלהתרחק
 תלמרו לא למען וכמנהניכם, בחיכםהעמים
 )טצוה הרא"ה שכתב וכמו כסעשיהם,לעשות
 שלא המצוה ענין תלבו לא ובחוקותיהםרם.כ(
 בספרי וכמ"ש וענינינו בפלבושינו בהםנתנהג

 ברברים שלרום בנימומות תלכו לאובחוקותיהם
 וקרקטא1ת טימראף כנון להםהחקוקים

 שעושין שחוק פיני הם אלה וכלוהאסמריאות
 ו:נות שגעונות לעשות כשמקבציםבקבוציהם
 נקבעת טעטא וטהאי עכ"ל, אליליםועבורת

 תחיה לא כ'( )רברים התורה אמרההעמפין
 כמנהניהם. לעשות נלפר שלא, כרי נשמה,כל
 והיתם טץ )ויקרא עה.פ בת"כ שררשוווהו
 קרוש שאנ' כשם ה', אני קרוש כי קקושיםלי
 כך פרוש שאני כשם קרושים, היו אתםכך
 תהיו אימתי פי' עכ"ל, פרושים היואתם

 כמוני. פרושים תה'1 אתם נם אםקרושים
 קר,ש" "1ג1' היירה בקבלת נם שאמורחהו
 העסיס. של הה"קרות מח* ומובדל פרושר-ל

 התורה כל יכור האלה הרבישובהי,ח
 "אלה : מים , כולה הכריאהותכלית
 ישראל, נני אל תרבר אשרהרברים

 אנשים נפצאו 1מן ובכל עת בכל14דלכ[ נכת' 11ה יותר., ולא פחותלא
 ישראל את ויריחו מקרבנושיצאו

 וגנורה, יופי חבפה של ממוה ותחת ,מתורתו
 ובילר' האלילים, עבוהת החוץ מןהכנימו
 הפרוצה לנם ת~ות אחרי וילכו השפיקו,נברים

 היא ישראל תעודת אשר ותחתוהנסנ1ה,
 יתחשב. לא ובגוים ישכון לבדר .עםלהיות
 שלנו טובות" ה.בעלי הנה כ"נ(,)בפרבר
 של חשך בררכי העם את להוליךמתאפצים
 ולנטוע כקרבם, יושבים הפה אשרהעמים
 יתערבו אשר ער , צכאות ה' בכרם 1ר1סורת

 , ישראל בית הגוים כבל יהיוויתבוללו,

 כ"ב ג' )פלאכי הכתלבים לבאר ישדב:זה
 ענרי משה הורת ,י1נדו כ.ד(כ"ג

 חוקים ישראל כל על בחורב אותו צויתיאשר
 אליהו את לכם שולח אנכי הנהומשפמיכ
 על אטת לנ 1השיב וכו' בזא לפניהנב,א
 והכיתי אבוא פן אבותם על בנים ולבבנים
 להוכיר ש*כות פה וקשה חרס", הארץאת
 "ח1קים הנא שד"ק וה 1טה טשה, ת1רתהכא

 והכיתי אבוא ,פן רבריו מוף נם 1וסשמטים"
 הקב"ה יכה מרוע צריךכאור, חרם' הארץאת
 קשים האלה הנתובים 1בנלל חרם? הארץאת

 , באור וצריכיםפאר

 הדיר"בכל
 התורה רק הנה "תק"",

 הורזת והשאיפות הנסיות בעדתעצור
 כמה לפיניהם, והפטעים הפתעים בלשל

 רבריו, בחתימת האחרון הנביא ל1את ,שבארנו
 סשה תורת "וכרז ואמר: 1את את לח1קנא

 "אשר , ורקרוקיה פרטיה בכל לקיפהעבריי'
 חוקים ישראל כל על בחורב אות.צויתי

 בחורנ, שנתנה הת,רה כלומרופשפטים"
 ישראל; לכל שוה הפקורים, ותוכנהצורתה
 . להטעלשי כסו להברליני , להליטאי כמולהאננלי

 1את הנה וטשפטים" "חוקים הנניא שדיקוטה
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 והכוובת הכופרת השימה נגד גל1יהטחאה

 חפר לצדק רק המיפן הנביאים כיהא1מרת
 בי , שבתורה הפעשיות למצחת ןלא ,_ורחמש
 הפעשיות יהפצ1תז והמשפמים החוקיםבאמת
 שהרגיש וכמו , דבריהם לכל היסור היוהפה
 אליה את לכם שולח אנכי .הנה כאן.הנביא
 וכו' בנים" על אבות לב והשיב וכ,'הנביא
 טתמכר הנוער הנה הגלות, ב,מן עתחכלוסר

 פרנים יבואן יעי.1 , ותעת1עיה הזמגיתלהאלילות
 הצעירים על יביטו הזקנים כי , ריבותורברי
 פומותם כל אלהים "אין לאמר: נפשגשאט
 הזקנים את יבזו נהצעירים הצקץרים",למל

 הח"ם מן המה רחוקים כי אותםבחשבב
 בין הגרןל להקרע יגרמו אלה וכלוררישותיו,

 של.הפפלנות הנרולה וההתפוררות והבן,האב
 בתינ. את שהחריכה חנם והשנאת בנו,אשר

 תעורת אולם שאת, ביתר בנו עתהמרקרת
 והוקן, הנוער בין שלום לעשות , תהיהאליהו
 שאטר.והשיב ישראל,ווהו כל על יהיהשלןםיממילא

 . לתורה יהקרט שהבנים טפני בנים. על אבותלב
 ולשפוע ולכברם להוקירם אבוהם. על בנים*ולב

 למוצאיהם, חים היא התורה כי התורה,בקולם-ק1ל
 יותר וה בעולם קיוטנו את המעמרת היאורק

 אפשר אי הנה 1זולתה שנה, אלפיטמשלשת
 והכיתי אנוא "פן וזהו: כלל. העולםשיהק*ם

 לחזק וררוש נחוץ כלומר חרם" הארץאת
 קטם את המעפדת היא דק כי , התורהאת
 וגם . לעיל שפבואר כמה והארץ הע,לםכל

 והגיעו העמיכ כל על 1נתרוממו נתעלוישראל
 התורה, בכח רק כהנים" "ממלכתלמררוה
 כי הנ"ל. עה"כ המאמר פבוארדממערוה

 הצמינו ואליהו משה הנביאיםשני
 חפקידו, לפי אחר כל החרוש,תבתעורותיהם

 להעליתם בישראל הראשון הגביא היהפשה
 צרפם הפצר,ת, העברות של תחתיותמבור
 והוא אלהית, תורה לקבלת והכשירם,ככם

 : שאפרו חהו , ישראל רוח את והפרוטםהמעלה
 נרולות וכן פשה", זה ה' העלה?יבנניא
 הנביא אליהו של פע,לותיו המה פאר"~בירות

 העלוי ואיתו , ישראל על ומגין .שומר"לתי
 וג,י כהנים ילטפלכת התורה ע"י משהשהעלם
 הנאמן השומר הוא הוא אליהו הנהקרוש",
 וחזק איתן שישארו צבאןת ה' בקנאתהמגין
 ישר."ל החל ואם וקרושתם, טעלתט רוםעל

 המגפה ופרצה מואב בנהז אמ לזנותבמדבר
 . הנביא אליהו וה פינחם הנה , ישראלבמחנה
 בימי ובן המגפה, ותעצר ומיר צנאות 71 קנאתקנא

 םגולות את "הש1מר" הוא אליהו נמצאאחאב,

 : שאמרו וזהו ואבדון, פבליון ומגינםישראל
 רכתיב נמי דיקא אליהו", 1ה נשטר"ובנביא
 ימים. לאורך בתוכו הטשתפר כאוצר.נשפר"
 נביאים שני מוצא .אתה יחוסם עלוהרגיש
 לוי שבט כי לוח של משבמן לישראלעמרו
 המ~פרית בהנהגתו שבשבמים המובחר הואהלא

 מעלת ומשו"ה , לעגל עבדו לא וגםבפצרים,
 יחופם. פ?ד גם גרלה ואליהו משההנביאים
- ראשון""פשה - התורה את שקבל   
 לב שישיב רשמרה ששמרה אחרון""ואליהו
 הפפקות כל יתרץ 1יפתר וכו' בנים עלאבות

 "ושניהם "תיק"ו". בש"ס כראפרינןשבתורה
 בהקדם יכואר בשליחיז" ישראל אתגואלים
 הל. )פ.ח הת,רה יפורי בהל' הרמב"םמש"כ
 ישראל בו האמינו לא רבנו משה : ב(א'

 האותות פי על שהמאמין שעושה, האתותמפני
 בלמ האות שיעשה שאפשי רופי בלבויש

 הא1ת לך ווה א,מר שהכתוב והיא וכו,וכשוף

 ממצרים העם אח בהוציאך שלחתיך אנכיכי
 עכ"ל. הוה ההר על האלהים אתתעברון
 רברי באר י"ח( פ' א' )פאטר )העקרים;ובם'

 הוא אשר והוא השליח אבל : וו"להיפב"ם
 , פנים בשום שיכ,ב א'א ידו על תורהלהנתן

 שליחותו שיתאמת לא אם שליח יקרא לאכי
 בהן יש והמופתים האותות עש*ת וכןוכר
 או חכמה באיוה כפותן שיעשו שאפשרפפק

 על שליחותו כשיתאמת אבל , טבעיתתחב,לה
 הכ,ב בו שיכנים א"א פשה שליחות שנתאפתדרך

 טצדאחר עצפוולא בחירת פצד לאבשוםפנים
 שהגא1לה שריק, מה שפיר מבואריבבזה עכ"ל.וכו'

 גןאלים "ושניהם "בשליחות"תהיה
 מפצרים גאלם טשה בשליח,ת, ישראלאת

 ק'ום כלומר פרעה" אל ואשלחך לכהואתה
 הי1תר והמופה האות ה,א משה שלהשליחות
 והמופתים האיקות ני , הנבואה אפתה עלחותך
 שים, של טבעו 1שרוד בשנוי שהי1הרנים
 עצמי האמת ורק לננואה, עצמי מופת הי1לא

 רהקב"ה שליחותו, כשנתאמת הואלננואה
 עושהו היה לא בא היה לא אם עתירותהיורע
 שהקב"ה אחרי , באליהו גם ול,את .שליח
 .לכם שולח הנני "שליחות" בלש,ן לע"לאמר
 שנתקימה וכפו , תתקים בודא' הנביא אליהואת

 שליחות תתקים כן , הראשון מהנביאהשליחות
 את גואלים ,שניהם כי אחרי , האחרוןהנביא

 בשליחות",ישראל
 של משבטו הנספר האריר הגאון בזמננוגמ

 : יחר גם הכחןת שגי הט אצלולוי,
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 הנפלאה, בגאינותו העם רוח את ומר,מםסעלה
 האיר סמתנפליה. התויה את וסג.ןושומר
 התורה על הנמלאים בםפריו ישראללכל

 חרשה סם'לה לו מלל ןהמפ.רה.הכתובה
 הגדול כםפרו הרסב"ם רברי בבאורומפוארה
 משטח הוא. כן כשסו ימסש שמח","אור
 ה'ותר בהמקומות אף , הלומרים לכלוטאיר

 "משך בספיו כן הרמב"ם. ברבריססזבכ.ם
 ממעין עמוקות הנא,ן מגלה הת,רה עלחכמה"
 המה הנפלאים וספריו התורה. שלהחכמה
 היה הוא ישראל. באוצר לרןרותלסשסרת
 , ישראל ם?ינת של האטיתית קברנימהבאמת
 השס'ס, קצה ער באביתו הסוכך הנרולהנשר
 הוה הק,רש ארון הגאו;ים. נאון גלזתא,ריש

 על ונ-ליל נבכה מחש'פו אנו ולמהנשבה,
 כל של רבן אתה : מרה ונועק הגרולהשבר
 יתום ברור היאן מעט נטשת טי יל ,ישראל
 ומי הזה, בסדבר תורה לנו ילמר טיכזהוו

 השמימה! נשמתך בעלות עתה עלינויק
 על ולקונן לבכות הארץ על כולם ישבוולואת
 - יחיר "אבל 1*רשיו', ישראל רכב אבי"אבי
 יהיה וקי"1 - לך עשי - ברור יחירשל
 נכל הזה, הגרול הכהן קרוש.ם!י21וי-4לל ב"ווי ף )ירטיה תמרורים"! סספר =לך

 נכנם היה יוהכ"פ, בבואשנה
 ישראל כל בער לה' להתפלל ולפניםלפני
 ולהשפיע הרעות הנורות כל אתלבמל
 לא הבאה בשנה אולם לכולנז. ברכהשפע
 הכהן הנאון נמתלק כני כי הזכית, לנותה.ה
 הזה הגרול "כהן בהיות עתה ולזאת ,הגרול

 קאיטנא", רהתם בהספירא "אחש כיבביהכ"נ
 כל בער טוב ש.מליץ רחש.נו שיחנשפוך
 גאולה בשנת ו הבעל"ט לשנה ובעקנ,ארבנ".
 חיט שנת , והתורה קרןישראל והרמת1ישועה
 ותחל וקללותיה. שנה מקנלה וברכה,ושלום

 ) אסן! וברכותיה,.שנה

 כעורמו. האדםחובת
 דממוי הגדול בביה-כ בפנץ שנשאהיממפר
 צרקה -עושה הרוה, יקר הנכבד הרבניעל

 האף ליב יהודה ר' וכו' יא,ב'והסד
 תרפץ: מרהשון י.שנפטר

 טלאכי של כתות שלש העולם טן נפפר שהצדיק בשעה איעזרא"ר
 אומרת ואחת בשרומ, 3א לו אומרת אחת לקראתו, יוצאותהשרת

 א'(. ק"ר )כתובות משכבותמ, עי ינוחו שרום יכא אומרת ואהה נכחו,הורך
 הכתה מרוע בשלום, "כא אמרה הראשונה שהכתה אחרי א( : בזה יהעירדיו2ן

 1 משכבוחם" על ינוחו שלום "יבא ג'כ לאסר דבריה את הכפילההשלישית
 הכתה , הטלאכים שינו וה סדוע וא"כ , לכוא ואח"כ ללכת צריך בתחלה הלא3(

 בשלל "בא אומרתהראשונה
 מנורל קוראים אנז , ירא השטעבפרשת

 שקים אורחים הכנסתמצות
 ביום שנים צ"ט בן שזקן איך , אבינואברהם
 והשטשלהטה כנוה שמהלהו , למילהוהשלישי
 "וירץ באים אנשים כי בראותו ובכ.ומסביב,
 חכה לא הזא . ובריא לימים כצעירלקראתם"
 לקיאתמ, רץ רק אליו, שינואו ערעל'הט
 שמקבל.ם כררך . יכביד באהבה. פניהם אתלקכל
 .וירא שכא. למ'טפחתו הקרוב אחר פנ'את
 )נראשית עליז' נצב'מ אנשים שלשהזהנה
 לוי א"ר )שם( במר"ר א'תא וע"ז ב'(י"ח
 פת(, )מוכר סרק' ברמות לו נרסהאחר
 והשלישי הםפינה( )מנהיג נווטי ברמותהשני

 נכחו"ו עהולך -והשניה
 רוקא התלבשו טרוע , זקשה . ערביברמ,ת
 רבטצות להראות בזה רבאו וי"ל 1 הללוברמף,ת
 כולם אבינו אברהם אצל היו אורחיםהכנמת
 האכיל כזלמ את ורשע, צד'ק, כחכס,צים,

 ר"י אטר א'( )ט' במ"ב אטר, רהלאוהשקה,
 מתוארת חכטה והנה . למוונ'ת בודכדןא.ן
 ה'( )מ' בטשלי שאטר ע"ד ותכיאה, לחםבשם
 9' )בראשית בסר"ר א'תא ונם בלחמי, לחמולבו
 ולזאת . תלמור וה : דגן ורוב ה?סוק עלס,ו(
 : 3,ונח, םדקח "נדטזת האחד שאמד לזיר'

 כ,ונתו נווטי", "בדמות שנרטה זחשמ.חכמיי.
 בקדזשין אטרג רהלא וחסיר", "צדיקברמזת
 חמירימ רובן הםפנין יהודה ר' אמר א'()".ב
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 הם התמיר הסכנה למק1ם שפורשיןופרשיי
 פי' ערכי" "ברמ~ת נרמה יהשלישיכרערה.
 ורחצו כ', )פ"1 ככ"מ שאמרו ע"ר"רשע"
 לו אמרו ישמעאל כ"ר ינאי ר' אמררנליכם
 לאכק משתחוים שהם חשרתנו בערניםוכי

 מנורל כ1לטת תטונה נהאה מ!ה וכר.רנליהם
 אורחים, הכנטת כמציות אברהם אכינו שלהרוח

 העוכד לערבה אה , כל את ולהשקותלהאביל
 לכבו. 3כל אכרהם, נפש שנואע"ו

 ליב ר' הנפטר של ביתו הנבברים!יטוכועי
 כרמתן אורחיפ הכנסת נענין היההשף

 קשה לבל לרוחה פתוח א"א, שלניתו
 מוקיר שהיה הכמימ לתלמירי נפש, ומרים

 ממצכם, שיררו לםוחרים וכן מאר,אותם
 בקצמו הוא לרוחו. ורים שהיו לאנשיםוא"ילו
 שולחני, על והשקם האכילם אליו, לנואקראם

 באימון כי ההנישו לא , נחשכו כ'תוממשכבני
 לנו יושנים, המה הנרולים העשיריםאחר
 למלאןה וראנ בצערב השתתף וכחררו,בביחו
 הצטינה ע"ה, שרה אשתו נם מהמדרמ,את

 לאישה מהימנא רעיא והיתה , פורונהכצרקת
 אברנו אהה! הצרקה. וכטעשה לבהבנרבת
 חלק כעצמו הוא כמוהן! המעלה רםאיש

 והרנין בביה"מ, העברה תורה בשסחתמנרנוה
 דהשבר בא ארתו הנה יעתה כ"לם, לבאת

 מ"!,"%

 של הנרולת פע1%"ץ את נתארדערץדק
 חורים המקצעות. כשאר נםהנפטר,

 חנרי עמי כת כ"א( )ר ירמיה הנביארברי
 מפפר לך קשי ייר אנ5 באפר והתפלשישק

 רש עלעו. השורר יכא פסאם כיתמרורים
 ומים יחיר כלשת נאמר רהכתוכלרקרק:
 את א1לם "עלע1"ו השור יכא וע"ם:כלשט
 ~הנכיא: יציר החורכן כעת ישראל עםמצכ
 המעלות ככל מושלם יחיר כן לו שהיהלאנ

 מן כל כי עד צכורי, עסקן ונםוהחכטות,
 טצא הפרט, או הכלל מן אליו, פונהשהיה
 נם וטפירותו כאהכתו היה ויחיר ע!ר,כו

 אשר הוה, היהיר הכן כמת הנהלאחרים.
 בי מנחם, להם ואין להאמת השבר כיםנרול
 אהובכ יחידם כנם אכדת , ימבלו שכרוןמשנה
 'ירנישו המה , הפרטי וטנינם טושיעם1הערר
 א1לם הואח. הכפולה האכרה ערך אתתכף
 החסרון או7 תכף מרנשת אינה העדהכל

 הערה, על כללי אס1ן כוא ער ה,ה,וההערר
 אין כי רקא!'רנישו שינןעליהם,א! אישואין
 מבואר וכ!ה לצרה. ואח ומושיע נואללהם

 העם כל ר"ל שק" חנרי עמי "בההכתובי

 העתיר את כולם לירנישו , תכף שקיחנרו
 לך" עשי יחיר אבל כאפר "התפלשי .המר
 לההערר האכל את ירניש ואחר אחר כלר"ל
 , הישראליח האומה !1 - היחיר הבןשל

 ר"ל תטרורים" גמספר עי,! 'היהוממילא
 עלינו, השורד יכא פתאום "בי כלליממפר
 פתאום יכא , כ~לו עתה 'רניש לא אםכל1מר
 בבל האסון את כולנו נרניש 1ח1 עלינוהשורר
 הטוער, את נאחר ככר אכל ואיומו,מרירותו

 . הושיה תעשינה לא ירינ11ח1
 גרול השכר אהתנו! נם קרה כמוכןמב1י?

 את אחז פתאום! לפתע כא כימאר
 של הנרולות פעולותיו כי רורה, חלקיכל

 החכרמז על והתפשטו הפתעפוהנפמר
 את החזיק הנפטר רפה. הש,ניםוהמופרות
 מה . ושר "',ימים. 1"בית תורה'ה"תלמ1ר

 הוה הנדיכ איך לראות המראה היהנהרר
 לא פמ1רח כי - השני בספפל ככיה"מיושכ
 מסכיג, אותו ע1טרים והיתומים - לשכתרצה
 וממש ,אמן", ולענות להתפלל מחנכםוהוא
 !זתומים, אכי היה כי 3עיניו, נחשמוככניל
 ושאלם , מריהם על הת3ונן , מהם לכתו1טרם
 היה 3עצמו ה1א . מא1מה להם יחפר לאאם
 , מחטורם ולראות להתכונן הענים לבהיהולך
 עסקן היה ונטלל . צרכם כל למלאותוראנ
 פנ1 וכולס ומעשה, עושה מצףן,צ13רי

 שהתחיל1 מוהרים אשר מקרים היולע,רתו.
 על ערוכתו נתן וה~א אליו, פנולהתמוטט,

 את אח"כ פשטו והמה שלהם, ח1כהשטר
 אחר כל צרת כי 3ערם, שלם וה~אהרנל,
 טפטירתו, האפת ולואת ונפשו. ללכוהניעה
 עליו והמפפר , הערה לכל כללי שכרהוא
 ולמספר לככי קורא והנני כללי, להיותצריך
 - הערה כל - עמ' "3ת טטו': העיראת
 לך" עשי יחיר אכל 3אפר וררופלשי שקחנרי
 הנעלות 3פע1לוחיו 3עירכט היה יחיד-

 הנשנבות, ובמרותיו והחסר הצרקהכמעשה
 בללי מכפר אכל תמרורימ" "מפפר ישוולןאת

 ה!ה. היח'ר. ה3ןעל
 להנפטר שנרמו הפפ1ת את נכארדעכ:1(וין

 כואת, נבוהה למררנהלהניע
 שמות שלשה תני !'( )קהלת במר"ר מאמרםונקדים

 1אחר 1אמ1, אכיו לו אחרשקראן ה,ה.נקראולאדם
 תולרות כספר לושקראולואחריפ,ואחרשקראו

 יורע ואיני 3שמו חבינ ארם אמר פינחם ר'כריתו.
 טוכ טשמן שפ ט1כ ופרש שלמה 3א מהן.3איזה
 אביו הלא להבין ויש הולדו. מיומ הטותוים
 הולרו, נשעת הנולר לכנם השם קוראיםואמו
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 תולרות בספר לו שק~ראים מה וטא הלאוא"כ

 להאדם, המה שמ1ת שני רק ולפ"1 זבר*ווו
 השם את הארם יקנה בה אשרהש~מות

 : סבות שלש ע"י תב1אהטוב,
 ויכנה לאיש ויהיה ינרל אשר ער בנער1תוא(
 תחת נמצא הוא אן הנה לעצמ1, ביתל1

 ישרים אנשים המה אם אב1ת'ו.הש"עת
 הנעלית במרותיהם לתהלה מפואריטונכבוים
 תפארת עטרת יענר1 המה , הישרה.והנהנהם

 1'( )י,1 במשלי כמשה"כ , לבנם טיבושם
 )פ"ב בעדי1ת שנינו וכן אבוהט, בניםותפארה

 ובחכמה וכעושר בכח בנ:' לבן ו1כה האנט'(
 הוא חכם רכשהוא )שם( הרמב"ם 1פרש1כף
 ההורים כי נטצא הר1ביעוי"ש. על לבנ1מלמר
 אטרו: וה וכננר המוב. השם את לבנםיעמרו
 הארם בב1א ב( 1אמ1.. אבי1 ל1 שקרא1"האחר
 יריו, את ובקנין בטסחר 1יושיט :1לת1בחברת

 הנה ובצרק, באמונה ינהל עסקיו אתאם
 ויקנה ,יכבר1הו. 'וקיר1הו ומכירי1 י1רע'1כל
 , בית ויבנה אשה ישא אשר אחרי ג(אחרים'. לי שק1ראים "והאחר ו:ה1: מוב, שם ירםעל
 מתנהג ב'תה אם חברתו, אשת רעיתוהנה
 לכל לרוהה 1פתוח והיהרות, התורהבר1ח
 תהלה העטרה1 היא נם , יום וקשה נפשמר

 האשה 1ןאה עבריו. מכל מוב ושם1תפארת
 אשר היא, קרומה נןרה הלא שבחר,הכב1יה
 )סומה לפלוני פל1ני בת בריוע תילרות בספרנקרא
 אשת חברתו ע"' ל1 הבא השם וע":ב'(,

 שקראו "והאחר : במליצתם ח:"ל יאמרו ,בריהו
 הזה הנפטר ועל בר"ועף', ועולדות בספרלו
 'שרים ה'1 כיאבותיו כ:את: להטליץ נוכלנ"כ

 ובקנין במסחר הנפטר בב1א ואח"כונכברים,
 1לאחר1נה ס'וחר, מוב שם לו קנה אחרים.את

 ירה על אשר חיל אשת מצא אשה,בנשאו
 בהליכות מצמינת היזה כי מוב, שםמצא
 שכל באופן , תתהלל היא ה' ףראת ,ביתה

 חלר1. ביט' לו וקנה רכש השמותשלשת
 לו שקראו השם כי לבאר יש אחרבאופן

 כננד טנז:ן בריה1" ת1לד1ת ."כספה
 כוכותא לא המה נם כירוע אשרהבניט,
 להניח שוכה האיש ואשרי במולא, אלאתליא
 מיתד, :אמרה לא אצלו ישרים,אשר ר1ראחריו

 ב1 נאמר לא כמותו בן שהניח "ר1רכמאמים
 ,יפעל יחיה ג"כ טיתה1 אחרי כי וכו',מיתה'
 אחריו הניד אם הט1בים, :מעשי1 הכנירר1דו
 וימשוך הרוחנים קניניו את שירש ישריםרור
 שאמר1 וכמו אב'1, של הוהב שרשרתאת

 ה' בעיני חן מצא ונח נראשית( )ם'9במר.ר

 ממיכת פי' הולרה,יו. ב,כהה זכ1ת!באי:ה
 ה'", בע.ני מן מצא "ונח קרריש,הפרש'ות

 ה,ה שבהם תולרות. "אלה בזכות ו מהע"י
 ויצא אביי ופע1לת רוח את שהמשיך"שם;
 ,1אחד , באחרונה שאמרו 1:הו , אברהםממנ1

 . בריתו "תולר1ת" בפפר לושקראו
 בראש הנצב המאמר את נבאררערזך;

 בעולמו הארם ה1בות הנהההספר.
 )תהלים המש,רר כמאמר הטה, שהיםבכלל
 צריך הארם מוב:א( ועשה מרע סור ט"1(ל"ר
 בע1שר, ה' ברכו ואם , באמ1נה ולסח1רלעביר
 בצרק יהיה שהע,שר הוא, הראשון התנאיהנה

 יהי" ובל ,ובמשפמ
 1לא ע1שר עושה חו"ש

 א'( ל"א )שכת ה:"ל שאמי1 וכטה ,במשפט
 נשאת לו א1מדיב לד'ן ארם שטכניסין"בשעה
 במשפמ הוא שהעושר אחרי ב( באמ1נה'.1נתת

 .עשה נם לה'ות הארם מח1נכ הנה ,1באמונה
 כיר לתמוך , צרקה לתת , דלים לחונןט1ב"
 שרכש הארם והנה . וכר1מה לנפול הטטהעני
 הרנל את פשם , יכנןלה בעול העושראם

 ונ:ל ננב אשר האנשים הנה וכי',לנושיו
 בקבר. כשינ1ח נם ויב,וה. 'קללוהו המהמהם,
 א'( )קנ"ג בשבה הנמרא מבוארדנכזןץ

 בש1ק וסבבו י"כ( )קהלהעה"פ
 לפני רגרים עשה אמרי נלילא בני ,הסופרים
 לאחר רברים עשה אטרי יהידה כניממתך.
 כי ימר אתריה כי סר פליג', ולאממתך,
 היא ה'א ממתך: לאחר בד"ה 1פרש"י יאתריה
 וכיהודה הממה לפני הםופרין היו שבנלילאלא
 כ,ונה כוה גכאר 1לדעתנ1 הטטה.לאחר
 רברים עשה אטרי יה1דה .בנ. כיאחרת,
 יהיה ומתנך משאך כל1מר ממהך"לאחר

 מטתך, לאחר 1יב:1ך 'קללוך לא לסעןבאט1נה,
 נלילא .בני מרע'. "הסור כננר מכו~ןווה
 כננר וה1א מפתך" לפני רברים עשהאמרי
 הארם, שעושה והחסר הצרקה כי טוב.."עשה
 "צרק רהע"ה שאטר כמה ללכת,יקרמוה1
 )ב"ב הטלך מונב: שאמר וכמה יהלך'/לפניו
 לטעלה. גנותי ואני לטטה ננו1 אב,תיי"א(
 כי מר פליני "ולא שפיר הנמרא קאמרהוע"ו

 צרקה עושין הי. ביהורה כלומראתריה"
 ולכן באמונה, שלא הוה מסחרם רק1חםר,
 ואמ1נה לטשפט העם את הספרניםע,רר1
 בנליל אתייה, כי ומר מרע", ה.ס1ר את לחזקבמ..מ
 היו רק , 1כאמינה באטת 1ס:דרים עובדיםה'1

 שמה אמר, לכן , הצרקה במצותמקסצים
 להכין תראה ~כלומר מטתך" לפני רבר,ם,עשה
 הצרקה והמה לפנימטתך יקרמ1ך אשררברים
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 , וכהנ"לןהחמר

 נענין אלע:ר ר' של המאסר סכוארדלממ"ז
 יפנשו אשר מלאכים הכתותשלש

 כננר הראשלנה פמירתו, בשעת הארםאת
 עול עשה שלא אחרי אומרת, מרע.ה"מור
 האנשימ, כל את בשלום וחיה אישלשום
 מוב" ה.עשה כננר והשניה בשלום"; "באולכן
 אןטרת: יהלך, לפניו אשר והחכר הצרקהוה~א
 שלא אחרי אומרת, והשלישית נכחו";"הולך
 ב?רק רכשת העושר ואת איש, לשוםרשעת

 קכר, אלי לשלום לתובל תבוא וא"כ ,וגטשפט

 "יבא וזהון בשלום, ותניח מקברך ירגזוךנל
 כל עם בשלום שבאת אחרי כלומרשלום"

 .וכמבואר, טשכבותם" על 4.נ~הו א.כהאנשים,

 בשני נזהר היה ה,ה הנפמר !רבותי
 ונתן נשא יחר: נם הרברים.
 לאבי,נש, נתן פזר מ~וחרמשלו, וה,הבאמ~נה,
 משלו, והחזיקם טקרעיו טשפחןת כמהכלבל
 לב. בטוב מצ~ין היה לאנשים, השיאםונם

 היא נרולה נמצוות, ו:רי, זהיר והיהןמזנו,
 ותעטור לקץ לך ואתה לכולנו, הואתהאברה

 היטין! לקץ לנורלך.
--

 התשובותקונמרם
 שני. הלס עורם1י "שם שד"תמספרי

 א.מימן
 - תרפ"ו, ניסן, ה'בעהי.ת,
 יד'די לכבוד טרובה יברכהשלום

 מוהר"ר וכו' חו"ב כתו,י הנ,הרכ
 אכ"ד "יימ.א פהידמאן נתןחיים

 בפולין, יי?"ו 'משערדדיןדק"ק
 ההרשאה נוםח על הערות' המיימכתבו

 בספרי אשר חטץ טכירתושטר
 להשיבו והנני קנלתי, עולם. "שםשו"ת

 : הסרר עלבע"ה
 של כהרשאה ב,היל: בותב כנר2"ר144.(

 בענין כתוב להיות ראוי היהמכ,יח
 שהמרשים הא.י מאת הרב שנומל העירבקכסף

 בער הכסף לעצטו יקח שהרב רשותנ,(נים
 נומחאות-למען באחה שאיתא כמו -מרחתו
 האחרונים שנתחבמו ופקפוק החששלהמיר
 בשלמא ר.ה ע"ב ע"א בב"מ ההום' טרכריב:ה
 של שליח נעשה השני דישראל ונו',מיפא
 ב:ה וכן עי,ש, לעכו.ם שליחות ואיןהנכרי
 המונרים של החמצש בער המעות נוטלשהרב
 לפי ,ה יועיל ולא הרב אצל נשארוהטעות
 "ישועות בספר בוה לפלפל הנ"ל,התום'
 בקונטרסו קצש,ע( על מפנה"ש )לבעלחבמד"
 בם' ונם חמץ, טכירת בענין הספרבפוף

 ההרשאה בנוסח פ"ב( ס' )ה"ד מלכיאלדברי
 , המקנה בפפר' ונם , בזה פלפל ט"1אות

 לעצמו יקח שהרב להומיף זה ממעםוהסכימו
 כן ונצרך ראף ולרעתי ן מרחתו בערהמעית

 עכ"ר, ,בהרשאה

 כלל: זה לכתןב צריך רא'ן נראהילפוענ"ר
 שם מלכיאל. ,הוברי רהלאא(_

 "עמורי בעל הגאון שאלת על רק יסוד1עיקר
 בתשןבתו שם מסיק בעצמו והוא ה', שאלהאש"
 ריורע בעניננו וא"כ רו.ל: לזה, לחושראין
 עצמם בשביל לא הכסף מקבלים שהב"רהא"י
 ,וכש ושבזה החטץ, נעלי כל בשבילרק

 וכן בהשטר, נחבאר ושע.כ כולם בערומזכים
 והטותי שנתן הפך שינ~כה בע"פ עטומרברים
 ינ~כה שנהן והך )אוהך( בטלןה עליו:,קפין
 )סחר( כל על שעולה כפי טהכלל ערךלפי
 הישראל שיזכה .לישראל הא'י וכשנותןאחר
 בשניל הישראל ,וכה שפיר אחר, הישראלנעד

 הרטב"ן לשימת נכון ועולה אחרישראל
 נב"מ והנ"י ורש"י רניטין והתום'והריטכ"א

 על שחולקין שם בב.מ התוספות לרעחשם
 רב~ותא הנך כל ננר יחיר רעת הוא זהרין

 טב.רת רבתתא הנך כל ראליבא וכ,וןעכ"ל.
 וה מה תנאי, הוספת ש,ם בלא קימתהחמץ
 הנ"ל הנאןנים דרבנים של הזאת החררהכל

 לעצטם, הכםף שיקבלל התנאי בפרושלבתוב
 מם'ק בעצמו אש" .עמורי בעל הנאוןוהלא
 הנך בל ננר יחיר לרעת רחש סאןרלית

 נר"ר כמן בכה'נ רכל "ל הור ב(רבווהאו
 בשלמא, ע"אב'(בר"ה )בב"ט ההוס' לרעתאף

 רהלא תנאי. הופפת שום בלא קימתהמבידה
 1'( )סי' עולם" "שם שו"ת נכפרי העליתיכבר.
 היכא רוקא לנכרי שליחות אין אטרינןרהיכא

רהקני
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 שיכא לא נככף אבל , שליח עי ה)'רהקנין

 לא בסף ע"י הוי רהקנין רהינא משום ,1ה
 טהנא שליח ררל אשליח, כללכשנחינן
 מקנה החפץ ונעל , הרבר קונה בע?מוהכסף
 . יעוי"ש השליח אמ?עות בלא הבסףלבעל
 את כקנין רהישראלים י"ל הכא גםוא"כ

 והכפף , הב"ר אמ?עות בלא להא"'חמ?יהם
 התום', שיטת לפי אף קונה בע?מו הא"ישנותן
 ריסבור יחיר רעת אף ליכא בנר"ר כמ)נס?א
 תנאי שום להוסיף ?ריך אין ולואת , קנהשלא

 .ב1ה
 בההרשאה שההלספה נראה , ביותר נתבונןר14מ!

 מרחתו" בער הטע,ת לע?מו יקח*הרב
 החפשים על )ניחור , נאה בלתי רושםעושה

 .טכירת אה כיהאוכרים
 החכ"

 הרננים הנהיג)
 החפשים כראותם והיה , ע?טם ולמובתלהנאתם
 לקחת להרב רשות נותנים הכשלחים ביהללו
 טרחתם, בער הא"י שנותן האופג"נ אתלע?טו
 הנה כההרשאה, טפורש חנאי ע'ו הותנהונם
 ככל הרבנים : ויאמרו ה1את הסציאה עליפלו

 רורשימ, הכה כטף רק הרתות, שארכהני
 ערברי הכעל אפילו והלא העם, טןבתולא

 נתב הואת ההופפה את המכציאמלכיאל"
 יקחו לא דןדאי , שם הטעב זנאד ירצן""אם
 להמשלחים יישיבו הככירה, ככף לעצכםני.ר
 )קי,כ( רשבת הא וכע,ן , לע?סם כבר שוכ)אף
 ירא בכ.ו , הרין טן לע?כו ליקח שיכולשאף

 . עכ"ל אחרים של ר)?ה אינושכים
 ?ריך ראין כרור נראה מעמי הליןמכבל

 והןא , הע,רנון מככף התנאילהןם'ף
 רכי. כנטול יתר כלבכלל

 נ?רךלבתובבהרשאה גם כותב: מת"רב,(
 להרב רשות הטורשיםשנותנים

 רשותם ררך לענור שיכול להאש רשותליתן
 ועומר, מונח שהחטץ להמקוכות שלהם)החררים

 יש לרעתי בשטט"ח)כן
 להוסי

 להא"' שיהא
 והרשותים החררים בכל דרגל רריסח כחוונא'
 בל עכ"ר. החמץ למקוכות שם דרךלעבור
 בלא"ה דמדינא צורף. ללא יחורלשוןהוא,וה
 להחררים רש)תם דרך לענור ררך, להנכר'יש

 בב"ב ככבואר שם מונח שהחמץהפנימים
 וכו' הרות אה ולא הכור את לא א'()ם"ר

 ופרשב.ם ע"כ, ר"ע רברי ררך לו ליקח)?ריך
 לילך הלוקח כן ררך ממנו ליקח המוכר?ריך
 דנרי מוכר יפה בעין רמוכר של) ורותלבור
 בטוש"ע שפסק) ככה להלכה קי"ל והכיר"ע,
 בגכרא שם איתמר והכי ב'( רי"ר )סי'חו"ט
 כ,ה לפנים 1ה בת'ם שני לענין א'()ם"ה

 בר'א "( )שם במוש.ע המחבר רפמקיעו"ש,
 נתן או מכר אם אנל כאחר לפניהםשהקנה
 שקנה ת'כף לחי?ת נתן א) ככר ואח"כלפניכי
 )סק'מ( שם הכט"ע ופירש , בררך וכההפנימי
 ןשיר לפנימי נתן או שמכר רבשעה :וו.ל

 אמרינן נפשו דלגני נתבאר החי?וןבברלנפשו
 לענור הפניכי חכה נתן או מכר יפהרכעין
 עב"ל. 1כותוככתלק אין )ש,ב כיתהחי?וןררך
 בנר"ר גם לומר בוראייש הממ"ע סברתולפ"1
 להנכר' סכר 'פה רבעין אכרינן נפשודלנבי
 להחררים רש~קם ררך לעבור בררך הנכריווכה

 ומכש"כ שם, ועוכד כונח שהחפץהפניכים
 משום גם מכר יפה בעין ראמרינן חמץגבי

 לטכור ררך הק)נה להנכרי ינתן , חמץאיסור
 בשכירות, ה)א החמץ טקומות אםיכן בלל. ע"ו להתנות ?ריך ואין רשותו,ררך

 להתנות ?ריך אין נ"כ , מנהגנווכפי
 להחררים רשותם ררך לעבור להאיי רשוחשיהיה

 אחר אם ראטו . שם מ)נח שהחסץ)הכקוכות
 המשכיר יכ)ל האם פניטי, חרר לאחרהשכיר
 החיצונימז חרריו ררך מלענור השובר עללעכב
 כטילא הפנשי החרר את שהשכיר כיוןוהלא
 יבא דאטו אליו, לב1א הררך נם לוהשכיה
 נהו"ט הטהנר פסק טוו וגרולה ! החלוןררך
 גבי .ועל 11 עליה ל) אכר י.ח( שי"ב)ס'
 לעליה בית שעבר הרי לך כשכיר אני והנ,ת

 או מפחים בארבע העליה נפתחה אםלפיכך
 הר' תקן לא ואם , להקן הכשכיר חיבי)תר

 )נכנם הנית, בעל עם בבית ורר י)ררהשוכר
 חטץ גנ' וה"ה קכ"ל. הנית פתח דרךויוצא
 החמץ שם להניה להא"י העליה השכיראם
 נית נב' שעל פל)ג,ת עליה צין ובוראי-

 צריך החרר של הסצרים אפילו רהלאפל)ני,
- בנוםח) להגרש"1לצין  העליה, ונפתחה 
 ויוצא ונכנם החכץ את לכמה יורר ה)אהרי
 על ש'עלה אסיינן ולא הניח, פתחררך

 ככה לנית, יורד וכשם לעליה,המררגמ1
 א"כ יעו"ש. ל"ח( בם"ק )שם הסמ"עשכתב
 הלא ןאנן , פניס' חדר דהשכיר היכאפשיטא
 החכץ, מסקומות כפורטת רשיכה לכתובנוהגים
 ואין המשכיר, של רשותו ררך לעבור 'כול נ)רא'א"נ
 בנוסח וגם וברור. פשוט וכ"1 וה, על הנא' שוםצריך

 וה. נוכר לא שנעה" וה"נחלת בכורים'ה"ראשית
 בהשמרככירה,לרעתי כן כותב: כ"תג,(

 הסקומןת ש,2כירת להוסיףיש
 בהפ לר)ר )לא להשתמש ורק אך הואלהא"י
 )מהמעם הר"מ, בנוסח הוא כן כי אכתעכ"ל.

 טהעכו"ם. הנשכרים הבתים את יעש) מהכי

ובשלטא
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 ישראל כל כי י"ל 'שראל כמשכ,רובשלמא
 מכירת כשעת הרשות להשכיר שהמנהג'ירעים
 הר'מ. עכת"ר 1ה שיך לא בעכו'ם אבלחמץ,
 עכו.ם של הוא הבית אם רנם א(- והי להופ.ף ?ריך רא.ן נראה לפקני'רהנה
 נם להשכיר שם הרר השוכר הישראליכול
 ימים עשרה של 1סן משך על הרירותאת

 באו אם ראטו הנמכר, החמץ שכשסונח
 שבועות שני על או ימים שבוע. עלאורחים
 מעש,ם יהלא בוה? למחות העכו"ם יוכלהאם
 חררים משכירים רירה רהשוכרים יוםבכל

 הבית, בעל את ע"ז שאול מבלילאחרים
 נכר., הוא הבעה.ב אם אףולואת
 החרר את להשכיר לו הרר הישראליכןל

 לש,ם שיצטרך מכלי לא"י, החמץ בושמונחים
 אנו הלא וה תנא' ע"י נ:( ע"1. ורשיוןשאלה

 את והקונה השוכר הא" כה אתמו:לישים
 שיחר רוקא בעינן עכו"ם של רבחפצ1החמץ,

 העכ1"ם. ברשות החמץ שיהא כרי ביתלו
 . בית לו יחר בר.ה )1'( פםחים תום'ע"

 להישראל ש:שאר כ'ון וא"כ תי'מ(, )מי'ןבפומקים
 ביח יח,ר הו' לא לו, שטשכיר בחררןכות
 ב1ה, בעצמו הרי,מ שהעיר וכמג לבערוןחיב
 להמשכירים רשות שאין רכין שתירץומה

 אין אחר סקום לו .לתת הסקום אתלהחליף
 אינו וה עכת,ר. סוה גרול סקום יהורלך

 ישראל, של הו' הבית דג1ף כיון , כל1כסועיל
 סטעם פט,ר ראו בית ל. ש'חר רוקאבעינן
 סק"ה( )שם הסק'ח כמש"ב בירו, טצו'שאינו
 ביתו רקרי 1ראי ישראל של הבית דנ1הני1ן
 מצ1' שאינו ממעם פטור בית לו כשיחררק
 מקר' בית לי יחר וכשלא התם, כדאיתאבירו
 ביח לו ש.חר רבעינן הרי עכ"ל. ביר1ס?1'
 תמ"ח )בס" המג'א משייכ לפי ובפרט ,רוקא
 ראם לביתו ח,ץ יוציא החמץ רגםמקי,ר(
 חמצ, בפקרון כסקבל נראה יהא בבית1ישאר
 ששכירו3 התנאי נכהוב אם א'כ נכרי,של

 , בו לרור ולא להשתסש 1רק אך הואהמק,ם
 בוראי , כסקרם 'שראל בער רק הוא1לדור
 נכרי של חמ?1 בפקרון כמקבל נראהרוה
 "שם ש,"ת נפפרי העליהי וכבר ואםור,אליו
 חמץ רלמכירת י"ב( אי: י"ר )בם"ע1לם"
 ולא שכ,ר שהחמץ א( רברים: שניצריך
 נכרי. של חהא הרשות שגק ב( שלו.'ההה
 רק הוא הסשכ .ששבירח כוה חנאיאבל

 בוראי לרור, לא אבל החמץ בו)החזיק
 השוכר, הנכרי - של הרשות כח מחלישהוא

 אותו. לכתוב ?ריך ראינו. פשוטול:את

 אני.שואל עור בוה,ל: כהב כ:ת"41ו*,(
 בנוסחו קה"ר כאשר זהכענין

 ו?"ל הרש"ו כרעת קבלן ערב ע"י ש.הא?רף
 תפו?ית ברוב להלכה נתקבל וכן שלו,בשו:ע
 יהמותר כת"ר של בנוםח כתוב וגםישראל,
 והעמיר כועב ולהלאה - במלגה עליווקפנו
 תרתי הוא העני' ולרעתי קבלן, ערבהא"י
 בעק"ב הרש"1 לחיסרת נחוש לא ראםרמתרי
 כדא.תא במלוה וקפנו 1הסהץר לכתוב לקניןרי

 שיק. לא הרו"ש לרעת נחוש ,באםבספרים,
 כסף .שסקבל רק כלל מלוה וקיפתלכתוב
 וכן העק"ב, כתב מקבל המותר ועלהעירבון'
 ער החמץ רמי כל וקכלתי ברש",הנוסח
 העק"ב וכתב עירבון רהינו אחרונהפרוטה
 נכתב כאם נומחאות בכמה ראיתי וכןעי"ש.
 ובאם כלל, קבלן מערכ נוכר לא מלוהןק,פת
 מוקיפת כלום נ1כר לא קבלן ערב ע'.נעשה
 ע"פ ססתכר וכן המניע, כל שקבל רקמל~ה
 באם הרש"ו לחומרת נח,ש ) שבאםהלכה.,
 לא לוה רפתרי. תרת' הוי מלוה וקיפתנוכיר
 ראה ובמח - 'חר שניהם הרכ,ב שכ"תאבין
 ארע, לא אנ' הטעם רק , כן שנכון כה"רעיני

 עכ"ר. כלום מוה בספרו נוכר שלאלפ'
 להקשוח יכ1ל היה הואת הםתירה באסתהנה

 רש"י רהלא הקנינים, רבוי עלגם
 ור"ת , משיכה ילא קונות רמעות כ"לומיעתו
 סעות, ולא בעכו"ם קינה רמשיכה מ"לוכיעת1
 וסשיכה כסף הקמנים שני עושים שאנוובשעה

 אהרדי, רםהרי תרתי אנועושים הלא יחר,גם
 לענין סק"ח( )ש"ך . ביו.ר הש"ך פסק1איך
 לענין י"ר( ט"ק תמ"ח )בסי' והח"יןבכור,
 וברור פשומ אולם הקנינימו שנ' לעשותחמץ
 רעת לצאת כסף : הקנינש שני עושיםראנ1
 לאפוקי , ר.ת רעת לצאת וסשיכהרש"י,
 הלכחא, כמאן ירעינן רלא מש,ם סספיקאנפשין
 מקר' לא תה , הקנינים שני עושים אנוול;את
 אנו הקנינים שאר וגם רמתרי, תרתיכלל
 ח1"ם במערכת השר.ח שהניא כמהעושים
 נוהנ היתי והנה וו.ל; ל'( אות ט')םי'

 השיכים הקנינים כל חמץ מכירת בהשמרלכתוב
 חולק רהש"ך ןאף חליפיןוכו' ג.כ וכתבתיוכו'

 מכירה בהשמר שכחבת' הואיל מ"םלהלבה
 השכירות תח,ל כן גם מהקנינים אחרשבכל

 שאני מה מזיק א'נו בודא' א"כוהמבירה,
 במפרי ינם יעוי.ש, חליפין בקנין גםעושה
 יה1רה" "שאיית מם' "באתי כ"נ( י"ר)בכי'
 קנין אין שי"א ולפי 11"ל: בתכ י"א()בסי'
 קנין להוכיף לצתת רניל אני כא"י ק,נהאנב

חליפין
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 מחלוקת יש חלומין שנמנקנין ואף כו,חלישין
 מועיל הערבןן עם הקנינים ב' בהצטרףט,,כ
 לעש~ת כתאכצים ראנו מכ"1 טנוארעכ"ל.
 הקנינים שרבוי שכענו לא ומעולם , הקניניככל

 וטיפים מחז'קים ואדרבה המכירה, אהינרעי
 יהרעות, ל ל לצאת פעולה עושים ראנואותה
 סועיל שאינו מה שבקנין השלילה ?רועל
 בהשמר וכותבים מתנים אנו הפוםקים, מןלחר
 לבמל יכול מועיל שאינו אחר קנין יהא"שלא
 פשומ וא"כ ה1אהיי. בככירה הכועיל הקניןאת

 זקיפת השמד . בנךמח שכתוב 0ה דנםוברור
 עק"ב ע"י החוב על ערכות וגם במלוההחוב
 אנו רק אהררי, רםתרי תרתי כלל הוילא

 הרע1ת, לכל לצאת להשמר כח יפויעושש
 רעח כפ' במלוה החוב את 1וקפים אנווטשו"ה
 עק.ב וגם רסהגי, והאחרונים רואשונשנדולי-

 הגרש"1. רעת לצאת החובעל

 ונפיק רבדעיל ע'א( ל"ב )רףרינים' במסקי הצ"צ כתב כבר הגרש"1 שלדהכועכ~
 לו כתב אא"כ במלוה 1קפן מהני לאא1ו1י
 רהוי משום קונה אינו בערבון אבלשטר,
 צריך ולנן , ק1נה אינו וכלוה , כלןהכטו
 קונה אינו ושמר , םורר קנין אושמר

 ישראל אלא לאטהני, םורר וקנין ,נטטלמלים
 אלא מהני לא גםף( )בקנין וכשו"ה ,מישראל

 על לו והעסיר משת כקצת לו נתן כןאם
 רומה מעות המקצת אין שא1 קבלן ערבהשאר
 אינו שהרי גטור קנין קונ1ת אלאלכלוה
 קכ'ל. לגמרי השנה 1נסתלק עק.כ לוהעטיר שהרי הקונה מן הכעות מותר לקבלרוחק

 עי"י הגרש.1 במעם לומר נראה היהולמענ"ר
 ר%'" שנתן העיבק רע"י משוםעק"ב,

 כאלו רומה קבלן הערב ע"י אשרוההתחיבות
 של חלימין 1ה1' , החכץ כל בער לושלם
 ב' מ"ו )כב"מ להר',( רקונה בשוהשוה
 כרין וקונה רכ"ע, אליבא פירי( בר"הבתום'
 בחליפין אבל . רשראל נכרי בו שוים לכן ,כמף
 כמש"כ קנה רלא אפשר בשוה שוה אינושל

 שם, נשר"ה הונא ט.ו( )כסי' יוסף""הפרת
 תס"א )נםי' אחרון בקונמרפ רהנרש"1ואע"נ
 הש.ך לרברי לכת"ילה לחוש כתב ג'(א,ת
 ריעבר לענין ורק נעכו"ם קיש כועילראינו
 הינו ? בעכו"ם ק"ם רמיעיל אר"ת לכמוךיש

 בש~ה, שוה אינו שהוא חליפין במהםרוקא
 נסף סרין רקונה נשוה שוה של חליפיןאנל

 לכתחילה אפיל. קונה להגרש"1 גם רכ.ע,ואליבא
 .ואכמ"ל

 קק.ב עע עושים יאו ככ.,מנבואר

 ליפוי ' הגרש"1 לרעת נםלצאת
 וכררף הרעות, לכל לצאה השמר שלכחו
 השימות, לכל לצאת קנינים הרבה עושיםשאנו
 1קיפת בין שלילה של מושנ איןה יהאולו

 הלא העק"ב, מצר והערבות_ בכלוה,החוב
 וכותכים: השמר, בנוסח ע"1 נם מתניםאנו
 ה1את בהככירה יהי' שאם וכו' הותנה"עור
 הככירה בהם יועיל שלא מהרברש רבראי1ה
 שארי כל עי.1 יתנמל לא , הרי,ת ע"פוהקנין
 הר.ת". ק.פ הטכירה בהם שטועילה מההרברים
 אני אחת ועור בזה"ל: כ"ב כי,תה,(

 עליו, לעמור שראוישואל
 ננ"ל בעק.ב לעשות אותנו לומר שכ"תיען

 מורר הקנין לכר העק"ב צריך הרש.1ולרעת
 ובם9רו לראיה, חיוב כתב עצמו עללחת
 הכתב נוםח נעתק ולא נ1כר לא כ"תשל
- הע"קשל  שרי כ"ת -שהעת מזה נראה 
 אמת הן - ובקגא,ם פה בעל לחיובלע"ק
 החיוב הע"ק שיקבל רי הרחק שבשעתמורינא
 מוב מהיוה לכתחילה אנל בע"פ,בקנא'ם
 נומח כמי ח'וב כתב לחח הע"ק צריךבןראי
 יראה ברש"1 כת"ר וכשיעין בש"ע,הרש"1
 שמחפש נכתב שיהא ע"ק _בענין 1שילששכפל
 להתום יטל שאין משרת לו  שיש לטיעצות
 הםכוכה לעיר שימע יחירי ככפר שרך כיאו

 קנין, בצרוף הע"ק כתב כהם ויקבלליהורים
 וכן חיוב, בכתב רוקא שהקפיר אנורךאין

 סעות, כשלום הוי חיוב כתב רכשנה,ןכםתבר
 חמירא כל לבאר שם שכ"ת ופלא חרושלכן
 זה טכל להזכיר והעלים , וטכיררל המץנענין

 נומח כתב שכת"ר וכמו ולהמע'ם,להמביר
 נומח להעתיק היה נכןן והשמר,ההרשאה

 לירע נפשי צסאה סאר וטה , בריוק הע"קכתנ
 עכ"ר. הנ1כר, כל עלפתרון
 חיוב הכתב הוא כה לבאר עי'נובתחלה

 כטעם שהוא ונראה הגרש"ןזשל
 נח."מ המחבר שפמק וככו , והוראההתחיב,ת

 בלא לאחר בכמון עצמו הכחיכ א'( כ')ס'
 חיב די, נלום לו ח'נ היה שלא אע,פתנאי
 כנה לך חיב הריני בשמר לו שכתכ אווכו'
 עצמו חיב שהרי וכו' ערים שם שאיןאע.פ
 הש"ך ו"רש , יכ"ל הערב שישתעברכסו
 כאן והטור הרכב"ם רכו1נת במק'י1()שם
 שאינו אע"פ עצמו תיב שהרילנמר
 אע.* ד14רב שישתעבדכטוהתנ
 חיוב הכתכ וא"כ עכ"ל,חיבשאינו
 וכבר לו, יש אוריתא רין בעק"ב הנרש"ןשל

 רבכל אף א'( נכ.ק )שם הקצה.חהעלה
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 פהרי אברי רלא , ערים צריך איןהקנינים
 ערים, צריכא אוריתא קנין אבל לשיקרא,אלא
 התוטים בשם א'( אוח י"ר )בסי הוכחנווככר

 עדים במקום הש~ר נותן של רחת'יוהקצה"ח
 פק"ט( תמ"ח )בם' המק"ח כתכ וכן ,ק*מא
 כע"מ. הוי ירו בחתיטת היה השטרראם

 החיוב כתס בנופח נם הנרש"1 רקרקוטשו'ה
 תעיר רלממה "חת"י והתחיל: העק.בשל

 רכהבההתח*בות משום ררוקאעליכמאהערים"
 , עריס כסו רהוי משום , מהני בוטינחתם

 טרינא, כח שום לו אין העק'ב חתיי בלאאבל
 ואין בכפר רהרר הנרשא ושילש שנהומשו"ה

 הקולטס הטשרת יטפר "לחתוס" שיוכל משרתלו
 לו אין ואם , שטו ,שיחתנמי' הבית בעלליר

 1'בקש הסטוכה ל~יר או לכפר יפעמשרת
 *חתימת לו שיתן אוהבו יהורי טאי1השם
 כהריא הרי עכ"ר, קבלנות ערבות עליר"

 חתיטת שיהיה הקפ'ד העיקר רהנרש,1מפורש
 רחת"י רכתיננא מה'ט והוא העק"ב, שליר
 כח שום לו אין חת" ובלא ערים, כמוהף

 . ההה*בותשל
 רמירי הנרש"ז של השטר בנופח הואוכנ,ע

 לכתוב צריך חמצו את המוכרביחיר
 נללית בטניה אבל , טטש 1נח"יהתה*טת
 כבר הלא בי"רי ע'י רהו' בזסננוהנהונה
 לי ונראה : 11.ל ר( קכ.מ )בסי' המחבר.פסק

 טמשעברי ננכה הכל לרברי רין ביתרבערב
 כשטר בב"ר רהוראה שטר לו כתב לאאפילו.
 בב"ר רערב טפ1רש כהריא הרי עכ"ל.רטיא
 , ידיך איט קנין נכ וטדינא , שטר נעילא

 בי"ר אם וכן ב'( )שם המחבר שפפקוכמה
 מירו קנו שלא אע." נשתעבר עקב אותועשו
 רנם הביא י"ט( ס"ק )שמ והפם"עעכ,ל.
 בטכירת נן ואם כן, כהב הרם"ה בשםהמור
 אינו מרינא הערבקבלן שלנףרהףע"יבי"ר,חמץ
 ליתר אלא אינו שנכתב והקנין לקנין, נםצריך
 רק מיחר, כתב לשום צריך ואיןשאת,

 של נ1פא כשמר הערבות לכתובשטצאתילנכון
 בטחבר דטבואר להא טטש רוטה ו1ה חטץ,טכירת
 בפני שמר הערב לו עשה לא 11"ל: 1'()שם
 עצמו החוב בשטר הערבות כתב אלאעצמו
 כתוב ונם הערש חתימת קורם כהבו אםוכו'

 מנכפים נטרע 1ה הרי וכו' "ב1אוו" ערבופלוני
 יעו"ש,משהעברים

 נופיה בשטר הערבות כתכו אם יפ"זנמצא
 הנרש'1 ל1את , שמרוערים בקינןהלא

 בכפר הרר על ונם יחיר על רקאיבנופחו
 הערבות לכתוב היה אפשר אי חמצו אתהטוכר

 בעינן הף רא1 משום א( נופיה:כשטר
 ביהער המכביר רבר ערים, שניחתימת
 חפש אחר חת"י אפילו דהלא , כפר בןעל

 שיפע או נכפר אם למצאנו איפההנרשי'1
 בטס"ק ימפור שהמשרת או הפמוכה,לעיר

 ערים שני חת"' וטכשי'כ שיהתום,להבעה"ב
 יהחהימות כ( ביותי. עליו ומכביר קשהרהוה
 שאי רכר בער"פ, להיות מוכרחות היוהללו
 ההתח*בות את עשה ל1את , כפר לבן כללא"שר
 יהיה אפשר לטען טיוחד נכהב העק'נשל

 שכתכ וכמה , קורם שבועות אי1ה אותולהכין
 כמכואר מועיל ה1ה והכת" , בעצטוהנרש"1
 הביא סק'1( קכ.מ )בם' רהש"ך ואע"נ .לעיל
 כתכ ראס ל"ח( )ם' רשר.ס תשובתבשם
 ממון כך לפלוני ללית שיתנדב מי כלבכת"י
 ערבות! 1ה שאין שצירר ע,ק עטרו נכנסאני
 הנרש"1 של הכת"י ' נמי הכא קשהוא'כ

 רלא וי"ל להערבוח! הכניסו איךהמוקרטת
 כיון הרשר"ם של ברינו אהרר', כללרמי
 1ה הנה הטלוה הוא מי כלל נורערלא

 וכמש.כ מפמיר אינו ה1ן. כלרומה-להאומד
 נורע הלא הנרש"1 של בדינו -אבל , שםהש.ך
 תן להאומר רוטה 11ה , התובע הוא מ'להערב

 ט1ה מטאר עכ"פ דטשתעבד. עונ 1אניל1
 אפשר אי ביחיר רמירי הנרש"1 שלרברעו
 אבל , נופיה בשטר הערב את להכניםהיה

 שמר ראיכא ב1מנינו הנהונה כלליתבמכידה
 ק*מא ערים במקום השמר על ההותמיםוכח"י
 בכה"נ כל א'(, אות י"ר )בסי' בפפריכמובא
 את להכניס היא נכונה הלתר הררךהנה

 בחו"מ המבואר וע"ר נזפיה, בשמרהערבות
 1'(. קכ"מ)בסי'

 לטעליותא: מנר"רהויתלתא מימבנואר
 הטכירה בשטר נכתבה הערבה,א(

 "והעמיר עתאוו" הערבות נכתב ונם 3(נופיה.
 ב"ר חת"י איכא ג( קכלן" ערב הקונההא,י
 כסבואר קיטא ערים רנמקנמ הסכירה שטרעל

 נפורה הערבווו הוי בכה"נ .כל בוראילעיל.
 , טיהתר בתב לשום שנצטרך מבלישסשתעבר

 כב"ר, היה לא אם נוחן הרין היה 1הכל
 סברא האי נביה ראיכא רב"ר ערבאכל

 וסשעבר נמר ליה רטהימן הנאהרבההיא
 )ם' ובטו"ש ב'( )קע"1 ב"ב בנמרא כטכואר ,ליה
 לא כאן וער . קנין בלא אפילו ו'(, ב'קכ"מ
 ט"ו( )בם.ק שם בהבה"מ המובא הכנה"נ"לינ
 הנוסח ראת אלא ל"נ( )בם' טינץ טהר"םעל

 בכל לכתוב ררנילין חשונ" נב"ר נעשה.כאל1
 אלא כאן ראין משום ' מועיל א'ןהומרות
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 משתעבר, לא ולעןלם בעלמא מיליפט~מי
 שלא כל אבל ל5"ר, ערפ שיהא רבעינןועור
 בעי 3ב.ר ערכ שנעשה אף לב"ר ערבנעשה
 לב"ר ערב רהוי חמץ נמכירת אבלקנין,
 חש1כ נ."ר וע"י המוכרים הטה דהלאגופיה
 - שעמ. וב"ר רמתא רב ע"י -בפ~על
 קנין שום נלא משתעבר הערב ב~ראימרינא
 שנזכר מה נם הערב,ת כזה נ'אופן הנהושטר,
 אבל ומעל", שאת ליתר אלא אינהבשטר
 ה,א מ~כרח נם בשטר הערבות עפ הזההניסח
 רב לא שם שאין הקמנים הקבוייםמשום
 י'(, )בסי' כםפרנן שהנאנו וע.ר , ס"ץולא
 בער מ'וחר ההתח*בות כתב לעשותאבל

 בוראי בי"ר, שע"י נללית במכירההעק"ב
 , וכאמור ?ריך אינומדינא

 הנאונים הרבנים על נפלאתי מאר מהדדקנה
 "ברכת בעל על וניחור ,בנןסחאיתיהם

 , עדים חתימה עמ נם הדא נוסחי אשראברהם"

 למכירה נם הנרש"1 ננמח את ותקןיפרר
 דעקיכ בער מיוחר התחיבות כתב וע"י ,כלליה
 תמיהני מאר , ליח'ר הנרש"ז שעשהכררך
 חת'י את לתקן היה מוכרח הנרש"1הלא

 עצד לו שאין בכפר דרר יחיר בערהעק"ב
 נללית נמכ,רה אנל , לעיל כמ13אראחרת
 העק"ב התחיבות את לכתוב נכון יותרהלא
 ב"א בעל נוסח לפי ~ניח~ר נופיה!בשטר
 ערים שני בחת'מת נתקים דשטר אשרהנ"ל
 בחו"מ המחבר שפסק כמה ממש הןא זההלא
 למה קשה א"כ , לעיל המונא ז'( קכ"ט)ם'
 הערבןת לכתוב י~כל הלא לעשותכתבמיוחרלו

 לדרמב.ם אפילו בקנין רהוי וכיוז , גופיהבשמר
 קשה ובכלל משתעבר. שם( בבה"נ)עין
 ננ.ר, דהוי מה ונכ מכ"ז, עין העלימומרוע
 אלה, מכל נוםחא1תיהם בבא1ר ה,כירוולא
 רה,י רירן רבמכירה ויוכח כת"ר יראה זהמכל
 בער מי~חר כתב לשום ?ריך אין ב"רע"י

 עצמו, בשטר יכתגני שאת וליתרהעק"ב,
 שלגו, השטר בנוסח שהוא~כמו

 זצ'ל עפשטין מינל 'חיאל ר' הנאתדנכ(
 השלחן" "ערוך נעל נאוואראראקהנאבר"ק

 ע"י לכתןב שנהנו ראיתי נאונים, רבניםועור
 ע"י לא אבל דנרש.1, רעת את לצאתעק.נ
 מכירה השמר בתוך אם כי סיןחר,כחב

 שלני. השטר בנומח שהוא וכמוניפיה,
 , להוםיף שיש כת"ר שכתב מה דנכ(1.(

 להשתמש להמוכרים רש,תש.ש
 נם שהןפיפו ויש החלכ, ולחלובבהם1םים
 ולפענ"ר למ~כרם. אל והעופות הנהמותלשחוט

 שאנו ראחרי צ1רך, ללא הוא לשון יתורכ"1
 של ןהסנין דטשקל המרירה זמן אתקובע,ם

 בירןר הוא ואז ניםן, כ"נ על החמץ מ'ניכל
 שרקרקנו ןכמה נמצא, חמץ כמההחשבןן
 שיושפ "אחרי : י.נ( וכסימן שלנו השטרבנ1כח
 החמץ כי להורות "אז", ו'ומנה יושקלייטרד
 בספרנו )ועין אז ש.היו כמה לחשובצריך
 הה~א הזמן עד וממילא כ"ט(. בא,ת '"רסי'

 שיעלה וכפי ןלמכור להשתמש המוכריםיכולים
 ומה"מ ישלם, רבר מכל יהש~וי המניזאו

 נאיר מעשה סק"ר( )תמ"ח במ"ז הפמ"נהעלה
 לאחר חןתם ~הניח י"ש נרול~ת חביותשמכר
 רק הוא רהחותם כיןן וכו' להתיר ישדמכירה

 לכתחילה אף ואפשר שרי א.כ למרירהער
 רהמדידה , רכתיבנא מהפעם והואעכ"ר.
 סן רק המתחיל , החמץ של ~המניןהמשקל
 כמה הגמור הכירור הוא אז רק אז , ניכןכ"נ
 המוכרים, מן ואחר אחר כל אצל נמצאחמץ
 להניח יוכל הנ.ל הפמ"נ לרעת הלא אזוער

 לעצמן לקחת שיוכל נמכש,כ חותם,אפילו
 ונם הע,פות של והביצש הבהמות שלהחלב
 צריך ואין , למוכרם או הבהמותוהעופ~תלשחןט
 פשוט. וכ"1 מראש, ס'יחר תנאי לשוםע"ן
 נהשט"מ לכתונ שיש כה"ר סש"כ ונםז.(

 וחמץ ,הפרורים ירוע שאיןשהחמץ
 הכולל במחיר מחירם נכלל יהא בםליםהרבוק
 ב"הכלים נכלל בםלים הרבנק חםץ הנה ,עכ.ר

 1'( אות י"ר )בם' פרשנןהו אשרסחומצים"

 חמץ עליהם שעורכים ורפין עריבות עלרקאי
 ישאר שלא לנקרן אפשר דאי השנד,כל
 י.א(, תמ"ב )בם' שפמקהמחבר כסו חמץבהם
 מחןמצים, בהנלים נכללן הללו דםלים נםולזאת
 ראנו כיון הןא, למותר אך כ"ז לכתובובכלל
 גל חמץ וחשש "תערוב1ת בהנוסח:כותגים
 ןלהרהר", לחשוב והלב לדבר יכול שהפהמה
 אפילו הכל, נכלל כבר בהמלים.הללןהנה
 להוםיף שצר,ן מהשכהבכת"ר גם גמית.( דנ.לבניסחאותיהם. הרבנ.ם נם הוכירו שלאמה

 הא.י, על ה1א טהכלשר~דויזת
 הא.י רקנה רכיןן , הוא למותר שאך לינראה
 שנמצא אתהחררים שכר ונם שלו, והויהחמץ
 וע.' אצלו, מצוי נם היי א,כ החמץ,שמה
 טהכל רהאחריות פש.טא א"כ נ'(, )באותלעיל
 . תנאי לשום ע"1 צריך ואין הא"י עלהיא
 הטפתחות נענין זנם כ1תנ: כנר2"רכו.(

 המורשים המוכדים בירשנשארים
 שדא"י לה~סיף לנכון סצאו האחריניםשפקפקו
 המורשים ירי תחת יהיו שהמפתחותמרוצה

המוכרים
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 הכפתח1ת הא"י ו'רצה ירר1ש אם 1רקהמוכרים,
 לבאר עלינ1 בתיילה עכ"ר. ל1 ליתןמח1יבים
 לו מסרתי .וכבר בנ1פחו: הגרש'1כווגת

 1כן שבחררים', החמץ בהם לקנותהמפתחות
 פפקרמפירת י.א( ם.ק תס.ח )בם' שלובשו"ע
 נוכל איך וקשה משיכה, בטקנם ק1נהמפתח
 הלא משיכה, לקנין המפתח מסירתלחשןב
 ע"פ בכתנתו י"ל המשיכהו פע1לת צריךל1ה
 הרמב.מ 3שם י.ב( אות י"ר )בם' שבארנ1מה
 שהחמץ הסקום את שכר ראם והמק"חהש.ך
 יעו"ש, משיכה בטקומ לו ק1גה רש1ת1 ב1מונח
 גורם הכפתח רמפירת הגרש"1 בכונתוי"ל
 שהחכץ להחרר לבוא הק1גה הא"ישיובל
 במשיכה, החמץ את ל1 ק1נה החרר 1ח1 , ב1מ1נח
 שסה המפתח רמסירת הנ1סח 'כתחילתדככ"ז

 עור רט1כיר בסופ1 א3ל לקנין,הוא
 הנה כרת" המפתחות ל1 מסרתי "1גםהפעם
 קנין, לשמ - לא הוא שמה המפתחמפירת
 עת בכל החמץ למק1ם ללכת הא"י שי1בלרק

 הנה כ'(, )באות בשע"ת שמפ1רש כמהשירצה
 1א"כ מעכב, אינו בריעבר להגרש"1 גם1ה

 הרבה ע1שים ראנ1 רירן כללית במכירהטכש"כ
 1ה אין הנה הטפתח, טסירת לברקנינים
 רבמכירה כםיק ו'( )באות השר.ח וגםמעכב.
 של המפתחות ל1 למם1ר אפשר שאיכללית
 שצריכיםלהםר1בבניהעיר, מפני אנשירוירבל
 המכירה סנהננולעש1ת הלא ונם ל1ה, לחושאין
 מו"מ ש1ם המ1בר על עור לו ואין קכלן ערבע"י

 שיהיה החררים של הטפתח1ת רמעכברגימא
 טעסא האי ראמרינן ככו במעוהיו,בטוח
 הצ"צ כמש"כ במלוה הכע1ת מ1תרכש1וקף
 אף הר.ב 1גם יע1"ש. ג'( ב' אות מ"ה)בם'

 עק.ב, ע"י 1לא במל1ה השאר 11קףרבנוסח1
 טסירת של טתנא' מא1מה ה1כיר לאמ"מ

 א,ת מ"ר ם' )בח"ר הרימ 1גםהכפתחות,
 שהזכיר הכפתח 1מסירת 11"ל: כתב1"ח(

 חמצ1, המ1כר ביחיר רק שיך שם,הגרש"1
 העיר כל 3ער ?מוכרים טנהגינו לפי לאאבל

 אין ובכלל ט'(. )3ם' בספרנ1 ועי'עכ"ל,
 את המחליש ה1ה התנאי בהוספת נוחהרעתי

 סמכיה יהא ולא הקונה, הא"י שלהנאמנ1ת
 כלל לה1כיר שלא מוב וי1חר לקנות,רעתיה
 )כס' במ"1 הפמ'ג 1כמש"כ המטתחהןברבר
 בכפר טכר היהירי אמ וכ"ש טק"ה(תם"ח
 ח~תם 1הניח בעיר ל1 שיש הי.שלעכו"ם

 לא רל"ש מפי עריף מ1ה העכ1"ם ירע1לא
 13ראי לכתחילה וא.ב עכיר, רעתוממבה
 למען הספתח1ת, .כלל להוכיר שלאעריף

 ובר1ר. פש1מ 1כ"ו לקנ1ת, רעתו פככיהיהא
 לא שההשאה לכת1ב גם נותב כנר2"רי,(

 1ספק ריע1תא מש1םת1פםל
 בנ1פח נכתב לא כן וכה1מה, 1כחקבלש,ן
 1גרר ריעותא מש1ם יופסל שלא של1השטר
 בהשמר 3כלל הנה עכ.ר. בלשון 1פפק1כהק
 ומחק גרר כ1 יה'1 שלא לרקדק מארצריך
 או גרר ב1 נמצא 1אפ כרינ1, גכתב1'הא
 )בם' המחבר שפפק כמה לקים צריךמחק
 אן טחקים בשמר יש אם 11"ל: ה'(מ"ר
 צרין הק1למ1ם עליהם שעמר תיב1ת אותליות
 ג' )בם' שבעה. ב"נחלת הובא 1כןלקימם,

 1אם . לקימם דצריך 'עהש כ'( ' י"מ י"חאות
 היה שאם וי"א שס: הרמ"א פסק קימםלא

 היה שמא השטי כל פסול נתקים 1לאהסחק
 וכן עכ'ל, 1נמחק השטר לבעל ח1כהכת1ב
 בשם להלכה יי'ר( בם"ק )שם בש.ךפסק
 נתקים שלא גרר או רמחק נרוליםהרבה
 יכת1נ אם אף 1א.כ , יע1"ש פס1ל השמרכל
 מחק או גרר יהיה אם גרר, א1 משוםנמחק י1פסלשלא
 כת1ב היה רשמא השטר, יופמל הלא יק'םול:1
 לקים צרי4 1געי'כ ומחק1, השמר לבעלהובה
 התגאי בוה מ1עיל מה וא"כ , הגרר א1הכחק
 ולזאת גרר! או מחק מש1ם 'ופמלשלא
 םשום יופסל "שלא גם הוא. לצ1רך שלאב1דא'
 , להתנות צריך אין 1ריע1הא" בלש1ןפפק
 3שם ב"ר( א1ת '"ר )בם' הבאנו כבררהלא
 אם שפפק מ"א( )ס' שעשועים' ":מעהפפר
 המ1עיל" בא1פן "נעשה השמר בסוףכתוב
 אף להקנ1ת המ1עיל בא1פן שנעשה ל1מרתלינן
 רבשמר אף ושעבוה, ביווב כגון שלב"לרבר
 אין ה"נ כן 1שעב1ר, חי1ב לשון נ1כרלא

 1פפק ריעיתא מש1ם יופכל שלא להתנותצריך
 באיפן הכל שנעשה רתלינן מש1םבלש1ן,

 , פש1מ 11ה , ריע1תא שומ בליהמ1עיל

 ,בענין לכת1ג ריותרנכלן כותב כת"ריא.(
 וכו' אסטכהא" מש1ם בושאין

 בנהח כה3הי ואנכי עכ'יר. ר"כ בעלכנ1סח
 על ב1ה סטכתי כאפטכתא" "רלאהשמר

 הרשאה 3נ1סח כן שכהב שבעה"ה"נחלת
 השמר1ת שאר בנ1מח 1נן חסץ, מכירתשל
 ל'ג ל"ב ל"א כ"1 כ"ר כ"ג י"מ י"חבס'
 מאר ריק הנ"ש הגא1ן כי ונ1רע יע1"ש.מ"ב

 נהיבל1 1לזאת 1תיבה, אות בכל3לש1נ1
 המשנה וכל ישהאל, תפוצות בכלנ1סחאותי1

 . ראיות להביאעלי1
 בחג המברכ1 הרוש"ת יריר1 הננידב:זה
 סטול. יטלום כו1טה וכט"ם 1שמחכשר

טימן
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 ב.סימן
 ה"רברי טעטת על מה יהשנוהנכי

 ה"ראשית נוכח על י"1( )באותמלכיאל.
 י"נ( )ס' השמר בנוםח אנכי ואשרבכורים",
 וכנד בהחמץ .הן : נזה"ל 1את אההנאה'
 אוחנו שעשו בשעה ברשותם להמוכריםהיה

 נעולם אז ה'ה שלא בהחמץ והןשלוחים
 דגוף בשעבןד עצטכ על שעכוו הטה ורקנלל

 שיבוא החמץ אותם נם הקונה להא"ילהעמיד
 החמץ כל את נם לו ולמכ1ר לרשןתםאח.כ
 המוכר,ם ברשות נמצאו כבר וכהיוםהנ"ל

 ברזב הוא הזה הנטח 1כע.ןהמשלחים".
 : ע"1 בתב , שם הר"כ אולם . מ"1(,)באוה

 שלו שמ"מ בנומח שכתב בר"בוראיהי
 להקןנה להעמיד עצמם סשעבדיםשהמשלחים

 ילרעתי לרשותו, הפכח ער שינוא החטץאת
 שיקנה בעינן בחמץ דהא , תועלת בזהאין
 יתחיב החמץ שנעל במה סני ולא נמורקנין

 העכו,ם קנהו שלא ככה כל דהא לו,להעמידו
 ואןלי ב"'. על ועובר קאי בישות,האכתי
 להעמ'ר א"ע ששעבד דחזינן דכיקכ,~נתו
 להעכו"ם שימכרוהו לו ניחא רודא'אמר'נן
 נמורה, שליחות ע"' שאינן אף ככירהוהף

 . הד"מ עכ"ד רחוק,והוא
 1ה1' הר"ב, את רהצדק נראהדלמענ.ד

 ומשום , להעכו"ם מעליאככירה
 '"ר )בס' בכפרנו דהלא . נמורה שליחוהדהוי
 שהעיר מה לכל,ל בזה דנא בארנו כ"ד(באות
 לנהונ איך ל"ח( )בם' יו"ט. "עננבשו"ת
 חטציהם את למםור ה"קד'ס.ם הכפריםבכנ.
 החמץ ולפעמים , פמח קודם ימים כמהלב"ד
 מה מהני לא בבה.ג וכל כידכ, א'ןאכתי
 קי"ל רהלא למכור, שלוח.מ הב'ר אתשעשו
 לא שליח עביד כצי לא דא'הו כילתאכל
 . והם משו',טצי

 יכול.ם אין הלא בעצמי
 ארם דאין עדין, קנו שלא דברלככור
 יכולים אין כן כמ, א.כ שלב'ל, דברכקנה
 לעשות ותרצנו ? למכ,ר הב"ר את שלוחיםלעשות
 את המשלחים שישעברו הזה הנומחע"פ
 הוא הר' ונ,פס , החמץ את להעמידגו8ם
 )סי' בחו.כ. המחבר שפםק וע"ד בעולם.בבר
 לעןלם בא שלא ברבר עצסו הכח'ב י(מ'
 אדם דאין אע"נ חיב, אצלו מצוי שאינואו

 בלשון לו שהקנה כילי הני רשב"ל,מקנה
 חיונ בלשון אבל וכי' מתנה בלשון אוסכר

 על חל רהחיוב משום והפעם ע"כ. .חיבוכו
 )ם"ק בסמ"ק "עי"ש בעולם כבר הוא והרינו8ו
 רכ'ון בכק,1( )שם הקצה"ח העלה וכנרי"ח(.
 כלל, דשלב"ל הוי לא א"כ בעולםרהנוף
 ומש"ה נעולם, 1נו12 נופו על רהחיובכיון
 להעמיר עצמו את דטשעבר היכא ולפ"ז ,יעו"ש מנכמיי ונונין חיונו פקע לא שמת אחראפילו
 שבא . רבר נחשב כנר כש'קנה, החסץאת

 גם יכול וטש"ה , עליו הקניו וחל ,לעולם
 החמץ .את לטכור לשלוחים הבלד אתלעש,ת
 עביר,,ולזאת טצי איהו יהשיב להא.י,נער"פ

 המשפט', לה,נתיבות ואפילו . כשוי מצי שליחגם
 דבשמת ום"ל הקצה"ח על רפלינ כק"י()שם

 היורשין לעילם הרבר שבא קורםהטתחיב
 לירו כשיבא עצמן בטתחיב .אבלפטורין,
 כמבוארברבריו להנהמ"ש גם החיוכ מהניהלא
 החכץ אז בא כבר הלא פסח בערב ובנד"דשם,
 עכיד טצי יא'הו וכיט , הקנין וחללעולם

 . ע"ז כשוי טצי שליחנם
 בנוכחו. הר"ב רברי על שם הר"טעדריכתב

 ענורם שיניע מחכץ א"ע טסלקיםשהטשלחים
 בהם יזכה וכמילא , וכרוכה הבאהן עלבחנ

 כה ותמיהני לרשותו. כשינין הקונההעכו"ם
 שיך מה ושר ככירה, להשטר זהשיכות
 ברשותם, אינו שעתה מה ש"פקיריםלומר
 )פ"גא'(, דכתובות כהא סלוק כדין שהואוצ"ל
 לרשותם בא דהתם א'נו, בהום',.אבלוהע"ש
 , כלל לרשותם יבוא לא הכא אבל ,אח"כ
 רכיון העכו"ם ש'קנה להזכיר לו למהועוד
 הבעלים ניר ישארו טמ'לא א"ע טסלקשהוא

 א"ע כשממלק )פ"נ( רכתונוה וכהאהראש,ניס
 שיך אין הפקר הוא אם ואף . ע"שטקרקע
 כשטפקיר דוקא הו' רהפקד יזכה, מ'לפרש
 ןאכט"ל א'( .)קמ"ז ב"ק וע' שירצה, מילכל
 ואינו חצרו בצר עוסר א'נו רהא ונםבזה.
 בעכי.ם קונה אין רחצר הםוברים לדעתק1נה
 תמ'ח( )ס' בריש נתבאר ככר ובלא"היכף

 הישראל יכו~ן לרשותו חמץ בחנשכשבא
 עכ"ד. בו לזכות רויהשאינו

 ליתא, הנ"ל הר'ם מר' כי ממתהנה
 להזכיר לו למה "ועוד שכחב:דכה

 טמילא א"ע מסלק שהוא רכיון , העכו"םשיקנה
 רכתובות וכהא הראשונ'ם הנעלים בידישארו
 נם קחשינ בנוסחו .הרב הלא תמיהני)פ"נ(",

 נא מהם החסץ אשר שלהם"בריהיזי'"
 אפשר א' נע.פ כאלה וחמץ נופיה,בפכח
 רהוה משום קנין ע.' להא"' להקגותהיה

 נרשלב"ל, אף טועיל מלוק ע"י ורק ,רשלנ"ל
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 ישארו הר"ט פענח לומר כלל שיך לאוהכא
 בעלים כאן אין כי הראשונים, הבעליםביר

 הבעלים, הוא נ1פיה החמץ ובעל , כללראשונים
 יעשה ומה ה1א, _שלו טכר*היז החמץרהלא
 להא כלל רמי לא 11ה כאלה? בחמץבפמח

 שהביא נכרי נבי תם"ח סי' ברישרמבואר
 שאינו שיאמר ראסרינן בפמח לישראלרורן
 רהחמץ כ'ון רהכא רשותו, שיקנהרוצה
 ואינו רשותו, לקנין צריך אין הלא הואשלו
 רשותו, שיקנה רוצה שאינו שיאמר מהטועיל
 ואם גרש1וע. אוק'ה התורה הוא רשלורכיון
 בפסח הנה סלוק ע"י פמח קירם טכרולא

 לזאת לבער, מחתנ לעולם החמץ שבא3שעה
 93פח הגא ממש שלו להחטץ אחרת עצהאין

 מלוק, ע"י 5מח קורם להא"י שיקנה רקגופיה,
 הבא טהחטץ פמח קורם עצטו אתשימלק
 הא"י מהפקירא בהם שיזכה ע"ם הפקר,1'היה
 דרב א'( )קמ"1 .בב.ק ראטרינן וכהאהקונה,
 ארי ההוא לוינהו בשירתא קאזיל הוהפפרא
 מיניהו רחד חמרא ליה שרו קא לילאכל
 שרו מפרא ררב זנניה .מטא כי אכילוקא
 ווכה ספרא רב קרים אכליה ולא חמיאליה
 דכי נהי ניה . לט'זכי ליה לטה 4כו'ניה

 רכ"ע ארעתא אפקריה רארי ארעתאאפקריה
 רטילתא לרווחא מפרא רנ א"ל אוקריהןלא
 נם להפקיר .רא*שר טזה חזינן רעבר.הוא
 בחמץ נם מצינו בזה 1כיוצא 'חיר.אדעת
 שם הכיא מק"ר( תמ'ח )בם' רהס"אבפסח,
 מן. החטץ אחר ישראל קנה שאם המ'בכשם

 וא.צ לנעלים להחזיר צריך הפסח אחרהנכרי
 יותר להנכרי נתן אם רט'1 לו להחזירהכעל
 רנכר' אדעתא דאמרינן והמעם , ע"כ הרא1יטן

 עכ"ל, אפקריה לא רכ.ע ארעתאא"קריה
 רא'נו כב.ה קי"ל הלא שם, המחה.שוה"שה
 לא ראל"כ , כשמימה לכל שיופקר ןרהפקר,
 ה'(1 רע"ג )בם' וכמנואר כלל הפקרהוי
 הנו"נ הזאת הקושיא נישונ אמר ,פתאולם

 "ם ררוקא קנ"ר( )ס' '1"ר חלקבטהד"ת
 אין שאז לעשירים ולא הענים לכלהפקירו
 זכהזו נטפקיר אבל בו, לוכות יכול ענישום
 יכולים. שהם מהני, לנוכת שנים או אחדננר

 חו"ם על צנ", ה,נחלת וגם יון"ש, בולזכות
 רהיכא המשפמ. ה"שער כרעת טמיק כ'()בם'

 שיהא א"צ ניחיר פרמי ארם לננישמפקירו
 , לכ.עהפקר

 לארם הפקיר דאם המבואר יפיונהעוזה
 לא ושוכ שלו, הוי לנוכחפדמי

 נומח שפיר ע~לה בו, לזכות אחר ארס'וכל

 בהחמץ הא"י שיזכה בפסח הבא לחטץהר'ונ
 אמרינן רבכה"ג משת( ההפקר, טן כזוכההזה

 ארעתא אפקרוה, הקונה. הזה רנכריארעתא
 תט'ח )בם' הטנ"א וכדעת אפקתיה, לארכ"ע
 גכי א'( )קמ"1 רב"ק והנמרא הנ"לסק"ר(
 ר"ם נעל הגאון על נפלאת' ומאר , פפרארכ

 לרבר.1 לראיה הנ.ל רנ,ק להנט'שצין
 הלא 1באסת . לכל כשמפקיר דוקא הררהפקר
 רארי ארעתא אמרינן רהלא להיפך, מיבא בנמראשם

 לאיש הפקר וא"כ אפקריה' לא דכ"ע ארעתאאפקרי,
 מזה! הנו.ב שהוכיח וכמו טהני לנוכחפרט'
 לומר שיך מה הרעמ שהקשה מהונם.

 לק"ם, ברשותם, אינו שעתה טהשמפקירים
 נפמ"נ הובא קכ"ר מ' בתשובה הב"חרהלא
 , נרר מטעם הו' רהפקר העלה תמ"ח()ם'

 וא"כ שלב"ל. רנר עצטו על אומריארם
 ברשותו, ושאינו ש1נ"ל רבר להפק,ר גם'כןל

 ,ואכט"ל

 שכתב הר"ב, על הר-מ שהקשה מהדנכ2
 קנין בתורת הסקוטןת לו שיקנובנוסחו

 הע:ו.ם והלא שמ, החמץ שיניחו בשעהחצר
 לרעת גץנה ואינו חצרו נצר עוטראינו

 גם אןלם בעכ,ומ! קונה אין רחצרהמוברים
 )כם' במפרנו ע"ז העירןנו רכנר לק"מ,זה
 חצר ראין רם"ל למאן ראף כ.ר( אותי"ר

 חצר רקונה טודה רפריש היכא אבללעכן"ם,
 התנו ראם מעות אקנין דהף מירי אליניה.נם

 הרם"א שפמק כמה קנה יקני רמעותבהריא
 )שם להש"ך ואפילן ה'(, קצ"ח )ם'בחו'ם
 רמורה י"ל שם, הרט"א על רפלינ י'(מ.ק
 רנאמר חכמש תקנת הר לא רזה , רמהניהכא
 למש"פ ורמי הש.ך, כמש"כ פלונ לאבה

 שיקנה התנה דאם א'( קצ"ר )בס'הרמ"א
 סזה לנו יצא יעו"ש. קנה שמר נלאבכמף
 שלא וקימין, שרירין בוה הר"ב דבריכי

 העלינו , שבארנו מעמי הני וטפני , הר'יטכרעת
 . שלנו השטר בנוסח זאתאת

 ג4מימן
 לכבוד מרובה יברכה שלימשפעת

 רבי וכו, הגדור הגאון הרב'דירי
 שרימ"א קוק הכהן יצחקאברהמ

 תו"ב. יר4דש~ים בעיהיק והגאכ"דהר"ה
 כתה"ר והנה קנלתי, המהורהיםו-רזך

 יר' מעשי לראות מאר שסחתי :כוהב
 עי המעיר עולם. "שם החשונ במפרוכת'ר

מחברו
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 ויראה תורה כעטל מקנתו הרכה כיטחכרו
 דהלכתא, אליכא שסעהתא לאסוקי יזכהטהורה
 מאר וכו' יריו תחזקנה , נבריאתאכהלכתא
 היקר כם]רו מקומוה ככמה להעירחפצת'
 אכל , טוכיב כאהר שניהס כי , ואנרהכהלכה
 המעככות מררותי עלי רכו כמה לשעראין
 ולחיכת , הפליחה כת.ר יאת . לככי טהפץאותי
 חס, כענין כת'ר שהאריך נמה אציןהקורש
 רכרי יהכיא נטול, מהני אי אחריותשק"ע

 ראיתו ע';ד אמרתי הימים ובשכברהשא"ר.
 יא"ל כ' כ.ז רפפחיס טהא השא"רשל

 שרפה אלא .חסץ כעור אין רם"ל לר"יחנמיס
 וסופו להחמיר תחילת) רן שאהה ב"רמק"ו_,
 .הא לשורפו עצים מצא לא רין אינולהקל
 רקים שיכטל א"שר הרו וסקשה , וכמליושכ
 כחמץ ליה רמשכחת וראי אלא , תשכיהוכזה

 עכ.ל, כמול מהני רלא אחריותשקכ"ע
 השא"ר קושית לישכ נראהדלבפענ"ך'

 - כט)ל רמהני י.ל רשפירהנ"ל
 כפפרי שהעליתי כמה אצלו המופקרלחמץ
 לא 'הורה לר' דפריך והא ד( )פי'כא,"ח
 מהני ולא וכמל יושכ יהא לשורפו עציםמצא
 כשעת רר"י אליכא גם כאמה הנהכמולן
 3טכ.לתא כטןכא רכר ככל השכחתןכעורו
 מכתיכס שאור תשביתו אוטר יה)רה ר' ח'( פ')נא

 אתה םכור כתירא כן יהורה איר וכ'כשרפה
 הא מקיל, אלא )אינך עליו מחמירשאתה
 ישרווו ולא לו ישכ אור לו מצא לאאם
 הניע שלא ער אומר הף הזה כלשןןאלא
 משהגיע כשדפה, כלויו טצות הכעירשעת
 קכ.ל, רכר ככל כלויו מצתן הכעורשעת
 הא על כ'( י"כ )פסחים פרש.י כוהוממש
 , 3עורו כשעת שלא אימתי יהורה ר'ראמר

 מראוהיתא ראכתי שש ובל שש כתחילתופרש"י
 מוזהר שהוא כשכע כעורו כשעת . אכלשרי
 אם למה זה ומורח רבר ככל השכתהומה"ת
 1'שכיתנו כעורו שעת ער ימת'ן עצים לואין
 כשעת לר'י רנם מזה טכואר עב"ל, רכרכלל
 כטןל גם וא"כ רבר, ככל השכתתוכעורו
 כמל שאור לך יראה לא כספרי_ חזניא ,מהני
 אלא : וז"ל הר"ן כתכ פמחים וכריש ,כלכך
 תורה שאטרה שזה רכרים של עיקרן ה)אכך

 או רכרים, טכ' _כא' להתקים יכולתשכיהו
 ויוציאנז כרשותו שיש חמץ כל כלכושיכטל

 אפילו מראוריתא כהכי ופני טרשותוכמחשכתו
 כלכ) כטל) לא אם אכל לו, היד)עכחמץ
 , עכ.ל אחריו שיכרוק הת)רה סן צריךכלל

 הוי תשכיתן מצ1ת רקיוט מזהמבבך14ר*

 מ'כעי, לא ולזאת כטול,ע"י
 רלרירהו א'( כ.א )פפחים כמתניתןלהכנן
 רוראי ל'ם, סטיל או לרהץ .זורה מפררמהני
 אצלו, להמופקר אפילו לכולם, כטולמהני
 חמץ כעור אץ ראמר יהורה לר' אפיללאלא
 כעןרו רכשעת ר"י מורה מ"מ: , שרפהאלא

 לעיל שמכואר כמו רכר, ככל השבתתוכשכע,
 , כטול טהני כוראי ואז , ופרש.יכמהמכילתא

 בר.ה כ'( י"כ )שם ש~רש"י כמה יעשהוא.כ
 שעת ער ימת.ן עציס לו אין ראכשלא,
 לחמץ כורא' וא"כ , רכר ככל וישכיתנוכעורו
 ע"י התשביהי כשכע מהני אחר')תשקב"ע
 כ'(הלא שם)כ.ז רר"י,.רק אליכא נםהכטול

 שם מירי , שאם ד"ה רש'י פרושלפי
 כתוך או כשירא לצאת רוצה שהואכמי

 לכער, זק,ק )'( )שם דאמרינן יוםשלשים
 לענין ואפ"ה כעורו זמן רהר מש,ם תבףכלומר
 א"א ואז , כעלרו כשעת כשלא הוי רינאעיקר

 סכר יהורה ר' וככהייג ערשעתבעורולהמתין
 רכנן שפיר הקשו וע"ז ) שריפה רוקארצריך
 יושכ יהא לשורפו עצים מצא לא שאסלר"י
 נם כי"ר, הכללי הכיעוי כ,מן אכל .ובטל,
 אז מחלל )כ~ראי רכר ככל השכתתולר"י
 'כטלגן אצלו שנפקד החמץ נם נמצא ,הכטול

 כוה ומםולקת , רכ)להו אליכא )מועיל - ,או
 כזה לפלפל יש )הרכה ארי', השאנתקושיז

 ראיתי אנרה )כרכרי כת"רי שכתכ1ע.ן4 .ואכמ"ל
 הנמ' ברכרי יפה שריק היקרה,כפתיחתו'-

 טפני כלים פנ) ראמר רריכ"ז כעוכרארכרכות
 יהורה, טלך לחןקי' בסא )הכינ.הטומאה
 לתרעומות חש היה' הלא רריכ.1 , טאואמרתי
 נ"ו ר' הנזקין כאגרת כמכואר עליוהכריות
 ומעמו ,ימנא הרא לישכק'נא למימר לי'ראיכע.
 פורהא והצלה ל,ע האי כולי רילטא הויהלא
 כל הלא הואת הפורתא אכל הוי; לאנטי
 יכנה, ע"י התורה הצלת ע'י ה" האומהפיום
 חוסן כל של ההיזק נרול זה לעומתאך

 אני ריב"1 אמר. ע'ב ,ככורה,, עשרההאומה,
 של טמונם 'על חפה התורה כלמורמורנל
 , הטוסאה מפני פנויבלים מרין שיליפנוהישראל
 הכהן וצוה דאטר ה', פי.כ ננעיםכמשנה
 ככית, אשר כל יטמא ולא ובר הכיתופנו
 מפני הכל את לפבן לננון ר'וכ.ז טצא)אם

 הלך שהוא מפני זהו וחכמיה יכנההצלת
 ראוי היה מלך שבתור טלך חזקיה) שלכררכיו

 וצכאות,יהוא ארמה ועוכרי אכרים להרכותלי
 שאינו בל .ואמר כיהמ"ר, ע"פ חרכנעץ
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 עגורת ונתטעמה בחרב, 'רקר בתורהעומק

 מנהררין כרהג' צבא, חיל וה"ה עי.1,הארמה
 שבמחשע'י מפני אף, ר"ה שם וכפרש.'צ"ר
 יורע אני וה"נ , לישראל הכל ישונ התורהכח

 לישראל ישוב וחכמיה יכנה הצלוק שעיינאמנה
 חומןהסדינה נם כבור, גם עושר נם טונ,כל

 נזה, כת"ר אמר חכסה רבר כי ואם .עכ"ר
 הלא אבל רילן, נירמת לפי ניחא כ"1הנה
 ריב"1 שצוה מומה בסקו ערוך ירושלמימצינו
 והחקינו המוסאה מפני חצר פנו פטירתו:בעה
 נאמר ואם עכ"ל. יהורה מלך לחוק.הוכמא

 של מסונם על חפה התורה כי טפניכבאורו
 שלאישראל

 ימסאי
 ,בחצר" הלא הכלים,

- הייושלמי נומחת לפי-  , מוטאה ליכא 

 לא אבל הבית, את לפנות אומר הלאוהכהן
 שםמומאהכלל?ובשלמא שיך רלא החצר,את

 המוטאה" מפני החצר .פנו לומר ישלרירי
 סהחצרות, יורים והיו כתחבאים שהיולפי
 אלו - לטומאה הניחו רמז בריך אמרל1אה

 ואל לחצרותיכם, ולבוא להתפשטחרומ5ם,
 הרר"נ באור לפי אבל , מלחמה בהםההנרו
 להאריך3זה. יש והרבה הירושלמי, רנרייקשו
 נאונו, כרום וטקירו המככרו הרורש.ת ירירו~הנני

 סמול. שלוםמשה

 ב,מימן
 בוימק. תרפ"ו, מיון י"א ית'שבעיה
 הרב ידידי לכבוד וברכה שיוםרוב

 אר" דוב מוהר"ר וכויהגאון
 יצ"ו. סארסאווע אבד"ק שלימ.אאלשודאגג
 כת"רלדכשיר שכחב ~ע"ר הניעני,ממתבו

 שמחזיקים חרם של הקררוחאת
 בפסחא בהו לאישתמישי השנה כל בשרבהן
 י,הגלעזער" את ולאסור וערוי, טלויע"י

 שו"ת במפרי שלאכרברינו טהי, בהןששה;יק
 אינני באסת הנה ל.נ, מימן או'ח עולט""שם

 כת.ר: רברי בכל השנה ש,ם.רואה
 של הקררות לרממ; נת"ר שיצה מהא,(

 בהן שנתנו חרם של לחביותחרם
 כ.א( תנ"א )בס' באו.ח רמבואר שעוריםשגר
 רשכר אף .ערף, טלוי או הנעלה בהורטהני
 תמ,ב ובם' כרא"ש ממבןאר נטור חמץהוי

 רגם לכת"ר ליה רפשימא טה הנה,כת"ר.
 חסץ הוי שכר בהן שנתנו חרם שלהחניות
 במחלוקת 1ה באמת הנה , רכו.ע אליבענמור

 מלו' או הנעלה צרע' ומיעתו רלהר'ישנויה,
 פ"ב בהג"א )טיבא אפרים הרבנו אולםוערוי,

 רהף משום הנעלה, בלא אפילו טתיררע"1(
 גסור חטץ לאו נופיה רשכר נ"מ ברנ"מ
 הןא וכן , עכ"ל תערןבית ע.י "לא ,הוא
 מעסירין אין נפ' אשרי ובהגהח זרועבאור
 של המעם לימר יש יבזה יעו"ש, בב.יימוכא
 ין בהם נתנו אם .ובריעבר רממק שםהרם"א

 תחלה הימב שהריחן רק הנעלה בלא רבשאו
 סש~כ ומהמעם נפכח", טמנו לשתותמןהר

 לערות צריך אין וה ולטעם בלע,רהתירא
 יעו"ש שכר של מהחנית פםח קורםהין

 דבר של במעטו האחרונים האריכו וכגרבמחה"ש,
 וי"ל הנעלהו בלא מהחביה לשתותשהתיר
 אפרים רבנו לרעת הרט"א חשש ריעבררלענין
 הנעלה, בלא לכתחילה אפילו רמתירסומיעתו
 אבל , יואל כרבנו פ0ק לכתחילה רלעניןונהי
 וככ.ז המקילים, רעת גם צרף לריעברלענין
 לרעת ואפ,לו , ולהאריך לפלפל הרבה ישע,ר

 פלןי או הנעלה רצריך כהר"י רפסקהמחגר
 רמהני שאלתנו לענין מזה לפשוט אין ,וערוי
 שמח1,קין חרם של קררוה להני וערוימלוי
 רתשמישן התם רשאני השנה, כל נשרבהן
 וציר )והמא בהו רנפיש משרמ בתמין,נם

- פעם בכלרנילין  בהן שסניחין קורם 
-הבשר  עכ 'חר רותחין במים להריחן 
 והחמץ נמור חמץ בהן הקרר,תשסנשליםשאר
 שמחזיקים חרם הניקררותשל על נם אונשפך
 הקלוח נפסק שלא הערוי וע.י הבשר,בהן
 "סק וכבר חרכ, של בהקדרות החמץ:נלע
 הכלי שמש רא"ילו קכ"א( )בם' ביו"רהטור
 אינ. נ.כ האש, אצל שלא ערוי ע.י רקחרם
 הנעלה ניה מהני ולא , לעולכ רופיו מרייוצא

 לאפיקי א'(, אות ל"ג )בסימן נספריכמב)אר
 תשמ,שו שכר, בהן שנתנו חרם שלחבילת
 או הנעלה בהן מהני ומשו"ה , בצ,נןרק

 וער,'.מלוי
 בי"ר רמב,אר והא מחנ: כ"תב,(

 משתמש ראם קכ"א()בס'
 רתשמישו משום מהניהנעלה לא ערוי ע"יבכ"ח
 גם הלא בעיני, יפלא הרבר . עכ,ל חמיםע"י
 "עם בכל רותח ע"י תשמישן הוי רירןבנירן

 שטחזיקים הקררוו( את וציר מזוהמאשמריחימ
 חמץ של הקררות שאר עם הבשר אתבהן

 1נמור

 'חרכ של קררות הני את כת"ר שקיראךנמה

 חמץ עחשש כשם נשר בהםשטח1.קין
 כת"ר עין שלא טאר חמיהני המלח.,ע"י
 ריש הבאתי ששמ נ'( )באות התשובהבניף
 בסכין הבשר את שחותכין טשום גםלאסור

שרבוק
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 רהחי להוסיף 1'ש יעו"ש. חמץ עליושרנוק
 דבסכעים כתב ל"א( קכ'א 3בכללארם

 בו שנרבק 'ד1ע במרינחנו לחם בלשחותכין
 . ע"כ אסור בריעבד אפילו ולכן לחם,פרורי
 המלח וחריפות רםכינא ריחקא רע"'נמצא
 ואח"כ שנחתך, בהבשר החמץ נבלעוהציר

 ובפסח חרכ, של בהקררה נבלע הצירע"י
 הבל1ע החמץ טעם את הואת הקררהתפליט
 דבהני ידוע הלא ועור באריכות, יעו"שבה

 הבשר את בהן שמח1יקים חרכ שלקדרות
 "הפעקל,פליש. את נם בהן לעשותרגיל"ם
 מיוחר טעם לו לתת ולמען השנה,בכל

 ותבלין שום בו ונותנים הבשר אתמ,לחים
 שעל לחם" "הפהיתי וע"' , חריף רבררהוי
 בהו מהני רלא חרכת כבית נעשההםכין
 השנה, כל בה שרכין מרוכה כטו 1הוי ,הגעלה
 שום עם לחם פרורי בה רכין רלפעמיםכי1ן

 בט"1 כמכואר , הגעלה בהו מהני לאופלפלים
 לפעמים א'כא ,ה"נ י.מ(, )ם"ק מ"1בסעיף
 ופלפלים שום , רמכינא רוחקא , לחכפרורי
 הטעם לבר הגעלה בהו מהני ולא,תבלין
 המקילימנמרוכה לרעת ואפילו ובלעי.רמדיתי
 להשתמש יבא בפמח רנם היכאמ"מ

 כטש"כ הגעלה, ביה מהני לא חריפיכבדברים

 שמחויקים קררות ובהני )במק,,ם(, שםהח"י
 "הפעקל, את לעשות הנשים עבירות הבשרבהן

 בא1ת הנשים אשר כנורע לפמח, גםפליש"
 לפמח, התבלין את בהן לעשות איךלשא1ל
 או הגעלה בהו מהני רלא וברור פשומא"כ
 של חני,ת אבל דכ1"ע, אליבא ועתימלוי
 בהשכר ליכא הלא שכר בין שנתנוחרם
 וטשו"ה חריפים, ורברים רוחקא נעין,חטץ

 יערו'. מל1' אל הגעלה בהומהני
 בלע כנלש רע"י ועור כותב: כ"ר:נ,(

 כמבואר , סליח מע"י טפי.
 צ"1( )חוליןבנמרא

 וכנוש כרותח ה1י דמלי"
 רמליח הפופקים ובכל בתום' ומטאר ,בטבושל
 כולה, ב,לע ראינ1 רצלי כרותח אלאאינו

 דם"ם סבש1ל, מפי ב:לע אינו בצירואם.לו
 אתפלא, הנה . עכ"ל עיו' 1מהני בצונןתשמישו
 והבלין בחומץ בבוש בד"ה שם פרש רש"יהלא
 הוא וכן עכ"ל, יחד והיתר איכור נהןוכבש

 היא יחיראה לאו ורש"י א'(, )ע.יבפסחים
 כתב מ.1( )ב"' ס*מיניה בהגהות דגםבוה,
 בחומץ בכבוש הנ"ס כמבושל כבוש אטרינןרכי
 תק'.ר( )בם' הרשב"א .כתב 1כ1 כפרשי,וציר
 )כבשר קיוהא בו שאין דכל שאמרת מה ,וו"ל

 טן ב1לע שאינו מליחה קורם במים(ששורין

 כרנרים אלא אמרינן רלא_ פשומ ג"1הרם
 אותם( ששורין )בבשר וחוטץ כסלחהחייפים
 הוא הרי מליח שמואל ונראמר באלווכיוצא
 נמי וכראיתא כטבושל הוא הרי כבושכרותח
 רכטכא לכדא רנפל יונא נבר קי"בח1לין
 צונן לחוך צונן )עי,ו( צול.ן כיצד בפ.וגרכינן
 .לאנתןשע1רכטהישההוה3תוך1ה מותרד"ה
 ק"ה(. )ם' ביו.ר בכ'ע והובא עכ"ל, פשוטו1ה
 אבל , אומר בצ,ר כבוש רוקא 1את שיטהולפי
 ימים היה אפ'לו בלל אוסר אינו בצונןכבוש
 ומש"ה , כטנושל כבוש נ1ה אמרינן ולא ,רבים
 להר"י אפילו צונן רהוי שכר של חביתנבי

 יאפוקי הנעלה, בוה מהני המחסיריןוסיעתו
 ונם בציר, קררות בהני כבוש רהבשר-בנר"ר
 וגם מ(, )באות כמבואר חרכת לביתרמי
 ההרחה בשעת הקלוח נפסק שלא ערויע"'

 קדרות בהני החמץ נבלע א'( )באותכמבואר
 מהני ולא נחמין תשמישו 3מו 1ה1' חרםשל
 )ס"ח בע"ו להרא"ש אפילו אלא . הנעלהבהו
 בתוכו שהה אם בצונן רגם הריצב"א בשםנ'(
 ופולט וב~ע כנוש נקרא טע"ל שלם(ום

 המהור ינשלחנו המור על והב"יכמבושל,
 כסכושל כבוש הוי לא מ"ט , להלכה בןפמק
 דננ' - בתשובהו כה"ד שהב,ן 1כמ1 -טמש
 חם טקצתה חם חתיכה גכי אמרינןמכושל
 מותר לכבישה שחוץ מה כבוש ולגבי ,כולה
 ובט"1 )םק"א( בש"ך יעו"ש ק"ה( )בם' ביו"רכטובא
 כלים הכשר לענין אבל , החיכה לענין וכ.1)מק"ב(,
 רחביה בתה.א הרשב"א כמש"כ טפימקילינן
 אלא א'נו נ,,נ, ענ,"ם ין נלע ע"ישנאסרה
 לר,כשיר הכלי בקליפת ליה מגי וע'כמועט,
 אין רעכ"פ בכק"א'( )שם המ'1 הוכיחומוה
 מגי היה לא רא"כ ממש כטנושל כבושלומר

 מוה וגדול" להכשירו, הכליבקליפת
 אמר בר.ה א'( )ל.ג נע"1 הרימב"אכתב
 לנו ה4 1ה 1ערו' מלוי נבענין 11"ל:רבה,
 דבר שבכלים אכור ין רהא גרולהשאלה
 נבלע אינו צונן ררבר לן וקימא הואצונן

 ושאה ננלה אים,ד נ, שנשתסש כל' ונללעולם
 הוא ואפילו הגעלה, בלא מותר בצונןאס1רין
 אימור מ"ני הרחה אלא צריך אינו חרכ,יל

 עכ-ל. רוכתי בכמה וכראיתא פניו עלהנרבק
 אות רכ.נ )בס' .טשכןבצלאל" שו.ת בפ'וע'
 הרא'ה דנם שהוכיח פ.א( אות רכ,1 ונס"ס"ט
 דבכל' הנ"ל כהריטנ'א מ.ל והר"ן יונהורבנ1
 רנים. ימים אפילו כבישה ע'י כלל בלעלא

 נבלע הין רסשו'ה הרץ שם הרימב.אוהנה
 ו1.ל: נרול חריפ1ת לחטרא ליה ראיתמשום

איא
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 שיט נרול חריפות לחטרא ליה דאית דאידיאלא
 וכל' , שהוא מה גפ' כלי גל , מעטוהנלי
 חרץ וב1ה עכ.ל, -'ותר לגולע קולמחרס

 ק"ה בס' .הפט'נ.')כיו.רל קושית הנ'לבשו"ת
 )ק'"א בחולין הש"ם הומיח שהקשה'איךסק'א(
 דילמא רתברה אמ' דר' מפינכא דמליחב'(

 כמבושלו כנוש והף' שירתיק כד'שנשתהא
 חריפי( ליה אית הין דהלא לק"ט,ולהטבואר
 וא"כ וערו', טלו' ביה מהנ' ואפ"הגרולה
 ע"כ אלא להנוניל, .ה"ל תגריה למהקשה
 והנם תקנה, לו ואין כרותח דמליחטשום

 לענין מ"ם מטליח, נרועשטצינובכטהדבריםשכבוש
 הטל,ח שע.י לה1'ל להו קים כליהכשר
 הפמ"נ קישית תרץ לנזה וא.י, יותינתקשה
 שהקשה ל"א( )ם"ק במשבוצות תנ'א כ'בא"ח

 של החבית את להנעיל דמתיריםלהפוםקים
 חברה אמייאמאי דוי טפינבא קשה א"כ וכנ"ל,שכר

 דדוקא לק-מ ולמש"ג בקושיא, ונשארינעילנו?
 כטליח, לא אנל שכתכנו ומה"מ הקילונכנוש

עבת"ר.
 קים כלים הכשר דלענין מיהמ21דאר

 נתקשה המליח שע"י ל לח1"להוא
 אבל דר"א, פינכא וכההיא יוצא ואינו'ותר
 , כת"ר טדברי טטש ההיפך ו1ה , יוצאנכבוש

 כבוש ממעם' דהף שכר של בחביתוטש.ה
 נם לאפור דיש בנר.ד לאפוקי הנעלה,טהני
 בחולין רש"י טש"כ לפי ובפרמ , טליחמטעם
 מלחו, ל טחמח נאכל דאינו בד"ה א'()קי"ב
 ששויין , עד שבו מלח טרוב ליאכל נלחאינו

 להצניע בשר מליחת כעין בטים אותווטדיחין
 טש,ם מרובה רהמליחה בנר"ד וא"כעכ"ל,
 הכלי ברופני נקלטת היא להצניע, כד'דהו'

 וערוי, מלוי ק"י יוצאחואינה
 מצד אבל הרין, טצד כתננו כנ"זר,(

 הרי.ף רעת הלאהטנהנ
 עלמא נהנו דהאירנא בפמחיםוהרא"ש

 רפחרא במאני .בפפח לאישתטושירלא
 בשו"ע להלכה והובא בחדתי, אם כיעתיקי
 דהאי וברור חולק, שום בלי כ-ב( תנ"א)בם'
 של בחביות כ.א דםעיף הא קל נם קאידינא
 , בהנעלה דטותרים שעורים שכר בהן שנתנוחרס

 המנ"א רהלא אפורים בורא' מנהנא מצרמ"ם
 והרא"ש הרי"ף דעת על כתב מ"נ( )בם'קשם
 שמ, הג"ח דעת ונן צונן על נם דקאיהנ"ל
 בצונן דתשמישו אף שכר של חבית נםוא"כ
 מופכם ה1ה והמנהנ . טנהנא משום אכורט"מ

 רק המיוחדים חרם כלי נם לאםורלהלכה
 ע"כ(, )באות שס הנרש"ו שהמיא כטהלשתיה

 "ג"א אמרו ולהכי ה'(, באות )שם בפפריויעו'ן
 חרם של הכלים טיני כל לשלולבחדתי"

 כת"ר על בעיני יפלא ומאך בהם,שנשתמשו
 . בכ"1 הרג'ש שלא.
 הכלי נדון נא,ונתכונן נפיה ועתהה,(

 השנה, כל בהם ששה.,כוכיח
 טלוי ע"י בפסח בהם לשתות כת"רשאוםר
 ם' )פ"ב בע.1 תום' הפפקי דברי ע.פוקרו',
 ואשלו 1כוכית, בכלי ערו' מהני דלאם"ה(

 נתוכם שורין פעטים בצונן בהםנשתמשו
 עכ.ל, נמבושל הוא הרי וכבוש לחםפתותי
 חמץ הו' שכר של דחבית כח"ר הבנתולפי
 תשמישו דהוי טטעם ערו' ע"י וניתרנמוה
 תום!ות, הפפקי רנרי פותר 1ה א"כבצונן,
 אפור ואפ"ה בצונן תשמישו נ"כ בכוםותדהלא
 דהפסקי ול,מר לחלק ייש מהניבהוערוי!ולא

 הו' לא שלשעורים דשכר יפב,רהום"ת

 חט-

 אין בפ' אשרי וכהנהת אפרים כרבנונמור
 דשורין 1כוכית של מוסות .לאפוק'מעמידין,

 התוס' מדברי אולם , נמור חמץ רהוי פתבהם
 הנעלה בהלכות מימוני בהנהת הוכיחב,ך'1
 העידה התורה מעטידין אין נפרק : אהר .ננוסח
 לעולכ דפיו מדי י,צא שאינו חרם כליעל

 של כופות דהני 'חיאל רבנו אומר היהמכאן
 לשתות אסור השנה כל בהן שנשתמשו1כונית
 ככלי דהוי טשוכ יכו' ערוי ע"1 לא . בפםחבהן
 ואע"נ כו',חרם

 דאיי
 בחטין בהן סשתמשין

 דלפעמים משום לאפור יש מ"ט בצונןאלא
 ככבוש והף בתוכו בין לחכ של פת'תיןשורין
 הנה עכ"ל. ע"1 תופפת כמבושל ה,אוהרי
 "בין", פת'תין 'מורין שהיו הכיא הנ"להנ"מ
 טעם ונבלע וחריף ח1ק דין טשום המעםח"ל
 המונא בהריטב"א וכראיתא בהכלים,הפת
 ערו', בהו מהני. לא ומשו"ה , ג'( )באותלעיל
 הביא חנ"א( )בכ"ם או"ח במ,ר הב"יאולם
 ואע"נ ו1"לי הנ"לוהוםיף מימונ' הנהותדבר'

 של פת,(ים בהם שורין מ"מ בצונןדתשמישן
 עב"ל, כמכושל רהוי נבוש והוי בין, חם.לחם

 טועיל ראין שפיר הטעם מובן הב"י נופחולפי
 הוי בהו רהבליעה משום ער,י כום,תבהניי
 הפחיתי של וחום הין חריפמ( ע"ימרובה
 חבית אבל , ערוי בהו מהני לא וטש'ה ,לחם
 מהני וטש"ה בצונן רק תשמישו הוי שכרשל
 אהרדי. בלל קשיא לא ולפ.1 , וערוי מלויביה

 ששותים "דנלע1ער" של נר,ראופמ
 של לדינו כלל דמי לא טהי,בהן

 שותים שהיו בכופות טירי דשם , הנ.להכוסות
 היין והוזק הריפות וע"י "משקה.בהן

וחום
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 סרובה הבליעה הף להם הפחיתי של)הוס
 .בנלע1ער", רמהרי בנר"ר לאפוק' , כומותבהני
 לפעמים אם אף ומש"ה , חריפות שום בהמיאין
 ופהנ' טועמת הבליעה הוי שת בהמינתנו

 רהתם לחלק יש עור . וערוי מלוי"בהגלע1ער"
 שהניחוהו בשעה חמ היה שהפת פהריהלא

 ורוחן, אורו כמו נוש רבר הוי והפחבהכוכ,
 )ם' יו"ר בש.ך המבואה מהרש.ל רעתונורע
 ככלי הוי לעולם- נוש רברבר פק"1(ק"ה
 הין את בהכוס ששפכו בשעה ואה"כ ,ראשון
 אבל ראשון, ככלי ורינו נבר התאהאפרינן

 וא"כ , חם והמי צונן הפת הף"בהנל111ר"
 כ"1 הגעלה, בהל ומהני שני כלי רקהוי
 עם תומפת הפפקי שיטת להש1ות לופריש

 . בשו-ע המקתפתההלכה
 רעת רק הוא ה1ה התום' באמת ~לב:לך,(

 קימא להלכה ומרינא ,יחיראה
 בלי כל וו"ל: ב"ה( תנ"א )בם' בש"עלן

 בשמיפה מותרים ביןכופות צלוחית ביןהשתיה
 וכו' עץ של שהם בין זכוכית של שהםבין

 בהם נותנים שלפעטים ואע.פ חרםביןשהפשל
 בצונן אלא אינ1 תשמישן שרוב כיון חםלחם
 אחר אלא כל' בכל הלכו שלא בשמיפה,סגי
 יש סיהו פסק: והרם"א , עכ.ל תשמישןרוב

 ו' ם;י' וע"ל נוהנין וכן הנעלה ומצריכיןפחמירין
 והולכים סיבבים שרבריי פשמע מרפחםיהרם"א

 של שהיה כלי על גס המהכר דכרו כלעל
 בהמחפירין פפק רהרם"א אף בהריא הרי ,וכוכית
 היה והלחם תשמ'שן מעוט אחר גםרהולכין
 "פסקי של טכנישהניוגן נ1לע יוהר 1,ההמ,

-הוספת - ג' באות כמבואר   פסק ואפ"ה 
 טמש חה הגעלה, ע"י פרינא רפוחריםהרמ.א
 טהא וכן . הנ"ל ההופמת הפסקי טרנריההיפך
 שם רגם נראה .1', באות לעין הרמ"ארצ"ן
 כן, טוכח מלשונו ונם וכוכית, כלי עלקאי

 שרויה כלי כל להגע,ל טחמירין וישרכהנ:
 שלפעמים טשום בצונן שתשם'שןאע"פ

 "כל ומרכתב עכ.ל, בחמין בהםמשהטשים
 ,כוכ,ה, כלי על גם רקאי משמע שרצה"כלי

 רברי ע'ו הביא י"1 במ.ק שם המג"אוטש"ה
 לחם פתיתי בהם ששורין מפני .הנ"להנמ'
 נאמר הלא הוה והטעס , כטב1של ונבןשטע"ל
 רהמג"א נראה ומוה , 1כוכית כלי עלבהג.מ
 רנם לוטר רינא האי על הנ"מ רבי'הבליט
 טש1ם הנעלה טהנ' ,כוכיה של שהיה3כלי

 הג"ם על פליג המג.א ה,ה הריןרבעיקר
 , וערוי מלוי או הגעלה רסהנ' ליהופבירא

 "ל ד'נא הא' על הג"ם דךרי הנ'א91ש"ה

 פיק כ", )בפעי' המג.א רכתב והאהרם"א.
 בכבוש חמץ נשתסש אם וכוכית רבליט"מ(
 1 הנעלה לכחחילה. מהני ולא כחמין רינופע"ל
 פע.ל בכבוש שנשתפשבחפץ המנ.א מיר'התם

 בכלי הנעלה ל"מ או בחמין, כמובקביעות
 טירי י"ו( ם"ק ר )בפע' הטג"א אבל,כוכית,
 על קא' דהלא לפעמים, רק פע"לבכבוש
 בכלי אפילו הגעלה מהני ואו , הרם"ארברי
 כלי רגם להלכה פוה מביאר עכ"פ ,וכוכית
 נותנים שלפעסים הצונן, שתה: שלוכיכיח
 פת'הי לפעפים בהם ששורים א1 חכ לחםבהם
 הגעלה מהני בצונן כפבושל וכבוש פע.ללחם
 א.כ הנ.ל. תופפת פהפמקי שלא ערף,או

 אף טהי, בהם ששותים "רנלעוער'ברור
 - לוקן או לתינוק טת בהם שוריםרלפעמים

- כת"ר שכחבכמו  כיון ערוי בהו פהני 
 בו שאין בטהי הגלעוער של תשפישןשרוב

 . חסץ חשששום
 יכארכליוכוכיתשתשםישן עי,ט נשארז,(

 מהני אי בקביעות בחסיןבחמץ
 ויש פפק כ"1 בפע' הרם"א והנה ערף?נהו

 הנעלה אפיל1 1כוכית רכלי ואומריםמחמירין
 ובטרינות באשכנ1 המנהג וכן להו, מהנילא
 רתשפישן היכא עלכליוכוכית קא' ההאלו.
 . בקכיעית פע"ל בכבוש או בקביעות בהפץבחפין
 רהלא אהררי, הרמ"א רברי יקשוראלת.ה

נסקי"
 ,כוכית כלי גם הטהנר כלל כ"ה
 שרוב כ'ון , חם לחם בהם נותניםרלפעם'ם
 פסק והרם"א בשטיפה, םגי ב(1נןתשמישן

 אנל הגעלה, רצריך הטהמירין נדעהשם
 בפעי' והכא , פהנ' וכוכיה בכלי הגעלהעכ"פ
 פש1ט אלא ז הגעלה מהני רלא פסקכ"1

 ,כוכ'ת של שהיה נכלי ט*רי כ"הרנסעי'
 לפעמים, רק חם נלחם בהם פשתפשיםשה'1

 כ"1 בסעי' אבל , הגעלה בהו סהניומש"ה
 משתטשים שהי1 וכוכיה נכלי הרט.אמ*רי
 פע"ל בכבוש או בקביעות בחטין בחפץבהם

 ונם הנעלה. בהו פהני לא ומש.הכקכיעות,
 פש,ט ט.ם ; ל' נסע'"ק שם הט"1 כתננכה.ג

 הפם"נ ופרש עכ.ל, כלל איסור איןשברעבר
 הגעלה בלא מותר רבריעבר במשב1?ותשם
 ק'ה )ס' ניך,ר וגס , נהמין תשטיש, שהיהאף
 רהמיקל בפשבוצות הפם"נ כתב א'(ס"ק

 א1לם , הפמיר לא וכוכית בכלי כרובהבהפמר
 טהני רנד'ענד ססיק ס"ט( )נסיק שםהמג"א
 פ'ג( )ם' בוהוםף" "ערות ובשו"תהגעלה,
 רברי על כתב מטעל1 וצ"ל מהר"'להנאון
 בדיענד רק הטג"א הקיל דטש"ה הן)1הטג"א
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 באיסור אבל ראוריהא אםור רהו'משום
 הני גם וא"ב לכתחילה, אף להקיל ישררבנן
 הלחם בהם שורין היו אפילו גלעזערשה*

 רק ואסירו שני כלי רהוי כיוןבקכיעוה,
 אף לכתחילה ערוי ע"י טוחרים הטהמררננן
 מנהגנו לפי ומבש"כ כ"ו, במעיףלרמג"א
 11ה לפעסים, רק לחם נהגלעזערלשרת,
 אליבא רטןתרים כ"ה למעיף יותר רומההלא
 מותרים גלעזער ההמי וברור פשומ .עכ"פרכ"ע
 וגם הרעות, לכל לכתחילה אף ערוןע"י

 וכן מת'ר, הלא כ"ב( קכ"ה )נבללהח"א
 ברורה" ב,,משנה הובא מאיר" "הביתדעת

 שמולחים חרם יברהניקררותשל כ!וףמ,(
 אמורים , לרל1קים הבשרבהן

 טפני וערו', מלו' ע"' בהובפםחאלאשתמושי
 זוהמא בדו רנפיש מפני א(. מעמים.הני

 רותחין במים פעם .בבל להד'חן רגיליםתיר,
 והחמץ חטץ, בהן שמבשלים הקררות עםיחר
 וע'יי , חרם של קררות הני על גם אזנשפך
 בהקדרה החמץ גבלע הקלוח נפמק שלאהערוי
 בםפר' כמבואר ערו' בהו ולאמהגי חרם,של
 במכין נחתך הבשר ו:( א'. אות י"גבם'

 רסכינא רוהקא ואיכא , לחם עליושרבוק
 פליש" ""עקל להכין רגילין וגם , הצירוחריפות
 חר'פים תבלין ומיני ושומין טלח עיייהנקשה
 יבית נעשו הפכין שעל לחם הפת'תיועם

 המבואר לפי 3( הגעלה. בהו מהני רלאחרוםת
 שעל שלפתיתי~.לחם בעין חמ, כאןראיכא
 בבוש משום גם הקררות יאםרו הנההפכין,
 ב'. באות בספרי הטבואר המעם זולתבציר,
 הכשר רלענין , לאמור יש מליח ממעם גםד(
 מע"י וותר מתקשה המלח ע'"כלים
 ערוי, או הגעלה ע"' יוצא ואינוכבוש,
 המעמים מכל ה( בש"תמשכןבצלאל'/כמבואר
 . מדינא הקררות לאפור 'ש לטעלההמובא'ם
 בלי כל אסורים ממנהנא הלא זה לבראולם
 כל' ואפילן בפכחא, בהו לאישתמושיחרס

 בצונן. רק שתשמישןשתיה
 "הגלעוער" את כת"ר שרמה ד13הי,(
 של לרינו מהי בהםששותין)
 מובא הלא התום' הנה , בע"ן תופפותהפכקי
 שתשמישן בכופות מירי ושם ובבי,י,בהנמ'
 מהני לא ומש"ה חם ולחם חריףבמשקה
 בהם ששןתין י,הגלע1ער" לאפוק' , הגעלהבהו

 ומלבר , חריפות שום בהמי אין הלאהמהי,
 להלכה אנל יחיראה, היא תום' הפםקי דעת הלאזה

 אפילו ובהם שתיה כלי דבל בשן"ע קי"להלא

 המ, נלחם לפעמים שתשמישן זכוכיתכל'
 כמבואר ערו' או הגעלה בהו מהניאפ"ה
 רכלי המחטירים לדעת ואפילו ה'(.)פאות
 שתשמישן ואליביהוכלים ככליחרם ר'נוזכןכיה
 ערו' בהוי מהני לא בקביעות בחמיןבחטץ

 מלןי מהני "גלעזער" בהני מ"מלכתחילה,
 טבואר טדרבנן רק הוא דאימורן כיון ,וערו'
 "בהגלעזער" רטהני ברור א"כ ה'(.)כאית
 2עד פת בהם שרו לפקט'ם אם אףערוי

 . זקן אות'נ,ק
 לרינא, ברור בע"ה נראה טעטיהל'ןממ:לך

 והגלעזער ערוי, ע"ידהקררותאםורות
 באן"ה בםפרי וכמש"כ ערוי, ע"ימ,תרים
 גאונים טרבנים כת,יר ששמע ומה ל,יג(.)כם'

 בהו לאשתמושי. זכוכית הכלי אתשא,מרים
 אוםרים בורא' הם הנה ערו', ע"יבפסחא

 הג"ט בדברי דהלא , חרם של קררות הני אתגכ
 את לאפיר הדכרים כל םונבים עליואשר

 המעם מפ,רש נאמר הנה , זכוכית שלהכופוח
 בפרק : רז"ל , חרם לכלי א,תם רהשוהטשום
 חרם כלי על העירה התורה מעמיריןאין
 היה טכאן לעולם, רפיו מד' יוצאשאין
 זכוכית של כוסות דהני 'ח'אל רבנואומר

 בהן לשתוח אכור השנה כל בהםשנשתמשו
 ככל' דהוי משום וכו' ערו' ע"י לאבפמה
 עכ"ל. לעולם רפיו מר' יוצא שאינוחרס
 בהם ששות'ן זבוכית הכלי את לאסוראנל
 דאיכא חרם של הקררות את ולהתיר ,טהי
 שמענו. לא 11 לאיםורא, מעמא הני בלבהו
 "ערוה בש,,ית כדברינו בהריא מבוארוכן

 חרם בכלי להקל ן א : וו"ל מ"ג( )נסי'ביהוםףיי
 ע'קר לו ד.א'ן ררבנן באימור אףבהגעלה
 באימור להקל אפשר זכוכית בכיי רק וכו'מהת'
 ורמזתי עכ"ל, מהת' עיקר לו ביש אףדרבנן
 נרף מםפרי בההשממה בקצרה רבריועל
 מררבנן, רק איסורם "רהגלעזער" מבואר וכברם"ז.
 אפילללהטגייא. להגעיל מותרים לבתה'לה אףןלכן

 הרושזת ירייו אשארובזה

 סמול, שרוםמשה

 ויגוג/* עהזעח 11ף -י יף--"י,ייף ה,מימן
 שרחה מה והנה הךעתע, יחד-רצ14,(

 הוא בצלאל" "המשכןרברי
 הוכיח רשפיר רבריו, ריש ראה לא כ'מפני
 טימ.ם אלא דאלת"ה , כרותח מ1יח רק"כהי""ם

בבוש
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 רכנוש ניר1שלסי לשיטתז אמי ו' הא ,כנוש
 וא"כ והגעלה, קרו' רמהני לי"נ טמשרומה
 נלי כמ, להגעי5 הו"ל ת:ריה, לטהקשה
 ואי' כרותח הוי רמליח ע"כמשזם אלאי"נ1
 שכנוש רנרים נכמה שמציגו והגם תקנה,לו

 להו קימ כל' הכשר לענין ס"מ ממליחגרוע
 ואינו הנלוק יותר נתקשה שע"יהמליחלח1"ל
 תסיהותיו, כל סרו וטעתה עכ"ל. וכו'יוצא
 רמקשר פ"א הירושלמי דנר' לנכוןועו5ים
 מלח סק'ש( ק"ה )ם' ניו"ר נדגר"א המונאהלכהו'
 מין, חריף יותר רטליח , כחוסץ יןכציר
 מל"עיעו"ש. רנעי כין ה,י רחוסץ אמרומש"ה
 דכנוש שהחליט , שכטכתכו רנריו נרחוונ1ה
 ווה הגעלה, לענין ממליח חמיר כמנושלרהוי
 עצמו את סותר רהט"ו שהקשה וכה .אינו

 זאת הקשה ננר כק"כ( צ"ג )נם'למש'יכ
 'עז"ש. א'( )פם"ק נטשבוצ,ת ק"ה( )נם'הפמ"ג
 או"ח נספר' עמש,יכ כת"ר העיר עידכ,(

 על קגין מקנל "הרנ י"א()נפי
 רוה אע"ג חמצם'י למכור שליח שעושיםטה
 נ1ה, לרון יש מ"ט תפוצות'שראל, נכלמנהנ
 פ"ה מכירה )ה' נרמב"ם רסנואר טהלפי
 אם קנין לעש,ת צריך רלא וי"נ( '"אהל'
 בם' דעיר כבר נוד הנה עכ"ד, שליחעזשד

 ונראה )ל"נ(. ההרשאה נזפח ננאור"המקנה"
 נכלהפרמים, אתהשליחות לחזק נא רהקניןל'
 את למכור בעצמו יוכל לא הרנ אםוגם

 , ע"1 שליח לעשות מעצטו שיוכל ,החטץ
 הופיפו וי,המקנה" סלכיאל" ה,,רבר'רה5א

 אן הנ"ל השלזחים ביר "זהרשזתנהדרשאה:
 נטקזמו". אחר שליח לעשות סהם אחר .ניר
 אונם יארע שמא המעם הנ"ל הר"מופרש
 דהרשאות רומיא שלוחו, ימכור ואולהיב
 השליח יחלה פן הזה הנומח שנקבעהגט

 קנין לעשות נהגו זה מפני רגם וי"ליקו"ש.
 כתנ רהלא חמץ, מכירת שלנהשליחות
 שהשליח מלטר נר'ה ט'יא( )קרושיןהרשנ"א
 ריריה שליח נשלמא וא"ת שליח,עושה
 טשזי היכי ד'דה שליח אנל שליח,טשז'
 מ'מפרן לא ומילי נינהו מילי והאשליח
 נרש,יה דהכא נרצלוני הרנ ותרץ וכו'5שליח
 אלמא עכ"ל. שליח לש,'ה ראלים נקנין שליחאיה'
 לעצם נצרכת שאיננה הקנין מעשהפע,לת
 השליחות, את ומחוקת מאלמת , השליחותמעשה
 שלא אף נמקומה אחר שליח לעש,השתזכל
 שהטשלח נהגו ה,ינ כן מתחילה. ע"והותנה
 כח נותן וע"'"1 קנין מקכל חמץהמוכר
 למכירת הררוש בכל נכלל להרנאלימתא

 בטקומו אחר שליח לעשות שיוכל וגם ,החטץ
 נקודש טררותי ~מרונ חמצ'הכ, אתלמכור

 הרוש"ת ירירו בזה והנני אקצר,ונחול

 סטול, שליםמשה

 ו.מימ'
 נויסק. תרפ"ט כפלז כ"גנעהי"ת
 לככוד והצלחה, אני,מ יברכה,שלומ

 הגדול הגאון הרבידידי
 זאנענפעלר וקיימ ידכ1רי רכיוכוי

 לטקהרות ואב"ד רבשכימ"א
 תו"ב. ין1144ליכ! כעיה"קאשכנזים
 הררויג .והנה . נעתה הגיעתני המהורהיקרתו

 נעים גם היפה נפפרו שמחתיכ,תנ.1
 שעה לפי עליו ענרת' חנינותי' ומרונ עולם"גשם

 ונחמר וטועיל טוב וסצאתיו לפופומראשו
 נרנר נתקורר ל"ה כי' נאי"ח אמנעולא

 בתענית ש"פ ראשון '"מ שהענירהש"ם
 של ס'יע התעני' דרחי היכי כיוססקנתו
 אכילת של המ"ע נרחה ה"נ )כן החגשמחת
 הסצמער כי רטיון איגו לענ"ר פסח( נלילמצה
 'ותר זניחא טו!א זשמחה אכייח, יו נזחאין

 משא,יכ ת"ח להתענו' הותר ומה"מנתעגיתו
 . עכ"ל מצה טצותלענין
 שנינו ערוכה ש"ם תמיהני,הלאא,(מאר

 וכו' אלעוד א"ר נ'( )ל"אננרכןת
 גןר לו קורעין נשבת נר;קנית היושנכל
 זנפרעיו חו,רין זאקפ"כ שנה שנעים שלדינז
 נרייה שמ ובתום' וכו' שכת עונג ריןסטנו
 רהגטרא וכיון חלים. בתענית ר"ח פרשכל,
 רינו, גור קורע נשנת חלום רהתעניתאטרה
 רעת מבואר וכן תשונה. מש,ם. רהואאימא

 הרואה "יכ( הל' פ"א תעגית )נהלכזתהרמכ"ם
 שישונ כד' למחר, להתענות צריך רעחלום
 בתשונה ויחוור נהן ו'חפש נמעשיו1'עור

 שם והמ"ט עכ"ל. נשנת אפילווסתענה
 ומרש , ד'גא דאי למשר הנ"ל הגטרא גםהניא
 שכתנ ו"ל ררננו המ,ימ נכרנת משנההלחם
 מההיא נפתיע נמעשיו ולפשפש לעשותושהינ
 הוא שחינ ורא' שכן וכיון , ג1"ררקורע'ן
 נשו"ע להלכה פפק וכן 'קו"ש.5עשוהו
 כרי ת"ח נו להתענות מותר י'()רפ'יח
 ראשזן ני~ם להתענוה זצריך ד'נז גורשיקרע
 עכייל, שבת עונג שנטל מה לו שיתכפרכד'
 רהתעגית 1ש1'"ן, נרמנ,ים לא , כלל נ1כרולא
 ון"ל: כתנ )שם( המור רק לו, עונגהוא
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 בתענית די1שב עומרין אין נפ' דאיתאוהא

 בתענית מירי וכו' רינ. גזר 5ו קורעיןנשנת
 עגומה שנפשו לפי בשנת מותר שא,תוח5ום
 התענית בשכר שיתנמל 1ח,שב שראה ח5ומועל
 לההענות צריך 1מ"מ ההעניתהואעונגלו,איכ
 והש,"ע להרמב"ם נסצא )שססק"ג(. במ"ו.עי, עכ,י5, שנה עונג ייקר שנטל על א'יום
 בשנת חלום התענית כי כל5 נ1כר 5אהלא
 כיון מררכ' נימי גם יא5יביה. 5ר, ה,אעונג

 נמגי5ה ע"1 ודרשו מרדבי ויעבורדכתיב
 , בתעניה פסח ש5 ראש1ן יום שהעביר)מ"ו(
 מ'יע על עברו ה1ה התענית- ע"י נוראיהנה
 דאיך נת"ר, כדנרי ש5א החנ, שמחתש5

 נוח אין רהמצטער כת"ר כסבדת יומראפשר
 מאשר יותר בתעניתו ע1נג ומוצא אכילהולו

 ת"ח להתקנות הותר מעטא ומהאיבאכילתו.
 והש1"ע להרמב"ם הלא נפלאתי מאד ,בשנת
 ענג, ר"וי ה"מ נזכר לא ח5ום בתעניתגם
 -ה1ה המעם ל,מר כ5ל שיך לא בודאיא"כ

 בימי שעברו ראשון יו"מ גני גםאליביה.
 שהניאו והאחרונים .5המור אפילו אלאסרדכי?
 שנפשו 5דאיש עונג הוי רהתענית טעמאהאי

 -כלש,ן "חושב" ורק שראה חל1מו עלעגומה
 באמת אבל התענ'ת, שיתנמלבשכר -דמור
 להתענ1ת צריך "ומ"ם )שם( הטור פסקהלא
 ומדריק שבת" עונג עיקר שבפל על א'יום

 להשמיענו בא הנה שבת, ענג "עיקר"שביטל
 בתעניהו, רוח נחה ס1צא ת"חב1האףדהמתענה

 מצאנו ולא שבת, ענג עיקר בימ5 ס"מאבל
 להעניהו, תענית טלמיתב שיפמר1הולהפומקים
 המ?וה קים בשבת התענית ע'" כימהמעם
 כדעת לומר אפשר איך וא"כ שבת, עונגשל

 של המ"ע קיימו לחודיה התענית דע"יכת"ר
 שכתנתי כמה וברור פשומ א5א ? החגשמחה
 התעניה ע'יי שעברו 5'יה( פי' )נאוייחבםפרי
 על שעברי וכשם , דחג שמחת של המ"עאת

 אכילת של המ"ע ע5 עברו ד"נ , החגשמחת
 . פסח בלי5מצה

 חסה אני אבל : וו"ל כתה"ר כתב עודב,(
 הר"ן מדברי כלל ה1כירשלא

 אפשר וכי חו"ל דברי שהוכיר רר"הספ"ק
 דס"ל וסשמע ויום, לילה יום שלשת כןלומר

 וי"ר י"ג ביים ,2יתהילו הינו ימי'רשלשת
 רמשמע דגם ימי' 5ג' נחשב רוה דלילהוקצח

 ,יום דל'לה י"ל לתעני' השלישי ריוסבפשוטו
 אכלו וב5'לה כאמוי, י"ר ביום רק גורולא
 ליום וכן התענו אח,יכ וביום כרין והמיבוטצה

 כאמ.ר התענו ולמחר אכלו נלילההשלישי

 הנה . עכ"ל מותר עונג י,תר שהתעני'במקו'
 בתשונה ה1כית' ש5א ע5 הרר"ג שתמהמה

 ההל'כ המדרש שהביא רר"ה מפפ"ק הר"ןדנר'
 ימ,ם ש5שה צמים 'הו יכול בוד"ל:וה,א

 מפסיק,ן הי1 אלא ולאהי1מתים,גשלשהעילוה
 משום ה;כרהי לא הנה עכ"ל. יוםמנע1ר
 תנן דהלא ע"1 פליג רילן הש"םדנאמת
 נאחד מעשה ר.מ אמר נ'( קכ"א)ביבם1ת
 ימים, שלשה לאחר ועלה הגד1ל 5בורשנפל
 טא' מזכיריןסעשהנפים אין לר"ם ליה אמרותניא
 והכתיב אשתי 51א אכלי אילימאדלא נכיםסעשה
 אלמא ע"כ. תאכ15 ואל עלי וצומו ה'()אסתר
 היו אסתר בימי ד'שרא5 מפרשאדהגמרא
 כדנרי ולא 1יום, לילה רצופים ימים שלשהצמ,ם

 ההלים דמררש בבאור כהנ כת'יריהנה . ההליםהמררש
 וצמ1 י,יג ניום לההענותשהתחילו

 ובאמה מ"ז. מ"ו י"דביום
 על' וצ,מ1 עה"פ כתוכ נ'( )פ' דר"אנפרקי
 הן "ואלו ימים שלשת תשתו ואל האכלוואל
 במגילה רש"י אולם בניסן", 1ט,יו י"די,יג
 צמו כי פרש ראשון, יו"מ בד"ה א'()ט"1
 אלא הדר"ג. כמש"כ והוא , וט"1 ט"1ני"ד
 יי1ם רלילה כת"ר מש"כ קשיא הא קשיאאי
 סצה אכלו ובלילה י"ד ביום רק גורולא

 ליים וכן התקנו אח"כ וביום כדין,ודסינו
 ותמוה התענו. ולבוחר אכ5ו בלילההשלישי
 מורה המדרש שהב,א הר"ן לש1ן פשט'ותהלא

 מפמיקין "שהי, נמדרש קאמר רדלא , במ"נכמ. , ב5ילה ולא החמה שקיעת קודם ,ני1םשאכלו
 באנער מהי"ש "הככ כתכ וכן יום"מנעור
 כ"ח( )בהערה כתונ מיב שוחר מדרשהמו"ל
 'ום,י סבע1ד ספפיקין "שהיו מש"כ על :11"ל
 להר"ש נמנ1ההלוי מצאתיואני

 איקנ-

 ו"5
 במדרש האמנם : 11"ל הביא ( א קל"1)רף
 לייה ימים ג' התענ. דלא נראה מונשוחי
 בינה בשערי אנל מקרא, של כפשומוויום

 מוב נשוחר כה; מסים כת"י( הרוקח)5נע5
 ע"כ. חחמה שקיעת קורם מעט שאוכליםדורש
 שמגריל ש,מעים, ול1ה אלקנץ: הר"שוכתנ

 ומפירש שכתנ; למי ו5א ישר'אל,תפארת
 לא כי בליל1ת אוכלים שהיו ההליםבמררש
 י1ם מנעור מפפיקים אלא אררבהאמר כךפורש
 כדביינו מפרש אלקנץ רהר"ש הרי . עכ"לובו'
 מצה אכילת של מ"ע על . ענרו א'נצמ. ביילה אנל שק'עההחמה, קודם א1כליםשהיו
 ל"ה(, )ם' באו"ח בפפרנו שפרשנ1 כמהבלייד
 כ"ו( )בהעיה הנ"ל הרש"ב מפ1רש הכיאוכן



קכנה שטליבמ דהשובות קונטרם דשרכי.249
 : נוסף כת"י בארבעה נמצא וה לפני :ח"ל
 ארבק תשתו ואל מצ,ת תאכלו "אל אחרדבר

 להר"ש ה5ו'יי "מנות בם' . וראית.כוםותי,.
 והי' : וו"ל רגניא ע"ב( קל"ה )רף 1"לאלקבץ
 שפרש טי שראה כהב 1"5 שושן בן'הורה
 תשתו ואל פסח של מצה אפ" תאכלוואל
 שפרש מ' נמטיה אפריון אומר ואנ' , כוםותר'
 פייח( )אםתר במרייר מפירש וכן ק"כ, כו'כן

 אמרה פםח. של א' יוםשלחלהוהריבהם
 אין )וום פםחז הוא למה שבישראל וקןלו

 של '"מ שהעביר אמרין תמן וכו,ישראל(
 נראה אלה טכל הרי יקוי"ש. בתעניתפםח
 טצה אכלו רלא כתי,ר, כרעת שלאברור
 צמו רק כוםות, ארבע שתו ולא הסיבולא

 . רינם גור לקרועלה'
 שהעליתי. טה על כתה"ר העיר עורב.(

 באות ו' )סי' יו"ר בח'בספרי
 היא אם לבורקה המ1ווה רמם'ר רהיכאי"נ(
 הםופר אצל המוו1ה את טוליכין רוב עייפכשרה
 הרכה 1מן ומתארך כשרה היא אםלבורקה
 נם ו1"ל: כתייר כתכ וע"1 נטור. הפסרוהוי
 הפסק רעושה היכא ל" רפשיטא 1' סי'ב"יר
 לאחר ולעניור לברך שדיך בוראי להםופרוהולך

 ותקבעינן שתרנם רו,א קייפ והוא יקנוקשרגנרנה
 וחובת המ1ו1ה בו נקבע יהי' שהביתהס?וה
 ולאהר רנית על המוו1ה לקבוע הואנברא
 נ"כ וה שיך שוב לבורקה שצר,ךשהרין
 הקשר נפסק אם וכקין הקביעות שללהמצוה
 לצורך ש1ה מאחר הפעם עור לברךא"?

 ר,מצוה לצ1רך שהוא טה כל וה"נהט?וה,
 השייך רברי יתורצו ובות , הפםק טקר'לא

 עכייר. תקנה טצא לא אמאי בצ"עשהניח
 כתהייר סרמה איך , בעיני יפיא מארבאמת

 הלא , הקשר רנפםק להא רינא, .הא'
 לפסק יייב( כייה )ס" בשו"ק המובאהמהריייק
 'ר של תפילין שסניח מי : 11"ל כתבהלכה

 והוצרך שיי' הקשר נפםק ההרוקובתחילת
 אינו רקתו רביח לא אמנם אחר קשרלעשות
 טיר' הכא . הנה . עכ"ל וינרך יהוורצריך

 המצוה מעשה ננמר לא הערנה רורוקבתחילת
 אם אבל לחול, מה עך לברכה היתהולא
 פשטיות שמורה כמו , השייי רק אפילוהרקן
 נמייק )שכ ברורהיי י,המשנה וכמשי,כהשו"ע
 י,מעשה ננסר רכבר הקשר נפםק ואח"כנ'(,

 )ם"ק שם המנ"א כסשייכ לנרך צריךהמצוהיי
 קביקתה בשעת הלא מוו1ה נבי ונר"דכיינ(.
 על .עלה והאם הטצוהיי, "מעשהננטרה
 כמה עבור אחרי בורקה ראם לומרהרעת

 הוי רלא הםופר אצל ונושאה ומסירהשנים
 להרוק רומה בתחילה קביקתה הלאהפםק?
 אח'יכ ואס המצוה סעשה נגמרה ראזיותפילין
 במ1ו1ה ה"נ כן , לברך צריך הלא הקשרנפםק
 המצוה, טקשה ננמרה בתחילה קביעתהבשעת
 נוראי מם'רהלבורקה, שניכ השבע בתוךואם
 והפמ'ינ הנרייא לרגוייו ואפילו לברך,צריך
 להניחשברך רברכת רכיון וסי,ל 1ה עלרפלינ'
 של תפייין על נכ קא' יר של חנחתקורם
 ראש של תפילין הניח שלא כ"1 וא"כ ,ראש
 '2הניח קי עייי שברה המצוה ערין ננמרהלא
 הקשר שי התקון אחרי וא"כ ראש, השלנם

 השו"ק שפמק וכמו לברך, צריך אינומשייי
 ראש של הנחת קורכ 'ר של הותן אםשם:

 הניח אס אבל ולברך, לח1ור ואיוצקהרקן
 ומברך מהרק 'ר של הותר כך ואחר ראששל

 המצוה, ננטרה רא1 טשום והטעםעכ"ל,
 ננטרת רימצוה הלא מוווה ננריירנב' גםולפ17
 מםירה אם ול1את הראשונה, קביעתהבשקת
 שאםיא רקת על כרילבורקהה,א 1מןרבאחרי

 נטצא אחרת, ויקח שיבטלנה כשרה'מצאנה
 כקובעה הו' כשרה שנמצאת אחרכשקובקה
 צריך ולכן ,לכאן באו חרשות ופניכמחרש
 הואת דננרא נם"ר' שהנאתי וכמולנרך,
 אבל " קרש" "הארסת בשם י,ינ( באות)שם

 להט"1 אפילו נמצא קימ', כרקימיתפילין
 לברך. צריך מוווה , נבי הנה ורגמפ"גהנר"א
 ראש של הניח "אם רינא האי רעל אמתךקן
 הום'ף ומברך" רקהרק שי,י הותר ואח"כ'

 טמקוטם, כנשסש דהו"יי כ"ה( )נם'ק שםהטנ"א
 מסילא כי רבריו . על שרד" "הלבושיוכתב
 ב1ה נכ כי,א( )בםי,ק המובא השל"ה רעתלפי
 כ"ה( )נם'יק והמחה"ש לברך, צריךאין

 משוכ אי אולם ן יקו"ש בוה לו מם8קאםפוקי
 "והאליה הפוסקים דהיא חרא : איריא לאהא

 פםקו בכיל ט"1( )בם"ק בנרייש המובארבה"
 )בכלל והחייא כהשל"ה, ולא השו"קכרעת
 כתבו הפוסקים רכל אחרי הקלה, 1'(י,יג

 ועוד הפסיד, לא הטנרך אזיכ לברךרצריך
 מימ הלשייה רעת רהביא אף הנרש"והלא

 ואה"כ ראש של הניח נבי הראב"ר ריןבהביאו
 ברין 1ה תלה לא ומברך רמהרק יר שלהותר
 כלל רלא ומשום יברך, א"צ ראל'ביההשל"ה

 אחרי יר .השל הוהר דנבי וכיון ב1ה,1ה
 1מנרך תוור המצוה שננטרה ראש השלשהניה
 מ1ו,ה נבי מכשי,כ א"כ היום, כל רחובתואף

 המצוה, ננמרה כבר הר' כשקבעהרבתהילה
 שניט, השבע בתוך אח,ו לנורקהכשבא
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 ועוד , פם,יה 'מצאנה שמע , טקמי הניראיכא
 הרבה וטן ןטתארך להסופר לנושאהשצריך
 ח )בכ' שפסק כמה הפסק הוי היאוההייכה
 וטברך בביתו מ"ק הלובש טלית לעניןי"נ(
 צייך 3ט"ג מתעטף לכיד,נ"נ וכיאהויךעייו
 השו"ע כ"פ הפםק, הוי דההליבה עליולברך
 הנרש"1 אןלם , חולקע"1 שהמ,יו ואע"פ ,והמ"א
 המ'" יפי כי השיכ רדוזלינה, נסר"ה בקו"אשס
 צריך בודא' א"כ יעוי"ש, דחוין דבריוכל

 התשובה בסוף שהבאתי כמו ולקשותלברך
 הדורש"תהמכבדו ירירו בוה והנני י"נ(.)באות

 נאונו כרוםומוקירו

 ממול. שלוםטשה

 * 1 ן ש4ש ל-י*44ל
 בוימק. תרפ"1 שבט כי,ובעהי"ת
 הרב ידירי לכבוד וברכהיט5וכ1

 טוהר.ר וכו, חו"בהטאיה"ג
 במאלאנמ נ.י מ5אף צבימאיר

 יצ.ו.'
 בםפרו כותכ: בת"ר ותה הניענימכתבו

 ל"ר( )ם' באו"ח עולם""שם
 הר"ן רעת שטשוה ארם" "תולרות יהס'רנניא
 דדעת כן, לומר נכון ,אין הר"מ,לדעת
 קאיהשיעיר ההפסק דקל והר"ןממהבריםהתוס'
 הר"מ רברי ואררבה וכו' ד,וכייות קיולא

 ןיתיות יהשזות יי ולמה צע"נ, והשו"עהטור.
 כת"ר רחשיב הא והנה עכ"ר. תניא ברלאתניא
 'צמרפו ושבסוף שבתחילה שהאבילה תניאלא

 ה,א הר' רהיא א( קשה א,ש, כרילשיעור
 וו"ל: ר' פרק ביומא מפורשתתוםפהא

 אכילה סתהילת 'ש אם ואכל וה,ראכל
 פרם אבילת כדי אחר,נה אכילה סוף וערראשונה
 בהל' והמ,ים עכ"ל. מצטרפין ואםלאואיןמצטרפין
 רו1וספהיא רבר' רגיא הי"ר( )פ"כ עשורשכיתת
 מובא הוה וכלשון , הרמב"ם לדברי למקורהללו
 רינא האי בת"ר חשיב קא ואיך וש"ע.בטור
 כ': רכתב הא על לתמוה 'ש ב( הניא1ללא

 אכילת במרי כוית על רק הוא הנטראדלמוד
 אבל , אכילה מקרי לא טןה דב'ותרפרם

 שעור והלא כן, לומר תיתי טהיכיככותנת
 יש הנה עכת"ר. אכילה כבר טקרי לאכוה

 נבי ככותבת שיעור הלא כ"ת עללהתפלא
 ימל כגדר רק "אכילה" ככלל נכנס לאיוהכ"פ
 נ( א'(ו )פ' ביומא שמפורש כמהעתעונה"

 דמתהילה הרמב.ם בכ1נת לחדש שרוצהומה

 כניי וית בל האכילה שתהא בעינן פוף~ער
 מן אסוי נוה הרןש הנה ביצים, נ'ש,עןר
 ער האכילה שיעור של ומן רמאריךהתורה
 כשת' שיעורו הוי ככה1בת רהלא ביצימ,שש
 יע,י,ש(, א' כריתותל"ר כמנוארבמסכתזיתימ
 כמבואר ביצים כשלש רק הוא השיעורובאמת

 ? ושו"ע וטור ברמב.םבהריא

 טוצקים הרמכ"ם ררכרי אחריוכמעיןה
 מסק וכן נבון, יסור עללהלכה

 קי'ל הכי ב,דאי ממש, כלשונו ושו"עהטור
 מצורפת ושבםוף שבתחילה האכילה רנם ,להלכה
 שם שבתבו והר.ן והחוס' . א"פ כרילהשיעור
 הוא פרס, כשיעור לאכילה אכילה ביןהפמיק
 ה,תולרות רברי שם שהבאתי כטה רוקא,לאו

 )שם בספרי שהבאתיהרא'ותדכמ5ב:י4 . כן שמירשארם"
 אפרים' ה"מטה בשס ה'(בא,ת

 כן פסק הנרש"1 רנס להומיף יש ,והח"א
 נ'( אות תרי.ב )בכי' שלו בש,"עלהלכה,
 כגון. מצטרפןת אפילות ב'וו'ל:
 מעמ ואכל וחור והפפיק מעטשאכל
 והוא מצטרפין לכשיעור שהשליםער
 פוף ער ראשונה אכילה מתחילת שההשלא
 אבל , פרם אבילת מכדי יוו;ר אחרונהאכילה
 מצמרפ.ן אין פרם אכילת טכרי יותר שההאם

 הרטנ.ם על רוקח' .,,טעשה נספר ונם .עכ"ל
 נם רחשבינן הרמב.ם מלש,ן הוכיחשם,

 יעוי"ש. רביעית שתית כרי לשיעור עצמההשתיה
 שבתחילה והשתית האכילות רנם וברור פשומא"כ

 .ררכ' במפר הלומראיתי "ש'עורדב:עיקר4 להשיעהי. מצטרפותושבסוף
 "אכילת בשיעור ט'( )בסי'הוראה"

 עשר אחר ביצים כד' שהיא רש'ל שיטת ולפיפרס"
 הרמב"ם ולשימת סעקונרין, ותשעמינוטין
 שמונהט'נ~טין דהינן מןה, רביעי חלקפחות

 "מלמר ובספר יעיי"ש, סעקונריןורביעוששה

 אכ.לת רבשיעור נתכ ה'( אות קי.ג )כסי'לה,עיל"
 מינ,מין, וחצי שבע שהוא להקל נהנופרם
 ח' 'סת'ן בקל יוכל ואם , שעה שמיניתרהינו

 עכ"ר. רק"נ ם' חאו"ח מהרמ"ש ע'מינ,מין,
 הנקוב מרדכי. "תכלת המפר בפתיחתאולם
 וכן בןה"ל: מביא 'איר" דבר "פתר3שם
 הנשנב הנאון וקרושו על'ון 'ריד ל'הגיר
 הי"ואב"ר שמור'יצחקאלחנן מרבן נרולברורנו
 כי יצחק נהל ,ם' 'צחק באר כ' בעה.מ קאוונאדק"ק
 אירופישע, מינוט חמשה להטהין וכא מורההוא
 מ'נוט תשעה ובין מינומ שני בין מטוצעשהוא

 1כר להורות ראיי וכן הנ"ל, םופרשבחתם

עכ"ל
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 תלו' וכ'1 1'(, ה, באות' )שם נספרי וע'ן ,עכ"ל
 והמבדכו הד~י"ש ב,ה והנני החולה.במצכ

 בכ"ט.

 סטול. שלוםמשה

 ה.מימן
 תרפ.ט תמו1 בויםק ה'בישע

 הרב לכבוד וברכה שלומ21יכ1ערז
 מותר"ר וכו, צם"כהבי

 משארנוטשפקי הענידחנוו
 בפולין. גאלין ואבד"ק רבהי"ו
 העב~דה ולרגל. בעת., קבלתי13כ:דזבך

 כמררן על'להשיב העמוסההרבה
 והנה הםליחה: כת'ר ואת השובתי,נתאחרה
 "שס ה'קר ספרו קנלת' טא1 הן כוהכ:כת"ר
 הנין ודין הנהנין, ברכת עליו ברכתיעולס"
 השטרי בענין ובפרט כעמו עשה טוב אשרלי

 נם רב תועלת יב.או ושכת לפםחמכירות
 עי:תי כי נאמן .ולא,ת , וכו' וטובהקיםלמורים
 להור'ע טוב אטנע אל במינו הנפלאבספרו
 כאו"ה כ.ר כם' מ"ש כדכריו שהערות'מה
 בדברי להג', נ'ל היה דמםתפיגא "רלולא ר':אות
 מע"ש" "ממרה צ"ל מעשה" "חסרה רבמקוםהב.'
 בפרעםנורג הנרפם בטי עינתי הגהתו בעיקרהנה
 .,מסרה במוםגר נדפפ ננ"י )שם תו"רבשנת

 עינת' שוב ובו' כת"ה כם"ש .הואמע.ש,"
 כט1נקאטש( ממוש )הנופם ע"ה ס.' פל"ו;נסמ"ג
 וכפרוש בנ'ע שהוא כמו הלשון. כל שםנדפם
 כת'ה .כמ"ש והוא מע.ש" "מסרה שםנאמר

 .עכ"ד
 הנירםא ולקים לחפש שהמריח לכת"ר ת:דהי34נ

 את ולשמח הב,יי בדבדי הואתהנכונה
 )סי' באו"ח בספר' שכתבת. מה וברבר ב1ה,נפשי
 'ום שהעביר מררכי ו.עבור ג'( נתיבל"ה
 הם"ע בטל איך וקשה בתענית, ש"פראש.ן
 שמעוני הילקוט ע"פ כ'ה תירץ וע"1ומצה!

 'מים נ' צמים היו והאיך 11"ל: תתרנורמז
 מפפיקין שה.ו אלא מת'ם היו ולא ~וםלילה
 עכ"ר. ליתא הקושיא מעיקרא א"כ , יוםמבעור
 במפ"ק בר"ן הובא ה1ה המררש באמתהנה

 דהלא כלל, ארוכה מעלה איננו וכ"1דר"ה,
 ואיי יום" מבעור מפםיקין .שהיוקאמר

 יוכלו
 מציז, תאכלו כערב של המ"ע לקיםע'"1

 אכילת ע"י ריצאו וי"ל רוקא! בלילהרחיובה
 רהלא יום, מבעור ומפםיקין אוכלין שהיומצה
 שבת של אדם טתפלל כ'( כ.ו )ברכמןאמרו
 וכן , הכום על קר~שה ואומר שבתבערב
 '"אד הל' כ"ט 9' ש:ת )בהל' הרמב"םפםק
 קרוש יום שמכעוד אע"פ שם המ"םמרש
 , עכ"ל זה בקרוש לאכל לערב לו מותרוכו'

 המנחה ובפלנ פמק א'( )רם'ו בשן"עוכן
 ועי.ש מיר ולאכול שבת ולקבל להדליקיכול

 אם חקר "( )מיוה והמנ.ח )סל"א(.במנ"א
 ואח"ז הלילה בתחילת שערות ב' ,הביאלא

 רצדיך נראה היה לכאירה שערות, ב'הב.א
 מקודם מה"ת טחויב היה לא כ' מצה,לאכל
 הובא מי~ינא רבנו.טובי' לשיטת אולם מדרבנן,רק

 מפלג שבת בקר~ש רי~צא שבת ובהל' מנילהבמרדכי
 , תורה של י"ח מ"ם ררבנן אלא שאינו אףהמנחה
 קודם שאכל בסה מצה יר"ת יצא ה.נא"כ

 .,עו"ש
 המנחה, שטפלג בקרוש ריוצא םוהמב:דאר

 'קדים אם מיה באכילת הדיןוכן
-'לאכל  המנחה מ"לג -:- הרחק בשעת 
 הנ'ל הר"ן דכרי בבאור י.ל ול,אתיצא,
 שבסעןרה כלומר יום. טכעור ספסיקיןשה'1

 מצה א, אכלו המנחה מפלנ שהיתההמפמקת
 קימו ועי"ו , להתענות והתחילו הפסיקוואח.כ

 אולם . בלילה מצה אכילת של הם"ע אחאו
 אכלו שלא מפרשא ב'( )קכ"א יבמותהגמ'
 הנ"ל, הטדרש נדברי שלא 'מים, הג' כלכלל

 המ"ע א, עברן בודא' הנ"ל רהגמראואליבא
 )במי'1'(. לע.ל בזה שהארכת. וכמהרמצה,

 בכ.ט והסברכו הדוש"ת בוהוהנני
 סטול, שלוםטשה
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 ר4ב:4 המפורסם הנאון חותני מר כבור פעל טה רבש, בת בשער להוריע הפעםכבואי

 הענקיא יציר.היו אותן כל אה לדקיף כוונתי אין יצ"ל, ראבינאוושמררכי
 לכל תפתיע וטטש , הט,הירה די,קנו רמוח תושקף שבהן ' , היהרוח וחכמת התורה עלוהמופתיות

 ,צ"ל הנאת יצירות את לוואר . מהכיל המק"ם פה וסצער קפן כי , התורה ופניני עכקותמבין
 הנאונים כחותיו ואת , יהחכטה היראה , הת,רה חלקי לכל ומשתרעות המפעתפות , הנוונ.םרבות
 והאטנה הנלהבה וטפירותו בפו, המפולאות התרומיות טרוהיו ונם ומצ~ין, נפלא וחוקר מבקרבתור

 לתארובחנמונות שנוכל כרי לוה, צריכים היו מיוחר ובאמתסדור החורה. קרן *( והרמתלהחוקת
 העתים צוק טפני , לראנוני כעת שא"א מה , ובחכמה בחורד המיוחר וררכו , וטקיפותפלטות

 ובילמים קצרים כקויב לטמור רק אצמטצם ולכן וה. ספרי בהרפסת שעלו הסרובותוההויאות
 לרורות! לברכה אחריו זצ"ל הנאון חותני מר שהשאיר הננוז והאור הטמוןמהאוצר
 להרטביים החוקה" ה.'ר כל עי ,2ילמה" "כה"2נה הענקי ס"רן הוא טטתיתהמתעה

 צרופ.ת והנהות עתיקות, ונוכחאות נירםאא שימ".( ,.סשנה ס5רו נה,ומח זלשננו הכוללו"ל,
 עם הראשונים מנרולי יקרים פפרים ומשארי , וראשונים קדמונים ומרפומים ישנים טכ.יומתוקנות
 ול,קק להניה , כתיבוה רב ובעיון , טוירןת עינים אשר , טסנירות בפנים וללבן לברר , והאר,תהערוח
 החזקה", י,נירו ו"ל היטב"ם נתב אשר הורה" "משנה ובאינוה בכמות הנרול המפר אתולצרף
 1 נעש והשבושים , והטרפ.סים הסעתיקים ע"י ושבושים קטשונים ב. עלו והזטנים היטים ברמיתואשר
 קנאתי ולכן החתום, כספר הוה ה'קי הספר והיה טהמשינים, ההשנוה נהרבו ועי"ו כאורחים,בו

 ע"י ווהרו יפעתו נחהלל חושר והנחטר, הבהיי ולמפרו ז"ל הרמב'ים קרושת לכבור גרולהקנאה
 הנושנים, השבושים והסירותי תקונים, אלפי תקנתי בס'ר ועתה והפעותיכ, השניאותטרנית

 וכאשר , שונים יחלקים פפרי את וחלקתי . וברה תמה , ו:ורה הטשנה תהי. , הטשנהובהשלמת
 עם החזקה' ב,,יר אשר הסרויקות והנוסחאות התקונים כל יבואי הזה ובהחלק בהטבוא, כ"זיתבאר
 ההשממות, רבר על ונם להסקורים, ובנוגע והבא,רים, מחרוש'ם נחת~ז, והיאי קציתןהערות
 חרשתי ותקנתי, והנהת' אמפתי אלה וכל - טיוחרים, בחלק,ם נולם באים )הטענות,ולהשנוה
 שלטה" "משנה המפר על עכ"ל. ראנינאחיץ קררכי רעת לארם החונן ה' בעורת 1"רשת',ובארתי
 הנאונים גאוני כל לפני למראה הזה'היה הםפר האחרונה, נשימתו ער כחתזיו כל אתהקריש
 טכתבים ימההלוף . בישראל שהופיע המזהיר הכוכב אותו את , ממש הפליאו ובולם , רורנישל

 והערצה כבור באיוה נראה , הרור וחכמי נרולי , נאיני כל עם שעטר ובהככה בהורההתטירי
 בו קשורים שהיו הנפשית אהבתם נרלה כטה וער , בפרמ הענקי ולכפעלו , בבלל אליוהתיחסו

 . ק~רש אשבשלהבת
 : ירי תחת הנטצאים המכמתם ממכהני חלק , במלה מלה , בקצור פה מעתיקדהבני

 לפ"ק. תרט"ה שנת לעשירי, מ' ב' יוםביאליספאק,
 ובמכהבו נבונים, מפי שמעתי תהילתו אמנם מלפבים, יי נודע לאלאיש

 מהנאונים טכתבים שני רק בוה מעתיק הנני היויפת, להחקת תיויה עטיש לזכר*(
 במלה: סלה נוסחם 11ה אליו, בעצמם פנו שבכי"קהארירים

 תרס"ה. וני ה' ררך ושטרו לסרר ה'ב"ה
 ודעת בהשכל חוסך וטחומקי סעין חו"ב הגדול הרב ו)די"נ ה' ידידלבבוד

 פנימ" "קווש א. נא גישר"י "",ר"ה פן,ות ג,יס לשנת "מתגשריס יפה אול5נא נניה. ה' ל15י היוקגיס אלה עגורייהס ג1י הרימ, אשר רל'נ הזסש" עשרים יד 1=תם היוסת את נ.ה ראבינאוויע מ'.מררכי ה,יראת
 וגה ה' יהן גהוגי

1 יחו" ע?י" ירנו ג' יויי"  גס ייפו ויא ""יס ען בסנסני ויאח,ו הורך גו שמנדיין ה1ו,ל נ,ה 
 מלח ברכה רשת שבעתים נאוו יאידו עימו אדיאל גיין הירה להגריל ההפץ ה' לפני זברו ניהי וכר התור" תבוה יבואו5ימים

 וולאזין. בק"ק ר"מ ברלין יהודה צבי נפתלי  בעמוה העסיס ג1פשתפניס
 רארין. לפ"ק תרם"פ ויצא ר' יםב.ה

 י"רפאן ש""11יס ה' 'תן וה ונונימ הן' ישינהנו עי רו"נ "" הר לייע שם אריש אוש'א. "ראבינאוויץ מררכי מו"ה כק"ש וכוי י"א מוע"ה החו"ב הגאון הרב כבודאל
 הטה1, מאיר ישראל ומכנש מי,'רס נגחסץ גח5גס 'שראל "ול' ש"ר בהוךג,רוג
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 ושלם, החכם חו"ב המובהק הרב הוא ברבתי אשא לו נכוניס, דבריםראיתי

 הרב המוב בשמו נעלה ומאד בתורה היילים רב מופלא, אומן ליודעיו,חמודות
 כולו. אומר בבוד לו, אשר ולכל לו, שלום שי' ראבינאוויע 3(רדמיר'

 בס"ר נמצאו כי אחש,ב בצדק כ' לנת"ר אומר כאמת יו'. הניעני וכו' המוכ"1 ע.ימ:תב,
 בהלכית אחת הנהה לו הראה שרומע"ל המ1כ"1 הגיר וכאשר "נינים, ת"י הנמצאהרמנ"ם
 אך כך, להניה צריך כי מסכיתי הוכחתי ארוך פלפול אחר בחי' אשר הראתיו ואנכי ,נוירוה
 1ה בכל אילם האמת. יתכרר א1 ישן ברפום כן נמצא באשר אטנם טעצמו, להגיה ספיןטאן

 מוטל וחכמתו תורתו סעלת שכם על רק הוה, הרפום גירפאות צרק1 מקום בכל לא כיארמה
 אשם הכ"ב( )""ר "סוהט.ק בהל' "יהרטנ"ס(. י"יייה "י'" )יני"י וכו' , לרחק ומה לקיב מהלעין

 לטר דנרד כריכין כמה אטנם 1כ1. כו"ע ?~וחו ככר וע"ו הנדולים סן או הקטנים טן באתלוי

 דברי הארת כאשר ע'ניך ויא1רו וכי בלשון וסיושבת אמת.ית ישנה נירסה לנו הביא אשרדכי
 ידירי ואתה וכו' כמוני לרל וגם ילא'תנים התועים לאבן הי אשר הנושן השבוש הפירותרבנו.
 עיני הטאירות ההנהות מעליותא מ.לי הני לפרסם עצמה ורוב .חיל והנבר והןסך ואמץח1ק

 עיני להאיר ויהי' הע:קי טפעלו לאור ויוציא בעורו יהי' ה' , לב ישרי כל יהללוךחכמים,..ואו
 לו. אשר כל ואת א,תו יברך וה' קרשו, דברן "ת בצמא והשות'ם רבנו מימ' השואביםהמענינים

 מקרב מברכו הדו.ש ירידו וברכת כחפצו ו:בודנ פארו 1ינרל הוד1 כו.ת 1'הי' וטאודו נפשויאמץ
ב. נ2כוהה. כ(איר והריומ כהן עמוקולב
 בילםק. פ.ק לפ"ק ונרבחיך סיון ר"ח א' יוםבע"ה

 חכם וע"ה מיני בחד.ת חומ,ק ההיג ידידי מכבוד אךי שיוחה ידהנה
 אשר מסקירל נ.י ראבינאדויץ כ(רדכי מ, כקש"ת אוצרו היע ה. ויראהוסופר

 עפ"י הרטב,ש פפרי את ולו;קן להגיה רבה בשקירה הקודש עבורת שעובר בשנים רב1ת1ה
 רבים, ושנוים רבות נ1סחאוה מצא אשר הגרולים בביבלמאקען .יד כתב שהשינ ישניםנוסחאות
 כשנת וצ"ל.נמימציא "דוואה טהר-ם האדיר הנאן ע.י הנדפסים הדטב"ם ספרי ה,ייגוביח1ד
 וכר, הרם"א 11"ל 1"ל, עלהגהותהמהר'ם יורכטהדרך וצ"לבםי' טאורעינינוהרמ'א בתשו' ויעויןשש
 וסשמיא כלל בנמצא ואינם לאורפ כלל ןכ.נו לא פרוואה מהר"ם הגה1ת עם הרמב.ם ספריוהנה
 וינעהרבה ועטל פרו~אה מהר"כ הנהות עם הרמב"2 פפרי שהשיג הי"1 מררכי מ' להה-ג וכ'קא

 אין כמקומות הרמב-ם דכרי לנכון יעלו ועי"1 יר, ובכתבי הראשונים ברברי נם גרולהבשקירה
 להסכטה, נצרך כוה 'נשנב רבר הכי הסה ואני הפכמתי, אח הנ.ל הה-נ בקש והנהטמפר.

 אמוני של1טי עמנו נדיכ' את לעורר רק נאתי ולא , יהל ני השסש א1ר על הסנמה נצרךהכי
 מטש שיש בסיוע אותו ויסיעו בידו שיחו,קן מאר מהו"1י עליהם ננה התורה אור אשרישראל

 המרנלי1ת ואת ה,ה, והמופלא הגנוו האור את לאור 1'1ציא המוב. מעשהו את שיבצעבכדי
 הנשנב הנדול לרבר שנכנס חלקו ואשרי לו ואשרי הנ"ל, הה"נ חירש ואשר טצא אשרהמובים
 הנ"ל, להה"נ מרובה טוכה להח,יק תןה.ק אהבת ויקי ממנו נככה לא אשר לכל וסה-אויהוה,
 הוה, הנטל רבר לאור לה~ציא בע1רו יהי' המקום תןה"ק. הוני לכל יעשה נדולה ט1בהאשר
 דברי את יקים אשר ברוך כוללת בברכד יתברכו ה1ה בענין הה-נ את ועו1רים המסיעיםוכל

 סעשהו את לבצע הה-נ שיוכה לה' המעתיר תוה"ק לככוד המיבר רברי א"ם, ה1אתההירה
 כלפק. החט.ק שמערנפעלד ציון בנן דמוגסר על1לברך

ג.
 ," כ.ה סאלאווייציק הלויחיים

 דלימא.בריסק התינ"ח. תטון ,, ב,
 לאסוף לבו אל נהן ססשדי ראכינאוויץ נ"י מרדכי ר' מ' הויב הג' הרבכבור

 פלפול בדברי בוה משלו,לבאר באור .הופיף שביניהם השנויס כל ולצין ברמב.ם ישנ1תנוסחאות
 ויראן כחו. ישר וע"כ הת1רה, לתופשי ומוע'ל מוב הכור ה1א כי ומובן ישרה, כסכראוהלכה

 חבןרו להוציא שיוכל בו ויח1יק1 כןה ושקירתו עמלו רונ על וברכה טובה לו להח,יק עמנויקירי
 נאום וברכה טזב בכל מבורך מובה נעין כוה ותומך טסיע כל והי' נדפס, ויהאלאור

 מאלאווייציק. הלויחיים
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ר.

 קארלין. חרג"ט תשרי כ"ח 1' יוםב,ה
 של עומקה יתוך יורד חו"ב, הג', הרכ א,כ אסתי ואשר וברבהשסום

 שי"יי. ראבינאוויץ כוררכי מוה"ר יא.מ,הלבה
 והמועיל הכביר פעלו את ומוקיר מכיה והנני , מאר רבריו עלי וערבים יקרהו נועםהנעני

 רבנו הנדול להנשר החוקה בהיר ישנים ובדפוםים בכ,יי שסצא הישנות מהנומחאות הנירמאותברבר
 , השלסות בתכלית ומשוכלל מתוקן רבר מת,יכ שיצא שכמותו חכם על ומיבטחני , ,"להרכב"ם

 לפעלא אמינא מראש ואןלם לרונמא ק,נטרמיכ איזה כת'ר. לי ישלח אם לרצון לי יהי'וטאר
 רבים עיני להאיר לאור היקר מפרו את להןציא בעורו יהי' הטוב וה' וחילו כחו וישרמבא
 ספדן את לקנל סעם הנדינים זמכדי אוהני את לעויד הנני נכון לככי )ככל , ו"ל רכינוכדכרי
 מאד ונכבר נחוק פפר אמנם כי חפצה, ונפש ובלב טבא בעין לאור יוציאנו כאשר אי.ההיקר
 לאחיעור לו ויהיו הכביר מפעלו ערך את לדעת ישכילו שלמים וכן רבים כי ותקותי רמר.ספרו

 לכל נו ברכה רב אשר כזה נחןק ספר לאור להוציא החיש למען הר19ם בהוצאותולאחיסמך
 פלפולים ו"ל הרמכ.ם רבנו בדברי להכנים מבלי אטתי ובשכל ישרה במברא ה' בחורתההונים
 ~לכל לכת"ר יעטור הל,ה הנרול רבנו של הנרול וזכותו בהם. נתכוון לא מעולם אשר,רים
 כל שמש1 שיא תימייש זע"י בהדפום'ם שנשתבשו המקומן בכל נתינ להאיר נשרו יהיואשר

 אשר "ל לכת"ר בתודה והנני ,י"ימנ"ם( נ"יייה מי"ת )ינווו וכו' ובבא בוה חלקם ויאושרצרכם,
 להעיר כת"ר ימצא אשר ואת וכו' בו לעין שיומיף מבקשו יהנני הלכות" "פמקי בפפרי עיונושם
 לו. מבין ולב טעם מוב כי אראה באשר לי חביבים יהיו ורבריו אלי לכתוב נא יטיב דבריעל

 ע"פ להפיק ~ושיעו פעלו את הי"ת וירצה עניניו בכל אטיתי באןשר מברכו נלו.נ ירירוואשאר
 טינמק. שפ,ק כ~ר4יד*מאןו*יד4 ונ"ש מלב באה"י טברכו כערכו מוקיךו ותוש;ה תויה רורשי לתועלתתבל

ה.
 1"ל הרמב"ם הנרול רבנו התורה נשיא ישראל נשיא הנשיא יבא ובו יפתח חרששער

 בנו תהומ~ת יררן שטס יעלו וארמנותיו מבצריו רטים במו ויבנו שעריו באו עולם גאוניוכל
 תוה"ק, שערי באי לכל כירוע וחתןמים טתומים והם קרוש טפה שיצאו ברברים מוללית ושפכוריק
 אישהמודות, ונוגהיומביב וחביב, אהוב יד"נ שפתח החרש השער עלי שפרה מהועתה

 ונקי זך טשנתו וכקי חריף ולהפארת יגאון עדיו הג. הרב הייה ומדות,במעלות
 1-1 ממקייל ראכינאוויע כ~ר4דכי מוהר"ר ושלם הנמ ה' לדבר וחרדירא

 ומצא' הנרולים בהביבלאטיקעם הרמב'ם של החזקה היר לחבור 'ד כתבי על ינע רבותששנים
 שתצא הרבר וכדאי עליו שהשינו. השנות טהרבה החי הארי טוצל ובזה אחרות נו0חאותבהם
 הנ"ל להרה"ג ואחי,סמך לעזר להיות שם ואנשי גבירימ ורבנן מרנן פני ואחלה הדפוםלאור
 עלי ובל.נ הוה והנכבר הגרול הארם מעלות עצם מצר והן הוה הרם הענין של הנושא מצרהן

 נאם לפ"ק תרנ"ח מיןן כ.ח עה"ח באתי וכו' באהבה חבורולקבל

י, .נאווהרדוק. הח""ק עפשמיין הלוי מיכליחיאל
 עש"ו. י מעםעזרי

 ובחכמה, בתורה המאוה"ג הרכ חכיבי סידידי מנתב השגתי לנכילשמחת
 כי הי"1 ממקידל ראבינאוויטי כוררכי מוהר"ר כו' המדעים כסיל ובקי.חריה
 האלהים איש טשה לרבנו חורה משנה פפר על הכולל חבורו להשלים מטרתן אל קרובהנהו

 אשר מעטים הרטב"ם מפרשי כל כי היום, ער הלוה כבושס ב,ן לא. זה חבורו 1"ל,הרמב"ם
 להצריק טרחו אם כי רבנו, בה הלך אשר הררך 11 עליו שיאמר וישרה פלולה ררך למצואטרחו
 זקניפ טעם יטעם אוכל היך וכל הראשונים, דרך 11 שלא יורעים שהכל וחריפות בחריצותשיטתו
 בממר הנרילה ירו את משה רבנו הראנו וככר מרעתנו, ריבה רחקה הראשונים ררך כייודע

 בכל ויחפשו בחבורו יעסקו שהם חכמים תלמידי של לחכורה חבורו שיוממר צריך הי'כאמת לפניני שם אשר החורה זאת וע"כ יחד, ויושר ורוחב בעומק הניון במימב למד איךהמצו~ת
 התלמוד בים בררכו משה רבנו הלך אשר הררך את יושר לארחות יבואו .למען הראשוניםספרי

ןעקבותיו
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 מררכי רכי המאוה"ג הרכ ירירי כי כשמש לכ(, שטח מאר ומה יכים. כמיםועקמותיו
 , תויה המשנה נת'כ1ת להאיר וישרה חדה כקורת כרוח , שנה כעשרים 1ה לכו שםראכינאוויק

 ויטצא הספרים עקר מכת' הר"מ םפר' ומכטה הנרפם'מ, הרמכ"ם ספר' מכל מחופש כחופשויחפוש
 שונות נוסחאות מצא כן , רבנו טרכרי תמ.הות הרכה מסלקים הגירסאות שש'נו' שונותנוסחאות

 ה' וכהו , עדנו היום מכתכו ולפי . הטהורים מימיו את רכנו שאכ שמהס ותופפתותנהתלטורים

 הלוה, וכחכטה. נתורה הגרול האדם את ירעתי רכינו. כרכרי ותקונים חדשות אלפיםכעשרת

 , לכך שוכה חלקו אשרי אמרתי כן על , 1זרי11ת בבקור ענין כל והשקפתו והישר החר מנמואת

 והאחרונים הראשונים שהמכימו , משה רכנו כדכרי האפלות מכואות להאיר שנ1כה רורנוואשרי

 לעוור לנו חסר כל,ם בשר, והרי שולחן הרי אכל הגטרא. כדכרי כמו כדבריו לרקרקשראוי
 לתת כוה 'שתתפו יחר, נם והשלמים היראים והאד'רים, הנכירים אשר כיאם הדין רבאלנכרא
 ככ4, השלם הארם ע"י שיוצאת כוו שלמה לסלאכה ראו' כי הלוו, ורחכה גדולה לפעולהידים

 יר 'תן אלינו, לה' טי הפרטים. ככל לעינים קילורין שיהי' וההדור השלמות כתכל'תשתצא
 בחכור עולם ולוכות רטים, נטו עולם, א,ר , סשה רכנו נדכרי הכרורה הלכה 11 ה' כיתלכנות
 וגם הפעולה נם כ' לפעלג, הדכר להוציא גרולות כנרכות טצוה לרבר וישתתפו , הלוההיקר
 משה, פני אור להאיר כימים לילות שם אשר המאוה"נ הרכ הואשיקבל וכרין ל1ה, רא1'םהפועל

 חותם הנני 131ה רכה, טצוה גוררת ומצוה מצכו, .להאיר עליו נם 'תפשמו אורו קויאשר
 ועווריו מסיעיו וכל המונמר, על לכרך ית'ש ה' שיע1רהו המחכר היה"ג גכר לראשככרבה
 לרכר ומסיעים העוורים לכל תעמור האלהיס., איש משה רכנו תורת ווכוה השמים, מןיתכרכו
 נאום 11אלקאווישק לפ"ק תרנ.ח ם'ון כ' כו"ח .בצדקה המרכר הכ"ר הל1ומצוה

 פ.ק. חופ"ק עליאמבערב ז"ל מוהרר"מ בהבאוןיהונתן
 הגאכ"ר 1?"ל ברלין יהודא צבי בפהלי רבי מהנאון אריכים, המכמה מכתכי 'ש והמלכר

 הנאכ"ר גימפל ב1רדכ' רבי וטהנאון י?"ל, ברלין היים רבי הגאון ומבנו , 1ולאוין רק"קור"מ

 שהם טפנ' פה להעהיקם אפשר שא, ע?1טה, נפשית ונידיד1ת כאהגה נכתנים !צ"לראוינאי
 מפורסמ'ס, נאונים מרכנימ והערצה הסכמה . מכתכי מאר הרכה עוד וגם . חר"ת עם טשולכיםכולמ

 כולם. את 5הכיא כש1'א אפשר אי הרפוס הצא,השטפגי
 אחרי השאיר שלמה', .משנה 1ככמות כאיכות הענקי הספרומלכד

 עשר שלשה עוד
 הנלי האמת" "ומנאת ספר א( המה ואלה ככת"י,מפר.ם

 וחמשה עשרים )ישונוכההקרמה(
 הישראלי העם ככןר אטנם הוא ככורו ואשר ז.ל 'הימכ"ם של ככודו על להנן נפלאיםמאמרים
 על שוגוה ופעג1ת 1,31 שטנה דנד' הטוצ'אים הסןפרים אלה נגר , כולה התושכע"פ וככוד 'כ1לו
 1.ל לככ,רו קנאתי ואני , כפומכ' וכייחוג'ם בטכה"ע , 1"ל הרמכ"ם מרככה והרנול הנדולהאיש
 למען 1ה כספרי יחר המאמרים את וסדרת' ואספתי , המענות כל על מספיקות תשופהוערבתי
 הנפלאיס, חכ1רין ואה 1ול הרמכ.פ את ומחבכים המוקירים לאלה לתוע5ת , 1למשטרת ל1כרוןיהיו
 המה מהכל אך - עליו רעה רכה והמוציאים , עליו הטוענים של המעג1ת כל כי רעתולמען
 המענות על ונכוחות נכ,נות תשוכות כההקרמה( )לשונו הכולל ד*בבר*. "ך1עלכ( םפר נ(יחר,

 דנר על השכחה" "אומר בספרו אסף אשר , ו"ל נרלין ישעי' ר' הנודע .הגאון של ,והפליאות
 נרולי ושארי והרטכ.ם .להלכה, לרינא והנונעים , כתלסוד המפורשים רינים מהרכהההשממות
 ופליאותיו מענותיו נל את ת"ל הסירותי הוה נבהמפר כספריהם! השמיטום הראשונים,הפופקים
 בטהכ"ה כי 13ה 1הראוי הפוסקים, גדולי על מטענותיו הרכה וגם כיחוד! ז"ל הרמכ"םמעל
 וכהפוסקים כהרמנ"ם ההשמטות מעמי וגם כהרמכ,ם והרינים הרכרים מקורי הלוה הטחכר מ"רב.נעלטו

 של כ1כות1 להפיך הענינים הכרח כפי הש"ם כסרר טסודר והוא כצרק! הדינים כמקומותשהשמימוהראשוניס,
 כי ושגגה, שכחה ע,י טהתלמור אחת הלכה נם השטימ לא כי ולהראוה ולגלות ו"להרמכ"ם

 חרושים הכלל כמר.ו*נבי" "ך4ב:ך*י םפר ג( לרעי;,, וכטו"ט השמימה נכונה ככ1ונהאם
 חרש .באור חרמ"ו כהאסיף נרפם מטגו )רוגמא ואגרות. כהלכ1ת וירושלמי, כככליוקאורים
 ופלפוליס. "י,קים ""יי מרדמי" ,"כה(וכמר ספר ד( השני(, אוצה"ם ובכיתכמשנה",

 י "המלואימ, מרה(
 "ממ-

 השנ" ן הכלל החדש" הרועים מלא
 כשני הירו,2למי" "(ביוני מפר 1( הרועים. טלא לם' ומלואים וחרושים כקרתורכרי

 ז( חלק. כששמקרכותככל התלמורהירושלמי, התוס'אל בגוגעלפרש"יול"י' גחל מכואחלקיסעם
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 חלקים: בארבעה ושונים, רבים ספריכ על בקרת עניני הכלל בלום" "אוצרספר
 ,ה מספד )דונסא מופרים. שנגת ר( השלימים; שננת נ( תלכוד; שננח ב( השכחה; עומרא(

 עולה תלמ,ר . הרם"1"שננח ובהאסיף ופליאה. .שאלה בסאמרו לי,ר גליון י"ג שנה בהעברינ;.פם
 וכן טרמ, יש-אל. "ן~פאר~רנ הפי' ועל בכלל "ןקנן)נינה" על פפר ו,(זרון"(.
 ז'ל להנר'"ב תינימא" .טיני מ' על. ובקרת , בכלל המנארים ועל התרנימש על גרולקונמרם
 .ע,-יכ:ה ספר ט( ט'(. ח' ז' נלי,ני 13 שנה .בהעכרי" לר,נמא מעמ ממנו )נרפםבפדמ.
 הכולל מרדכי" "4שברת פ"ר י( ומבאריו( הערוך בכ' ותקונים הערות הכוללנר"

 נדול קונמרס יא( רבים. וםבקיים ולחכמים הדןר לנרולי ההלמורית, ובספר,ת בבקרתמכתב.ם
 88(. נליון י"ג שנה ובה%פירה תרמ"ז בהאסיף נרפם טמנו )רונטא ומבאר'1 הראב"ע פר1שיעל
 ולקומים שתות והארית הערות יההקרמה( )לשונן הכלל מרדכי" "ילקדכו ספריב(

 ואמרתי חרשתי אשר ןבאנרה, מגילות .בחמש וכתובים. נביאש בתורה 'ובאורים חדושים)פלאים,
 כמה על הבקרה, וב~ר החק.רה, גאור להאיר ןכ1נד:ג" ז4ין "ףזקי- ספר יג(לפרקים.
 מעמם ולברר מקורם, לחשלף והפוסקים, הרינים להלכהבספר ונקבעוי בישראל שנתפשטומנהנים
 נשתנה כטעט ואשר מעליהם, והזרות העלטה חשכת ולהמיר המבעו, סה על ילדעתונמוקט,
 איזה נדפנו זה ספפר )לרונמא לקדמותם. הטנהנ'ס בבוד ולהשיב העתים, ברבי;צורתם
 וב,,ה%פירה"(. הנרולה ב,,כנסתמאטרים

 שם נרפם נם חרמ'ט. משנת ישראי" לטופרי הזכרון נ:4ספר נדפם הנייל מפריוע"ר
 החיר, אל נשא.ה. שנים ארבע בן בהיוהו כי )מספרים .ר ו; בשנ,; נולד 11"ל: חיו ימימתולדות
 שראה מ' וכל פה, על כולו התנ"ך את ירע שנים שנע בן ובהיותו החומש, את ירע.כבר
 נורד ויהי והמסורה הכתו3ה התזרה 3לסזד נעוריו מימי ושקר נקיאותו( על מת"לא היהאותו
 אשר בכל גרולה בקיאות לו קנה הע%וטה ושק.רת. זכרונו בכח במק"א. תורה ללסודונולה
 ושקידה עיט נלי מידו ספי יניח לא חדוש.ם, לחרש הנרולה בנמיהו חיו. ביטי ולמרקרא
 רברי על משתרעת טפעולתו ני~ל חלק , ותמ.הית והשגות הערות כמה עליו שיעיר ומבליעליו,

 אשר כפר ובכל מ;ום נכל דבריו ולהקן לישב כחו בכל תמיד ומחעטל ינע הןא אשרהרמב.ס
 ואחיכ וכו' רבים וחלוקים פלפ.לים ויכתב והחדור הפלפול את אהב בראשונה 1"ל, הר"מכתב

 הפשט ובדרך צר,פה בקרת ע"י ענין כל וללבן לביר לבקרת, עצומה נמיה בנפשוהרניש
 הפונעים סופרים מאמרי על רבות ומחאות תשובות כחב כן שחבר( כפריו נמנים )פה ובו'הפשוט,
 שרבים ל3.י 3כה"ע שבאו אלה על ובפרט , ישראל חכמי גדולי בכבור או והתלמוד הרתבכבןר
 08-93, פ8, גל י"ג שנה 9ן; 4 נליוני ח' שנה ב,הצפירה" נרפפו תשובות איזה בהם,ק,דאים

 עכת"ד. וב,,העברי. ועוד, כ"ח נל.ון מי,1 שנה 106; 105, 104, נל' מ.1 שנת 118ן103,
 שונים ירחהים שנהים ובטאפפים העתים במכתבי יספוררים הספו;ריב רבים מאמרים הדפים3כלל
 .החוקר" הכפרות" "אןצר הגרולה. "כנסה "האסיף" תלמור" "בית "הצפירה" ב"העברי.כמו:
 "קבוצת בשם חלקים בשני ופרר אסף במ,נם, חאיפים וההניונים הנפלאים מאכריו כלועור.

 הראשונים ישראל חכמי נר,לי של כב,דם על ולהגין להמלי, "וא תוכנם אשםמאמרימ"
 הוא נרול ואוצר קימים. שיה'1 רבריהם את ולהעמ.ד אןתט. ולהצריק ולפרש, ולישנזי'ל,

 הראשונים רברי לחבב להצעירים יכיא נר,לה תועלת וביהור אמח. רבר וסביני חכמילחוקרי,
 נהה"ןטה(. ז"שינו קרכם ולהעריך כ13רםולהוקיר

 ולצערו , נשא( פ' ),הר שבהיכל" תירה ספי ואפ.לו במ,ל תל.י .הכל אמרו: חכמינואמנם
 ספריו את לא,ר להוציא זצ"ל הנאון חיתני טר לכבור עלה לא ונפש לב המכאיב הנריל%1עדנו
 בהםפדו לעיל שתארתיו וכטו , ורמו חלבי את קליהם הקדיש אשר הנייל והמצייניםהאלאיט
 מפיי להדפים ובנשתי תמיד, דכאני , הוא גנוז עולם שאור כ11 עוברא דישראל". רבה,ספרא
 מספריי אחרוח דונמאות לספרי לצרף זצ"ל הנאון חותני בקשת מלאתי שלום" "דרכיזה

 הנרולים,
 זה אלי שלח שבעימן 1.ל, להרמב"ם ההוקה" ,יד על שלסה" .משנה הענקי הספר ע"דוביחוד
 על להדפים והרוצה להרפיכם. עליהם שיקבלו דבר נבוני יטצא. אולי פטירתו לפניכשנה
 נרולים אוצר~ז באמת כי להרפכה. מם,דר כ"ר תשלום, בלי ויקנל אלי, יפנהחשבונו
 מ%!ה ולכן הופכים, להם שאין כאבן וממ.נים ננווים והחכמה היראה התורה מקצןעיתבכל

 וזהרם בננהם אשר הנ"לאים ספר'1 את ע,לם לאור להוציא עלינו מומלת קדושה והובהנרולה
 ,מלואון! הבליאירו

קונטרם
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ג ף 4 -  ן ןן ן ן ג ע'[ סק[ןנמ[  *411 ףם444444*ף4,,44 
 המפר על שוקר אני אשר מיר "ןזה

 ז"ל הרמב"פ כתב אשר חורה."משנה
 אשר הרבות התם'התז וראית' הח[קה".,נירו
 הנסיון והורני 1"ל, ברבריו הטחבריםהרבו
 הררך ני 1.ל: חבוי'1 בכל הנמרץבע'ונ'
 הוא בקרש וררכו ז"ל רבר'1 בהבנתהאטתי
 1"ל הוא אטנם ונם , פשומ היההר הפשטאך
 , לנל ומובן וצח פשוט בלשון רבריוכתכ

 ואולם , כספיריכ ובהירים מאירים רבריוורוכ'
 טכמה הוא בן, אשר הקשה הרברסבת

 הנרול בהבורו רבריו נשתבש כ' 14( :טעמים
 אח"כ נס ומה הטעתיק'ם, ע"י העתים,ברבות
 אשר מעולם הס6רים טחבלי המרפיס'ם,ע"י

 נחסר הזה היום ער רבריו את שחתוהעמיקו

 בעורנו 1"ל הרמב"ם נומן ואם . וחליףויתי
 המעת.קים של בהעתקות טעוחיכ נפלובחים
 נם ומה , הכוונה והפסירו החוקה" ,ירבחבורו
 המהרורא מן ולא , הטופם טן רקשהעחיקו
 .את ירו .,בעצם 1"ל הוא שתקנה שלובתרא
 בתשיבתו ז"ל הרימ וכטש"כ , הראשונה ירוכהב

 11"ל: קנ"ו( סי' ליפציג רפום תשנותין)בקובץ
 מקוט,ת נסקית שמעינו שחושב אחד אדםשיש

 מבקש אחר ויש הנרול(, לחבירו)בנונע
 יספיק לא ואחר להם, צריכין שאיןלהראית

 ואין ג"כ, שהם.מויקיכ שאוטף אלא זה,לו
 , ושיאטת , חזק ע'ון לאחר אלא נן לעשותראף

 המעתיקים, שהפסירום הלשונות הנרתג'נ
 )בסי' ושם הטופס! טן  שנכתב מהוכש"נ
 על לוניל לחכמי בתשובהו הר"מ כתבמ"1(

 11 נם וז"ל: מחבורו אחה נהלכההשגהם
 שהםפר , תלונה המעתיקים על ואין ,מעוח

 כטקומם, שלא בנליונים רברים 'צאוהראשון
 שם היה שלא רבר עתה אני הוספתיוככר
 נוסח ויהי' 11 את נם אתם הופיפו וכו'חחילה
 בסקימו, שלא כר שנכתב ולפי כו', כךההלכה
 החכמה, מעינות ונסתתמו בוראי הרנריםנתקשו
 הזא הקולסוס אלא חלילה, הזא טכסלא

 ושם . עכ"ל עמקן 'נלה והקולמים ,שםתמן
 וכ,ה , הרברים הטה וכך : כתב כ1מ()בכי'
 כתב: ל.ח( )במי' ושמ ויעף'"ט. הנוסחאתקנו
 הספר תקני הוא. םופר מע,ת וראי שכתבהככם. זה שסותר רבר אליכם שהניע בספר 'שואם
 לי יראה אבל כהב: מ'נ( )בסי' ~שםוכ:'.

 רברים, חסרון שלכם במפר שישטרבריככ
 ושם 1'עוי.ש. הספר נוסחו:ה

 )בם-
 מ"ר(

 1גפ שאמרתם כמו תלונותיכם עלי לאבתב:

 /* ע~ו ג"ג8 ק[[ 1ע[ן
 על ימן תלמית אבל עצמיכם, 'עללא

 אברהפ ר' להרב אברהם" "ברכתךוכנמכא4 המועי'ש. כן רברי תוסך הממה, ועלהמופר
 )בס" כחב ז.ל הרטב"ם שלבט

 ושם יפה! המהו לא שלכם והמפריםח'(
 שלכם המפרים תקנו : ו:גל כתכ ל"א(בסי'
 בירו שלו הספה, .תיקן 1"ל בו חזרשככר
 וז"ל: בתשובהו כחב ט"1( )נסי ושם ויעוי.ש.כך

- רבריו נומח רבר כלקורמ  הר"ט אכיו של 
-['ל  ובספר ע"ש. שכתבת כמו אינו 

 א' חלק בראש הרמב'יכ על רוקחיי.מעשה
 , הנ"ל 1"ל ר"א הרב מכת"י חרושיםמובא

 הרמב"ס" :חרושי בקונטרם גם רבריוונעתקו
 לרברי בנוגע 'וז"ל הרמב"ם, שו"תבקובץ

 : ה"ז( )פי,ב עשור שביתה בהלכם,הרמב"ם
 הזמנים, םפרי ברוב מופר בטעות היא השמועה.וואת
 וכ"כ , עכ"ל ז"ל מרבנו אותה קבלתי כךואני
 , שחבר נפש" "כשינ בספר ז.ל הטאיריהרב
 ועור י ו'עוי"ש רבנן בספרי גירסתו היאשזו
 )תשובה אברהם" "כרכת במפרו ר"א הרבכתב
 , בטוב שלכם המפרים הגיהו לא : ח"לט"ר(

 ,צ"ל טארי אנא שהקן שקזרם לנווכסדומה
 נוסח וט.מ כר, טותה העתיקו י,הלכה
 'עו'.ש. וכר כך ירי נכתכ הטחוקניםרבר'1

 כך נעשהה 1"ל ובנו הרמב.םואמבומן
 כל להנין יוכל הלא חבזרו,בהעתקת

 הזה הנורא בהח~ור נעשה סה רבר,נבון
 והטגיהים הטעתיקים ל" עהה ועד אוסני
 שבושיפ משבש הפום כל ואשר הרפופים,בכל

 בהתלמורים, השבושים רוטה ואינו לאלפיפ,חרשים
 כתבו . והחום' , למאר שטה גם רבו ביאם

 םבר: מר בסר"ה א'( לק'ר יכמותבמם'
 להפכם" שצריך נירושלמי יש רברים"והרבה
 והתום' מפרש"י נראה הלא בבלי,בתלטור
 בגירמאות להגיהו מאר שטרחו מהגאונטורבים
 הלא וטרי' שקלא ע"י טהפלפול אבלנכונןת,
 טהקשך האסתיה הגירסא להתנרר 'ונלננקל

 והלא יכריעו מי בהלכות, כן לאדסוגיה,
 יכולה אחת תיכה שגיאת' קצונות.בהלכות
 הגאון )כמליצת ההלכה"ן כל אתלהחריב
 במכתבו , ז"ל הכהן שמחה מאיר ר'טאוה"ג
 ,עתוקות נוסחא,ת להשיג יגעתי ולואתאלי(
 , הראשוניפ דפ01ימ ע-פ סהרמב"סונכ,נמ,

 הרבה תפלנה פיהן על אך נאשרומכת"י.
 עלה ות"ל , הוה הנרול החבור טעלתסיהות
 העתקות להשיג רבות השתרלות ע.יבירי
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 כאוצר כאקכפורר הנטצא העזק מהבהירבות

 חלק טונח ושם כעולכ, נרול היותרהספרים
 ז"ל הרמכ"ם אשר שכת ה' ער טהכת.יא'

 ונם פפרו, טתוך שהוגה בחח"י עליוחתוכ
 והיא החקמ"ה טשנת רשם השניפהכת"י

 כחוצר המונח וסהכת"י , הראשון כטו'קר
 כהאמיקאן המונח טהכ" ונכ בפארי!,הפפרים
 כהימזו יאפ.1 הח' המעתיק עי .רכתי,כרוטי
 הרכ ע"י שנות העתקות השנת, ושר .שמה
 אשר סופר"ם., .רקרוקי ספרי בעהמ.חרנייר
 רפוס .גם טחרסכ"ם, כתע שני כירןהיו

 קורם פי' שום כלי כראשונה שנרפכראשון
 רם"ט, טשנת קושטנרינא וטרפום , ר"טשנת
 , וש"י , רפ"ר מר'ית הרטכי,ם השגתיואח"כ

 וטכת"י , וכת"י הרפומים אלה ופכל ,של.ר
 שנוים מאר, רכים חמרים אפפתיהפילאני,
 הרמכ"ם, חלק' ככל ממפר א,ן ערונוסחאות

 בנקומות נשתנוהנוסחא~ת הצענ!וריא כקרתוע.י
 לקדמותן. להח!ירהנוכחאות וינעתי טאר,רנים
 הרכנימ מגרולי לכמה זו מעכורתי הורעתיוהנה

 ותורה ככרכה קרמוני וכולם ברורנו,והנאונים
 . עכורת, לנטור ועוררוני , זה פפעל.כער

 לי כהכ 1.ל הכהן מאירשמחה ר'והנאון
 לטר רנרר ברכין וכטה כזה"ל: אחרבפכחב
 אמתית ישנה נירמה לנו הביא אשררכי,

 הארת כאשר עיניך ויאורו כלשון,ופיושכת
 אשר הנ~שן השטש הסיחה רננ1,דנרי
 הורעתיטזה וכן לאיתנים"ן התועים לאכןהיה
 לה' תפלה ואני "הצפירה". בטכה"ענ"פ

 הל1מדים הרנים לריעלת ולגמרם לכדרםשיזמדני
 תעמור 11כות1 , ז"ל הרמכיכ כם"ריהעומקים

 הלשונות ושנוי הנירכאות נם אמפחי יכןלי!
 נספרי שטצאח' הח:קה" "יד בכ"רוהנ,מחא1ת
 הראשונים הטחכרים נר~לי . ושאריהטוריכ

 הרכורים תעשינה כאשר כוה ונהגתי ,והאחרונים
 יהא למען 1הנ1פת. העפיס מהפרחיכהמ1צצ1ת

 להטענינים! רכ לחועלתכ"!
 התמיהות לרכף השנית והמבהב.(

 הרסנ-ם של הנד1לנחנ1ר1
 , טשונות נוםחאות לפניו היו כי : היא ,ז"ל
 , הבבלי כתלטור וקרמוניות טתוקנותויותר

 על ואך כהיום, לפנינו אתנו גטצא1תאשד
 הלכות נטה ז"ל הרמכ.כ וקבע ימרפיהן

 לולע,נים הי1 ~הן החזקה', *'ך כספרונרולות
 טעליו יסולקו דנ1פחא1ת 1נאלו זה,נחנ1ר1
 פה ואשימה . המשינים ותמיהות פליאותהטון

 אציגה וכראשונה , בקצרה לע"ע אחרותרוגטאות
 ר' הרנ ננו של ועד1תו נעצמו רבנו של עיזת1נוה

 כתכ הי"נ( )פ,,,א אישות כהלכות 1( : ז.לאכרהם
 ררךהתלמןר ואין כ,', נאונימשהורו "'שו!"ל:
 'שלרום' כנוםחאות ה,' וטעות זה, ר3רמראה
 ומצאה, , וקרונים רכים ספרים על כרקתיוככר

 ולוה מלמז 2(וכהלכות שכארנו"! כטןשהרכר
 מן נוסחאות .'ש 11"ל: כתכ ה"כ()פט"ו
 הוא, מופרים ומעות וכו',. כהן שכתוכהתלמור
 וכבר , הסופרים אותן ע"פ הטורים מעוולפיכך
 לידי והניע וכו', הישנות הנופחאות עלהקרתי
 הנוילים על כתוכ ,שנה נמרא סקצתכטצרים
 כקרוכחמש הזה ל!טן קרוכ כותכין שהיןכטו
 רכנו שקר א'ך נראה . 1וטכ.ו וכו' שנהמאות
 הנוסהאות את להשינ וחקר ומרח חכורועל

 התלטורים, ממפרי ונכ1נות ברורות והיותרהקרומות
 המוכ!( כזהכ ומזוקק צרוף מפרן 'צאלטען
 שהיתה כתכ: קצי,מ( )מל.ת הטצות ככפר3(

 פע'3(: )ר' כפמחים בכלי כתלמודנןפחחו
 ראוריתא. ולטעלה שעות משש חסץ טיהארכ.ע
 שנקראו המדויקות הנוסחאןת ככל מצאנו.כן
 השנת תסור )וכזה ויע1ייש החלמור" !קנילפני

 ה"ח(: )פ"א ומצה חטץ כהלכותהראכ.ר
 האוכל וכל כ~', י"ר כי~ם חטץ לאכולאסור
 ובחנם 'עוי.ש, וכו' התורה מן לןקהכ!ה"!
 כתכ: הי"כ( )פ"כ יו"מ כהלנות 4( !(השינו
 והראכ"ר יעו'.ש. ובו'" כהן ש.ש נוסחאות,ויש
 הנומחא"! זאת שמענו לא ימעולם : וכתכהשיגו
 .לא ו!.ל: שם כהנ עו:. .מגרל נעלאנל

 לא אשר נופחאות לירי שהניעו היאנפלאות
 מןהנופחאות כירו שהריזכהלכוא לידנו,הגיעו

 כם"ת נגוילים התלמור מחכרי נימישנכתכו
 "מגרל כעל עוד כתכ וכן 5( עכ"ל!(שלנו"
 לא : ו:"ל ה,כ( .)פ"ח מנהררין כהלכותע,!"
 כאשר וישנים ~קרמונים ישרים פפריםליר. שהגיע! טי נא!נינו שמענו ולא נעינינוראינ1
 . עכ'ל ! שני כית מימוח. :"ל ר"מ לירהניע
 )נק1נ'ן לוניל לחבמי הרטכ"ם בתשוכת6(

 כר~רה "והראי' : 1!-ל נתכ כ"1( סי'תשוכותיו
 ונוסח וכף, הקומץ בפרק שכתוכ זהכרכר
 הנה אנל , נטערנ שלנו במפרים היה לא!ה

 כהכ" כתוכ וכך הישנ~ת הנוכחאותמצאתי
 מ'( )םי' אכרהם" "כרנח ובמפר 7( .ויעף"ש

 הת1ספ1ת .ואותה : !"ל ר"א הרכ ננונתנ
 11 אין נו', ברכריך התלמור כלשוןשהופפת

 שלכם כפפרים היא ואם , כתלמורהתוספות
 המפרשים לטקצת הוא פירוש שמא אותםהגיהו

 רוזלמור מפרי לש~ן כת~ך ונכנכבמותכם.
 כך" הנטרא בספרי מקומןת שהרכהשלכם,
 ר,א הדנ כתנ "ו( )כפי' ושם 8(ענ"ל!

י,"ל
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 גירסות שלכם בספרים שיש "ואפשרח"ל:

 עכ"ל שלכם" הפרושים באלו שיש במומשונות
 ר"א בחבהרב כ"1( )בם" עורשם 9(עי"ש!
 יתכן איך 'דעתי לא כו': שאטרת 1!ה :וו"ל
 בגמרא לן שכהבנו ר"נ רנרי נום" עם והרנד
 יעוי"ש. וכו' ר"נ" כרברי חסרון במפריבםושמא
 ר"אז"ל הרב עןר בתב ט"ה( )נכ' ושם10(

 המחכר אביו רבנו ע"ר להמשיניםבתשונותיו
 רוזשובה: בו', מרגרמינן לך .ושקשה : 11"ל!.ל
 םפרים נהרבה אלא 3ך. התלמור לשוןשאין
 !1 )ותשובה 1'עוי'ש וכו' בהם" וכתונחקרנו
 11( ה":.(. טקואות מה' בפ"ר בכ"ממובאה
 )חלקא'עלהרמב"ם( רוקח" *מעשה מפרבראש
 רבנו של בנו אברהם מהרב'ר' חדוש'םמב'א
 לי "ואמר וו"ל: תפלה( )נהלכות שבתב1"ל
 כתוב והיה מהתלמור ישנה נוסחא שראהמ'
 בעבר וכן מברך, נוי אינ'ש ח!' "כרבה:

 שההיקש מר~קת, הנוסחא ש!ו "ונראהואשה"!
 עמרם לרבנו בסדור נמצא ,ובן אותה".יאסת
 האלה הרברים )ונעתקן . עכ.ל !"ל' ששנאבן
 שו"ת בקובץ הרמבים" "חרושי נקונקרסנם

 , ליפצינ(. רפוםהרמב"ם
 טצאתי אשר הנוסחאותהנאמנוה ע,פדהנה

 ומפרי מופר1מי "דקרוקיבמפרי
 והנוסהאוה התקונימ וע"פ בהתלמור,הראשונים
 מצאה כביר עצמו, הרמב"ם נחטרהנכונות
 וכ~ז תטיהות השן יכלק לישנ ת"לידי

 הרמנ"ם רנרי "לקים במאטרי הראיתידכ:בני* זה! תורה" "משנה מחבירומאר
 בטבה"ע הנדפם ןהאחי!נים"הדאש1נים

 ב'( חוברת נ' )שנה תלטוד" "ביתהחרשי
 )בהלנתז נל בפי התמוהים הרמב"ם רברילישב
 שמותר בשנת מציאה בדי! ~פ"כ( פ.1שנת
 אמית, מארבע פחיז פחוח להוליכהלרעתו
 המורה והרב , לוניל חנמי עליו מענו .וכבר
 ט.נ( )ם" בתשובתו כטש"ב להס הש.בצדק

 שם, נפ'כ ובמנ.ע הם"מ, ברבריונעתקה
 אלא עור ולא , הפופקים עליו חלקו ואתובבל
 עלין כותל'ם טציינים די1תד גאוניםחבל

 מק,ר את 1"ל הרמב"ם שכח כיכמתננאים;
 טרברי ע'( )רף ע"1 טם' בתלמור ה!ההרין
 לוניל, לחנם' תשןבתו כתבו בעת נחב!רועצמו
 רבריו צרקו ובאמת בתשובתו, נדחקולכן

 על לםמוך אין וטה"ט בחבורו,הראשונים
 הסכימ1 האחרונים הגאונים נל וכטעט ,תשובותין

 כן כחכ פהם אחר וכל , אחה לרעתבזה
 או.ח בשו"ע הנר"א המה: הלא עצמו,מרעת
 ניר1שלמי משה. "פני ובעל ח'( ם"ק רם"1)מי'

 הפנים" "במראה שההשיך( טי ר"פ שמז)טם'
 וטחמת וקנתו שלעת מפורש: שכתביעוי"ש
 רברים הרבה לו יצאו_ מאין שכחטררוהיו
 )במס' נתנאל" "קרבן ובקל בחבורו"!שכתב
 בן ה!ה הרב בתכ .הפעם ועור שם(.שבת
 במי' השו"ע אצל )הנרפם חים" "נתיבבספרו
 .יו"ר(. ס.ק שם או"ח )בשו"ע והטנ"א .רס"1(
 ט"ו(. כ'ק שס )נש."ע רבא" "אליהוובעל

 , ה'( ם"ק בטשבוצות שס, )באו"חוהפט"ג

 מנשה" .אלפי במפרו מאיליע" מנשה .ר'והג'
 יעקב" "קה~ת ובספר שס, שבה למם'גחי'
 נם כרנב כרבריו וממש שם. שבת במם'בחי'
 פ"ב( סי' או"ח )חלק מופר" "חהס שו"תבעל
 ב!ה! עמרו שלא הראשונים על ותמהתי :וסים
 ר' הנרול המבקר החפס מש"ב עור1'עוין

 "נתיבות לפפי בחרושיו שמראשוןטתת'הו
 ס"ט דף )מה'1ז קצ"ב לצ"ה להרה"חעולם"

 במפר ראה שכן עור: שם וכתב ר.( אותא'
 )ברף אבולע2.א מהר.ח להנאון החים".עץ
 ויעו'"ש. ,קנו בשם המקור !ה על שהע'רק'מ(

 ,ערוך בעל הרב ר~רנו מגרוליוהאהרון
 נ"כ כתב יי'מ( מעי' שכ שבה )בה'השולחן.

 יעו'.ש. בתשובתו הרמב"ס רעת ונר כנ.ל.
 נפלא דני ומצאתי עיני את ה' האיראבל

 הנאונים כל אותן הרנישו לאאשר
 ב!ה שנו ולכן בטחכ"ת, כה ערוהמבקריס
 םדיקי נוק. ותלו י הללו דנדוליםדשליטים
 רע"! ב:ט' הנירםא רבאמת !"ל,בהימב"ם

 הראשוניס וכל הרמב"מ!.ל לפני היתה לאשס
 שם, נגט' ליתא ןנאטת , שם שלפנינן הני'כמ1
 וכ.ה בשבת.ן כים "המוצא הללו: תבותשלש
 שם. םופריס" .ברקרוקי כתש הש"םנומחת
 '"ו( ט" )פ"ה שם כע"ן הרא"ש ני' גםןכ"ה
 וכ"דנ ' שם הר"'ף ניי נם שכ"ה ברויונראה
 גם וכ"ה שם, בהרי"ף הר"ן נוסחתלהריא

 פראנ רפו2 נ'( נ"1 רף ש/'ט )סי/ דראב"ןגי'
 )ח"ג ;,האשכול" נירמת וב"ה , ש"עשנת

 גוסחת וכ"ה - ח'(, אות נ',1 מי' י"נ-הלכות
 ה' )נית הארוך הב,ת" "הורו2 בספרהדשנ"א
 רפום נ' קמ'זה ודף ב' קמ"כ רף ר'שער

 !"ל הרמב"ן ני' נם הי: רכן וברורברלין(,
 טהדאשןניכ לאחד סצאתי לא עתה וערואכט"ל.

 לפנינו. הוא כאשר בע"ו שם הני' לפניושהי'
 הניםחא ג"כ היתה כך כי הרבר ברורולכן
 . עלין המשיגים בל לפני ונם , הרמב"םלפני
 נע"ז הנמ' כחנת במאטרי שם פרשתידע0"ו
 התם הגט'. אירי ולא ונפלא, פשוטבררך
 הוצאה, בענין לא ואף , כלל טציאה נעניןבע"!
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 שם, פרושם לנמרי ונפתר המשיגים,כרעת
 לרעת הכקור נסתם פמילא היפוד, שנ*לוכיון

 לחבמי הרפנ"ם השיב וי9ה פשם,הרפב"ם
 ב1ה ואין בם"ד, אצלי פבואר וכאשרלוניל,
 כי יען 8ה, הל,ה המאפר להלתיקהפקומ
 בנוגע ונפרמות בכלל ה1ה י2ה,ימרפלבר

 בהלכה עליו החולקש הפ,סקים ולכללהרמכ"ם
 המרברים והספרשים הפחברים לכל ובנוגע ,זו

 נמצאן עור הנה זה פלבר 1א,הואארןך,נענין
 )בהלכוח דבריו על בביו.ב הרמב"ם עלמשינים
 צריכה אינה שלרעתו ,הפ1וזה נעניןחפי~ן(
 לוניל" פחכפי נשאל ע"! ונם לשפה",עבור
 כ"ה(, )בפי' בהלכה תשובה להם השיבוהוא
 הטחלימים והמבקרים הטש,גים .רט ע"1ונם

 המקור את , תשובהו כתב בעת הרמביםששכח
 !האמחי

 שאלו ה,1( פ"ב ציצית )בהלכות נםדככן
 השיב והןא הרמב"ם, את לונילחכמי

 עליו ת?םו והמגקרים והמחברים , תשובהלהם
 הכל יטצא לעין הרויה וכל , גשכחה ב1הנם

 החלימו הללו, טרים שלשה וע"9בפפריהס!
 הרמב"ם של תשובתו על לפסוך שא'1המבקרים

 בזקנתון עליו שנפלה הנרולה השב"הפפני

 סלבי.ס האחרון הנאון בא הנה אלה בלואחרי
 )בהלכות שכתב הרטב"ם על בוו במענה ,"ל

 שנכנמו השופריפ, בר,ן פ"רה"ר(מקיממון
 כראוי מעולה שמירה שטרו ואם , הבעליםהחת
 והבעלים פמורים השומרים וה1וקה,ויצאת
 ההלבה על גם והנה . י,וי"ש וכו'חיבש
 והשיב , לוניל טחכס. הדפב"ם נשאלהזאת
 מנרולי הרכה באשר אך כהלכה, תשובהלהם

 לכן בשלטות, !:שובהו ראו לאהפופקים
 והטור, הראב.ר, בהשנתם, מגר עליוהרעישו

 והט,מ ל"א( סי' בבי,ק)פ"ר ביש.שוהפהרשלל
 לישב ומרחו יגעו וכולם , והלח"םוהכ"מ

 ואפנכ שם, היפב"ם בלשון "שונותהנום"אות
 הללו, המלות כלל ליתא :הרטב.ם שלבכח"י
 הרברש נשהבשו כי הרפב"ם תשובתןבאפת

 תשובת נקובץ ו:פש"כ , הנבונה היאבההעתקה
 בבא,רו מלני.ם והנאון ס"1(, )בסי'הרפב"ם
 להצדיק בחב כ"מ( כ,א משפמים )בפ'עה.ת
 כצא ולדעתו ברמב"ם, של9ני:ו הנופהאת
 בהסכילתא לרבייוהסומלאים האמתי המקוראת

 פהר"נ" "צ'וני ההנהות ונעל באורך.יעוהש

 רברי את העתיק ווארשא ברפוס הרמב"םעי
 עצמו שרבנו "ואף ו1.ל: )כתב מלני"םהרב
 בסש"כ ע' למחקו, וצוה פקורו מצאלא

 .)פ"ב שבת ובהלכות ה",( ציצית סה')כפ"ב

 וקנותו לעת ז"ל שרננו , 1ה כעין ותמצאה"1(
 והבאים לו, יצא מאין רבריכ בהרבהשבח
 ואני . עכ"ל מקורכ'י את והערו חפשואחריו
 ארבעה ובו נרול, קונמרם כתבתי4ם9רי
 הראשונים הרפב"ם רברי "לקים נרוליםפאסרים

 , הכוזבה החלטתכ לנסרי ובמלתיוהאחרונים"
 ו"ל, הרמנ"ם מעל השכחה קלוןוהפירותי
 ממנו. הללו בענינים המענןת כל אתורחיתי
 פי והטשיגים: הסבקרים בל על אתפלאומאר
 לחכטי תשונותיו כתב .!קנתו שלוגת להםהניר
 שנשאל נראה בתש~בור,יי סלשונו והלא ,לוניל
 בעולם חבורו שנתפרפם אחרי פיד רבריועל

 בחבורו נתקן מרם נם ועור , הראשונהבהעתקתו
 ונם הארם" את המיתה .ואפילו הללויהפלוה
 המ,תקים, של המעות פבת בהשונתו ז"להראה
 הנר"א שנם אלא עור ולא בתשוכתווןיעוי"ש
 הסכים י"1( ם"ק שצ"ו )ם,' לחו"מבבאורן
 בשימה וכן , ב1ה הרמב"ם לתשובתב1ה

 רברי הובאו נ'( מ"ה )שם לב"קסקננצת
 מ9ני ולכן ואכמ"ל. בתשומתו, פש"כהרסב"ם
 ער כאן להעתיקם אוכל לא המאמריםאריכת
 הרפב"ם ,ל פפרי את להוציא ה' יע!רניאשר
 הללו הטאסרים כל יבואו וא1- עולם,לאור
 לרום!! מש)תף אחר ,נין כי יען , אחדבמק,ם
 יש שלישיח פבה עור והנהג,(

 י,יד החכןר על השנותלהרבה
 יען , ל1ה נרם בעצטו 1"ל והמחברהח1קה,י,

 נמחתסו יעי"1 לדבריו, והמוצא הסקור כתכלא
 אשר הרברים לכל קץ ואין , החכסהכעינות
 אשר ער הסקורים, לגלות ה1ה נקניןנכהבו
 להסררשימ, רברין מיחם'ם סחבהיםחרבה

 כתב הלא ונאסת לה1וה~.י ונםולהתרנומים,
 ברברים וביחור , חבורו בהקרסת טפורשהרסב'ם
 ליפצינ רפום ש,'ית, )קובץ .בתשובתוברורים
 שבו, הכהם ררברים שכל וד, : ו1"ל ק"ם(סי'

 או בירושלסי, או בכבלי הוא ער"ןהלמור
 תוממתא. או ערוכה, משנה או וספרי,כפפרא
 שהוא .רבר חברתי, ומהן סטכתי אלועל

 הנאןנים, הורו : בפרוש אוסר הנאוניםטתשובה
 שהוא ויבר וכיו"ב, היא אחרונים תקנתאו

 ויעוי"? לי" "יראה : בפרוש אוסרמפלפולי
 זה .ועל שם: 1"ל עור וכתב רב.באורך
 )ציוני - זה חבור עם חברתי שלאנחמתי

 שאעשנו, השי'ת נטר אם "ברעתיהפקורים(
 שאינה הלכה שכל רב מורח בו שישאע9'י
 וכו' סקומה אוריע ענין באותו 'בסקומה
 לחכור השפים מן נפתיע שלא וחבליעוי"ש.

 נרול, קונמרם בנר'ו נם בתבחי והנה1ה(

ובטלחי
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 בחבורו הרטל"ם ששאב הא1מרש רעתוטטלתי

 וטהתרגומים, מהמאוחרים, וגםג~;מדרשים,
 . ת.ל נליתי מקגרים 1הרבה ,ומה:והר
 כהב לרונטא: אחר רבר בוהואציגה

 ה.ו(: 8"ס ת'י; )בהלכותהרטב"ם
 וכתב שב" לי שיאמר ער לפניו ישב,.ולא
 ר1ת: במררש ה1א הרבר, מקור כי :הכ"מ
 רשות שאין מכאן , וישב1' פה שבו"1יאמר
 עכ"ל. רשות הנרול לו שיתן ער לישבלקטן
 "באר בעל וכ"כ . שם עון" "מנדול בעלוכ"כ

 הגרד.ל- וכ"נ רמ.ב(. )ם" ביו"רהנלה.
 שם לי1"ר בבאורו והגר.א , שם ר1תבמררש
 הילנא רפום החרש )ב.ו"ר כתב מ"מ()כ"ק
 והנה ועבה"נ.. חו,ת, "מררש וו"ל:הר"ם(
 ובר1ר רבר. מוה נמצא לא ח:יתבמררש

 צ*ן וע"1 ר1ת, מדרש וצ"ל:שט"ס.הוא,
 לרברי טקור שהראה הנולה' "בארבמש'כ
 לרין האמתי המקון אבל רות, ממררשרבנו
 ה"א( )פ"א כת1בוה בסם' ב'רושלסי הואוה

 מהמררשים. בחבןרו העת"ק לא הרמב"ם כיויעו'"ש,
 כתבתי הרמג.ם'  )צי)ר,י,-י בששיסדהנה

 מצאתי אשר למכביר כאלהמקורים
 1כן בפפרי, א'יה 1יבאו 1העיון, הח19שאחרי
 מקור למצוא החפץ אמת דורש לכלנחוץ
 יחפש שלא בחב1ר1 הרמב"ם לרברינאמן

 א1 , 1בת1ספתא בתלמורים אם כיבמררשים
 , וספריבם?רא

 נאמן אחר מקור עור בוה יהצינוהנני
 טתבת.טאןר להתרנומים)וכבר בנוגע~

 : הרמב"ם כתב ה"א( )י"ר תעניתבהלכות בנר"1(י יבין" מי ,שנ,א1ת בשם"בהצפירה. ריפמטן ה' הנויע המ3קר נגד אהרנדול
 ספר 1ע"נ דר;בה ע"נ מקלה א"רוג1תנים
 מנין טרע א.ני י שם הכ,ים ונתב וכו'.ת1רה
 ס"תו ע"נ מקלה אפר שנותנין לרבנולו

 הגר"1 כשם הניא לרי"" ארם" "יעלרותובספר
 לרביי אתי טק1ם הנה לחכמאחר: שהשיבו'יל

 עה"פ: אמתר, למנלת שני בתרנום והוארבע,
 הרי , ויע,י"ש א'( ל )אסתר 1נר ירעוסררכי
 הרמב"ם רברים נ31עים שממנ1 מהורמקור
 הנר"1 מרן התורה שר על ולפלאעכ'יל.
 פסש לקה שהרמכ"ם ברעת1 שההליט1"ל

 אטנם ואם , בחביר1 וקבעם מאוחר מתרנוםהלכות
 עה"ת, טא1נקל1ס דנרים שלקה ו"ל לומצאנו
 הה,קה,י, "יר כס"רו נכיאיס, עלומיונוק
 אבל .בהצפירה", במאמרי כבר שכתבתי1כמו
 והארכתי , כאלה טאוחרים תרנומים משארילא

 3קונטרסי!כ:ה

 שהרמב"ם כתבו האחרונים ימהמנר1ליאמנמ
 במס' )רפ"ב הרי"ף בעקבות בוה.הלך

 נותנין 1למה שם; היא הרי"ף לנוםחתתעמת(
 ני' וכ.ה כ1', ב"פ אר"י ם"ת ע"ג מקלהאפר

 בנמ' הנומחא נם שכ"ה 1יתנן שם,הרא"ש
 י)מף" "ברכי במפיו חיד"א הרב וכ"כ ,שם

 בעל,,הק31ץ וכ"ב ב'(' מעי. תקע"ט םי')או"ח
 נ" טצא שרבנו שם, ברמב.ם הח:קה"ע"י

 נ"כ ומשמע : עוד שם 1מש"כ . כןבש,ש
 כו' וע'רה רא.ר ה"א( רהשיתביר1שלמי)פ"ב

 בתלמור נם שכ.ה מטנ1 נעלמ 1במחכ.ת ,ויעף"ש
 ר' אמר נופא: בר": א'( )ט": בתעניתרילן
 וכו' לרבנן להו ח:ינא הוה כי מריש ויראר'

 בירושלמי הפנים( "במראה הפ"מ וב'כ ,יעף"ש
 או"ח )חלק חיס" "מים בשו"ת וכ"כשם.
 לא'הן" "משכ,ל בעל וכ"כ ויעוי.ש. ט":(םי'

 בילק1ט ומצאהי וו.ל: שם איתן" .ירבהנה1ת
 1למה : הנם' נוסחת שהעת'ק ס"א( ' )םישעי'
 1131ראי , וב1 ם"ת ע"נ מקלה אפרנ1תנין
 "צי~:י בהנהוה מר"ע וכ.ב . רבנן ני' היתהשכך

 .חשק ובהנה1ת שם. הרמב.ם עלמהר"נ'
 וו,יל: מר"ע כ"כ שס תענית במם'שלטה"
 כנ" כנט' נורס הי' שהרמב"ם מפק בליאכן

 "סקור' בם' וכייכ והילקומ. 1הרא"שהרי'ף
 ברי"ף מצאתי ואנכי : עצמו מרעתהרטב.ם'
 ע"פ אך כן כתבו כולם והנה , יעו"'קוברא'ש

 טק1ר אור כנוגה יצא כעת אנלהשערתם,
 שם הענית בטם סופרים" .בדקרוקי כי ,הרבר
 טינכען, כת"י הש"פ נוכחת הובא א'()ם,י:
 שם ה;ס' נוסהת כי כ', כת.י מנ"םןקור
 אפר נותנ.ן : לכ : והרא,'ש הרי"ף כנ1םחההיא
 ר"ו ברברי לקמן כן וכםו 1כי ס"ת ע"גמקלה
 ע"ג טקלה אפר ריהני ה1א' כי : )וכנ"ל(שם
 בעל מצא )ולחנם נופאי כ1לי םורעועמ'ית

 1נלחץ בירושלמי ר"ו דביי את הנ"ל"הק1בץ"
 כ'ון . ס"ה לענין טשמעותו ~להוציאלפהש
 הם"ת~ן( על כו מפ,רש ר": אטרשבבבלי
 בה' הלמב'נ רברי _שמקור הוא מכ,י:1המב,אר
 בתרנ,ם 1לא עיוך כתלמר הוא הנ"להענית

 !שני
 כאשר , ה'א 1;רולה אחת מענה עדן4ד,(

 יכוה ה,טנןה כולל); ה:אההטענה
 להרמכ.כ החיקה'י י,.ר הנרול החבור עלטאר
 הטחב-ים מנר1לי רב'ם הם והטוענים:"ל,

 הרסכ"ם כ. היא: וטענהמ . ו"ל)המצרשים
 1הנונעים מהתלטור, רכות הלכי', השמיט:"ל

 'שעי ר' הנאון חבר 1ביחור ולהלכה,לדינא
 השכהה", "אומר כשם מיוהר חבור ו"לכרלין
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 לבר - לגרו 1"ל הרטב"ש שכחולרעתו
 הלכות 1עשר פטאה יותר - הראשוניםגרולי

 כתבתי ואני בחטרו. הביאם ולאפהתלפור,
 כפה ובתוכו , ההשטמות ע"ר נרולקונטרם
 וישבתי ה,ה, לענין הנונעים נחוציםכללים
 וביחור , בנר"1 המהברים של פליאותכטה

 הגרי"ב של טענותיו כל את ת"להסירותי
 לאחת. ער 1"ל הרפב"ם ג1על הנ'יל1"ל
 הפומקים, גדולי על פמענחהיו הרבהונם

 הלכה אף הרפב"ם השטיט לא כיוהראיתי
 אם כי ושננה, שכחה ע"י טהתלפוראחת

 .רעת, טעם ובמוכ בכוונה כן עשההשפימם,
 פעמים בחבורו, גפצאים הרברים רובאבל

 בפקופות בקצרה נכללים ילפעטים ,פפורשים
 בהפאטר )פובא בוה אב,א ולרוגפא .אחרים
 של ב,כ1חו להפוך כתנתי אשר אמר דברהשני(

 השכחה". "אוטר בעל מענת ננר 1"להרטב"ב
 החוקה'י "'ד בספר הה1ג'ם לכל ראו'ןכן

 פהשמטות הפשיג'ם טענות בהם שנפצאובפקוטות
 בהחבור פקורם לעין , בהרמב"ם התלפורריני
 וה רין ונכלל נרפ1 לא אם עצפו,הגרול
 א. למעלה אם במפרו, אחר בטקום ,שנשטמ
 רברין על הרפב,ש סופך לפעטים כי ,לפמה
 והרבה המאוחר, על ולפעפים בפוקרם,שכתב
 רין נפצא לא אם אך עכ"ו, אתי 'עגראיות
 . בכ"1ואכמ"ל התלמורי בנומחאות לחפש יש בחבורו,1ה

 אי1ה שר בוה להציג ינכוןינוצארני
 בהרמב1,ם מהשבושיםדוגמאות

 אשר טי ואין , נושנים כא~רחים נעשואשר
 התקךניפ: אחרי ובכת"י ראשונים לחפשכרפומים'הין
 ה'יו( )פ'יו התורה יסורי בנהלכות1.(

 עליו כוווב שם שהיהי,כלי
 השם הי' וא"ילנ. ונו1נו, השם פקום אתקוצץ
 ורעזיך ,כוכ'ת בכל' או סתכות ככליחקוק
 מקומו את ח'תך אלא , לוקה וה הריהכלי
 הרי כו' ואפ'לו : שהלשון מלבד והנה1גונ1ו'/

 הנה הימב, פ,בן אינו כו', אלא לוקה,וה
 רבריו פקורי הם איפוא לרקת יפלא ייתרעור
 שפמק: פה על יפלא וביי;ר האחרונים!אלה
 ב'( )ם"א שבת בפמ' והלא לוקה,ה"1

 הי'יג( )פ"ה מופרים יבפמכת א'( )ו'ובערכין
 רק.הרין ע"ו, פלקוו1 ענין כלל שם נוכרלא
 עצפו רברי ואם יותר? ולא נניוה רב~ןהוא
 לי, יראה לכתוב: לו היההוא,

 כררכי
 בכ"פן

 : ח'יל כתב הרפב"ם על פשנה" י,מררובמפר
 לא אנכי וגם מקורו, העיר לא בכ"םמרן

 בגט' לא ומפורש נפתח פקור עריןמצאתי

 בלי אפנם מ,ומפתא, ולא בירישלפי ולארילן
 הללו, הפקופות מן באחת ו"ל רבנ1 טצאפפק

 ומחכ; בוה שהאריך 1'עף"ש נרע! לאואנחנו
 ויעוין לוקה, ראינו לפם1ק לו היהולפחות
 ט"ש הרפב"ים על שלם,י "לב במפרעור
 רבנו רבר' לישב ג"כ מרח והפר"יח ,בנר"1
 מ,י1( )מי' יאיר,י י,חות בשו"ת ויעףן .רל1קה
 הרטכ,ים לרעת המכיפו והאחרוניםבנר"1.
 שהי' שהשם באופן וסירי לפנינו, כפש"כ1ייל
 בקרושה נעשה בווראי היה הכלי עלחוךק
 בקר1שה כתוב כשאינו פשא"כ לוקה,ולכך
 חפר'י, "בשרי 1יעויייש לוקה. ראינו ה"נאין

 נמי' פה,ית ובנ."ב , חנוך" ,ובמנחת ,ובחו"י
 רבכנון א( : בשת"ם ע"1 קשה אבל !ק"פ(
 1 כנ"ל ולחלק בהריא לפיש לרבנו ה1"לוה
 )בהלכה 1ה פרק בריש וה דין לכתוב לוהיה בקרושהי השם שכתב פירי שרבנ1 דלפ"1ננ(
 נניוה, רבעי הרין רק שכותב כאן, ולאא'(,
 בענין ו'( )בהלכה כאן אירי דלא1ע'יכ
 הרמב"כ, טםפר, ישן נכת"י אטנם ן כללומלקות
 ואפילו : אחרת נ,סחא 11 כהלכה שםנתוב
 ~וין הרי הכלי, והת'ך כו' חקוק השםהיה
 וגונ11". פק1פו את חיתך אלא לוקה,1ה

 מלרל נשפפה הסעתיק'ם שבשגנת ברורונראה
 טאירים רבר,ו ולפ"1 בפפרירבנו,"4לין"

 .מפירים
 נתבלבל1 כטה ער ל1ה להראות ןקנני11(,

 ,,'ר של בכת"' גםה:ופחאות
 ברפומים גם וטה המעתיקים, ע,ייהחוקה,י
 נתן אחד ה"ר( )פ"ט שבת בהלכית ןשונים
 נתן "ואחר העצ,ם את נתן ואחר האור,את
 "ואחר ליתא ישן בכת"י הנה הקררה".את
 אבל . שני בכת"' ליתא וכן הקררה" אתנתן
 כמו א,תא רראשונים וברפ,מים הכת'ייבכל

 בפם' )פי,יב בתוספתא פפורש וכ"הלפנינו.
 פביא ובכ"מ א'(. )ל"ר ביצה ובטם'שבח(
 נימחא עור רב בי מהר"' רבו בשםשם

 אס "אבל : ושם , שם רם,פא בבבאפוטעת
 אחר ובא וכ,', תחלה הקררה את אחרשפת
 על עצים ונתן אחר ובא האור, אתונתן
 בלבר האחרינים שנים והנים, אחר ובאהאיר,
 אלה רבריו וחנה . פבשל פשוםחיבין

 לא רלמה להסשינים; פקום נתנ1האחרונים
 ןהכ"ם האורז את .שנתן פי נם חיביהא
 שהאריךלבאר רב בי מהר"י מ,רו בשםפביא
 בלח"ם,,ובפרכבת ויעויןעור רבנויעוי"ש.רברי

 שם ובנם' רבנו, ברברי שפי' מההפשנה"
 רב' באןרך ריקח" "מעשה בפי' וע"עבאורר,

~הכ,ש
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 מונה בספר שמצא מה שם מביאוהכ"מ
 אחר "ובא אתרה: נומחא רבנו ברברי שםשכתוב
 האור". את ונתן אתר יבא העצימ, אתונהן
 ,ו", ניסתא בעיני נראה ,/ואין : ססיםוהכ'יט
 הגיה וכאשד , היא ונכזנה ישרה נזסחאובאמת
 את1 יא"נ , התוספתא על בהגהיתיי נןהנר"א
 מטעשה בם2ר אכן , טהספרשיםהרחוקים כי יהז יאורי החומפרלא, טמחתדננן
 נומחא ייר. השי"ת 1יסן שוב : כתברוקח"
 בה וכהוב קס"ב ה"א משגת כת"יאתרינא
 ח"בים, בלבד האחרזנים שישה : רבניבדברי
 שם מביא ועור ! סאר היא נכינהונוסחא
 משנה כת"י אחרה בנומתא שמצא מהבמעייר
 חיבים, האחרונימ שנים : בה ש?תונ ק"'אה"א
 נוסתא היא ונם מבלבר", היבת שםוייתא
 שנתן מי הם, האחר1נים רשנים 1הינ1:נכונה
 ,. .מבשל משום חינים , והפניס ,עצים

 ולא , מבעיר משום חיב האדר אתהנותן אבי
 וביה"מ, רוקח" ;/במעשה ויעוי"ש , מבשלמשוס

 מאר רבים בטקומות ישנם וכיו"בואכמ"5.
 כתכ: ה"ב( )פ"א אישות בנהלכורנייי.( ! בכת"י ונם ברפומים נמרציםשגוים

 מהתורה, ובשטר,/בביאה
 על רנים הטדו 1כגר סופיים", מרכריוככסף
 קרושי ילפינן קרושין בריש רהא , איהרבריז
 נז"ש ע"פ יקה" ,/מכי : מקראזה משניכסף

 ספורש טהר כמף הוי הא ויפ"1 .כסף","זסאין
 מררשא אם כי ילפינן דיא משטר,בתזרה

 כסף קדושי גם הרי וא"כ והיתה";/דויצאה
 והשיב עיא, רכנן נשאל וכבר ר/ודה-.דכר

 להצדיק קמ"א( מיי שף,ה )קונץבהשובתו
 האריכן מאר זהרבה ויעוי"ש. דברי1את

 השרש ע"פ ה1ה, בענין יהטתבריםהמפרשים
 מנסר יימור ז"ל הרמב"ם דנית אשרהשגי
 ואלה , שיטתי טצדיקים איה הטצות",עבמפר

 מאישוה )בפ"נ לקמן ואזלם יעוי"ש..מותרים,
 הטקרש ; אתר בסננון הרמב"ם כתבה"כ(
 סהקרשה זכן , הורה קדושי אלו הריבביאה
 סופרימ, מדברי דבסף עאכל וכז( מה"תבשטר
 יכתב מר"ס". יפרושו תזרה דין הכסף ריןוכן

 הג"ה ומצאתי , נכינה ,ו נומחא ואין :הכ"מ
 אינה זז נוםחא ונם וכו'- ,/דיןי היבתשסהק
 בה: שכתוב מצאתי אהרת ונומחא כף,נכונה
 אמנם , ויעוי"ש וכו' סדבריהס" הכמף;/אנל.
 כלי ליתא אהרננת"י

  הכסף י;י"כל התבות:.
 : הילו התינוה ליתא אחר זבבת"ימי"ם".
 1כתוב מר.כ". 1פיר1ש. ר"ת דנמף רין"1כן
 אבל וכו', שנאמר" טד"ם הכמף מאבלשם:

 בנן ,"ל ר,יא הרב כמש"ב ב1ה הואהאמה

 )בפי' אביהם" "נרכת בספרו ז"י רבנןשי
 בטוב, שלכם הספרים הגיהז ו,לא ין"ל:מ"ר(

 וצ"ל סארי אבא שתקן שקודם ינןונרומה
 דנריו זנומת וכף אותה העהיקן זזהלכה

 הורה,י רין "זשישתן : בך ידו נכהבהמהוקנים
 לנן זמי מאר, לנן נאמנה ועדיהועכ,יל,
 , 1"5 אביו הרסמים של והנירמאזההנומתאיה בכי ימאד בקי שהיה 1"י ר"א מהרבגדול
 עוד מקים אין זמעהה ? עייו נממוך לאואיך

 בענין ז"ל רבנז על והדחוקים ההס'הוהיכי
 עזר. ואכמ"ל,ה,ה

 שב1שים 'שנם מהרמב"ם ג' בחלקע;.(
 , החלקים מכל י.תר מאר רבים'

 ברלין רפום נרמביים כי ער הרפוסים,בכל
 מתנ1ת בהלכ.ת . ש1ר1ת שהי אחת בהלכההמי
 וטעשר : הרפ1סים בכל כתוב ה'י'( )פ"וענים
 לבעלים, הנאה מ,בה ב1 אין בגורן המתהלקעני
 1אפיל. , כרח. על .נ1מלין באין העניםאלא
 אבל מיר1, א.ת1 ט.ציאין שבישראלעני

 לבעלים, הנאה טובת ב1 יש בביתהמתחלק
 ברלין 1בדפ1ם עכ,יל. שירצה עני לכלונ,תנן
 ב1 אין בנ1רן המתחלק עני .מעשר כך:נרפם
 שייצה שי לכל 1נ.הנ. לגעיים הנאדט.כה

עכ"לן
 ה"ב( )פ"1 תר1מות בהלכורנ,ו.(

 ככבים נ'1יצא1
 אחר שעה שליש כמ. עת היוה1נינונים
 עתיקים. כת'יי בכמה כת1ב כן החסה".שקיעת
 דמא1הרש .כרפ,מ'ס ה'שנים, ו1ינייאוכר"ומי
 ה1א כ"ו כי -בצרן: כת1ב .כו' 1ברליןאי"ר
 רברי נת1ך. נרפם ובטע1ת הםמ"נ, מןלק.ח
 נ1סחת ראה שלא המניה מעה 1באסתרבנ1!
 באה 1המעות הרטב,ים. מכפר' ורפ1"יהכת"'
 ששם הכ,ימ, שעם של"ר רפ1ם ע'ללהמניה

 הרמב,ים! בפנים הלל1 המל1הנשממ.
 )פ'"ב הקרבנ.ת מ,שה ב:הלכותי,ו'(

 ל~קה להר"'פ המחטץה',ימ(:
 כ1', טלקוה כה א'ן נסכים סנהה אבלכו',
 1אינן הן פר1ה מי נככים של בין נבלה1אם

 מה"ק נ1י'ב בשו"ת ע"ו .כתב ענ,יל.מחמיצ,ן
 בין ניבלה 1אם שכתב: הלל. הרמב"םבדבר. נפלאתי ונ.רא1ה 11"ל: כ"ב( ם" א."ח)חלק
 מנחה 1א',ה , לניב1ל ין ענין מה , נמכיםשל

 לש1ם סצאתי 1לא הול"לו 1כשמן כין,ננכית
 1יע.'"ש! בזה שהרניש1 רברי1 ממפרשיאחר

 רפ"ר טר"~ו הישנים הרמב,ים במפר'1נאמת
 שי בנוענון ניבלה טפ1רש:י,1אם _כת1ג1ש,יי

גמכימ*



שלימ ,מררכי נרולתושרכי264
 הרמב"מ מרברי הנוראה פליאתו וסרהנמכיפ"

 _. 1ו"ל

 )פ"ב ומומפין תמירין כ:ירן 3:הע1,11.(
 אותו וכשמוציאיןהמ"ו(:

 ולא כו', לעיר לרוץ - הרשן תרומת-
 הנוטרא היא כך אותו. נורפיןחזיראיכ1

 יפלא הלא וכטובן האחרונים. הרפופיםבכל
 אבל נירושלים? רוירים מנרלין אין הא.הרבר,
 ולא כתוב: בר"יו ברפמ'י הרמב.םננוסחת
 הנכונה הנטחא ונאר , איתו גורפיןהזרים

 - . ואכמ.ל בספרי כתבתיהואת
 ה.ח( )פ.נ המוקרשין נפלי 3:היכות1,111(

 נחטאת. קרנית מתןשינה
 ברמב"ם אמנם העתיקים, הרפופים בכלכ"ה
 בטעית: הדפיסי רפו"א וכשארי ברליןרפ,ם
 נתקשה ועפ.1 בחטאת. קרבנות מתןשינה
 בקודש" .חומר בפתיחתו תפ"י בעלהרב
 שלא וכתב ה'( סי' סוף )בפ"ה קרשיםלסרר
 בצ"ע והניח הרמב,ש, של רבריו להבין1כה

 'עקב. "ת"אית בעל הרב והסעיריעוי"ש,
 קרנות", .מתן שצ'ל: עצמו מרעת להניהכתב
 בעל להרנ הטעחו רפו"א שנוסחת ירעולא
 ברפום ונם העתיקים הרפוסים בכל וכי ,תפ"י

 כהונן! נרפםשל"ד
 נשרשו להרמב"ם ר' בחלק נם כ:ן%י.(

 לפורטן, ה",א נסותרנות,שניאות
 בכל היום ער 3' , בוה להרא,ת הננ'ולרונמא
 חסרה יהלאה ש"י שנת מן הרטב.םר"וסי
 ההלכה,והחםרון כל נשחתה ועי"1 אחת,שורה
 לחפש לב על שם איש יאין , כ"כ בולטהוא

 הט'ו(; )פ.ו רוצח בהלכות והואולתקן,
 נולה". אינו המתנקע העץ מן הברול"נשמט
 מכות בטם' ספורשת במשנה הואוהמקור

 רברים, בשני וחבמים י' פליגי ושם ב'()ו'
 אינו אומר ררבי והרנ, מקתי הברזלבנשממ
 חסר הרין )ו1ה נולה אומרימ והכמיםנולה,
 העץ מן בנשמט פליני ועור ברמב"םן(לגמרי

 אומרים וחכמים , נולה אומר ררניהמתבקע,
 משני נעשה הרמב"ם ובחבור נולה.אינו

 "יבין בם' וול כהלכהז ולא אחר, ריןהרינים
 הלמה על מאר שתמה מה תנ.ו( )סי'שמועה"

 נרולים שארי ועור שם, הכ"מ ועלזו
 העהיקים הרפופיס ובבל בכת"י אבל הרבה,ע"1 תמה~

 כהונן: כתוב וש'י רפ"ר ובר"~ו נ"רמשנת
 נשמט נולה, ,ה הרי והרנ הברולמקתונשמט
 והטעלת כו', מפני נולה אינו המתבקעהעץ
 והרב . של.ו בשנת הכ"מ שעם בניסחאבאה
 גרטם זה וחלק וו. בשנה נפטר הכ'מבעל

 ולכן בהשנחתו, ,לא בפניו, שלאבתיניצא
 וכבר זו, הרפסה ע"י מאר רבים טעותיםבאו

 ל"הצפירהיי,- מיוחרת רברוהבהוספההורעתי
 ה"נ(השחיתו )פיינ בהלכותממרים רמן%.(

 ע"י מאי זו הלכההמרפי0ים
 שם ועשו ספק, כל בלתי הקרא,םט:יפי
 אךבראשונה וה1יוףנעשה נרולבהלכהוו,חורבן
 :ה רפום וע"י , הכ"מ שעם של"1ביפום
 ובכל , הזה הי,ם ער הרפוסים כלנשתבשי
 נרפם ש"י שנת ער העתיקים וברפומיםהכת'י
 ה1ה יהענין ל"הקראים" שם וכר ואין ,כהינן
 מיוחר במאמר בזה והארכתי להלכה,נינע

 -. להעתיקיואכ.מ
 חלקי בכל הקנת' כאלה תקוניםרהכה

 העמל אחר תלי"ת, לאלפיסהרמב"ם
 אשר השבושים ולהםיר לשרש שינעתיוהיניעה
 במם. חו'יל מאמר ע": והמלצתי , בהםנשרשו
 מן סיעתא נירסא "לאוקמי ב.( )רמנילה
 ווכה ארם כל לאו אמנם כי הוא":שמיא
 , התורה ניתן ה' מאת ע,ר ל1ה ונחוץ ,ל1ה
 הנחוצים, הספרים ובהשנת , נמרצה השתרלותעם
 ונחיוש מכת"י, היוקהו בהשנת נםומה

 והאחרונים היאשינים בספרי והנוסראותהנירסאית
 למען האלהי העזר וררוש נחוץ וניותר:"ל,
 ואמתימו, נכונות היותר הנירמאות ולהעמירלברר
 בתלמור הנומחאות בברור ס"ר נחרןובפרט

 ואשר ו"ל, להרמב"ם לו היי אשרהמרייקות
 נפלאןת פעמים כמה הוה בענין ראיתיאמנם
 ואני , רבריו לישב חיל אנשי כל נלאואשר ו'יי בהרמב"ם קשים במקוסות עיני אוריאשר
 את ולקים להצריק נכונים ישובים ת"למצאתי
 ולרונמא תמיר: כררכי בוכותו ולהפוךרבריו,
 כאלה מענינים רונמאות איוה ב1ה להצינהנני

 הארכתי הרבש בהקונמרמים ואשר ,בקצרה
 ת"ל:הרבה

 ה"ה(: )פ"א טקרון שאלה בהלכות1(
 פרה אביהם להםהניח

 חשכושהיא חיביןבאונסיה, אין ימתה,שאולה
 בשר רמ' משלמין ואכלוה טבחוה אביהןשל
 , ומתה נכפים אביהם להם הגיר ואם ,נ1ןל

 , מנכפיו רמיה את משלסין , שמבחוהאו

 שרבריו הרמב"ם, על לתמוה המיימ שםיהאריך
 ובי,ק נ'( )ל"ר בכתובות הנמ' ננר הםאלה
 רמתני איכא לישני, תרי שם ראיתא א'()קי"ב
 מאן , אסיפא יה רמתני ואיכא ארישא,לה

 ופליגארר"פ. ארישאכש"כאםיפא, להרמתני
 , לא איישא אבל , אם'פא לה רמתנימאן
 ולא ראשון כלשון פמק איך וא"ב י דר"פוה~נו

כלשון
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 וכר"פ, כלשוןאחדון, ק'"ל והלא אחרון,כלשון
 אביהם להם הניה אם אף טתה אםוא"כ
 והרשב"א הרטב"ן פמקו ולכן ? משלמין א'ןנכםימ
 והרב אחרוןי כלשון כולם הפ1מק'ם כלוכמעמ
 "ובוראי ופים: בצ"ע, רננו רברי הניחהם.מ
 והסהדש"ל אלו". בלש,נוח אחרת שימה לרבנויש

 עליו: כתב נ'( מי' )פ"י ב"ק במם'ביש"ש
 המפרש והרב . 1'עף"ש לו" היא נרולה"ושגנה
 כתב 1"ל עראמה רור ר' הרטב"ם עלהקרום
 הרב ישען נכ,ן דבר מצאתי "לא שם:עליו
 להמליחבעדו, האריכו והאחרונים עכ"ל.עלי"

 )בם" . והב"ח שם, ובש"מ בשעה"מועמש"כ
 ויעוי"ש,ובנתיבות ב1ה חכטה רבר כתנשמ,יא(

 ובקצה"ח!שם,
 11"ל: עצמו מרעת שם כתב בכ"םאןלכו

 נרים: ה1ה לא ררבנו אומר.ואני
 , ויעוי.ש דר"פ" "והינו : ולא רר"פ.,"ופלינא

 רבנו דגירמח נראה : 11"ל שם המשל"מ :וכ"ב
 "ופלינא גורם היה שלא , הנכונה הגירמאהיא

 אבל 1יעוי"ש. תליא בהא הא רלאודר"פ"
 ע"1 כתב ה'( ם.ק שמ.א )מי' בחו"מהש.ך
 באורך. יעו"ש שחר" לו שאין דבר,דזה
 הרטב,ש. כלשון כתנ הממ"נ נם הלאאמנם
 )פ'י(, בב'ק הרי"ף טלשון ברור נראהוכן

 לישני תרי מהנך כלל ה1כיר שלא )פ"ח(נבנ.ם
 שנירמת דרכו יורה והאמת ויעו"ש.הנ.ל

 התלמור כנומחת היתה , ושם שם, בנמ'הרטב"ם
 מופרים" "ברקרוקי כט1בא כת"י שפבשניבב"ק
 ויעוי"ש. לישני תרי הנך כלל שם רליהא :שם
 רלפי כנ"ל, 1"ל הרטב"ם פמק שפירוא"כ
 הניח ואם רבא: שאמר מה בנם', שםפרושו
 לשלם, חיבים נבםים אחריות אביהםלהם
 ועל טתה, על רברים ב' הנך על כןאמר

 כמתה נם 1ה ד,ן כתב ולכך ואכל,ה,מבחוה
 -. ואכמ"לו1"ב

 כתב: ה"ו( )פ"1 שננ" בנהלכות2(
 1ה אב של ת,לרהעשה

 לי יראה אחת, בהעלם 1ה אב שלותולדה
 רביממהטפרשים חמאות.ותמהו שני חיבשהוא
 בנמ' מפורש הוא 1ה רין שהלא רבנו:על

 א'( )ב' ב.ק טם' ובריש ב'( )צ"1 שכתבמם'
 ר"א הרב נשאל וכבר ל'! יראה בחב:ואיך
 דניאל ר' מהרנ ככה על 1"ל רבנו שלבנו

 )פי' אכרהם" "ברכת במפרו והשיבהבבלי,
 הרטב"פכתבו ונו.כ יעוי"ש. נרול ברוחקי"נ(
 ובשעה.מ, הטשנה" "במרכבת ויעוין , הרבהבוה
 הצילו ולא להציל יררו רבותינו במחכ"תאבל

 בשם הבשמ כמש"כ הוא בזה והעיקרבאמת,

 היהנורם לא 1.ל שהרמב"ם : 1"ל קורקוםר"י
 בהריהררי", "א"נשתיתולרות ושם, שם,בנמ'
 )בח"ב הררבי,1 וכ"כ לי". "יראה כתב:ולכך
 לא רטילחא כללא 11"ל: וממים רל"א(פי'
 , שלנ. המפרים בגירמת הרנ מפר נירמתהיה

 ולא - שם שבת במם' - הזורק בפרקלא
 רבנו הכריח שלרעתו ויעוי"ש ב"ק,בריש
 לו! אמרו פרק כריתות במם' טמשנה 1הרין
 בהלכות רבנו טרבדי 1"ל כרבריהם מוכחובן
 יש הפרש מה ! שואל שרבנו ה"1(, )פ"1שבת
 ביניהן אין והשיב: והחולדות! האבותכין

 שמובא כמו במקומו וה דין 1בר ולא וכו'הפרש

 נפ"מ עור יש כי שלפנינו, התלמודבפפרי
 הוא האמח וע"כ ? אבות משני החולדותלענין
 בתוב היה ולא , שלו בנם' רבנו לה נרםדלא

 ואטמ.ל-. שלי התלמור בנומחת . 1החל,ק
 )מפ"ב המוטאות אבוו; בכךץ)ןכנןרן3(

 עליה שחישכ קולית :הי"ב(
 בה"פק הנ1נע הרי , ניקבה לא ועריןלנוקבה
 נקיבה איטחומר כפק, ברבר יש שהר'טמא,
 הכ"מ וכתב , עכ'ל לאו או מ,ל2הבטחומר
 דאיפשימא, בעיא כ'( קכ"ו חולין )כמם' שם :ו1"ל

 , דמ' טעשה במחוסר לא1 נקיבהדמחוסד

 יו שה'הה נראה מפק", ,שה~א : שכתבורבנו
 הר"י בשם מש"כ עוי העוי"ש , אהרתגירםא
 הניח מ]ר" *קרית בעל והרב : 1"לק~רקום

 ויע1י"ש. רכנו על כצ"ע 1הדבר
 ב'( )פ"ד שבח סטם' התום' יפניאמנם

 ב"ק)כ"ה ובטמן וכו' שמהוריםבד"ה
 בטס' שם הנ~מחא היתה וכר, וטה בר"הב'(

 רמי טעשה כטחומר נקיבה רמחומרחולין:
 כי כגירמאותי מ"ק יש הלא ולפיי1ויעוי"ש.
 לאו נקיבה טחנמר פשמה, הדר כתוב:לפנינו
 'שע" והר"ר והתום' דטי, מעשהכטחומר
 מיומר פשמה, הדר נרמישם: והש.טממראני
 כתב שפיר ול""1 . דמי מעשה כמחומרנקיבה

 האטתהברור אבל 1ה, מפקברין דישהרמב"ם:
 שם: כ"ולין מקובצת בשיטה כמש"כ הואב1ה

 בנמ': שם גטצא לא "2נים מפרים בקצחכי

 ט1ה ברור ונראה ויעוי"ש. כלל פשמה""הרר
 דנשאר , 1"ל רבנו של נירמתו נם היתהרכך
 ואכמ"ל-. איפשמא רלא בבעיא הרבר בגמ'שם
 יראה ה.ה(: )פ"1 בכורות נבהימכות4(

 לאעשה טעשר שהמ,כרלי
 לוקה, אינו ולפיכך , לוקח קנה ולא כלנםולא

 וכטוכר , לוקח קנה ילא כהנים חרמ.כטוכר
 תמהו כבר אלה רבנו דברי ועליפ"ת.
 בריש מ.ל רבא הלא א( הטחברים:גרולי



קטליכ2 מרדכי גדולה2שן*כבי266
 לא רחסנא דאסר סה רכל ב'( )ר'המורה
 סשוט דלקי ו~אי טהני, לא ענד אםהעניר
 דאבי קי"ל ובכ"ם דדחסנא, אסיסראדעבר
 פסק ואיך , קנ"ם ס'ע"ל בר כרנא הלנהודנא

 האריכו 11 קושיא על אך ? כאב* ב1ההרסב"מ
 "סעשה יבפי' בלח"ס, ויעףן לתרץ,הסחברים
 סי' אהעז, )חלק מה"ת ע"ב ובשו"הרוקח",
 ובכ' קכ"ט(, )מי' הגרע"א 31שו"תקכ"ט(
 שהרטב.ם הוביחו וכולם כאן, הסלך,י.כתר
 הסשל'ם הקשה 3( ב,ה. ןאכט"ל כאביפמק

 )סל"ת הסצות" "בפפר עצמו הרסביבסדבר'
 וא"ב , לוקה מכרה ואם : כיפ.ת שבהבדם"ג(
 הדברבצ"ע! והניח עצהו, דברי את דננוסהד
 סהרד"מ בחדושי הנאון הרב כתכ כבראבל
 בד"1ס, שם נפל שטיים שם: הטצותבפפר
 . לוקה אינו סכרה ואם : שצ"ל להניהויש

 כ"ה: הרמב"ם שדעת ברור, בזה הדיןובאמת
 כאן הרסב"ם כסש"כ , לוקה אינו סכדהשאמ

 סדברי נראה וכן בכורות, בהלכותספורש
 ואם ה"1: פ"ח פלמיכ בהלכות טסש,כרבנו
 תמכרנה לא וסכור שנאטר , כל,יח עוברסכרה
 ולא עכ"ל, הדטים וסחויר מכורה ואינה ,.בכסף
 סעשי1 אהני רלא משום כלל, מלקותזכר

 )פי"מ( סנהדר'ן בהלכות כי ובפרטוכנ"ל.
 הלאוין ר"ו בסנין שם רבנו בדבר' ג1כרלא

 ,ע"כ יפ"ת, דסכירו2 הלאו עליהם,שלוקין
 ,ה, לאו על לוקין שאין לרבנו דכ"למשום
 הרב ע"י מערבי הנעתק הסצות בכפרואסנם
 ובמק"א סלקות, ענין שמכלל נ1כד 5ארח"ה
 3( -. ואכס"ל כקונטרסי עוד ב1הכתבתי
 שכתב דכנו ע"ר שם הסשל"ם הקשהעוד
 והא , לוקה אינו כהנים חרס' דהסוכר :כאן

 הלאו על דגמ סוכח אק )ט' ד,בחיםסהפוגיה
 לסאי שם: שאסרו וכטו לוקין, יגאל""דלא

 עליה 1לטילקא נמכים, לנעי רלאהילכתא,
 על דנס סוה סוכח והרי ויעוי"ש. יגאלבלא

 הקשה וכן ? ויעוי"ש לוקה בהסה סעשרמבירת
 וע' ויעוי"ש, עצסו טדעת החכסה' עסעיןנעל
 דדך ע"פ לישב שמרח הסלך" "כתרבכפד

 היתה הרמב"ם של~ני הוא האטת אבל .הפלפול
 בלא עליה "לסיקפ שם: ובהימ בונוהנירכא
 "בשימה אחרים במפרים אחרינא וכנוכחאינאל",

 כופרים" "בדקרוקי הכת'י וכגופחת שם,טקובצת"
 שט"םנפלכנירםתהכפרים כרור נראה ולישם.

 לקסן שם במפרים שכחוב רסה שם,בובחים
 ימכר בלא עלה לסיקם נסי 4א' תמודה:גבי
 בטעות,וכמושהגיהו שם כתוב ווה יגאל",ולא

 ויוןי"ש. והדש"ש , והב"ח סקוכצת, בשיטהוסחקו

 למעלה וצ"ל לקטןכטעוה, וה_ונאטהנשהרננ
 יסנר בלא עלה לטיקט נסי "א' : טעשרגבי
 הנ.ל דתים' קושית מתורץ וב1ה יגאל",ובלא

 ונכונימ. מאירים הרמב"ט רברי וגטשם,
 ה"ו(: ".ט ונטען ט,ק בהלכוו52(

 חכסים תקנת 11תבועה
 )ה' בב"ם יןחנ, כרי ופסק , עכ"ל וכיהיא
 וגדולי לנ חבסי בעיני נפלאו ודבריוכ'(,

 : א'( 1' )שם כאבי פכק לא לסה ,הסחברים
 מ8ק שסא דה*שינן סשןם היא 11רשטעה
 נןדע והלא , וישי"וו עליו לו יש ישנהסלוה
 סשום בכ"ס, יוחנן ד' לגבי כאכידהלכה
 וכטש"כ ןאילך, ודבא מאבץ כבהראירהלכה
 גם הכ"ב( שבת מהלכןת )בפי"ד הס.םהוב
 יוחנן כד' ולא כאבי דפוסק הרטב"םלדעת
 ברא"ש בסעיהימ הוא,וכ"כ בתרא דאביסשום
 1ע1ר לס"ד(. אות כ'ר כ' )פ,יז ברכותבסכ'
 שהכיא 1'יל הדי"ף . רברי לפ'י1 להבין ביותריפלא
 דעתו ואם אבי, דברי וגכ יוחנן ר' דברישם

 שם 1.ל הרא"ש שהבין )וכמו כאב*לפכוק
 ר. דברי גם הביא . לסה ויעוי,יש(כרבריו

יוחנןו
 הנ"ל דהקושיא הכל, א"ש באטתאבל

 אבי : שם הגס' גירסת לפי רקהיא
 דלר' , יוחנן ר' על דפלינ רשי,י וספרשאסר,
 חשיר אמטונא דחשיר סנו אמדינן לאיוחנן

 ויעוי'יש מנו ראטרינן כ,יל ולאבי ,אשבועתא
 אסנם דסתניתין, במעמא פל1נתתס תלוידבוה
 פליג לא אבי, אסר שם: הרי,יף גירכתלפי
 בהקנת המעם כעיקי יוחנן ר' על כללאכי

 לתרץ רק בא לא ואב* דסתניתין,השבועה
 וניסא יוהנן: ר' על דפריך שם הנס'קושית
 אשבועתא!ולכך נסי חשיד אססונא דחשידסגו
 דהלכה )ספני יוחנן ר' דברי הרי"ףמביא
 וס3יא יכנ"ל(, עליו דפלינ מאן רליכאכס1הו,
 יוחנן, ר' דברי על הנייל. הגס' קושיתג"ב

 ושפיר 11. קושיא שתירץעל אכי שלותרוצו
 רקי"ל דאע,יג הוא, ררעתו בוה, הרי'יףקמ,יל
 וכנ"ל, ה'א חכסים תקנת 11 דשכועה יוחנןכר'
 אמסינא רחשיד סנו ראמרינן ק*"ל בהאס"ם
 )וכמש"כ אב*. של וכתרוצו אשבועהא,חויד
 1'יל(. הריווי של בכ11נת1 ו1,יב , ויילהרא,ש
 כר' שפמק 1"ל הרסב"ים דעת גם א"שולפ"ו
 את ומתרץ כ1והיה, ס'יל אבי דגם סשומ ,ייחנן
 הרי"ף בנירכת בגס' גריכ והרמב"םרנרץ,
 כלל.- פליגי לא ואבי יוחנן ר' וא"כוכנ"ל,
 שלהבנת לסעלה הראתי אמנם אם רהנהה(

 הנדולנחוץ כחבורו הרטב,יםרברי
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 בפפרו הנכונות והנופחאות הנירפאהת לרעתפאר

 שלא לרעת ראוי אכל נהתלפור,ונומחאח(יו
 רברי כל ולישב להעפיר יתכן באלהאך

 התפיהות כל פעליו ולפלק 1ייל,הרמב"ם
 והפחברים הפפרשים עליו הרבו אשרוהפליאות

 פוף על לעפור נרצה אם כי ה1ה, היוםער
 נרבריו היטב לריק יש מחשביתיו, ועפקרעתו

 )בכללי פלאבי" .יר בפפר ובפש"כהקצרים,
 ברנריו ול.פלפל לרקרק ויש הריוקבחבלית ר" הרמב"ם דנרי "כל נ'(; אותהרמב"ם
 יעף"ש, עצסה" בגפרא לרקרק תוכלכאשר
 לרעת הגמרא פי' ולהבין לרקרק נתוץוביותר
 רבריהתלמור רנריועם אאתאיפו נכדיהרמנ"ם

 אם ולהנין, לב לשום ראוי הלא הנהכי
 לפי - ורצונו חפצו בכל אשר 1"להראב'יר
 כוחו להראת - ב1ה לו הי' אשרפטרתו

 יותר פעט אך פצא הרמב"ם, עלבהשנותיו
 נסצאה )ובהוכם עליו, השגות אלפיםפשלשת
 הרפב"פבהלכות ע"ר נפלאהלמאר אחתהשנה
 שהרפב.ם המחתרת, בענין ה"ח( )פ"מננבה
 עליו" השמש 1רחה "אם ; בהפפוק הפי.תפם

 א'( )ע'נ סנהררין נפם' הגמרא כפי' ,להלכה
 נ1" עליו משיג והראב"ר ,ויעוי"ש

 11"ל וכתב
 לי: שנראה דעתי את סלנהונ נמנע"א,ני
 עליו השמש 1רחה אם חכפים שררשושאע"פ
 פשומו, מרי יוצא אינו אעפ"כ כו', פשלררך
 הננב בלילה ואך וכו' להורנו רשאי אינוב'ום
 מבין כל ראשי ונחץ וכו' ליהרג ש להרונבא
 הרפב.ם על סשינ וב1ה עכ"ל, בוה לורי

 נאמר ~לכך נלילה, נ,ן ניוםשפמק:."נין
 לטא הגנבים רוב שררך לפינטההרת
 יש אמנם אם והנה , יעוי"ש בלילה"נמחתרת
 ח1"ל, רעת ננר גם בתורה ל"רשהכתוברשות
 יוצא פקרא אין : ח1"ל שהניחו הכללע"פ
 כ1העל מפי' השגה לעשות !_אבל פשומופירי

 הקבלה אול' או , ח1.ל כפי' שפומקהרמב"ם
 פפק פרושו 7.'פ ולדחות , 1ה בפי' להםה"

 1"ל פרושם על ולכתנב , הרפב"ם שלההלכה
 מניאה כ1ו השנה הלא בעלפא, דרששהוא

 כח הגיע כפה ער ~ראות רבה',להשתופפות
 לא עכ.פ אבל 1.ל!( הראנ"ר שלהשעתיו.
 המפפר ער אם כי השנותיו מפפרהגיע

 ההשנות בהטון לראות נשרימם ואיךהנ1טר,
 אין כטעמ אשר והפפרשים המחבריםשל

 יעלו הלא לסופרם נבוא ואם ל10,פשרות
 הלא כן אלפים,ואם לכסהעשרות תשנה כלנלי
 ההשגותהאלה, בכל ממש יש באטת אםנשאל
 וכנורע עליהג! 1"ל הראב"ר השינ לאטרוע

 לא שהראב"ר שבטקום המחברים נרוליהחליטו
 ההלכה! פפק לענין בהרטב"ם ב1ה דעתו ,השיג
 כןלהראב"ר וכמו שלהרמבים הרבר ברוראבל
 התלטור, ובפי' בהבנת אחר ררך להם היה1"ל

 להראב"ר הוקשה לא ולכן , הלכות לפפקיובנונע
 אלהההשנות אם הרמב"םכי של הלכות פפקיעל

 אלה נפקומות ולכן יותר, ולא עליהןשעמר
 להעמיר וראוי סאר נכון האחרוניםשהשיגו
 התלמור בפרושי הרפנ"ם רעת ולהניןחקר

 נפצאים גדנטרמים הרבה והנה הללו.בפקוטות
 הרפכ"ם,-ואשר על ,חרושים בבאוריםאצלי
 ואציגה האפשרות, בכל נ1כותו בהןהפנתי
 הסאמרים כ: פפני ן לרונמא אחר רבר אךב1ה

 במפר ה' ברצית ויבואו הם ארוביםוהבאורים
 פיוחר: ,.

 כתב: ה"ג( )פ"י חובל שמימהבהלכות
 עלה פבנינו השניעיתובשנה

 שמטהת שבע ופנו , שממה כו' ועשו 1ב1,עזרא
 שם היתה שלא אע"פ , החפשים שנתוקרשו
 .לקרש כרי אותו היו פונין שני, בביתיונל

 הט"1(. ובפי,ב סש.כ עור וע"ש . עכ"לשטיטות
 א'( )ל,ו ניטין נמם' רש'י שימת היא-וכך

 ורקאפרינן נוהנ, יובל היה לא שנירבבית
 שטיט'ן, לקדש יובל1ת סנ1 נ'(; )ל,ננערמן
 בעדכין רש.י ובפש.כ ועייש, קאטרמררבנן
 ניטין נפם' שם התום' הקשו כבר אנלשם,

 נשם ריקקין ר"ה נחום' בי( )ל"אובערכין
 הוא; נהפוך ר"ת ולרעת , רש"י שימת עלר"ת
 שלו הוכחה ועיקר יובל, נהג שנירבבית
 - 1'ל רש"י שיטה על 1השגהו -לדש,1
 על א'( )י"א כריתי( בטם' ראמרינןפהא
 להוציא ירם .ויתנו : י,ימ( )י' בע1ראהכהוב
 אר"ח .אשמתם'י, על צאן איל ואשפיםנשיהם
 ושפחה בעלו. חרופות שפחמ( שכולןפלמד

 חורין, נת וחצי' שפחה חצי' הינוחרופה,
 שם(, נכריתות )וכראיתא עברי לעברהטאורפת

 נההנ, שהיובל נ1סן אלא נוהנ אינו ענריועבר
 ושם שם ויעוין א'(ו )כ"מ ערכין נמם'וכראיתא

בהון.
 פהמפרשים רבים מקשיםיפי.1והכדק

 וכבר ר"ת, כקושית להרמנ"םגם
 1"ל הטחברים גרולי נ1ה ומרו שקלואמנם

 והרפב"ם רש"י שימת לישב ואחרוניםראשונים
 רש"י שיטת ולישב בקצרה לברר ונ"ל ,1"ל

 של דנריהם תוכן ב1ה להעלות וגםוהרטב"ם,
 רנריהם, על להשיב שיש ומההמפרשים,

 רהנה בם"ר, הרברים ייתלננו יצרפווע."ו
 רהא פרש! שם לעזרא נפרושו 1"לרש.י
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 שעה הוראת אשפתם, על צאן אילשהניאו
 הוא שפרושו רבים עליו תמהו וכברהיתה,
 התם רהא שם, כרית1ת במס' ר"ח רעתנגר
 שבעלו על אשם קרבן שהב,או חפרא רבאפר
 מש1ם ולא הביאו, הרין ולפי , חרופהשפחה
 ירש"' הוא בזה האמת אבל שעה!הוראת
 ר"ת השגת לישב שפיר בזה מכווןלשימתו
 ולכן וכנ"ל. גימין בסם' שימתו מעלהנ"ל
 פרש"י ע"פ 11 קושיא ירירץ 1"ל להרמב"ם .נם

 , בזה הרכרים וללבן לצרף נחוץ אבל ,הנ"ל

 המפרשים רוב ודבר' פרושי החריולבקר
 אה נקצרה אכתוב כן ואחר' הזה,בענין

 בפשימות. בזה לרעתיהנראה
 הנכון הפי' את לברר נראהד2מר~אשדנה

 פהו , כעזרא רש.יבכתנת
 בזה! קצרו והמפרשים לדעתו! שעה".ה)ראת
 אשם קרבן שהביאו שרעתו: נראהולכאורה

 היו לא כי ואם נכריות, נשים שנשאועל
 בהוראת הביאו התורה, ע"פ בזהפחויבים
 אם אבל , שם הראב"ע מפורש וכ"כ ,שעה
 פקרא לפרש . שררכו להראב"ע זה פי'יתכן

 פתנגר שאיננו )בפק,ם התלפור, נגרכפשומו
 במק"א וכפש.ב ההלכה, ואל הקבלהאל

 ררך יתכן לא ז'ל לרשי,י אבל בנר"ז(כאורך
 מוכרח,פרכתיב התלפורהוא שפי' )וכפרמזה!
 אינו הנכרית על והבא אשם, רהכיאובקרא
 הוא רר1פה שפחה על הנא אלאבאשם,

 ) שם(. בג'מין הריטב"א וכסש"כ ,באשם

 על ר"ת לק1שית תירץ הרמב"ן רוקכד:א,
 חסרא ררב נימין, במם' רש.ישימה

 על אשם קרבן רהביאו ראפר בריהותבמם'
 בפם'כריתות באחרים פ"ל חרופה, שפחהחמא
 לעבר המאורפה הינו חרופה רשפחהשם,
 כוותיהו, רקיי,ל שם בכרקזות תנאי ולהנך .כנעני
 עברי, לעבר הפאורםה היא חרופהרשפהה
 חרופה שפחה אשם הביאו רלא באמתצ'ל
 תלוי.1לפי אשם בגון עבירה.אחרת, עלאלא
 הגאוניםבעל"ערוךלנר"בחדושיו תרצו זהדרך

 לפפר בבאורו פלבי,ש והנאון שם,לבריתות
 בפרושו רש"' רעת גם , עצפם פרעת שמעזרא
 היתה, שווה. רהויאת דפש"כ: שם,לעזרא
 ראין רקי"ל רהלכתא אליבא בן שכחבהינו
 , עברי לעבר המאורפה אלא חרופהשפחה

 עזרה ביפי חרופה שפחה אשם אז הביאוואיך
 לרש"י ניחא )ולא נוהגו הי1בל היהשלא

 תלו', אשם הביאו רבאמת הרפב.ן, שלבתרוצו
 אסורי על שהביאו משמע שם הכהובדמפשמ
 14יתנ1 הכתוב אל פרממיך - ונשואיןכיאה

 רלהני פר,ויי ולכן -( נשיהם" לה1ציאירם
 שעה רה1ראת צ"ל אחרים על רפליגיתנא'
 נכריתז בנשים אשמהם על אשם להביאהיתה

 .ועייייש
 אליבא שלא , כאחרים חסרא רברבר. להעמיר יתכן ראיך א( עיי1: 'קשהא2כל

 שם להקשות שם להגמ' הו"י ב(רהלכתא!
 לכל אבל לאחרים, התינר רייח, עלבכריתות

 רם"ל וראב"ע ישמעאל ולר' לרייע חנא'הני
 מאי לע"ע, הפאורפה היא חרופהרשפרה
 לפרש לרש"י הו.ל עכ,פ ג( למיפר?איכא

 כרב רלא הוא היתה, שעה שהוראתרפרושו:
 לא בפתיפות אבל תנאישם, להנך רקחםרא,
 מדעת רפרא דב על יחלוק דרש"י לפרשיתכן
 בשום נתבאד שלא אחר בררך ויפרשעצמו

 ו,מקום
 עברים שהיו ז"ל: הרמב"ן עוי תיריב,

 שגלו ק1רם ראשון בית בפני נרצעים'
 - הי1כל עוד אז שנהג - השנטיםעשרת
 עברי כעבד דינם והם לנבל, עפהן גלווהם

 ה'1בל שאין בופן בשפחה להת,רו נםלעולם
 , כעלו 1מהמ שפחות, ארמו בככל ושםנוהג,

 תרוץ ותפם שם, גימין בסם' הר"ן תירץוכן
 בפם' ברימב"א עור )עי' ועי"ש, לע,קרזה
 בעל ע"1 שהקשה פה מלבד אבל שם.נימין
 רבאמת כן, לופר יאי,: והוכיח שם לנריי.ערוך
 רין נפפק היובל, שנפפקכיון
 ע1ר להן אין להם ול~מאורפות עברי,עבר
 יצאו שנרצעו אף רהעברים חרופה, שפחהרין

 זה מלבר הנה וע""ש, יובל ע"י כמולחירות
 שלו בשו"ת שאג"א בעל הגאון הראהככר

 בש"ס השנים חשבון רלפי כלל, במציאות,ה ת" יתכן רלא ב'( םעי' מייו )כי'הררש1ת
 העברים ע"כ היו א'( ל"ג ושם ב' )ל"בערכין

 שנה פאתים בני בהכרח אז האלההנרצעים
 ייתא, הא וראי אלא בזו לומר והיתבןבקירוב,
 ויעו'"ש, תיכף ישלחו פחויב ה.ובל ופפקרנרצע
 בחרושי 1הוכא - ז"ל הרפב.ן תירץ עדואב.

 לרעת רסשכחת - שם גימיןהרשבייא
 לעברים סאורסות השפחות שהיו ו"ל,רשייי
 1שוב נוהג, היובי שהיה הבית בזפןעברים,
 מאורמות, נשארו הביתכשנחרב
 השאג"א והמעים עכ"ל, עזרא בימיובעלים
 ן אותן קרשו דהעבדים , ו"ל רבריו אתשם

 והיו אותן, גרשו לא ארוניהם מביתוביציאתם
 , עורא בימי ,ונבע5ו חרופות שפחות ימיהןכל

 ,;ערוך ובעל שם, שאכ"א בע5 הנאדןאב5
 דבאמת לכמרי, זה הרוצו נם דחו שם,לנר"

פקע
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 באורך. ויעוי"ש לגטרי, אח"כ הקרושיןפקעו
 שם בגיטין בחרושיו והרפשב"אך,

 קושית את רששיששת תיר"
 במם' תנאי להנך רם"ל רהא הנ"י,ר"ת

 המאורכת אלא חרןפה שפחה ראין שם,כריו1ות
 נמור, סאורסהלישראל לאולאפוקי עברי,לעבר
 הוא ובאמת , כנעני לענר מאורסה למעוטיאלא
 תפסו חורין בת רבחצ" לישראל, ג"כהרין

 , נקם דמילתא אורחא אלא , במקצתקרושין
 לק"ם ולפ"1 בשפחה, מותר עברי רענרמשום
 רה,ל שם, בכריתות חמרא רב ראמרמהא
 שלא עברי,כיון ענר היה לא שני רבביתאע.נ
 חרופה, שפחה הי' אפיה נוהג, יובלהיה

 רהוי לישראל המאורסה ב"ח וחצי' שפחהחצי' והינ~
 וכ.כ 1"ל, עכת.ר באשם אליה והבאקרושין,
 )ח"ב הבהן" .ושב בעל הגאון עצמומרעת
 שם( כריתות נמם' , תורה הכהניםשאלת
 בנימין שס רש"י לשימת ר"ת קושיתבישוב
 שו"ת בספרו 1"ל הנצ'"כ הגאון על)~לפלא
 מברת שכתכ נ.1( מי )חיו"ר רבר""משיב
 כן וכמו עי.ש!(, עצמל מרעת הנ"להרשב"א
 פרש'י את הכהןיי "ושב נעל עפ.1 שםתירץ
 הרשב"א של הנ"ל תרוץ רבאמת שם,בעזרא
 א'(, )ם"נ גימין במ0' חמדא לרב אךהוא

 רתלמורא לפתמא ונם שם, ששת לרבמשא"כ
 כרב או חכרא כרב הלכה אי ליה,רמפפקא
 לאמשכחת רלרירהו 1ה, חרןץ יתכן לאששה,
 עברי, לעבר שנתקרשה אלא חרופהשפחה
 היתה שעה רהוראת רש"י מפרשולדירהו
 נישוב שם לנר" "ערוך בעל וכ"כועי"ש.
 ועי"ש. להרשב"אהנ"ל בע1יאשם, רש"ירעת
 לסתור שם שאג"א בעל האריף כבר באמתאכל
 יפור שןם לוה שאין , הנ"ל הרשב"ארעת
 וכי אופן,י בש1ם רבריו יתכנו לא וכיכלל,
 לענרענרי המאורסה אם כי חרופה שפחהאין
 "ערוך נעל וב"כ . באורך ויע,י"ש לישראלולא
 תעוי"ש. דרשכייא רברי לדחלת שםלנר,י
 ממילא הרשב"א, לתי' ועיקר יסור שאיןוכיון
 ב'שוב הנ"ל, הכהן" "ושב בעל דבריבטלו
 יבוא ראיך ובפרמ ן ע1רא במפר הנ'ילפרש"י
 ו כןותיה קץ'יל דלא ששת לרב לתרץרש"'
 ראשון )5רק יהונתן" יחית במפרה.

 קושית את תירץ י"ח(אןת
 בע1רא, פרש"י וגם רש"י, לשימת הנ"לר"ת

 י,מראה במפר משהיי "פני בעל הגאוןלפמש"כ
 ה,יב( פ"י שניעית )ממ' הירושלמי עלהפניס"
 יובל היה אם , פלוגתא רהאי ר"ת,לשימח
 פלןגתא בהאי תליא , לא או שנית נביתטהג

 כתונות במם' ורבנן יהושע ררב בריה הונאררב
 נוהג ריובל ומ"ר בחלה, רפליני א'()כ,יה
 וכמו הנ"ל, הונא ררב כרבנן פובר שניבבית
 , חלה לענין "נבואכם" ע1רא ניאתשמקרי

 ועי"ש. יונל לענין עליה" יושניה י,כל הוהכן
 אשם רהביא. בכריתות ר"ל חפרא רבולפ"1
 ררב ברי' רר"ה ברבנן ס"ל חרופה,שפחה
 ס"ל ןע"כ ראוריתא, ב1ה"1 רחלהיהושע

 ס"ל ולפ"1 כולכם, ביאת בעי לאדבבואכם
 שני בבית יונל . נוהג רבאמת חסראלרב

 רחלה רם"ל הונא לרמ אולמי ר"ת,וכמ"ש
 ביאת משמע רבבואכם משום ררבנן,בזה"1
 ראסקינהו וב1ה מקצתכם, ניאת ולאכולכם
 כש"כ א"כ , בבואכם בהם קורא אני איןע1רא
 לענין עליה יושניה כל בהן קורא אנישאין
 היו1ה שעה רהלראת שם פרש"י משהיהיובל,
 רר"י ברי' כר"ה רקי"ל מאי רלפימשום
 לאו עזרא רבימי יען , ררננן ב1ה"1רחלה
 וא"כ , שני כבית יובל נהג לא , סליקכולהו
 לא רהא בעלו, חרלפה שפחה למימרליכא
 ןמוכרח כלל, א1 במציאהת חריפה  שפחההיתה
 אבל עכתייר. היתה שעה הוראת ראךלומר
 יהיודברי רלפ"1 א( נכון: איננו ,ה תרוץגם
 נן, לומר ןמנ"ל כהלכתא, רלא חסדארב
 כן להקשות שם בכריתות להגמ' רהו"לב(
 תינח בכיו"ב, כתלסור בכ"מ שמצאנוכמו
 רר"י ברי' לר"ה אבל ררבנן, אליבאלר"ח
 הכתוב את יפרש ואיך לסימר, איכאמאי

 נכריתות שם הגמ' פריך ומרלא 1 הניילנע1רא
 הכתוב בפשט כר"ח מ"ל רכ"ע ש"מכן,

 רש"י של ררכו כימיב בכ"מ הלא ג( !בעורא
 לחליק בא 1"ל רש"י ואם למתום, ולאלפרש
 הנ"ל הכתוב בבאור ר"ח של פרושועל

 בהריאו לפרש הו"לבע1רא,
 בחרושיוו עור כתב 1"להרמב"ן 14כ1נםו,

 משיטת הנ'ל ר"ח קושיתלתרץ
 הרשב"א בחרושי ומובא - נימין בממ'רש"י
 )רב קאמר דמדרבנן לומר ואין : 11"ל -שם

 חרופה( שפחה רהביאו , שם בכריתוהחמרא
 ונ"ל עכ"ל. לע1רהו חולין הביאו הרירא.כ
 ל, י רש"י לשימת הוא נכון זה רתרוץבענייר
 טהפוסקים ורבים .הרמב"ן הפכימורבאמת

 אע"ג שני דננית , 1"ל הראשוניםוהמפרשים
 שלא סש~ם התורה, מן נוהנ יובל היהרלא
 מררבנן, כיובל נהנו מ"מ , יושביהעליה כלהיו

 הוא וכן , להריא שמ בגיטין רש"יוכמש"כ
 הר"ן וכ"כ וכנייל, ושם שם ברמב"םמפירש
 שם: נגיטין כתב והריטב"א שם.בגימין
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 מן שני בבית נוהג יובל א1 ההו שלאראע"פ
 יובל ריני נןהגים היו ליובל 1כרהתורה,
 והר"ן והריטב"א הרמב"ן עור וכתנו .מדבריהם

 בימי נתקרש שיובל גורטן בן יומף פפרבשם
 ולפ.1 ויעיי"ש. חשמונאי ממלכי אחרמלך
 מדרבנן. א1 נוהג היה עברי עבר רגםע.כ

 ס"ו( רף )פ"ר ינמוח במם' בנמ'יי)ועמש"כ
 ענר שאין שאמרן ראף : ו1"ל הריטב"אבשם
 הינו נוהג, שהיובל ב1סן אלא נוהגעברי
 אן ונפיסנים, בשש לצאת עבר רינילענין
 לענין הוא קנוי מ"מ אבל בשפחה,להתייו
 בכפה עצמו לקנות או גט, להצריכושעבורו
 אפורה א1 היתה שפחה רבאמת ואףועי"ש(,
 התורה דמן כיון התורה, מן עברילעבר
 רבר" "משיב בפפר )ועמש"ג נוהג יובלאין

 מי'מ בנר"ז(, נ"ו פי' חיו"ר 1"ל הנצי"בלהגאון
 הבא שפחה, ונשא העבר בעבר לוטר ישהרי
 רתקשה ודק מררב:ן, אשם קרבן חיבעליה
 בע1רה! חולין סשופ הנ"ל הרמב"ן כקושיתע"1
 שעה רהוראת בעזרא, לשימתו פירששלכך
 אשם קרבן רהביאו מפרש דרש"י ולא ,היתה
 שעה, בהוראת נכריות נשים נשאו אשרעל

 קרבן שהביאו שאמר חסרא רב רעתוכנגד
 סה וכפי , שיטתו לפי והלא , חרופהשפחה
 התורה רמן הרסב,ם, שפפק וכמורקי"ל,

 אם בי עזרא, בימי או נוהג יובל היהלא
 שפחה אשם להניא יתכן לא א.כמררבנן,
 זה רעל טפרש ולכך לעורה, חוליןחרופה
 חולין להביא להתיר שעה הוראת א1הי1ה

 אשמתם על גם מלתא מיגרר משוסלע1רה,
 בעל להגאון )ומצאתי מררבנן. חרופהבשפחה
 נחמו לשבת )בררוש טה"ת בשערים""נורע
 בע1רא רש.י רברי בקצרה ג.כ שפי' כ'(אות
 למעלה סש"כ סכל העיר ל11 אבל , 1הכעין
 ע"ש(. הנ"ל רש'" וברברי ה1ה העניןבבאור
 בכריתוה חפרא רב על לפ"1 .פלא לכא,רהאבל
 הביאו שעה הוראת רמשום נאמר ראםשם,
 דמשום לומר הוצרך למה א"כ , אשמיםקרבן
 ומש,ם אשם, איל הביאו חרופה שפחהחטא
 בפשיטות אמר לא ולמה , ובנ"ל שעההוראת
 אשר על אשם הביאו שעה הוראתרמשום

 ! נכריות נשקסלקחו

 רהכרח מאר, נכון הרבר באמתאמנם
 את בן לפרש לר.ח לו היהגרול

 כהובים בהנך מרח1ינן , בע1ר.א הג"להכתוב
 הכהנים מבני "וימצא י"מ(: י"ח )י' שםנע1רא
 בן ישוע טבני נכריות, נשים הושיבואשר
 וגרליה". ויריב ואליע1ר סעשה , ואחיויוצרק

 צאן איל ואשמים נשיהם להוציא ירם,יתנו
 אלה שרק מפורש מבואר הנה אשמתם".על

 הביאואשמות, ואחיו בןיןצרק ישוע בניארבעה
 יוחר שהיו נכריות נשים הנושאים כלולא

 אם ולפ"ו , שם ע1רא בפפר וכמפורש ,טטאה
 אשם קרבן הניאו שעה הוראת רמשובנאמר
 היו הלא א"כ נכריות, נשים נשאו אשרעל

 גאמר ומרוע להביא, ומחויכים צריכיםכולם
 יוצרק בן ישוע בני ארבעה אלה ררקבקרא
 טעמא רהינו חפרא רב חוכיח ומ1ההביאו!
 על לא אשם, קרבן אז הביאו ארבעהראלה
 חמא על אם כי הביאו, נכריות נשיםחטא
 וכנ"ל, חרופה שוחה שבעל, והיינואחר,
 להגאת מצאתי )וכן שעהן בהור"תוהכיאו
 שכחכ שם כריתות למם' בהגהותיו 1'ליענ"ץ
 ר"ל וכו', שפחה מלמרשכולן ר.ח אמרוז"ל:
 שם הנ1כרים אלה יוצרק בן ישוע בניכל

 שם הכהן. "ושב נעל הגאון וכ"כעכ.ל.
 גיטין במם' יהושע" .פני בעל עלבהשנתו
 במם' ירחים" "גרש טבעל גם נראה וכןשמ,
 ויעוי.ש הנ"ל הפנ"י על בהשגתו שםגיטין

 בשיטתו גכונים ו"ל רש"י דברי ומעתהואכמ.ל(.
 ורבריו ע1רא, בנפר ובפרושו גיטין,במם'

 הרמב,ים רברי וגם , התלמור רברי עםטתאימים
 יהורץ 1.ל לרעתו וגם וקימים, ישרים1"ל

 רכוונת 1"ל, לרש'י כמו הנ"ל ר"תקושית
 היתה שעה רהוראת , שם בכריתות הסרארב

 לתרץ עור לפנינו עתה נשאר דהנהז. - ,"ל. רש"י וכטש"כע"ז,
 גיטין בתום' השנית ר.תקושית

 רח1ינן מהא שם, רש"י שיטת על א'()ל'1
 במם' כרתנן שני, בבית חומה ערי בתידנהג
 ב.( )ע"ר בגימין לללקמן ומיתי א'(, )ל"אערכין

 שיהא הזקן הלל התקין בו', נטמן היהבראשונה
 א'( )כ"ט ערכין במם' נמי ואמרינן כו',חולש

 שהיןבל נ1מן אלא נוהגין אין חומה ערירבתי
 על ג"כ היא וו קושיא והנה ועי"ש.נוהג!
 נוהג יובל היה רלא הנ"ל, הרמב"םשיטת
 נכון תרוץ ערנה ראיתי ולא , שני ביתבימי
 הרמב"ן הנאוגים כתבו כבר והנה ! להרמב.םע"1
 רבביה , רש"י לשיטת שם בגימין וכו'והר.ן
 בתי וגם , מרבריהם בי,בל באטת א1 נהגושני
 והגאון , ,ישי"ש מדבריהם נוהגין היו חומהערי

 פי' )חיו"ר דבר" י,משיב בפפרו 1"להנצי.ב
 רש"י רעת הוא דכן ל1ה, ראי' הביאנ"1(
 וראי 11.ל: שכתב פק"ב( )ל.ב ערכיןבטם'
 שיהיו - שני בבית - נוהנ יובל היהלא

 חוור,ת שרת1 ולא , יובל משום נפטריםעברים
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 בתי אבל , מילי הני רי~קא ריק הרי .עכ'יל
 להרמכ.ם גם וא'כ . ועי"ש נהנו וראי חומהערי
 מהלכות )ם"י"כ הרמכ"ם כתב רהרי , הואכן

 בביאה ע1רא שעלה כיון : הט,יו( ויונלשמיטה
 חוסה המוקפות הערים כל נתקרשוהשניה
 טנו ע1רא כימי ביאחם אף כו', העתבאותה
 ונתחיבו חומה ערי בתי וקרשו ויוכלותשמיטין
 הרכרים ככל מרבריהם והינו . עכ"לבמעשר
 ויוכל. שמיטה לענין )כטשכ"ל כאן,שחשכ
 לענין מיוחר כמאמר כ1ה הארכתי)וכמק.א
 כל כאין הוא דברור ניטיע1רא,והראתישכיעית
 וש)ין טרכריהם, שהיתת היא שרעת.מפק,
 )במפ"ו שניעעז לענין הרמב"ם מש"כעור
 וכמש,יכ סה"ת ראינה בהריא הכחירה( ביתמה'

 תרוטוח, מה' )בספ.א הרמכ"ם וכמש"כ .ואכמ"ל(
 רק שה'ה ע1הא כימ' ומעשי תרומהלענין

 ואכמ"ל. 1'ע)'"שמרכריהם
 )מה.ח כשערים' "נורע בעל תאוןאולמ

 הקשה כ'( אות נחמו לשכתכררוש
 ויוכל שמיטה מה' )בפ"י הרמכ"ם טרבריע"1

 אינ) סרכריהם רנם מרבריו רטשמעה"מ(
 היוכל שאין ב1מן חומה ערי בתי רינינוהנ
 והניח הנ"ל ר"ת קושית עליו והקשהנוהג,
 הרטנ"ם טפרשי העידו שלא ןתמד,ןןנצע"ג
 להרמב"ם הרבר רכרור לק'מ, ובענ,ירבוהון
 ערי בהי דיני נוהג היה כב"ש עזראדבימי
 נתקרשווכנ"ל, כך לשם רהלא סרכריהם,ח,מה
 ה"מ( ויוכל שטימה טה' )בפ"י 1"לורכריו
 עזרא 1מן על שם מרבר רא'נו "שומים,הם

 נשערים" "נןדע בעל הנ,ן נאשרנב"ש,
 )כפ"יה"ג( שם למעלה הרמכ"ם כתנ 1הררבר
 1,ל הרמכ"ם שם כא אולם )כספ."ב(,ןשם

 וכזמן : כתכ ולכך , ה,ה כזמן הריןלהוריע

 חוץ אלו סכל אחר נוהג אינו יובלשאין
 מרבריהם בכ"מ כספים והשממת בארץמשביעית
 על תרחמהו, על סובב "מרכריהם")ומלת
 בכ'מ. כמפים השטטת ועל , ב1ה.1 כארץשביעית

 )נפ.ר לטעלה כעצמו )כמש"כ שם, בכ"מוע'
 י שבארנו כמן ואכס"ל( הכ.ה ויוכלמשמימה
 בארץ שביעית לענין ככר למש"כוכוונהו
 אין : הכ"ה( פ"ר ויוכל שמיטה נה')למעלה
 בין ונוהגת בלבר, בא"י אלא נוהנתשביעית
 עכ'יל.ולענין הכית בפני שלא בין הכית,בפני

 ויובל שטיטה טה' )כפ"ט כתב כספיםשמיטת
 כספים שמימח שחהא מופרים ומרבריה.נ(:
 שאין ואע"פ מקום, בכל הזה כ1סןנוהגת
 שסיטת תורת  תשהכח שלא כרי , נוהגהיוכל
 מרברי להריא נראה ובן . עכ"ל מישראלכמפים

 ה.פ( ויובל שמיטה סה' )בפ"י שםהמשל"מ
 ערי בתי לענין שם הרמכ"ם כרעתשנסתפק
 לענין קדושה כהם יש אי ה1ה" "ב1מןהומה
 בזה רנפ"מ כתב ולכך , לא או מצורעשלוח
 העיר וגם מו"צ, כה. הרמב"ם מש"כלענין
 מפורש ושמ כ'( )ה' בברכוח ותום' רש"יטרעת
 לענין חומה ערי כתי כקרושת רפליגיהוא
 שפיר כ1ה נםחפק ולכך . ויעוי"ש הזה""1מן
 נדנריו וה דנר נתנאר דלא , משל"מנעל
 המשל"מ מרכרי מפורש נראה וקכ"פו"ל.
 שמרכר , שם הרמכ"ם כרכרי הוא גםשהכין
 שני כית לענין ולא ה1ה, כ1טן הריןלענין
 כשערים" "נורע כעל הבין כאשר ע1רא,בימי
 המשל"ט על כ"נ( )אוח שם כתכ ולכך ,שם
 לגסרי דנריו ודחה , ספק נאן דאין :הנ"ל
 נבונים והרברים ' אינו זה ובמהכ"ת ,ועי"ש
 קימים, ז"ל- הרמב"ם ורברי וברורים,פשומים

 . עורואכמ"ל

-

 * נ~1 1 שו1עע י* י* ץ* רץ א י*
 טענות על להשיב כתכתי אשר דבר" "דץעלם ממפרי אהתדונמא

 השכך,ה", י,אדכמר4 הםחכרבעל
 השכחה., "כאומר א'( )צ"ו, פסחיםבנומכוז

 הנאון כשם 1.ל הגרי"כהכיא
 הרמכ"ם על רבתי תטי' כרעמלא רק'אכ"ר
 רפמח הה1קה": "יר בחבורו שהשמיט1"ל

 נמו פסח, קורם יסים ר' בקור מעוןרורות
 וכתכ ויעף"ש. שם כפפחים כסוגיאשמפורש
 הכיא אולם 1י! השסטה דבר רב עיוןרצריך
 כטעם לישכ הנ"ל הגאון מש"כ אח"כשם

 ר1בחים םוניא עפ"י , 1ה רין הרסכ"םהשמטה
 כב"ב שפמק לשימתו רהרמכ"ם א',, י"כ,)רף
 רהקרא לפרש טצינן לא לריריה יע"כשם,

 , בעשור ממקהו רור~ת פסח ממעמ"רהזה"

 איצטדיך לא מנעשןר מקחו דעל י מבישרולא
 כלללהרסב"םשיפריש יצ,יר לא 1ה רהאקרא,

 ונרחה, נראה רהוי רורןת, הפסה אתמבעש,ר
 ןע"כ בכע"ח, ואף להרמב"ס, ריחןירהוי

רמייטם
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 טעון טצרים רפסח , אתי רה~הרמיעוטא
 הגם' אך , כיקור טעון רורות פסח ואין ,ביקור
 נרחין אין רבע"ח כר"י אתיא הנ"לדפפחים

 אבל נכוחים, רבריו לכאורה כי אמנםי~לם( באורך.ויעוי"ש
 תירוצו יל להפליא יש העיוןא1ור

 )ע"א,ב(: בפסהים ערוכה משנה הלא הןרהא
 חיב. בע"מ ונמצא בשבת ששחטוהפפח

 ליה רהוה , אנום ולא הוא רשוננופירש"י:
 המשנהשס. בפי' הרטב,ים פירש וכןלבקוריה,

 שגנות טה' )בפ"ב להלבה הרמב,ים פסקוכן
 בעיימ, ונמצא בשבת, הפסח שחט ראםה'ע,(:
 ישחוט ואח"כ לברוק לו שה" חטאת,חיב

 קי"ל רלהלכה , הני,ל הנאון ולרכרי .יעוי"ש
 א"כ וכנ"ל, ניקור מעון אין רורותרפסח
 ונמצא 3שבת כששחמ חטאת חיב למהיקשה
 ומרוע אנוס, אלא הלא, שוננ 5או האבע"מ,
 חטאת, חיב רמה"ט והרסביים, רש"יכתבו.
 כיון , שוננ הוה ולכך , מק,דם לבקררהו"ל
 ביקורז מע,ן אין רורות רפפח 5הרמביים ס"לרלרינא
 וא"כ ביקור טעון רורות רפסח מוכחאע"כ

 . הנ"ל תירוקנסתר
 עומרת במקומה הקושיא הלא יפי"יאבל

 דפסח הרין שהשמיט הרמב"םעל
 קושית באמת תקשה יעור ז ביקור מעוןרורות
 כב"נ שפפק 5שיטחו להרמב,ש הנ"להנאון
 רורות רפפח קרא 5ן למה א"כ , שםבובחים

 ריייל בענייר נראה לכן 1 מבעשור פקחוא'ן
 רלרינא כרעתו, לא אך הנ"5, הנאוןכחי'
 כ5ל, ביקור טעון אין רפסח להרמב'יםם"ל
 רורות דפסח טוכח יפמשכ"ל רהא אינו,רוה
 ביקור, טעון הפפח באסת אבל ביקור,טעון
 פסח כמו , ימים ר' ביקור מעון לאאולם
- תמיר ורקמצרים,  שם כפפחים רי5פינן 
 ביקור באמת טעון - מצרים מפסחבנו"ש

 מקרא ממעטינן רור,ת פפח אבל ימים,ר'
- 5שיטתו להרמב"ם -רהוה  טעון ר,ה 
- יטים ר'ביקור - מצרים פסח   אב5 
 כמו ימים, ר' ניקור טעון אין רורותפסח
 הקרבתו מקורם ביקור אבל מצרים,פסח

 רתםיר הרין ולכך באמח, בעיושחימתו
 הט5אין, בלישכת ימים, ר' ניקוררצריך
 הרטב,ים הכיאו אותם, מבקרין היוובמקרש
 פ'יא, ומוס9ין תמירין )ה5כות להריא5ה5כה
 ביקור רק דצריך רורות פפח אב5ה"ט(,
 וטתקנו נביתו מבקר, וכ5אחר שחימתו,קורם
 עירובין במם' רש"י )וכמש"כ למקרשומביאו
 וכו"עו'"ש( יוסף רב אמר אלא ברי'ה א'()קינ,

 אחר, במקום טנב ררך ,ה רין הרמבייםה,כיר
 מקורם ביקור טעון רפסח פפורש הןכירוולא

 שם, שננות בהלכי( ברמ1 כתבן רקשחיטתו,
 מקורם ניקרו לא ואם נייר הפסחרצריך
 ינמצא בשבת שחטו ואם , שוגנ הוהשחיטחו

- ! חטאת חיבבע"ם  רפסח"ם פתניתין סהך להוכיח נ"לדעדן* 
 שננות, בהלכות הרמב.ם ומרברי ,הנ'ל

 מקורם, ביקור טעון הפפח אפנם אםראף
 הביקור אין כריקבר אבל , לכתחילה רקהינו,
 פירי הנ"ל פתניתין ע"כ רהא כלל,מענב
 מקורם אותו ביקר ולא , בשבת הפסח אהרשהט
 הא שחיטתו מקורם אותו ביקר דאםכלל,
 חיב ולמה , בע"מ בשנפצא אף , הואאנוס

 ביקרו רלא רמירי הוא ברור אךחטאתז
 , וכנ.ל והרמב.ם רש"י וכמש"כ , כללא1תו
 לנקרו,ולא רהו"ל משום חטאת, רחיברה'ט
 חינ רא,נו ומרחינן , שוננ הוה ולכך ,ביקרו
 שחטו אם אבל בע.מ, כשנמצא רקחטאת
 ולא כלל, מבוקר כשאינו בשכת הפסחאת

 רבאמת פוכרח וע"כ הוא, כשר נע"מ,נמצא
 ורק בריעכר, כלל פעכב בפסח הביקוראין

 מקורם ניקור הפסח רצריך הואלכתחילה
 בה' הרמב"ם לרעת הוא ברור וכ"1שחיטתו,
 הלכות ןריע' ב,,אור מצאתי )וכן שם,שננות
 טמתניתין כן שהכריח רכ"ח סי'פסח,ם,
 חיב, בעיימ ונמצא שחטו הנ"ל:רפסהים
 לבקורי, רהו"ל אנום ולא הוא רשונג01ירש"י
 טעמא ואפ'ה , ביקריהו שלא משמעא"כ

 . כשר בע.מ נמצא לא הא , בע.םרנמצא
 מעכב. לא ביקור וש"מ , ביקרוהו שלאאעפ"י

 הנ"ל הנאון של קושיחו פרה וא"כ1'עף"ש(,
 ,- בפסח רביקור ,ה רין הרמנ"ם השמטתעל

 הרמבי,ם על המשנה" "טרכבתובמפר
 הרמב"ם רעת לישנ כתב ק"פ( הלכות)במוף
 רין רביני ה,כיר מרלא הנראה וכפי :ת.ל
 שמ, ק"פ בה' חילק לא ונם בפסח,ביקור
 ר' ביקור לענין שני, לפסח ראשון פמהבין
 , א'( )צ'יו, רפמחים בסוניא ונרמשמע ,ימים

 מה בר"ה א'( )צ"ה, בפמהים התום'וכמש"כ
 להרמב"ם רם"ל וע"ב לשנייעף"ש, ראשוןבין
 אלא , כלל ביקור ב,י לא ראשון פסחראף
 במוניא שם והוס' כפירש"י ורלא בלבר,תמיר

 בנמ' אחר פי' להרמב,ים שם ומפרש ,רפסחים
 במחכ"ת פירושו כי מלבר )והנה , 1'עוי.ששם
 הרמב"ם לרברי יענה מה הנה הוא,רחוק
 בפסחים המפורשת ולהמשנה שם, שננה(בה'
 ב'()ע"א,

. 
 רע"כ , וכפשכ"ל שם וכפירש"י

מוכרח
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 נעל"הכתנ גם בן ניקורו(, ר"םחטעוןמוכרח

 כתנ 1'( י"נ, נא לפ' )נהתשלוםוהקנלה"
 שהשמיט הנ,יל הרמנ"ם רעת לישנג"כ

 לפי ניקור צריך רורות רפפח הד'ןנחנ1רו
 ובתב א'( )צ"1, גפסחים ותום' רש'ירעת
 לדעה שמ נפמחים הנמ' נפשט אחר דרךג"כ

 נפפר )1ע"ע 1חופ' בפירש,יי שלאהרטנ"ם
 נהערה נ', נ"ה, )רף הקכלה. לדמרי"ציונים

 ער"1, היטנ"ם רעת לישנ נ"כ שכתנא'(
 בפ' המנילתא מן עוד שמ והוכיחויעו'"ש(,

  מנעשור מקחו לא מעון רורות פפח ראיןנא
 והזה נאורך, ויעוי"ש 'מ,פ ד' ניקורולא
 נם 1לפלא נמחכי1ז, דחוק הוא פירושונם
 שגגות, נה' הרמנ"ם מרנרי העיר שלאעליו

 רפםח דמוכח נ'( )ע"א, נפפחיםומהמשנה
 דנאטת :  כטשכ"ל וע"כ 1 ניקור מעוןרורות
 ולפני לכתחילה, רק אבל , ניקור צריךהפמח
 "מנחח נםפר גם והנה . ובמשב"לשחימתו
 נצ,יערעת הניח א'( אות ה', )טצלהחינוך"
 דפסח הרין הניא שלא ק"פ בה'.הרסנ"ם
 רפמח מבואר א'( )צ"1 ונפפחיפ , ניקורמעון
 קורם ימים ר' ניקור 1טעון תמיר כקרנןרינו

 והרמנ.ם ע"1, חולק אין 1נש"פשח'טת1,
 וצריך , 1מ1מפין המיר.ן כה' וה ריןהניא

 ונה' שחימתו, קורם ימים ד' ניקורהתמיר.
 השמיטו למה 1צ"ע וה, רין . השמיט.ק"פ

 עור 11 תמיהתו והכפיל ויעף"ש,הרמנ,ימו
 1נמחכ"ת ויע1י"ש. ש,יפ( שמצוההפעפ
 המשנה", "טרכבת נעל מש"כ מטנונעלם
 ופסה נאמת ס"ל שהרטנ"ם והקבלה","הכהכ
 טעון התמיר 1רק ניקור, טעון איןדורות
 ד' ניקור הרמב"ם 3עי לא )ועב"פביקור
 וכמשכ'יל(, פ"א נלנר שחימתו קודפ רק ,יסיט
 למם' 1"ל הרשנ,יא נחירושי כעת טצאתיוכן

 , ניק1ר מעון חמיד רד11קא נ'( 1מ"מ,מנחוח
 של קרבן שהרי ניקור, נעי לא תפםחאנל
 שיהא יחיר קרנן מצינו לא והרי ה1א,יחיה
 הרומנ,יא דברי ולכאורה ויעוי"ש. נ'קורטעט
 א'( )צ"ו, כפסחים הגס' סוגיה לפיהטוהין
 נשיטת עימר הרשב"א רגס וע'כוכנ"ל1

 טעון דפםח 1ה רין לדינא שהשסיטהרמב,יפ,
 שם נפמחים הגמ' ומפרש ימים, ד'ביקור
 ון,הכת1ה,יק" המשנה. "סרכבת הג'כמש"ב
 ר' ביקיר ררק כטשנ"ל, שטפרש.ם אוכנ"ל,
 קוזם ניקור אנל ר1ד1ד,, פסח . טעון לא'מים

 מהמשנה וכטושמוכח הפםח, גם מעוןשחיטתו
 שזנות פה' ומהרמב"ם נ'( )ע'יא,נפםחיכ
 להרשב"א, וגם , להרמב"ם שמי,ל אןוכסשכ"ל,

 רפפחיפ נסוג'א ראמיו הוא לכתחילהדרק
 נדיענד לא אנל , ניקור טעון דפפחשם

 הוה דפסח הרשב'יא )ומש"ב =וכמשכ"ל,
 1בפמחים א'( )נ"א, יומא נמס' יקוין יחידקרנן
 חגיגה ובמפ' כ1' הא ר"ה שם ונתופ' נ'()ע,
 'עוי"ש,ואכס"ל וכו' קרבן ד"ה נתום' א'()1',
- לע"ע(,נכ"1  מצאת' בםפריפ ונחפשי 

 לפפר המבאר אשבול" "נחל נעללהרה'ג
 שהאריך יו.ר( א1ת 1", צר )ח"נ,"האשכול"
 דפםח הרין הרמנ,ים השממת טעם נ"כלישנ
 ויש אופניפ, נכמה ר"י, ניקור צריךרור1ת
- 1'עוי"ש. אכמ,יל אך נדנריו הרנהלפלפל.  
 ע1ר להעיר הנני ה1ה, נענין רבריזמדי

 במפרו בנר"1 הגרי,ינ מש"כעל
 אהא א'( )מ"נ, מ1כה במם' הש"ם""חירושי
 התטיר את השוחט ר"1סיאומר, שם:ראיתא
 חטאת, חיב נשנת כהלכת1 טנ1קרשאינ1
 נד"ה שם התום' 1כתנ1 אחר. תטירוצריך
 רטעון משום תמ, נמצא ואפילו כ1':שאינ1
 וכתב ויעוי"ש. השחימה ק1דם ימיפ ר'ניקור
 ה1ריעו גר1ל חיד1ש 11"ל: ע"1 הגרי"נשם
 נסצא אם דאפ" מנ,יל ידעתי ולא הת1ס',לנו
 ומחללין , שגגתו על חטאת להניא דחינהם
 מש1ם ואי תם? שנטצא מאהרי 'מנון,עלי1
 מצ'נונקרשים לא הרי , 'מ.ם ר' ניקוררמע1ן
 וגבי קראי, תרי רכתיני הני אלאלעכב,
 הרמב"ם נם וכו'? מג1י'ש אלא אינ1ביקור
 לעיבונאו שיהי' ה1כיר לא תטירין( מה')נפ"א
 מנין א'( )צ'י., בפסחיפ דאסר בג נג נןנם

 אמר לא כו' 'מים ד' ניקור שמעןןלהמיר
 לא לעבנ אבל לכתחילה, רהמנו , מעוןאלא
 התוס', רברי בלא1 1בשלמא מנ,יל?'דענא
 שנסצא הינו , כהלכו(ו מ13קר שאינו דפירושוהו"א
 טשום שגגתו, על חטאת ח'ב "הלכך , מוםב1

 לפ' אהל שבו, מום מחמת פפולשהראשון
 1כיתי לא ר,ם, נמצא דאמ" התום',מש"כ
 וחירוש : שם הגרי"ב עור 1כתב ! ? מעמםלהבין
 הביא דאם וה, דין שהשמיט הרמנ"םעל

 הטאה, חינ מנוקר,ט"ס שאינו הטידנשנה
 איצמריך לא אחר, המיר רצריךובשלמא
 היא, דפשיטא רס'לתא להניא,להרמנ"ם
 חטאת .היונ אבל בראשון, סום 1נמצאהואיל

 טעמא נעי , מבוקי שאינו המיד קרבןכשהביא
 ? יופי ר' על נוה ח1לק אין 1הרי ,שהשמומ1
 גפיאתי גואר סה ודגה שם! הגרי"נעכ"ל
 האריך בחנם הלא כי , התמ1הים ו"ל דבייועל

 רבריהם, צדקו ואמנם התום' רנרי עללהקשוה
 ה"ה(: )פ"ה, בפמחים היא מפורשת 'א1ספתאכי



 שלום מריכי גהלתררכי274
 חיכ, לשמו ש5א כשכת התמיר אתהשה,ט
 שאינו תסיר שהשוהט , שמעתי יומי ר'אסה
 ויכיאתמיר ויח,ור חטאת, ח*כ כשכת,טכוקר
 "תמימים שנאמר , הנשחט מן חוץ 5הכשירהאחר
 תמירים אינם טכוקרים, כשאינםהמירים, ר" מכוקרין, כשהן ונסכיהמיי, לכםיהיו

 הנשחט יופי רלר' כרור פוכח וע'עיעויייש.
 ראוי ראינו הוא, תם אם אף 5תמיר,פמו5
 מעככ, רהכיקור טכוקר, כשאינו לללתטיר
 ריר' לשמו, ש5א כשכת שנשחט כקרכןורינו
 היטכ רעוי,יש שוים, רשניהם מוכרחיוםי

 )תו"כ כספרא נם להריא הוא וכן .בהומפתא
 הראכייר, נפ" ויעיי"ש הי"כ( פיינ, , ויקראפ'

 מאר צרקו וא,יכ שם, התלמורי,וכ,מטורת
 1ייל מהנרי"כ נעלמו ו3מחכ"ת התום',רכרי

 ר' רכרי יפרש נרחק ולכן והתו.כ,התומפתא
 ככוונת עור ,ה והעמים , נע"מ כשנמצאיומי

 אחר, קרכן רצריך הרין שהשמיטהרמכ"ם
 כראשון, מום נמצא שאם הוא, רפשיטאמשום
 כוה! יקננ וכמחכ"ת אחר, לרביאצריך
 שהשסיט הרסכ"ס עי הנרי"כ שתמה טהואמנם
 כריעכי1כאמת. מעככ רהכישר לרינא,בהבורו
 רהרי , 1ה רין הרמכיים השמיט )כצרק5ק"ם,
 5או רע"כ שם, נסוכה יומי כר' קי"ללא
 מוכח כתופפתא רהא כחתיה, פכריכ,ון

 "ם' ור' כאמת, יומי ר' על פלינירחכמים
 שם ומוכח שסעתי, שם: 3תומפהא אסרהא

 כתומפתא. ויעוי"ש יומי ר' על פליגרהת,ק
 שם להתו"כ ככאורו טלכי"ם הנאוןוכ"כ

 כ"נ( ס" נ', פרשה רנרנה, רנוראוךקרא,
 ל1ה, כרורה הוכחה נ"ל ועורויעוי"ש,
 רהא , כריעכר כתמיר נם מעככ אינורהביקור
 ראיתא ו מצתם, מפסח ילפינן .כתמירכיקור
 רורות פמח רנם ומרחוינן א'(. )צייו,כפ0ח,ם
 ממתניתין מוכח הא ואפ"ה , וכטשכ"ל כיקורטעון

 שננות, כה' ומהרמכ"ם כ'(, )ע.א,דפסהים
 וכמשכ"ל, בריעכר הכיקור טעככ אינורכפסח
 ואין מעככ, אינו התמיר לענין רנם,ע"כ
 רק נמוכה שם נתנו והתום' יוסי, כר'ה5כה
 רהכיקור כאמת מוכרח ולריריה יוםי, רר'אליכא
 ריא לרינא אכל , וכנייל כריעכר כתמירטעכב
 וך הרמל.ם השמיט שפיר יופי, :ר'ק*"ל

 -. 11"כ יופי דר'רינא
 מנילה ימס' כחירושיו אכןיי כ"טורידמ:"מ:

 בהמיר מעכנ הכיקור ראין ב.()כ"ט,
 שאנייא כע5 הנאון העלה יותר ועורויעוי"ש.
 )כ"ט, תענית טמ על ארי'. י,נבורותכסטרו
 .כמם' התוס' ע5 השנות ההבה 5השיגא(

 מעככ ימים ר' רהכיקור רסייל שם,מוכה
 רעיקר כיון כן, יתכן לא ולרעתוכתסיר,
 )צ"ו, כפסחים התם לי' נפקא רתמיררביקור

 כתמיר רנאמר מציים, טפמח כנו,שא'(
 "והיה מצרים כפמח שם ונאסר"תשמרו",

 אף רייי, כישר להין מה 5משמרת",לכם
 נופיה מצרים רפמה כיקור והא כן,כתמיר
 וכראיתא כריעכר, מעככ ואינו למאה אלאאינו

 רהמיר כיקור נכי והי,נ כא, פ'כמכילהא
 שם, אשכול" "נחל כע5 )והרכויעוחיש.

 ע,כורת כספרו השאנ"א ע"רכתב
 כן מצאה' 5א הצעיר ואני וו.ל: הנ"לארי"

 רכרי ראה לא כטחכיית הנה עכ"ל.כסכילתא
 )כפ' 3,,התשיום" והקכלה" "הכתכ כעךהרכ
 השאנ,יא כרעת שם סהמכילתא שהוכיחכא(

 5רכרי כנונע ואמנם -. ואכמ"5(ויעוי"ש
 רהתום' לטעלה הוכחתי הנה הנ"ל,התום'
 אכ5 כן, רם"ל י~פי רר' אליכא רק כןכתכו
 השנות לישכ יש ולפי", כוותיה, קי"ללא
 יהאריך ויש התום'שם, מעל הנ"י נכו"אכעל

 -. ואכמ"ל הרכהכ,ה
 תטרים" "כפות כעי להנאון ראיתי כןן4לדץר~י

 שעמר שם, סוכה , למפיכחירושיו
 חירוש ,ה וסיהו ו"י: שם התוי עיירנ"כ

 רהתסיר רנהי , חיכ תם נסצא שאפ"נרול,
 כן יומר ה" אפשר ימים, ר' כיקורטעון

 לא ראם לעיכוכא, שיהי' אכליכתחילה,
 חירוש ,ה פמול, שיהא יסים ר'כיקרוהו
 התוספתא ממנו נם נע5מו וכמחכ,ית . עכ"לנרול

 נבונים התום' שרכרי וכמשכ"ל הנ"ל,והתו"כ
 ! יוסי רר'אליכא

 וכקשתי שם, כ,,כפותתמרים" שם טרדככרץב:
 לא אמאי ק"ל אמנם וכו'כהרמכ"ם

 יוסי ר' ראמר להא רשננות, כפ"כהכיא
 כהיבתו, טטקר שאינו התמיר אתהשוחט
 , כרוחק לישכ ונכנס 1 חיכ תם נמצאראפ"

 חטאת רחיכ יןםי, ר' רכרי יפרשרהרמכי,ם
 וה וכמחכ"ת , יעוי"ש וכו' כעיטכשנמצא
 וכמשכ"5, חם כשנמצא מירי יוסי ר' דע"כ ,אינו
 עור ויעוין -, למעלה וכמש"כ יוסי,כר' קי"י רלא משום הוא הרמכיש שיוטעמו
 הרמכיים, ולרעת הת,ס' רכרי כישוכ כנר"1משי'כ

 *נחל וכספר ה'(, )מצוה חינוך"כגסנחת
 על המוריה" "הר כספר וכמש"כ שםאשכול'
 ב"ב( מי' הי,י, )פ"כ, שננות נה'הרמנ"ם
 -. אכמ"ל אן ככ"1 הרכה להאריךויש
 כחירושיו יעקכי, "קה5ת כסטר מצאתי1טךב1

 התום, ע"ר נ"כ שהעיר , שםלמוכה

במס
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 רחגםים ג"גכמשכיי5, ,הע5ה , שם סוכהבמם'
 נ"ג לרבריו ראי' והפיא 'וםי, ר' קלפךיני
 דכתטיר ב'(, )ע"א, רפסחים מתניהיןמהך
 ראי' עור ורגיא בריעבר, מעככ הביק1ראק

 שם: ראיתא ב'( )מ"1, כפסחים מהנט'ירברי1
 וע"כ להמיר, ביו"מ ושהמו מאפר שההביא
 כבר הא ראיינ, מקורם, נתכקר רלאמירי
 י"ר( )רף ביצה כרתנןבסם' י1ם, מכעורהוכן
 אנ' סכאן ואומר המ1קצה, עי אדםעומר
 מיבעי ולא נתנקר, רלא וע"כ ימחר,נומל
 אבליא מ,קצה, מצות משום אלא שם, 5הנמ'ליה
 מעכב אינו ביקור רמצות א5מא ביקור, מצותמשום

 שהעיר מה אך רים, נכוניס 1"ך דבריו ובכלל1יעוי"ש,
 רפסח 1ה: רין הרמב"ם השמטת עך הואנם

 בטחכ"ת , בתימא והניח , ניקור מעוןרורות
 וכן , שננות בה' הרמבי'ם מש"כ מאתונעלם
 השמימ בצרק כי בנריי1, למע5ה מש"ככ5

 ס"5 רהרטב"ם מ1כח ובאמת 1ה, ריןהרמב,ש
 וקורם , לכתחייה ורק , ביקור צריךדפסח

 ישראל" "תפארת בעי לחרב ראיתיעךן* = ונכון 11"ב וכנ"לשחימתו
 בקרש, )חומר קרשים יסררבפתיחתו

 במם' התום' עייר שעמרנ"כ כ"ו( ס"פייב,
 דאם לדינא, נם התום' נדנר' 1הח1יקסוכה,
 ויא בריעכד, פסול התמיר את ביקרולא

 מוכתכרעת הנייי ,הספרא מהת1ספתא כימטעם
 נע5מו במחכ"ת כ' וכטשכ"ל, הניייהתום'
 מעמו ואכן הנ"ל, והספרא הועספתאממנו
 ואף - יינא, התום' 5רעת שהסכיםהוא
- לעכנ, הכתונ ע5'ו שנהרלא  משום 
 בתטיר חובת~ביקור ענין עיקר רכידכיון
 בפסהים וכדאיתא סצרים מפסח בנ"שילפינן
 "חושז" כתיב בפסת הרי א"כ א'(,')צ"ו,
 בתירושי הנרי"ב כהב כבר הלא אך5עכבן
 לעכב, קרא' תרי בעינן רבקרשים , שם'הש,ש
 עיכובא הוי יא , נ1"ש איא ראינו ביקורוגני
 ועפייי ואכט"י(. ב1ה, עור .לעין )ויש ?ממש
 פסו5 דתטיד מפורש: 1כר ש5אהרטנ,ם עי שם תפ"י בעל תמה הניי רוזום'רברי

 והנה בצייע. ,הניח ביקרו, כשלאבריעבר
 הוא 1כר שיא ע5יו 5הפייא שיש'מיבר
 וכנ"ל, בתמיהתו קדמו"1 שכבר הנרוייםאת
 שכתבתי הרברים יפויי ממנו נעלם 1הטיבר

 דר' אייבא רק בסוכה~גתבו רהתום''לם%ה,
 טוכח 1כאשר על'1, פלינ' חכמים אנ5'ום',
 רפסהים וממתניתין ומהרמביים, , מהתוספתאכיי1

 ?,הנ"5
 רא" להביא ואין התפי: שס כהבעדן4

 גריעכר פסול אינו)רתמיר
 בלי

 ניקור(
 : הנט' רקבעי ב'( מיא, )רף פסווםמשיים
 ? מהו ביו"ט תמיד 1שחמו טאפר שההכיא
 ותיפוק וקשה, מוקצה. מש1ם יפסלוררצה
 הקשה וכן 1 ביקרו סרלא פסול 1ה רבלאלי'
 בביקרו מירי .רההם ריא. ר"א, הרב5י

 עכ"י. ט1קצה ונעשה וברח 'מים, ר'כרינו
 בעל 11 בהוכחה קרמו כבר כי ט5ברוהנה
 1ה מ5בר נם ה5א וכנ"י, יעקב""קה5ת
 ראם , כלל יתכן ולא , מאר רחוקתירוצו
 מעיו"ט השטשות בין וקורם , יו"ט טקודםברת
 טצאו ואט וכנייל, סוקצה, הוי יא .א"כמצאו,
 'מים ר' רניקרו הא 5ן, הועי5 מא'ביו"מ,
 גריחתו, בררך מום בו נעשה רלמאקורם:
 ר' עור לבקרו וצריך הוא, מבוקר ~ועואכתי
 ראכתי עוטרת, בטשמה השי2יא וא.כימים,
 ? וכנ"ל פסול וב5"1 הוא סבוקראינו
 רבאמת יעקנ", "קהלת בע5 הרב כמש"כאע"כ
 5כך יל, מעכב אינו בתטיר רביקי5דינא
 ! 11"ב , טוקצה איט1ר מש,ם בנט' שםבקו
 טס1ניא )היגו ומשם שם: בתפייי כהבעדן*

 ק'מת תמיה 'ש הנייל( א' צ"ו,דפסחים
 , 'בפירוש שמעינן מהתם רהרי הרמב,ש,על

 דכה'נ ןכיק נישר, צריך נט' ד,ר1תדפטח
 5א רוסביש והר' מעכב, ווראי "חוקז"ניה
 צריך פסח ש,הא גצ"ל( ק"פ, )בה' נםהביא
 נע5ם וגטחכ"ת 5כתהי5ה? אפ" ביקורצריך
 וכ5 וכנ"י, שננ1ת בה' הרמביים טש"כממנו
 הרטב"ם הביא רבאמת 5מעלה, שכתבתימה
 אנל יכהךולה, ניק1ר צריך דפסח. זה,דין

 ררינא אליבא כ5ל, מעכב איג1 באמתבריענר
 במעם , שם בתפ"' שתייץ ומה .וכמשכ"5
 להרמב"ם רם"5 1ה, רין הרמב"םהשמטת
 מילתא רכל ב'( )ו', ביצה במם' רש"'כרעת
 במתנית'ן, ט1ה קצת נ1כר ו5א , בבריתאשנ1כר
 רכריו כי מלבך הנח עכיי5, כן קיייללא

 הרמג'ים על כ,את לוטר דהיתכן מאר,תמוהים
 רגר'תות כל נם בהבורו סירר שבאטת1"5,

 וגם התימ1דים, טשני יהלכההט1טכט1ת
 ואין במשנה, נ1כרו כשלא ואףטהתוספתא,

 תירוצו את לסתור ע"1 ראיות 5הניא הצורךמן
 בכ1ווה רעתו ריפי הכא, נםוהנתתו,.וטה

 מקרא ייפינן הלא א'(, )צ"ו, בפסחיםהגמ'
 מפסח ניקור, מעון רורות רפסחנהריא
 מטנו נעלם נחכ"ת כ"1 מלנד וךטצדיסז
 שחטו ב'(, )ע"א, בפטחים טפורשתמשנה
 לבקרווכנ"ל, לא רה" שוגק רה,ה ביקרו,שיא מפני , חמאת חיב בע,ש ונמצא בשכתלפסח
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 רורות רפפח ,ה, נמשנהרק נהריא מכרואיל

 ואכמ"י ניקור?טעע
 עור--.

 רכיק.ר נם"ר ונררתי שהוכחתי מהיכךכשי
 לפלק נ"ל נדיענר, מעכנ לאנתמיר

 א'( )למ,יר, רר"ו נגמ' אחת, קושיה עורנוה
 נולו הנף יום שיהא ריביא התקין גניאיתא
 מהרה מעמא? מא' שפו נגמ' ואמרואםור.
 אלא כו', וומת ראינני כו'. נהמ,יקיננה
 כו', החמה לשקיעת סמוך נחמיפרראינני
 נלל פנאי יךה ולא פתאום שיננה ע'נוהינו
 ירעו יא ומקורם להעומר, הקצירהלהכין
 ראין קי"ל והנה נרש"י. ויעויייש מ!ה,נלד

 שחר, של נתטיר אלא המ,נח אתמחנכין
 ננמ' .יעו'"ש א'(, )מ"מ, נמנחותוכרהנ)

 היי,ב(, תמירין, מה' )פ"א ונרמנ"ם א'(,)נ',
 ר' ניקור צריך תמיר .רקרנן קי"לוהרי
 לא ע"כ פתאום, בהמ,יק שיננה ןכיוןימים,
 קרנן ראין וכיון כרינו, מנוקר תמיר א1יהי'

 .קורם העומר להניא יתכן לא ע"כתטיר,
 א'ך מונא תקשה ולפי"1 המ,נח,שנתחנך
 אם ראף ר"ה, נמם' שם הגמ' תי'יצויר
 להקרינ א, איךיוניו ננ"ל,אנל המקרשיננה
 שלא כי,ן המזכח, שנתחנך מרם העומראת
- א! להם .יהא  כהלנתו! מנוקר תמיר נהברח 

 ב'( )ניש, נזנחים התום' לפמש"כונשלמא

 נובחים ררק כו', הט,בה יבנה שלא ערנר"ה
 מ!בח נלא גם במנחוה אנל מזנח, רנעינןהוא
 שה.א עומר גני ה"נ א"כ מקרינ.ן,שפיר
 המזנח. שנתחנך מרם גם להקרינ יתכןמנחה
 מנחת עם לקרנן נא די' ננש גם כיואם

 אינו רהכנש נתו"כ קי"ל הרי אנלהעומי,
 התום' לפמש"כ וא"ש.אולמ , הע1מר אהמקכנ
 ואפי' כו', דאישהקד נר"ה א'( )מ,יא,נם.כה
 בנוי, מונח נשיש הנ"מ כ.' 'הושעלר'
 וא'ן כן', יא מזנח נלאאנל
 וע.י"ש. כו' מנחה שיי' נגינואובלין
 א"כ מזנח, מעונה מנחה שגם מוכחא"כ

 לפמשכ,יל אנל בר,יה? הגמ' קל כנ"לתקשה
 , כלל טעכנ אינ. רביקור נריענררנאמת
 גם המזנח לחנך יוכלן רשפיר כיון הכנש,קם העומי של המנחה להקריב ריתכן יק"מ,א'יכ

 ק,רם יק כהלבתו, מכוקר שאינו תטירנקרנן
 שהעיר ומה נכ"1.- עור ואכמ"לשח'מתו!

 הרטנ"ם על שם, הש.ם נחירושי הגי"'נעור
 רנ ראמר שם, נפוכה ראיתא האשהשמימ
 שנמצאת הע,ף עולת 'וסי ר' הי' א.מרהונא,
 הגרי,ינבמעסו, מש"נ 1יעוי"ש וכ.', האגפיםנין
 תמרים" י,כפ,ת נספר בזה קרמו בנרהנה

 ואכמ"ל.- ויעוי"ש.שם

 ן יודע מי עשרשלשה
 ז"ל( להרמב"ם עיקרים י"ג)ע"ר

 האמת". "סנאת ממפרי לרוגמאמאמר
 נמם' )פי' המשנה נ""י הרמנ"םכתב

 שנזכור שצריך "וממה 1!"ל:לנהררין(
 שעיקרי מקוטות, מכל היא., והוא ,נכאן
 וחושנ ימורהן". עשר שלשה 1'פורמזיהרתנו
 נכללם והם , והעיקרים היםירות אלו שםומונה

 ואומר: מפתם שם רנרי, ובפוף י"ג,ובפרמם
 כולמ, היפורוח אלה האים יאמין"וכאשר
 ישראל בכלל נכנפ הוא , בהם אמונתותתנרר
 יפור לארם וכשנתקלקל 1כ1,' לאהניומצוה
 וכפר הכלל מן יצא הרי הימורות.מאלה
 , ננטיעות וקוצץ ואפיקורום מ'ן ונקראנעיקר

 ולאנרי לשונאוומצוה
 נרנרים הארכתי "והנה ".

 עשיתי אני אנל , חנורי מענין יצאתיהרנה
 לכן , נאמוגה תועלת נו שראיתי לפי ,את
 והתנונן רב~ז, פעמים עליהס וחוור אותסרע

 לננך1תחשונ השיאך ואם 'פה, התנוננותנהם
 מעשרה, או אחת מפעם ענינו לךשהגיעו
 לא ולכן שקר! על שהשיאך יורע הש'יהרי

 מה כפי חנרתי לא אני כ' נקריאתו,תמהר
 והתכוננות. גרול עיןן לאחר אלא , לישנ1רמן
 וזולתי , אייתיות נרורית רעות שראיתיואחר

 מהם להאמן ראוי שהוא מה ירעתיאמיתיהת,
 את גם מיחסימ רכיס )והנה , !"לעכת'ר
- ,יגרל" השיראה  לפני נסרורים הנרפס 

 י"ג על שנופר נעבור להרמפ"ם, -התפלה
 יענ"ץ הגא1ן וכמש.כ . להרמ3'מוכנ"לעיקרים
 "יגרל., השיר לפני מש.נ יעף"שנסרורו,
 . יע,י.ש ג', )אות היחור" "לשירובהקרמתו

 כן נמצא שלא מלכר כי אמת, ,ה איןאנל
 חנרו שהרמנ"ם הראשוגים, נם"רי סקןםבשום
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 ,'ד בםפרו אשר - שלו התפלה נסררונס

 השיר כלל נ1כר לא - ראשון חלקההזקה"
 להראשונים התפלה םרר בשום וגם"יגדל-,

 נודע הלא וה סלבר הנה נמצא, לא1"ל
 1"ל. הרסכ"ם אהר' מאוהר נ1מןשנתהנר
 ונם , יעו'"ש רין" בעל "הודאת בספרויעוין
 אהר - התפלה בםרורי שנרפם סאמין""אני

 עצסו, 1"ל מהרמב"ם נ.כ איננו -רוקפלה
 ע"פ כן ויסרו שתקנו אהריו מהבאים אםכי

 ואכמ.ל(.רעתו
 י.נ אלו על והתסיחתהשאלותדהנה

 : הנה שלש בכללעיקרים
 נאמן סקור 1.ל הרסב"ם מצא איפהא(

 עיקרים, בדתנו שישלדבריו
 ליםורות ולעשותם - האלה העיקריםולהלק
- האסונהאל  כולז1 המצות כל משאר 

 , המינים תרעוסות בהכרח ע'.1 'תעוררווהלא

 עשרת קריאת הז.ל במלו 1ה סמעםוהלא
 בסם' חן"ל וכמ.ש בק'ש, יום נכלהיביות
 ועור שם1 בפרש.י וישין א'(, )י"נברכות
 האוסר כל א'(: )ם"ד כמם'עירובין 1.לאמרו
 מאבר , נאה אינה !1 ושסיעה , נאה 11שמועה
 תנן: אבות בסם' פ'ב ובריש תורה. שלהוגה
 ויעוהשז כבהסורה קלה במצוה זהירוהוה
 םנהדרין במם' חז"ל אמרו כן על יתרוהלא
 וה נוה" ה' רבר *כי הפםוק על א'()צ"מ
 אמר ואפילו השסים, סן תורה איןהאוסר

 מפםוקאהרשלא הוץ כולהמןהשמים התורהכל
 1ה1 אפרו, סמיעצפו סשה אלא הקב.ה',אסרו
 הרטבים וכסון'כ ויעוי"ש, ב,ה ה' רברכי

 הלא וא"כ ויעו"'ש. שם השמיני נהיםור ככהעצמו
 עיקרים כולם המצות כולה.:שוה,וכלכלזהתורה
 הפצות?, בין כלל להלק ואין הן,וימורות
 שלו נהעיקרים היסכ"ם יע מרועב(

 ולא פהות לא רו,קא י"גמספר
 עליו ההולקים רעות נורעו וכברי"חרז

 שישעיקריסנתורה נאמר נם שאםוהמהלימים:
 הרסכ"ם, רער, נכר הם עכ"פממפרםובאמינה,
 או שלשה, או שנים, או אהר, הם:ולרעתם
 הרבנעל והנה וששה?! עשרים גם אוששה,
 הרמפ.ם על להשיג הרבה העיקרים""ספר
 ושם הנ"ל, הממפר ועל שלו, העיקריםועל

 וה רבר, "םוף כתב: פי,נ( הראשון)במאסר
 הםפקות חזק נע'קר"ם, ז"ל ההב שהניההסספר
 אל כוון 1'יל עשהרב שכתב מ' ורא'ח' ,סאר
 של סרות'ו י"ג כמםפר שהוא לפי , המםפר1ה

 נררשת שהתירה טדוח י"נ וכננרהקב,יה,
 )נררש בסם' נח"א המהרש"א )וכ"כ .בהן

 הללו הרבר'ס רחוקים וכמה ךעוי"ש(.ס"א(
 כל אין הלא 1ה ומלבד . ו'עוי.ש הדעת"!סן
 המדות ואל , הנ"ל העיקרים אל וצירוףיחם

 1ה! כנגר 1ההנ'ל
 לפניו לנכון 1"ל הרם3"ם סצא מרוענ(

 רו1קא הנ.ל האטונה עיקרילםדר
 וכנ"ל, שם סנהדרין . נססכת המשנהבפי'
 לקנעם ראו' ייתר היה הנראה לפיוהלא

 באה(1 שלו, המצתת" "םפר בראשולמדרם
 תרי"ג למטפר שרשים י"ר שם סדר אשרסקום
 לםרה לו היה שם הכתובה, שבוירהמצות
 יותר היה או האמ,נהז ע'קרי י"ג אתגס

 בהלכות הח1קה. "יר םפר בראש לםררםנאות
 העיקרים לטרר לו היה ועכי,פ התורה!ימודי
 ולהשיג להנין קשה כן הנבוכים.ז! "סורהבספרו
 גמ "כי רבריו: בסוף ורם'11תי1 כוונתותוכן

 המתבונן יחשוב אם פעמים, עשרהבההבוננות
 כן 'דמה הנ"ל, בהעיקרים הכ1ונהשהשיג
 והלא , כ"1 להנין מסני רעת פליאהגשקר,!
 ולפי ' שלו בהעיקרים שם ז"ל הרמב"םרברי

 ולא , ומובנים ברורים הם , הנכונההמברתו
 מקוסותנםפריו נשאהי הזה כלשון. כמעמנסצא

 עיגך'ס נד,נחת התהיל אשר הראשוןיהנה 1בפרושי11!.
 הכתוכה, בהתורה ושרשיםויםורות

 בעל מלבר אנל . 1"ל הרמ3"ם אךהיה
 1"ל הרמכיים עיקרי את דחה אשר"העיקרים"

 רנים עור הנה במפרו, ויעוי"ש יד'ם,בשת'
 ד,טה: דיא עליו, השיגו ונרוליו 'שראלמחכמי
 1'עןי"ש, ה'" "א1ד נמפרו 1"ל חםדא' ר'הרב

 שהאריך אמנה" "ראש בספרווהשר"אברבנאל"
 גם והשאלות הפפקות כל לכרר 1הבסקצוע
 1"ל, הרמב"ם ים,ר1ת על הנופלותהתמיהית
 ועל ו"ל, חםדאי ר' הרב רגחת על נםותמה
 החקירות כל ואחר, , הנ"י .י,העיקרים" בעלהנחת
 את כ"ג( )בפרק שם "אנרבנאל" השרהעלה
 שיש כלל לחשוב שאין ה1ה: בענ.ןדעתו

 גרול הזה ועיקר ו'םודות: עיקריםבהתורה
 הטה, עיקרים כולם כי , המצות בענ,נימהשני
 ראוי היה ועיקרים, שרשים בתורה היושאם

 רבר אשר הרברות כעשרת טיגי הרשבמעמר
 כרי העיקרים, אותם 1'ונחו יונרו לעמו,ה'

 שראינו אררי אבל , ויקימום כולםשישטעו
 והשרשים הקיקרים נזכרו לא התורהשכתחילת
 לא 1גם , מ'ני הר כטעטר לא וגםהאלה,
 כאן שאין הוא מבואר הדברות,בעשרת

 . באורך 1.עוי"ש יסורות, ולאעיקרים
 רפום חסישי, )כחיק הרדנ"1 כתבוכנו
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 אלף מי' הרמ3"ם 55קונוהתארשא,
 ע.קרי ענין מסגיעל שא5ת ו1"ל: מ'(תי"ג'
 ע5הרמב,ים מסכים, השבוןאני אי1ה עלהרת,
 חשבון ע5 חו , חמראי בן הרנ עי או ,1"ל
 ממכמת רעתי אין תשובה: אלבוו יוסףר'

 5פי עיקר, שום התסיטה לתורתנ1לשים
 ומצ1ה טיוה וכל הגנורה, מפי עיקרשכו5ה
 כתב יפה : הרברים כל5ות , .ופינה עיקרהיא
 "ראש בפפר 1"5 אברבנא5 יצחק ר'ב1ה

 1השי3 הר3ור, ורוחיק דאריך הוא כיאמנוד',
 כל שהתורה רעתי: הוא וכן הראשוגים,על

 1יסור עיקר מהם אחר כ5 ורקרוקיה,פרטיה
 כבררו יעב"ץ הגאון כהב וכן ויעוי"ש.ופינה
 נכון 5א כי 3סופו: א5" בית "סו5ם3מאטר
 ב5בר י"נ על והתורה האמונה עיקרי5העמיר
 "חתם בע5 הגאון כהב וכן באורך.ויקוי"ש
 ענין : 11"5 שנ"ו( מ" , יו,יר חלק )מוףסופר"
 כהר"י ג' או עיקרים, י"ג יש אםהוכוח
 קריאת אם כי שומנפקותא, ירעתי 5אא5בו,
 עיקר, כאן אין המקוב5ים ולרעת ב5בר,שם
 כין מה עיקרים רם תורה ש5 קוצים כיכק
 במפר עור ויעוין באורך. ויעוי"ש י1ה?1ה

 5סתור שהאריך טה דנ"א( )ס" ראש""3שמים
 עיקרים הי"ג את שעשה , 1"5 הרטב"סרעת
 רמנין שם, ע5יו חמה והוא ופ5תי,ככרתי

 שלא מורה 1"ל ר,מ שהרב אחרי 1ה?15
 רבנו משה ער איש מפי איש הדבייםקנ5
 שהוא באוטה, המקוב5 מן 1ה אין וא"כע"ה,
 בכתוב, טפורש רבר ושאינו שבע"פ,כתורה
 51קנוע התורה, ע5 5הומיף. 5נו התיר מיא"כ
 רב. באורך ויעו"יש ? רעתו משיקול האמונהעיקרי
 מהרור והמתחכמים והחכמים המשכי5יםדנכ!

 ה5אה ל5כת הוסיפו ק1ר ה1ה,האחרון
 הרמכ"ם של העיקרים י,יג על ותמיהותבהשנות
 חכם 11"ל בכ5ל, העיקרים כ5 וע5בפרט,
 במכה"ע שמו מיו5יש שטוא5 , אחר101פר
 בטאמר לט"ר( גליון ראשונה )שנה"הרנל"
 אמונתנואינה ו1"5: בהיהרות" דרעות"חר1ת
 לא ר1"5 וגם קיקרים, ע5 מיוסרהאמונה
 .דתרי"ג ועיקרים, יסורות לה 5תתהשתרלו
 מהן, הממתעפות פרמים א5ה כ5 עםמצות
 בימי אים אמונתנה ויסורות שרשי הנההן

 נררים לעשות וההלו ספרר חכמי קטוהבינים
 נמצא שלא ועיקרים ולברואיסורות5אמונתנו,

 הרטכ'ש . ח1"5 ברברי ו5א 3מקרא 5א ,רמ1
 קר נתרבו אחרים ו5רעת עיקרים, י"געשה
 שבא ער ג',, על העמירם א5בו והר"יכ"ו.
 וקרמונית, 5היהדות אחור ונמג מנחמ" "בןהחכם

 עב"ל. כ55 עיקרים 5אט1נתנו אין כיוהח5ימ
 כהב )פי,יר( "המאור" במפרו ןאמניץהחכם
 יסורי אדוה על וע1ות נרו5ות מרברת53שון

 עשר שלשה 1"5: הרמ3"ם יסרהרת.אשר
 בפ" הרמכ"ם לנו המציא אשר , הרתעיקרי
 5כ5 ומוקב5ים לכ5 נורעים ן 5ח5קהמשנה
 לאטרם ההפלות במרורי הוצנו כי ער.שראל,
 ומא1 ממיני, לטשה נמסרו כא5ו יום,בכל

 רכו הנולה, בתוך העיקרים א5הרוופשטו
 ההמון אצ5 ואם ארותם, הפ5פולים רבוכמו

 הרורות, חכטי קמו רסכימו לא ע5,הוקמו
 כמו , לרתנו עיקי .כל לשום מאנו אשר'ויש

 ועור(. יעב"ץ והנאון )הגבאי, וחבריוהררב"ז
 "אמונת ספר בע5 כמו , ע5יהם טוסיפיםויש

 התורה 1אה רבריו: וכו'/ומס*ם כו'חכמים"
 5נו צוה 5שמרה, כחור3 נדית כרתנואשר
 ומעת מימין, בן טשה 5א עמרם, בןטשה
 5ה' לעשות עת משום , שבע'ש רבריםנכתבו
 מפי ו5א , לפנינו ערוך הת5מור נםהרי

 ולא ברתנ1, נחיה איימטו שלהפי5ומופיא
 מוסרותיה ויקבע ברת ע,קרים לנו יחקההוא

 החכם בנר,י1 הרמב,ש ננר. התרימודככב:ר4 .ויעוי"ש
 עור ולא ! וכנויע וסיעתושר"ל

 הפוקר שגםאלא
 הוקן.וכסיל,וי

 מרב,יימ11ילנא
 ז"5, הרמב"ם של העיקרים י"ג ננרהתרים

 בה,ספה הבל, המרבים ע11ת ברברי ,נשאלותיו
 נ5יוןא'( י"ח )שנה "העברייי 5מכה,יעמיוחרת
 כערקנשטין 1אכ 3ן טררכי והחכםויעוי"ש.

 גייון הנ"5 )שנה "5העברי" נהוספה ננרו'צא
 ויע1י"ש, שא15היו ע5 כאולתו להכסיל 5ענות1'(
 ,עור בכל5! העיקרים על השיב 5אאבל
 'צא א5קיס" ,רעת "מורה בפפר אחרחכם

 בהעיקרים 1"5 הרמב"ם רעת ו5קים5הצריק
 . יעוי"שש5ו

 "ראש 3ספרו אברבנאל השר נםדהנדק
 לישב וטרח וינע 5הציל ירראמנה'י-

 בהעיקרים רקתו 5פי - 1"ל הרמ3"משיטת
 אשד כ"ח נממפר התטיהות כי ורסירשלו,
 שם 1מסים עלי1. החכמים ושארי הןאהעיר
 ו1"ל: האחרונים רבריו את כייא( .פרק)3מוף
 על ריירןוי אשר המפישת הותרו כן אםהנך
 הא5ה וכמצות בעיקרים הנרול הרברברי
 אמרי כל שבצרק מרברי ויתברר הניח,אשר
 עיקרים ושהו"ג 1עקש, נפתל בהמי, איןפיו,
 בטדרגוה שי1נחו ראוי אשר הם 1כר,אשר

 ויעוי"ש. העיקרים)
 גד~ליישראל קל אתפ5אלסאר נענ"רוהנה
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 ורשופרים החכמים על וגםא5ח,
 הרמכיים על 5השיג נרורני, אחריהםהנאים
 הרניש1במחכ"ת, 5א איך שלו, הקיקרים ועל1"ל

 העיקרים ני"נ לחרש בא לא 1"לשהרמנ"ם
 ולהקטין הנשארים, ו5מעט ויסוחה, עיקריםסהם' מא'1ה ו5עשות התורה, מצות פין לח5קשלו
 מחשנהם, נפי עיקרים י"ג אלה נגרערכם
 הוא: הנר1ר האמת אנ5 נלל, יתכן לאש1את
 11 נשימתו מעולם הרמ3יצ: נתכ1,ןשלא
 מפני ה55ו נהמצות לנחור העיקרים,'נענין
 שנתורה, הסיות שאר סכ5 יותר עיקריםשהן-
 המיות'י בי,פפר ככה ע5 העיר 5אוקאשר
 15ה ראו' היותר. הסק,ם היה ששםש5ו,
 את קנע וכאשר המפר, נראש שםלקבעם
 אמנם 3ראשונה! הטיוה 5פפר שרשיםהי"ר
 שלו 3העיקרים היתה 1'יל הרמ3'ם שלממרתו
 את העיקרים י"ג נאלה ולהגריר להגכי5אך

 שולמות שהיו הרהות שערי נגר ישרא5אמונת
 ואלי5ים עצבים ורוה, ענורות ועובריםנ,מנו,

 מיות שנע ואת הר3ה, בהנל'םומאט'נים
 רף סנהרר'ן נמס' ח1"ל )כמ"ש נ"נשגצמ1ן

 מהיכות נרפ.מ הרסכ"ם וכמש"כ פע,ש,נ'1
 5עשות הרעו ועור שמרה לא יעוי"ש(כ5כים
 היושנים ישראל את וב5חצם ירעים,3מנהנים
 נוראות, ונרייחות הרת 3המרת אתם,ינטח
 הרמ3"ם כ55 עיי1, עונדי א5ה כ5ו3כל5

 טבנייי: הכתות שארי נגר נם האלהיבדוגיקרים
 סן ובתורה נהנוי"ת, המכחישיםהאפיקורם'ם
 ע"1. כעונרי נחשנים הם ש5רעתוהשכיפי
 וד"ה( ה"ג )פי,ג פהלכותע"1 דיטפ'ם)1כטש'כ

 ה"ו )פייג תשונה ונה5כות ה"א(, )כפ"יושם
 3תורה, הכופרים אלה שם שחושנ וה.ח(וה"1

 והטוטרין, הגואי, ונביאה דג:תים,וכתהית
 בשכר והמכחישין הרת, מן היוצאיןוא5ה
 ויעוי"ש. אפיקורס'ן הנקראין הן וש5שה נש,וע
 רוצח )פה5כות הרטנ"ם מש"כ עויייעוין
 שכולם )ספי"א(, ערות 1נה5כות ה"י(פ"רן
 משה ובננואת נתורה, לכופרים  )חשביםהם
 הכתות כ5 היו הרטכ.ם וכומן ע"ה,'רכנו
 יפורי עי 5עמור והרוצה 5ישרא5.טירים
 ימיאם הלא הללו, הקרמוניות הרתותושרשי

 רין'י נעל. "הוראת נספר : הישנהכהספרות
 וגם אמונה., .ח1,ק ונספר ,הגיח1ן"ובספר
 הרמניש בי ונאשר יר%'ם.(. םפריםבשארי
 טאטונת בוטנו טהגיות הרנהננע,ריו מנלו"ל

 נה5נמז הרמנ"ם 5רעת )ואשרהמחכרים,
 הםעונרי ש.', ושנת רפייר, ה.חנר.ווהשיהפ"ג

 נר"1 כר,בתי וכנר טשה, פתווה וכופריםק,,,,

 ומהרריפות שפת'ם"( 15ות "להרחיק'3מאמרי
 הוכרח 1ה בנ55 ואשר היהודיס, נגרשלהם
 במפרר, 1ט3ית1 מאריו לנרור וסשפחתוהוא
 המחמרנים הייקו וכגורק הג'עו! למיריםוער

 נניא שהיה כחמר נניאם על לוטרותייה1רים,
 או השמר" מ,,אגרת ובנראה ממרע"ה,גרו5

 ע5 ו'5 הרמ3יים שכתנ השם" קרוש"מאמר
 עליהם לקכל ישרא5 מכני האנוסיםאורות
 ט3ג"' 13מנו אהר חכם )ננר רשחמריתאכונת
 1ה כי האנום'פי על רינו ע5יהם,שההליט
 לעוה"נ חלק 5הם ואין ברח, לכפירהנחשנ
 רחה 1"ל והרמ3"ם כתשונה! יח1רו אםאף

 ויעוי"ש(. יתנהנו איך האנוסים א5 ויעץדנריו,
 י"ג את נ1מנו א1 1"ל הרמכ'ם ערךולכן

 ונסה איך, ננ"י: ירעו למען ה5לו,העיקרים
 אלהי נה' האמונה את 5שמור מחויניםהם

 קל ואך והמסורה, הכתונה ונתורתוישראל
 הל5ו, העיקרים יי,ג בכ5 1"ל הרמכ"ם נתכ1ון1ה

 א'1ה מפנ' ישרא5 רת חימת את ולנירלחוק
 ע"1, עונרי האומוח, ע"י הרת והמרתאונס

 מננ"י. רגוכחישםונגר
 נעיון הימנ ה55ו - 3העיקי'םךהמיזב:ךנן
 הרת1ת שרשי 1'עסורעל נמר,,'

 האלה העיקרים י,נ שכל ימצא הואהא5ה,
 הפוקרים אלה וננר הרחות, נגר הםטכותים

 המשיח, ובניאת השמים, טן 3תורהוהמכחישים
 גב זבהפ ועונש, השכר המהים,וכתחית
 ונאחרותו ה' 3סציאות מאמינים שאינםכאלה

 הכשכי5ים 5מנינים וכנורע ויכ5חו,והשגחתו
 שפ נרט'ו~היו הרטפ"ם רטו ע'1 ואךברטיוה,
 סי "שכל ואמר: בסנהררין, המשנה,נפ"

 כל שיורע פעמים 3עשרה וית3ונןשיחשונ
 הרואה כחככ כי כן", 'רטה פשקר אך,ה,
 פרנר'1, יכש5ו רפים כי תרע ראה הנו5ראת
 רעתו לסוף יררו ו5א מחשבתו, ינינוולא

 וינואו שנתורה, הסצות .בין ח5וקלעשות  שלי  בהליירים בא  הוא כי  וירטווכ11נה1,
 משפמים מרנריו 1'וציאו רנריו ע5'ווע5 לח5וקע'"1
 הה1רה: נטצות עיקריפ עשד הוא כי נכונים,נלרע

 כלל ענין שם אלה נרנריו איןדב:אמךן
 מצות, התר'"ג וא5 התורהא5

 שנאטת אחרי כלל, עי~,ם שתך לאשנרופ
 יורעין אנו שאין רנר, בכל הנה שוותכולן
 1"ל הרמ3.ם קנע ולכן מיות, של שכרןמתן
 אמונת אל אך נבלל הנוגעים ה,3קרששלואת

-ישראל  מפורש שם 1'ל הרמב"ם )וכמש"נ 
 יאמין "וכאשר : המשנה נטי' , הקיקריכבסוף
  נהסאטונהו וגחברר בולם היסורוח  אלההארם
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 וכשנתקלקל וכף ישראל בכלל נכנס הואנהם,
 מן יצא_ הוא הרי היפודוה, מאלה יפודלארם
 מענק ויצאתי בוה הארכת' והנה וכו',הכלל
 בו שראיתי לפי 1ה קשיתי אני אבלחבורי,
 , המשנה נפ" ה*נו נכ1ן, נאמונה"(-במקוםהועלת

 נקוריו, בימי שכהבו הראשון, חנורו)שהוא
 שם,בראש פנהדרין במפכת כהולדותיו(וכנורע
 המשנה אל , הנכון מקוטם שם כי , חלקפרק
 לקוה"ב,ואלו חלק להם יש ישראל "כלשם:
 הרמב"ם השריש ושם לקוה"נ.. חלק להמשאין
 דתנוהצרופה, למאמיני המיוחרים הק'קריםאת
 מבנ"י כאלה והכתהז הדתות, שאריוננד
 האנומים אל ביחור נונע וכ"1 ב1מנו,שהיו
 המחמרית, הרת נאונם קליהם קבלו אשר ננ"יטאלה
 הללו, בהקיקרים מאמינים נשארו בכ"1אבל
 ול:את בישראל! הכשרים נכל עוה"ב להםשיש
 המצות" ב"ספר הללו להעיקרים מקוםאין

 אך מרובר שם אשר הח1קה. "ירובחבורו
 טצות, מהתרי"נ הכתובה, ההורהמקניני

 קנין באמת יתכן לא שבהם שבק"פ,ומהתורה
 ! כללעיקרים

 שלו בהעיקרים המפפר לו עלה לבךדבכ[
 שהיו שהאומ1ת מפ:י רוקא, י"נלמפפר

 נומנו ג'כ שהיו מבג~ הכתות וגםבומנו,
 לכל וכמנואר , קיקרים י"ג נאלהמכחישים

 ובתולר,ת בהם ומעטיק הטתבונן ומעיןמבין
 להביןדמי1ותיו יחכמו לארנים ובאשרהעתים!
 שם: הרמ3"ם כתב לכן הללו,בהקיקרים
 בכל רב ועיון חפוש בהם להמתטנןשנצרך
 מעמו ולהנין להשינ בכרי האלה,הרנרים
 כן 1'יל הרטב"ם "תר וכאשר ! 1ה נכלונטוקו
 ומים דבריכ קליו מפלו לחנם אך כיהיה!

 ננרו, יצאו ותמיהית פליאות ובהמוןוקשים,
 רמי1יתיו אל הנינו לא באשר ונדופים,ובחרופים

 בקיני לפלא יהא ובל 1ה! נכל ממרתוואל
 להשיג ישובו אשר , מומים ומחפשיהמבקרים

 הרמב"ם הלא :_ וישאלו , כתבהי אשר הרבריםעל
 המחמרים,ומרוק טרינות נין טשכנו היה1"ל

 הקולמו כל לפני רבריו את והפתירהסתתר
 שיתפשמו הרמב"פ רצה באשר לנכון:אחשוב
 . וחבוריוספריו

 ושלח הארצות, נכל ופרושיי
 היושבים ומכירי1 לתלטיריו מהם העתקהזאטנמ

 רבריו כי מראש ידע ונם שונות,במדינות
 מלרבררבריו עצמו השמימ לכן לשם,יניעו

 הרטב.םנמכתנו שכתב מה לפ' ובפרמבפרמום;
 בראש הנרפם יהורה, בר' יופף ר'לתלמידו

 אברהם ר' הרב לבנו אברהפ" "ברכתספר
 אתה "ונם לשונו: ווה ב'( מי' )וכרונות1"ל

 י1יקוני לא למקן תפרפמה, ולא בהת1הר
 ויעף"ש. רבים"ן הם אשר , ישראל ורשקיהנו'ם
 בחבורי1 נוהר שהיה טפורש נראההלא

 התגנרות אל בנונק ובפרמ כאלה!בקנינים
 הרקות ולהכתות המחמרית, לאמונתםכללית
 וכמו הללו, הקיקרימ ני"נ שנהכארוכפי

 ! למקלהשכתבתי
 בעיני וחשונ נרול וה רבר היהדכל.כך

 אמונת את קי"ו לח1ק 1"ל,הרטב"ם
 הללו עיקרים י"נ השרשת עש ,ישראל
 הנדול חנ1רו בהתחלת נם כי , ישראלבעם
 ואמונתנו רתנו קמורי את השריש הח1קה""יר
 הקיקרים בכוונת הנ1כרות והכתות הדויתננר

 בפפרו 1"ל אברבנאל השר וכטש"פהללו.
 עיקריכ הי"נ אותם שכל )פי"מ(: אסנה'"ראש
 באו כולם המשנה, בפי' 1"ל הרבשהביא
 .'כודי בהלכות המרק נפפר היקריםבדבריו
 ברבריו 1,קוי'ש )פ"מ( תשובה בהלכותהתורה"
 בחרושי מש"כ ק,ר ויעוין והנקימים.הנקלים
 תשובה מהלכות )פ"ג הרמכ"ם קל אבן""פורי
 ההלכות את שם שהרמב"סן"לסרר וה"ח(ה"1
 ויקוי"ש! הנ'ל קיקרים י,ינ של ר,סרדק"פ
 במאמר ו"ל אברבאנאל השר נילה יותרוקור
 "טורה מפפר ח.נ )בפוף תפלת נקראקצר

 הטורה ספר .סוד : 1"ל להרסב'שנבוכים"(.
 ממפיק בא1ר כולל הוא "כי חבורו,ואופן
 ליפור 1"ל הרמב"ם שהניח קיקייפ י"נלאלה
 בפ" ואשר הצרופה, ישראל לאםונתמופר
 להאריך-קצור הראוי במקום קצר שםהמשנה
 המורה רננו רוח את ה' הקיר וכאשרנדול,
 מלאו נבוכיס", "מורה ה1ה הנכבר הספרלחנר
 בפי, וכר כבר אשר הקיקרים %1תם לבאךלבו

 ויושר הקיון כפי בענינם ולהקלרהמש;ה,
 המושכלים! נרבריו שם 1יק1ין .הפברא"
 מאי1ה : והמבקרים החכמים ;טאלת יברןע5

 הקיקרים י"ג את 1.ל הרמב.ם לטרמק,ם
 שהרמב'ים : ברור לרנר נ"ל ברתנוןהללו
 נפי' שכתב מה מלבר - ביחור ג"1 לטר1.ל

 שאפפם הנ.ל: הקיקריפ בסוף שםהמשנה
 מהמתרנם"א,נקלופ - נדוליממפו1ריםמפ"רים
 את הרמב"ם שאנ תרגומו וממקוריהגר"
 הישראלית ברה הק,קרים בי"נ רבריויפורי
 ק"1, קוברי של הרתות עיקרי נגר שהם-
 - וכנ'ל האמ1נה ניפורות המכחישיםוננד
 הראה 1"ל ארלקר נתן ר' הנאון הנהכי

 לנר" ,נתינה לבאורו שלו כוללת""נהקדמה
 ובפ"ר(: )בפ"ב התורה קל אונקלוס התרנוםקל

 ליפר ומרח עמל 1"ל אונקלופשהמהרנם

בתרנומו
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 ישראל אמונת וימ4רי הרת עיקרי י"ננתרנומו

 הרטנ.ם אחריו שנים מולת כמה שמנה-
 1ה נתכוון מנ"ל המבאר הרב ולרעת -ו"ל

 עהיו והכתוח הרתות ננר ביחורהמתרנם
 מהאמונות ישראל כני את ולהרחיק ,בזמנו
 הישראל' העם בקיב ולנטוע , האלההזרות
 וכל , האמונה ימור' שהם הללו העיקריםאת
 הרב )אבל 1'עוי.ש. בהם תלוים תורהנו"'
 שם, ר'( לפרק ב' )בהערה נתקשההנ"ל
 נתקשו כבר באמת ואשר ה!ה. ר4(בוךבענין
 הרמב"ם לרעת ישראלננונע מנרולי הניםב1ה
 נתכ~ון שלא לומר ונרחק וכנ.ל( זהבנרון

 עיקרים '"נ באלה שהאמונה לומר:המתרנם
 שמוכר ואפשר , לא ו!ולתם , הכרחית היאלנר
 עיקרי הן וולתן ורעות אמונות שארשנם

 מהעיקרים שהממפר , להיפנך או ,האמונה
 , ששה רק הם ואולי , מי"נ מעטהוא

 בזה שרבריו ויעוי"ש. העיקרים בעל כרעתשלשה, א~
 ובמחכ"ת עימו, רברי כמעט מאר,וסותר הםרחוקים

 וכ11נת1 גיסורו הוהלאירדלהביןאמהתהענין
 גכחנת נלא המתרנם, בכחנת לאהננון,
 אחו האמת לפי כי ו"ל, הרמב"םרעת

 הללו ,3קרים י"נ בטספר אונקלוםהמתרנם
 להורות בוה כלל אבללאנתכוק וכדיוק,במכתן
 נאמת כי , ומיותיה התורה עיקרי אלנמנע
 , להן אחר ומשפט , בתורה הן מיותתר'"נ

 בי אחר, במשקל יחריו וירק, ש1ות,1כולן
 וכמ"ש אמרן, אחר אל ממיני, נהנוכולן
 אונקלוס היה באשר ורק ב'(, )נ' חנינהנמס'
 דיוננרוחו להראות טרח נתיהר .כאשר , צדקנר

 והכנפרים המכחייום ולהכתות , האחרוהלרתות
 המשיח, יביאת ובתחיתהטתים, ועונש,נשכר

 שכהם , הללו עיקרים ני"נ , אמונתנוולהיריק
 הטהורה. והאמונה הישראלית הרת אמהתתלוי
 של ותמיהות לטענות עור מקום אין)ולפ'1
 ויעוי'ש(, המתרנם על שם המבארהרב

 בנרון ההברים להרחיב העמיק !.לוהרמב.ם
 אמונות מן ישראל נני המון ולהרחיק ,,ה

 אשר מכחישים וכתות אחרות 4רתותזר~ת
 מהתרנום נובעים רבריו ~מקורי בימיו,היו

 טפורש ה,כירו ואשר , אותו אהכ אשראונקלום
 )בהלכ,ת החוקה" ,יר הגרנל בחטרו נםבשמו
 "מורה חנורו ובראש פי"בהי"נן, ניאהאיסורי
 סרו וא"כ ויעף"ש. רבריו לישנ טרחנבוכים"

 רנריו ומעל מעליו, והקושיות המענותכל
 שכלו גיושר נוה המעין ובלהמושכלימ.
 הנכון הבאור נ1ה ימיא האמת,ובאהבת
 עיקרים הי"נ אל בנונע ונריו כנלוהישר

 "המ'נים" ע"ר )ובמאמרים , עור ואכמ"להנ"ל
 א"'ה ויבו18 כתבתי, אשר "הקראים'ינע'ר

 בנר"ו(. עור כהבתי נרפוס,נמק"א
 שרקשו מה נם טי"ב ימעלהילפמוטי,כ

 העיקרים על מחבריםכמה
 עיי-ים במה ענר השסיט מרוע הרמכ"ם,של

 פהרפה עצטו הרמ3"ם זברם ואשרנרולים
 והשנחה , 3חירה ענין כמו , בחכוריוטקומות
 בספר )ויענין זו ועור שבע"פ, בתורהוהאמונה
 להנרצה"ח למשה' "תפארת ובספר ,"העיקרים.

 הרמב,ש מש"כ קור. יענין כ:ה, מש"כ)פ"ר(
 באשר "בי : ברכות( מם' )בסוף המשנהבפי'
 מעט, בו לבאר האמונה בענין רבר 1כריבוא
 יותר הרת מעיקרי עיקר ללמר בעיני יקרכי
 בפי' מש"כ וע"ע . עכ"ל אלמרהו" אשרמכל

 חומר בענין ב'( )פ"ח סנהררין נמס'המשנה
 צרנקין אגל ומסים: , מר.ת מ4!רימיותרפרנרי

 בו', וכל מכל הקכלה את שמכחישיןוביתוסין
 השמים מן חורה אין שאומרים הכת מןהן
 שנהרג כמו הכפירה על נהרנין והןוכו',

 רבנו משה שסכחש מ' או 3אלהות,הטכחש
 הוא שנם לפי גוה הארכתי ואמנם בו',ע"ה
 ארם בל אין , האמונה מן עיקרים גויש

 מנה לא ומרוע יעף'י0. עכ'ל עליהםמתעורר
 שכחבתי לפי אבל העיקרשז בחשבוןכ"1

 מנה לא עיקרים י"נ הנף שכל :למעלה
 ובעניני והטצות, ההורה לקיוט בנונעהרמב"ם
 ננונע אך אם כי ישראל, על.כללהאמונה

 המבחי"ום זולתנו והבתות מהרתות ההרחקהאל
 הפליאות לכל מקום עור נשאר לאוכנ"ל,

 78( צר ששי )שבץ "הפמנה. פהמאמףיהנה יוהר! ואכמ,להללו
 הששי העיקר על אחר חכםהעיר

 מה : מ"ל , הנ'ל העיקרים מהי"נוהשביעי
 שברנרי אטיתית, 4בין אמת, בין ישהברל

 רבנו משה ובנבואת , אמת אמרהנביאים
 אומרת: הלשון ומה אמתיתו אמר:ע"ה
 התורה ע1לם ימי כל והלא אמתית,היתה

 ח,"ל אמרו רהנה לישב, ונראהאמתיתז
 אמת רין שרן רין נל א'(: )י' שבתבמם'

 בראשית, במעשה להקכ"ה נעשהשוהףלאמתו,
 עכ"ל. מרומה רין לאפוקי שם: התום'וכהבו
 והרין שקר, טוענים הבע"ר ראםור"ל:
 הרין הנה שלהם, הפענות לפ' הריןאומר
 מרומה הוא הענין שבל כיון אבל אמת,הוא
 שהוא הרין עלזה לומר יתכן לא ע"פ ,ושקר
 הבע"ר אם אמנם לאמת.! וקים נכוןאטת
 רי1 היי1 הוה אז , שהוא במו האמתפוענים
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 )פפק, כתב הרסב,ם והנה לאסתו!אסת
 ש"י, חטנת , רפ"ר ברי,ת "י"כ( סלכיםהלכות
 ככש" עם ואכ "וגר כישעי' ,ווהשנאמרוו.ל:
 שיהיו הרכר, ענין וחירה. סשל הואונו'

 הסשולים אוה,יע רשעי עם לבמח י1שכיםישראל
 לרת כהשובה כו5ם 1'חורו 1כ1,, 1נסרלןאנ
 הכתונים האלה פדברים כיןצא כל וכן וכי,האמת
 עד , יהיו האיך ארם ירע לא . המשיחבענין
 הנניאימ, אצל הם סהורים שרבריםשיהיו,
 ותעי"ש, 1כ1, קבלה" להם אין החכסשנם
 נפתרש, רכרים הם הנביאים שרברי כיקולכן
 רכרי הם כי : עלוהם נאסר לכן , נגלים1לא

 הם כי עליהם לוטר יתכן לא; אבל !אטת
 בהם האמת אין כי *ען לאסתן, אסתרברי.
 על אסגם פשומם! כפי כרור ונג5הנורע
 עייה, רכנו סשה עש שנאטרו התורהרכרי
 סלכר - פשומם כפי וכרורים סונניםשהם

 ר3ים ןסודןת בהם, שיש הנפתריםהרס,ים
 ח5יך 3כל כפשימות גג5ים הם ובכ", -סאר
 שהם ע5יהם נאסר .שפיר והמטת,הת,רה
 היתה ע"ה רבנו משה ונכואת 5אמתתם,אמת
 ד1קא ו5או - לו כשנתנה תיכף , לשעכרגם

 אסתית!! היתה - הסשאחכיסות

י
 צמ"ם מועוה בחד"ת חו"ב ה3' הרב מבני אנרהדבר

 שיחי'. דרך מו"הוכו'

 י3 זיין גבבנ ו נ, דיין י *י*)בט;
 הערב" "שעורי ליסוד היובל להניגת נואם-

 הרפ"ז, בהנוכהבבוסק'
 לראותם אלא בהן להשתמש רשות לנו ואין הם קדש הללוהנרות

 .בלבד
 כראיתא השט, פך של הנם ע5 היא מרליקין שאנ1 הנר1ה הלא א( לריז13נן:ךין2

 כתנתסו וסה , "השסן' ועל י,האור" ע5 דוקא הנם היה ו5סה כ'( )כ.א,בשנת
 1 כ5בד" שלראוהט של הכו~נה היא טהב(

 ישראל של עיניהן שהחשיכה יון מלכות זו תהום פני עלךןץךשןי
 שאין השור קרן עי נתבו להם אוכרת שהיתהבגזירותיהן

 העי5סז בריאת קירם של יהחושך יט סט5כות הג,ירות של שיכות טה א(יקשה; 3'(. פ' בראשית )סד.ר ישראל באלה' חלקלכם
 השורא קרן על *כתבו שאמרה כוה הכ11נה היא סהנ:(

 לטטפד דלא תמניאאינון רחנוכה יומי בכסליו בכ"ה רת"ר חנונהמאי
 כל מסאו יהיכל כוככים עובדי שכשנבנסו בהון להתענות ורלאבהון
 ונצחום חשמונאי בית טלכו, ובשגברה שבהינלהשסנים
 כ"ג של בחותמו מונח שהיה שמן של אחר פך אלא מצאו ולאבדקו
 3'(. כ"4 )ש3ת והודאה בהלל מובים שים ועשאום קבעום אחרתישנד, ימים חי ממנו והדליקו נם נעשה אחר יום להדליק אלא בו היהולא

 נם על כה"ג פריך 51א חתכה" ,מא' הגמרא פריך טאי א( קשה:ךלכ42*ךר*ה
 נצחון על גם הנם הגסרא ספרש לא סרוע ב( פורים"1 ,מויפורים

 ספרש ב'( א', הל' פ"ג חתכה )ה5' הרמ3"ם נם וה5א 1הינות, היונים עלמהתיהו
 עלהנם

 קמיטע5יו היוחולש טא, ישראל עםהנה
 אשר , ושונאים אויבים , ש1ניםעטים

 1לאבר להרוג להשסיר היא כולםסמרת
 פס"רים העולם. סן ישרא5 שם אתו5הבחיר
 ויעצמו פרו ורוזפתחו, גרלו שבו הערם-

 1שניהם
 שהכריזו הראשונים היו הסצרים הנה , ישראלעם
 "הבה של הראשונה הפיפמההאנטישמיתאת

 הראשונים היו הם 'רכה"... פן לונתחכטה
 הסלחסה את כולו העולם לפנישהכריוו
 היתה שהיא סצרים טלכות . פההזוריםהראשונה

המטיכה
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 גרולה בתרבות גרולה הביהממלכה
 היתה היא הנה ההוא,בדור

 עומדת שהיא , להרג'ש שהתחילההראשונה
 באיבתו, גדול אבל ככמותו, קמן-קמן עםלפני
 משאר הננדלים ומנהגיו האופים חיובי

 גדולי אצל מרובה השתוממות עוררוהמצרים,
 ולחדור להת2ונן יבול ומבלי המצד'ם,ושרי
 גרולה קנאה לו קנאו ופנימיותו תובואל

 - מלחמה אי,ו אבל עליו, מלהמהוקראו
 את ולרוצץ לנגש , לענות , גופנית""מלחמה

 העם כל יבחר הימים שבקרב כדי העם,גוף
 "וישימו היתה: הראשונה הג,רה ולבןמהארץ,
 ויבן בסבלותם, ענותו למקן מםים שריעליו
 רעמסם ואת פתם את לפריה מםכנת(ערי

 לא ,ה אבל כפרך., ישראל בני אתויעבירו
 ובן ירכה כן אותו יענו "באשר כי.ה1ע'ל
 הוא בן "אם באה: חרשה גורה והנהי"רץ",
 כי ת1ע'ל, לא זה גם ואם אותו",והמתן

 צוה אז האלהים", אה המילדות".תיראנה
 תשליכוהו", היאןרה הילוד הבן .בלפרעה:
 ישראל עם בליון של המלחמה תכסים1ה1

במצרים.
 העמים שאר נהנו הזאת המלחמה ירךד4לר2

 "מלחטה הכריוו בולם ישראל,עם
 לדרג להשמיר הירועה: הסיםמה תחתגו8נית"
 מף ,קן 1עד מנער היהוד'ם בל אתולאבד
 עמים ודור, ר,ר שבבל רואים ואנוונשים".
 ולהשמידם, לכל,תם ישראל על קמורבים
 המלחמה אם כ' מידם, הצילם הקב"האכל
 הנה העם, גוף את ולרןצץ לבלותהיתה
 יבלו לא נופם את אבל מהעם, מעמ נפלואם

 אשר נצהי עם הוא ישראל עם כילהשמיד,
 רנל את נושא הוא באשר לבלותו, אפשראי

 לרוהו הורות ורק כולה, והבריאההתורה
 ואמונתו, תורתו בעד המופתית ומםירותוהכביר
 עמים נגר הומנים בכל ומק~מתו מחיתו היא רקהיא

 , חרבמור"י

 א( י"נ, )םומה מאמרם הימב מבואריב2זה
 נתמלא משה שנולר כשעהוחכ"א

 כימוב אוהו ותרא הבא כתיב אור כולוהכית
 אלהים וירא א'( )בראשית התם וךתיבהןא
 וה מה להבין ףש , עב"ל מוב כי האוראת

 ולבאורה אור", כולו הבית "נתמלאשריקו
 כ,ונתמו מה ובכלל , היא מיותרת "בולו"המלה
 לידתו ער העולם מבריאת כי הוא,ונא,רו
 "תוהו בגדר העולם היה אכינן אברהםשל
 האכ,ריות והעצבים, האלילות בי וח,שך",וב,הו

 , תקפם בבל בשלם א, שררו , החיתוהפראות

 הוי אלפא שתא צ,יז( )םנהררין שאטרוובמו
 תורה. אלפים שני תוהו אלפים שניעלמ",
 שהוא אכרהם ער היה תוהו אל"יםוהשני
- התורה לקיםהחל  בוה שהארבנ) ובטו 
 להפיץ שהתחיל הראשון היה והוא -לקמן
 בהיוהו אפל המהורה, )האטונה התורה אוראת
 שלא וא"ל': חשכי בעולם אור של שביברק
 אז נתפשפ ולכן , התורה קבלת אור עליונגה
 אבל מצומצמת, במרה והאמונה החורהאור

 אז התורה, מקבל היה שהוא משהבלידת
 םיני הר ומעמד בהעולם, גרול אורנהיה
 שממנו קרוש )הכי הגרול המוטנמ אותוהיה
 העולם, בל לב . את היגיז שדי, קוליצא
ן התורה אור נתפשפוממנו  והאמונה 
 שנולד י,בשעה שאמרו: וזהו הבל, יושני כלעל

 טאליו - נתמלא - התורה מקבל -משה
- כולו הבית - תעמולה שוםבלי  בלוטר 
- בולו העולםבית  ע"י גדול אור - אור" 

 סיני, הרמעמר
 הממלכה בשקמה אבל יון. מלבות ער היהזףק

 1לם, לדראון הנודע העריץ מלבה עםהיונית
 אפיפגם, אנמיוכום - העמיכ, תולדותבספר
 אז בהיותו יון עם מלחמתה, כלי שנתההיא
 הטהיונים יןעציו הןדוה הנה נדול, תרטתיעם

 הראשון היה הוא ותורתם, עמם בוגדי ,היהורים
 עם של הקדשים בקדש ולפנים, לפנישחרר
 לחר)ר יבלו לא הראשונים העטיכ אם'שראל.
 אש מבול תחת הישראלי העם קיוםכסוד
 המתיונש ע"י יון עם אבל שםבבהו,גפרית

 האומה, לב של הטפתח את השיגהיהודים,
 החומה היא התורה רק בי וראה, פנימה)חדר

 הישראלית, האומה תמיד תתקים ידה שעלוהמבצר
 ישראל ינצחואתעם גופניות במלחמות לאוני
 יתחוק בן אוחו 'ענו באשר ולא! לאםבא.
 ומתנגריו, אויביו נגד כחימיש לעמוד1'תגבר
 "טלחמת היוני6: הכריוו חרשה םיסמהורק

 טח,ק' ולהעבירם תורתך "להשביחם -הרוח"
 את יכלו ו"וגרמים הריגיז ע"י לא בירצונך.,

 ולהמשיבם לקרבם אררבא רק ישראל,עם
 שפתם תרבותם, השרשת ע"י , ובמהאליהם,

 הישראלי. העם בתוךומנהניהם
 המתיוניכ, פעולה ראשית היתהי423לכהר2

 המתיון 'ועצם עם היונים,בעורת
 בראש, יזון" - "יהושע - לדראוןהירוע
 את היהודים. ילטדו ששם ספר בתישפתחו
 השקיעו שה'ונים ומשום היוניח. וחרבותשפת
 להתגוששות, באבם בניהפ את להרגיל בחפ בלאת

 .האלימפיה, ובמשחקי העצמות וחלוץהתעמלוה



שלדבם חמכהטאידרכי2%
 הינים _ ראו היופי ורנש הגביה בבח רקכי
 פתחו לכן האנושית, והשתכללות השתלמותאת
 שונים משחקים של קלובים היהורים בערגם

 ה'הורי. הנוער את אליהם להמשיך כריכאלה,
 מתורהם היהורים את הרחיקו לאט לאטועי"1

 הטצולה ליון אותם והמשיכו ומנהניהם,אמונהם
 לתרכות המשחקים ע"י נמפר הנוערהיוניו;.
 הוריהם, על גם שהשפיעו ער היונית,ושפת
 , היונית התרנות בישראל מאר מתפשטיםוכה

 ער , והפרוצים המכוערים ומשחק'הםמנהניהם
 התנוללו, חיהם, ואורח,ת מנהניהם אה נםשקכלו
 *מלחמה נמשכה וכה טובים.. "יונים ויהיוהתיונו
 התורה נגר יונית תרבות ה8צת שלשקטה"

 מי שכל אפיפ:ס מאנטיוכם צו ונהןהישראלית,
 האל'מפיה, משחק' את שיתלמרמהיהורים

 היונים או-חי ככל נטור ושויון חופש לוינתן
הגמורים.

 והמתי1נים היונים חשפוובתחילה
 , כ1ו שקטה."שכמלחמה

 ישראל את ינצחו עינים, כםמיוןהעלוטה
 *השקטים" המלחמה כלי כי , מהארץ שמםויכחר
 המרומה והחופש והשויון מאר, הצליחםהאלה
 האי-נראה בהרשת להלכר את.עיניהםפמאו
 ישראל של מחנות מחנות וכהעכרו היונים,של

 השקטה המחנמה והסלחמה היונש,למחנה
 וההתיונוה היוני והרוח התרנות הפצת שרהעל
 דמתי1נש כ. מאד, הרבה נצחה ישראל,של

 התורה מן כליל שנתרחקו רק לאהיהורים
 להיהרת; גמורים לשונא'ם נתהו1 רק ,והאמונה
 נאמנים נשארו בר31ם שע,דנו ,והיח1דים
 עם בונרי המת'ונים א5ה וליהרותם.לחורתם
 והעוכר הנוגר המתיון עם ותורתו,ישראל

 לראות יכלו שלא , בראש "מנל1ם'המפ1רסם
 רונ מ"מ כ1את, גרולה תעטולה אחר'איך

 וחזקים נאמנים נשארו עור הישראליתהאומה
 כוה רשע לב יעץ אז ולת1רתם, לה'נדלמ.ש
 שבל הרשע, אפיפנם אנטיוכום למלך"כמנלום.
 שער השקטית וטלחמתו ענידתו עםיפחפק
 גלויה",לכנות דוח:ית "מלחמה יקרא רקעתה,
 התורה אור - אלהים ואור נר אתלגטרי

 הישראלית, האומה וקיום נשמת שהמהוהיהרות,
 ולהשמיד לעקור ברוח. הלאום לחי קץ~שום
 ולאנס ומנה"יו, חיו ארח~ז הרח, אתמשרש
 כבור להטיר משה נתורת המחזיקים כלאה
 , היון א5יל "נצעאום'י - חלילה ישראלאלהי

 מה. ,כל היונים. בין ישראל עם כ5ויהבו5ל
 טלכו לפנ' "מנלום. היה1רי הנוגרשהציע
 בלנ1. מםילות סאר טצא אנטיוכוס,העריץ

 לכל הרצים ביר ספרים וישלח המלךוימהר
 נזר היונים, בררכי ללגת ויצ11ם יהורהערי
 ומאכל1ת השנה המי5ה, התורה, לימורע5

 5א5יליהם שי1נחו היהורים את ולאנוםאפורות,
 אמר. "יהורי" בשם להקרא ואפילוועצניהם,
 ואשר 1ה, כל שימלאו להשגיח פקירשויפקר
 5המיה, רתו אחת ,המלך פי את 1'מרהימאן

 5היונים. ויצמרו ה' ממיוות רנים1'פוגו
 לב, מורך תהת נריכו, ישראל עםאבל

 נפני 5עמור רוח אומץ הופקןעור
 לתורתם לה' כנרול וטוצקים א'תנים יישארוהצר

 קרוש על עצמם אה טםרו ונאלפיווליהרותם.
 5ומר לה', פתפ5ל שמצאו מי את כיהשם,
 בניו, את מל או השנו4 את שומרתורה,

 אזרכגנור ישראל ועם מקומוי עלהמיתוהו
 כרי יה, אש ובש5הנת ונעצמה כעו חלציו,את

 גבורים מות ולמית , ומצוותיה התורה אתלקים
 נרולות מחנות יחברך. השם קרושנער
 מצ1ותיו, אח ~לקים ה' את לענ1ר יכ5ושלא

 ושם רנים, ונהרים במ'זרות . נמדנר,החרנאו
 כי להיונים וכשנורע התורה. .אתקיימו
 וההרים הסערות את פננו מתחנאיםישראל
 וכאשר שם. הנמצאים היהורים כ5 אתוהרנו
 נמחנואות נם התורה את לקים יכלו5א

 נפל גרול ואנ5 חשכה אימה א,ובהמערות,
 שחוח הלכ1 רוח, כל כהתה , היהודים כלעל

 יקיום תורה אם ? התורה א1ר ש1ם נ5יויתק"מו יחי" איך העם, נין נכרה היאוש 1יד1קרור,
 היונים וחשכת ? ישראל הם מה , איןהמצ1ות
 עם עמר 1ח1 הארץ. כל את כםתהוהיונות
 כליון ש5 כ1את נרולה נסכנה כי5וישראל
 אור ג' לנוי. היותו מיום היהה שלאואנרון,
 'שראל, 5עם שנותנת היחירה, היא היאהתורה,

 רוח ואורך וכטחון, תנחומות ועצמה,עו
 היא העמים, שאר נגר ונמלחמותינוננלויותינו

 פנותינו את הליל נחשכת לנו שתאירהיא
 תורה ואם א1ר", ותורה מצוה "נר כ'האנלות
 יק"ם, הישראל' להעם היה. אפשר איומז11ת
 המתיונים, ומלשיני המלכוה ואכ,ריות גורותי,י
 שלא היהורי נעולם כ,ה גרול חשך נתהוהאו
 ע"' כי שלו, ההפתוריה נכ5 רוגמתוהיה
 ואור נר :כנה יון מלכות ש5 השמרגורות
 ופנהישיא5ית,ופנםי נית מכ5 התמיריהתורה
 ההורה ומקומות הגרולות הישינות -התורה
 החושך ,או היו:ים, ע"י כלי5 נכבוהרבים,
 על תק"ו נכל עמר ואיום נורא הכ'הגמור
 הארץ, פ:י ויושמדומעל יכלו שלא 'שראלעם

 ואור'" "ח,שך מושג' מ'ני שני ישםוהנה
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 חושך נ( נשמ'. ואור חושךא(,
 "חשך לתאר רוצים אנו אס ולכן רוחני,ואור
 ונאפלתו בהשכחו נמוה1 היה שלאנשמי"
 אותו על ,ת ל'חס נוכל העולם, הומדפ'ום

 כמ1 כי האור, נריאת קודם שהיההחושך
 נכלל, האור שננרא קורם העולםננריאת
 "החושך היה א, אור", 4'הי ה' שאמרק1דם

 כי ולתארו, לצירו לנו א"שר שאיהגשמי"
 נלי ואפל, ענ חשך התהום, עד היההחושך
 "ההושך נן , כלל אור של ושניב ערנונשום

 ע"ישהכרי:ה יק פלכ,ת שהיהא,ניפיהרנחני"
 המצחת, ועל התורה על - הרוח,י"סלחמת
 נוכל שלא , ישראל על רוהני" "חושךנהיה
 פיום ישראל אצל היה ושלא , כלללצירו
 ואורות נרות כל!ל שנכבו ע"י כי לעם,היותם
 , 'שראל על נשקפה גדולה פכנה א, ,התורה
 התורה רגל נושא - התורה עם נתורשיכלו

- "וחשך חו"ל שדרשו טה מנוארובנזה יוהנריאה  
 את לתאר רוצים אנהנו אםכלומר

 שאין הנורא והאומל הגשמי" ה"חושךא1תו
 בריאת קורם שהיה הה,שך אותו הוא ,רוגפתו
 לעם היה שלא הרוחנ'" "החושך כן"האור",
י לעם היוה, טיום'שראל  כל שנכט ע'" 
 התורה-" ומאוראפנסי

 שהחשיכה יון מלכות
 כגוירותיהן". ישראל שלעיניהן
 עיקר את נמרץ, בקצור מפרש המאמריכמוף

 ה1שך היונים הכיאו ירה שעלהסיכה
 שיחליפו : והוא , ישראל עם על כזהגרול
 הלא כי היזנית, וזרטת על ישראל תזרתאה
 יון 1תרנ1ת 'שראל תורת שנין ההנרלעיקר
 3חיל .לא רגלו על חרה ישראל עםהוא:
 תפיד ונהתענינ1 נרוח", אם כ' נכחולא

 נפשו ושכלול האדם רוח הרפתבעטדת
 אהנה, הרחפים, דגל את הףיםופדותיו,
 בהערצה תמיר והתיחס ומשממ, צדקמומר,
 כ, נצלם, הננרא לכל ואחוה נאהנהוכבור,
 הנשסי היופ' את לא תפיר העריצוהיהודים
 דווצילי,הטרחף הפניטי אתהי:פ' אךההי?וני,

 ולשפררם, לזככם הפופרים הפעשים כלעל
 כן לא שכינה, של יופי עליהםולהשרות
 בכרו בעהפאליטעאיזם' שק,עים שהיוהיונים
 היתה התפסרותם ועיקר הרה,, על הח1מראת

 ולכן הגוף, והשתלשת ההופר שכלולנעבורת
 בהשתכללזת חושיהפןמרצם,רק בל אתהקד'שו

 להתאפצות שנאדם, הגנורה כחוהשתלטות

הג~
 הציור לאפנות השריריס, והתחוקות

 כ.כ היו ולכן היופי, רגש ולההפתחותוהמיפול

 ותאתתיהם פרותיהם ש5 הפצולה ניוןשקחדם
 עוררו והן , ואטזרי1ת פרוצתז פהועבותהיותר
 לרדות ואכ,רי1ת . עריצות גא1ח רגשינקרנם
 .היכותם את ולהפיץ תנל, נרואי כלעל

 עליהם אסר ויפה פק1ם. נבל הגם'םופנהגיהם
 *ואלתשיאך ,"ל: הלו' יהודה הגרולר'"טשורר
 וזהו פרחימ', אם כי שרי לה שאין יוןחכפת
 לחיהורים - א,פרת י,שהיתה חו"ל:שאפר1
 אל קלטו כלופר השור. קרן על כתבו-

 "השור" זה כי וטנהג'נו, תרבוחנועצפכם
 השור ונפו היוני, להק1לט פפל הפה"והקרן"
 וכפו וניפ'1 בנטרתו הנהמות פיתרפצטין
 שורו "נכ,ר י"ו( ל"נ, )רברים הת1רהשאפרה
 כשור קשה "שכחו והרפב"ן ושרשי,י לו"הרר

 "פלך ח,"ל שאפרו וכמו פלכים" כמהלכנוש
 הפליצ1 זה ופש1ם שור., בנהפות , אריהנחיות
 הננורה "השורלכנגר ,והקרן': 4השור"על

 בטליצת נאה היא הגבורה והתפתחותוהיופ.;
 , ההתגוששות נגד סמל שהיא -"הקרן.

 של "הקרן" כפו כי , וההתנגחותההתאנקות
 היתה כן ולה:יק, נקרניו לנגוח ררכושור
 ההתגוששות היונימנלפ1ר פשאתנפשפשלכל

 נחנית ומתנגחים פתאבקים שהיווההתנגחות
 מויקיס והיו שונש טשחק'ם ונשארורמח
 נופם, וההחוק החפתח וק'"ז רעהו, אתאיש
 נרכי ועל גרול. הכ' העננ להם היהו:ה

 כח, השרשת של ה,את החשכההתרנות
 היונימ, צדו האלו, הפשחקים ע"'הננורה

 והפון היהורי הנוער אח נרשתם,והמתיוגים
 של שדיקולט עד טישראל,רב

 4השור-
 "והקרן.,

  "שאין היהורים את שהניאו הראשונים היוהפה
 ישראל". באלהי חלקלהם

 מסוכנה לפלחמה שיצא הראשון היהדמי
 והתחיל הללו, והמתיונים היונים ננרכ,ו,
 פנות בכל .הת1רה ואור נר את ולהעמירלהדליק

 החושך את היההראשוןשנרש פי ישראל?עם
 רחפה אשר הגד,לה 1הסכנה והאיום,הנורא
 הנדול ההפת,רי האדם ,הוא ז ישראל עםעל

 לט שנחום ונניו הוקן גד,ל כהן-טחחיה,
 הנוערת לתירה, והמופת'ת הגרולהואהבחו

 וקרא חיל, כננור התא,ר יה, אש בשלהנתנו
 .פ1רעימ". מעירו התחיל אלי: לה'פי

 שרצהלהקרינ הראש1ן היהידי הפתי1ן אתהפית
 ללחום התחיל נניו עם ףתך היוני, פזנח עלקרנן
 היתה "ט,רקיכ" ןשר זהטהטנים, הי~ניםאת

 הרוחני.- "החשך את גרש שמפנההראשונה
 הפצוה נר אח הדליק ושוכ , היוניתתרנות
 קנאת וכפקנא עירו, בית נכל הת~רהואור
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 נגר טעט, במתי ממודעים יצא יבאותה'

 החשמונאימ אותמ אבל יונים, נרולמחנה
 והאמונה התורה אור טער שביבםהגבורים
 סכפר ומנצחים ה' בע1רת הולכיםהטהורה,
 הנחכאים היהודים כי לעיי, ומשרלכפר

 מתתיהו של הגרול ורוחו עוז אתבראותם
 מתתיהו ומחנה אליהם, מצטרפים וכניו,ה1קן

 כמערות. נחבאים שהי1 סאלו מטמליום,מתרנה
 - רוח נבורי אבל והנחלשים, הנרכאיםאלו
 שהחוירו ע"י כי התורה,הולכיםומניחים,ברוח
 בכח לוחמים המה התורה, אור אתמעט
 בשמחה , פנימה בלבם והטער הטמוןהתורה
 והרבים העיומים המחנות ננר , הלבןבאמץ
 כל את וכובשים הולכים וכה היונים,של

 התורה ומאורות ופנכי , האכות ארץ -הארץ
 וממקומות , הוקמו הישיבוה כי , כספירשמאירש
 ואור התורה, קול כמקרם נשטע שוכהתורה
 בכל ורןלק יותר, ומחריר מתחזק ע1רההורה

 העם,שררות
 ב'(, )כ"א, רשכת הגמרא מבוארתדנמזה

 נקרים שנבארה 1)~רם , המאמרמראש
 מפני ע1ל וחובל ב'( , צ"ר )מנהרריןמאמרם
 מנחריב של ע,ל חוכל נפחא ייחק א.רשמן
 בבתי דןלק שהיה ד,קיהו של שמנוטפני
 חרב נעץ עשה, מה מררשות, ובבתיכנסיות
 שאינן מ' כל ואמר המררש כית פתחעל
 ולכאורה עכ"ל, וכר 11 בהורהירקיבחרבעומק
 המררש בית "פתח. על חרב נעץ למהקשה
 נגד ישראל עם קיום כי וכאורורוקאז
 התורה, באור רק תלוי או'ביו,העטים
 ישראל עם בשררות שמרליקין הטהור השמןע"י

 הטהור ),השמן" וכמו ברבש, תורהולומרימ
 השמן כי דכרים, שאר עם להתערב אפשראי

 והפית למ,ר ע,י כן , למעלה יף לעולםנשאר
 נתח1ק ישראל עם וקולטים שמופנשהתורה
 , לעולט יתבוללו ולא הארי, כלב יבמרוחם
 לא עמים ששום ישכון לברר ניחי. עםונשאר
 תורה ילמרו אם ולכן ינצהם, ולאיכלם

 על ואורב עומד האויב שחרב אףבביהט"ד
 בחרבו לשלוט האויכ יוכל לא הביתפתח
 כ"כ .הןא התורה שמן כח כי לתוכו,ולביא
 נורא, הבי מהאויכ היהורי את שמשמרחזק,

 המית ה' מלאך כי בחוק,הי היה כןובאמת
 השמן ע"י אחר בלילה אשור טחנה בלאת
 : 11ה1 העם, כשדרות שהרליק הת,רה אור-

 כלומר וכו,' ואמר" המררש בית פתח חרבעל"נעץ
 ה~'ב אם אפילו כביהמ"ר הירה ילמראם
 מובטח , ביהמ"ר לפתח קרוב בחרבו~ממר

 לומד איננו אם אכל עליו, ישלומ שלאהוא
 לו אין כי , האויכ ע"י בחרכ ירקרתורה

 עליו. להגיןכמה
 וכמו התורה, אור עי מויה "הימן"ככהצא

 כימים, יתכוללו ולא יתערכו לא , התורהק"ם ע"י ישראל כן מתערכ, איננוהשמן
 הערך מהו כלומר חנוכה"1 "מאי : שאמרוןזהו
 "בהאור" רוקא הנם היה ילטה ? חנוכה חניגתשל

 הנמרא: מירש וע'1 חנוכה? של"ובהשטן"
 כל טמאו להיכל כוככים עוברי.שכשנכנפו
 ההורים, השמן פכי תחת כלומרהשמנים"'
 היונים הכנימו , ישראל בית בכלשרלקו

 היונות, חשכת של , וטמיעה טומאה ,והסתיונים
 טיאו "ולא , ישראל בית של התורהבהיכלי
 בחותמו מונח שהיה שמן של אחר פךאלא
 והמזוקק הטהור האחר הפךהשמן - כ"ג"של

 גרול כהן מתתיהו הוא - הנשאישבעתים
 נשאר הוא שרק , החשמונאים משפחהעם
 הקרושה להחורה כברזל וחזק איתן ובנפשוכלבו

 כהנ'ם משפחת איל ורק , הירופהולהאמונה
 יומאחד" להרליק אלא היהבו "ולאהאמיתיי. התויי הטהור, השמן אור רולק היה ע1רוו,

 הוה, היחירי החורי השמן הפך אורכלומר
 הנפש', מהאברוןוהכליןן למנוע, בכחו היהלא
 השמן הפך היה וממילא , ישראל עם כלבער
-ה1ה  כמכנה עימו, נרול כהן מתתיהו 
 האחיון ההורי השמן הפך יכבה שלאגרילה

 שמונה ממנו והרליקו נם "נעשהמ'שראל.
 נתהוה הזה, הקטן השמן מהפך כלומרימים"
 מתניו את א,ר מפנישמתתיהו נרולה,שלהבת
 אה תנופה למלחמת 1יצא יבאוח, ה'בכח

 לאט וקט הנחבגים, התיוררו וע'"זהיונים,
 במסירות אליו התלקטווהתאחרו לע1רת1,לאט
 התוריוהקטן, השמן שמהפך ער מופתית,נפש

 תורתם אור וככח להיהוייט, נרול אורנתהוה
 ,גרשו מקום, ככל והמתיונים היונים עלניחו
 ושוב היונות, תורת - הרוחני. "החשךאת

 השמן איר את , לית ובכל הארץ בכלהרליקו
 נס ,ונעשה : ו,הו י התורה אור -הטהור
 ימים" שמונה' כמנווהרליקו
 מטלכת שלהרוריתשמונתאלו

 .החשמונאים
 בשבה הגמרא כי היטב, מבואר הכלולל8"ז

 שני על הנמים את לנומבארת
 דשמן, 8ך של נופיה הנם על יחר:הרברים
 חשפת על התורה אור נצחון של הנםועל

 היה ול,את הם, אחר שניהם שבאמתהיונוח,
 ממל שהמה משום .והשמן", "האור" עלהנם.
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 אינו "שהשמן'י וכמו התורה, אמי נצחוןעל
 , 'הבולל לא בעמים ישראל נןמתערב

 יהי אלהים 1'אטר : מאטרם מבואר,דב:וה
 מ"א( )'שע'ה הה"ר אלרהם זהאור

 העיר תקרי אל וגו' צדק טט:רח ר"ן'רמי
 ~לכאורה ב'(, פ' בראשית )מד"ר האיראלא
 בבריאת הנברא להאור יש שיכות מהקשה
 שבארנו מה כפי אולם אבינו? לאברהםהעולם
 כ' לומר, בזה ח:.ל באו כי יפה, עולהלעיל
 דושך היה הנשמי. "האור בריאת קודםכמו
 , בכל שרר וכוהו ותוה1 , מאד ונויאנרול

 שאטר הנשמ'" "האור של הבריאה ע.'ורק
 פינות בכל נרול אור נהיה אור", ,,'היה'

 קורם כי אבינו, באברהם היה כןהבריאה,
 כל כי מאר, נרול רוחני" י,חושך ה.הלידתו
 ובוהו, תוהו היתה לירתו, וער מהכריאההעת,
 שרר ופראות אכוריות איייות של נרולוחושך
 שתא : ד:"ל שאמרו וכמן , הארץ כל פניעל

 שני ת,הו, אלפים יבי עלמא, הוהאלפא
 כל כי , צ"1( )מנהררין וכו' תורה"אלפים
 וכמושררשו התורה, בשביל רק היתההכריאה
 התורה בשביל "בראש,ה בראשית( פ"א)ב"ר

 מבריאן: ה:טן אותו כל הנה ראשית",שנק-אה
 לק"ם החל שדוא אבינו אברהם עדהעןלם
 כ"1( )בראשית הכתוב כט"ש הואת ריגורהאה

- בקולי" אברהם שטע אשר"עקב  היה 
 וכמו וכ1ה,, תוהו בנדר אינו, כאילוהשלם
 ובוהו תוהו רק שהיה העולם בריאתקורם
 להפ'ץ והתחיל אבינו אברהל בשנולר אבל ,וחושך
 צדק של המהורה, והאמזנה הרלדה אוראת

 אלילות של בעולסחשכי ןרחמים, חמרומשפמ,
 של חרשה בריאה התחילה א, -וע?בים
 וכמו תבל, פני על ורעננים חרשיםחים

 אור", "יה. ה': אמר הגשטי" "האןרבבריאת
 היההראשון הוא אבינו, אברהם של בלידחוכן

- אור" ,,'הי שאמר: העולם שנבראטי1ם  
 בעולם, ר1חני""א1ר

 הנר" נ=דה!אמפה
 היום, שהרלקנו הללו

 רק הם, חולנ"ם גשט"ם נרותלא
 נצחוןמחהיהושהצליח לסמלעל תורים'י"נרות
 החושך על ההורי, האור , האמתי האורא,

-היוני  וההתנוללות. ההתיונ1ת הטמיעה 
 "במלחמות רק לא כי לנו מרא'ם הללוהנרוה

 יתנהנו רק אם בנ?חון, היהורים יצאונופניות"
 "בטלמטההי1מ" גם אם כי ההורה, רוחעפ",

 התורה, אור על 1המתיוניס היונים א:שהכרי:ו
 הנצחון, בור 'שראל עכיצא
 "ולעמך א,מריס: שאנו מה מבואריבכזדק

 ופרקן נר1לה תשועה עשיתישראל
 ה:ה" "כהיום המלים ולכאורה ה:ה",כהי,ם

 במורים, :ה אמרינן לא ומרוע הבנה,מח,כרות
 אחד כל כי , יפה עולה באורנ. לפיאבל
 החנוכה" "מנרות צריךלהתבונן מישראלואחר
 והמתיונים, ה.ונים על היהורים נצחון כיהאלו,
 היתה התשועה כאלו בתקפם טרגישיםהננו

 א1ר של הנצחון אלולא כ' הזה"."כהיום
 ומנהניהם היונית התרבות דשכת עלהתורה

 בהממיעה הינו לכליון חלילה א:הפרוצים,
והט1םאההיוניהוממ.לאשמישראלהי'נכחרמהארץ.

 פורים", "מנם חנוכה" י,נם לגמרי הואושונה
 על הנוף" "מלחטת של בנצחון היההאחרון

 "להשמיר הישנה: הם'פמה תחת , ישראלעם
 זקן וער טנער כלהיה1רים את ולאברלהרוג
 עם כאלו שבמלחס,ח אחר", 3יום ונשים.מף
 כח הודות כמנצחים, יצאנו העמים,שאר

 הממון מאר, הנרול התשובה כח אוהתורה,
 חנ,כה" י,נם אבל , האומה ונפש לבבטעמקי

 החרשה: המיפמה תחת הרוח"היה',,מיחמת
 רצוגך", טחוקי ,להעבירם תורתך"להשכיחם

 ,המרובים, המחיונים אחינווידי
 היונים, עם ביר יר הלכו ותורתם, עמםבונדי
 ה:את, הרוהנית'י "כטלחמה נצהנו אםולנן
 ומש1ם ה!ה", "כהיום השמחה אח מרג,שיםאנו

 בפוריכ, "הלל" אומרים אנ1 אין הזה.המעם
 הל' ברמב"ס ועי' היל, א,מרים בחנוכהורק

 1'(. הל' )פ"גחנוכה
 הנני הערב"י "שעור' תימ'ד'ואליכמ

 שרה על הגרולה הע:וכהפ1נה:
 הנהלראבון מרינתנו, כל את שהקיפההחנוך
 התורה אור לעירנו, גם כנפיה הניעוכוינו
 וסכנה להתעמם, התחיל בעירנו תמיר רולקשה.ה
 החשמונאים טבני אחר אוקם נשקפהלנהנרולה

 שליט.א, הגרול הגאון אאמו.ר -האמתים
 ולהחז'ר הנועי, בלבות התורה אור אהלהאיר
 היתה עבורתו תחילת ל'ושנה, עירנו-עמרת
 בהנפשות חים, רוח ולהביא לחזקלעורר,

 המנוך את לכסס אור" "יהי ואטרהנקפאות,
 פתח וגם והיראה, התורה 'פודות עלהישיאלי
 הנוער. כל בער קורש ללמודי ערב".שעורי

 ונהסיסמה: , טוצקים ימורות 1על רחבהבתכנית
 החנוך, את וח:ק ארגן אלי! ולחורתו לה'מי
 המפורממת בעירנו, שוב מאיר התורהואור

 תורים'י . "ניות הדליק הוא , 1סופריהכלוטדיה
 הערב" י,שעורי של האלה התלמירים:הו

 הרבה הצליחו וב"ה גמרא, שםשלומרים
 פונה ,הנני החרדי, החנוך שרה עלמאר
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 את הלאה גמ המש"נו יקרים, תלמירשאלינם
 ההשמונאים 31ניו טתתיהו של ה,הנשרשרת
 עור להיסיף להשפיע ותראי בהתטרה,ללמר
 הערכ", "שעורי ספמלי על חרשימ רערים'"נרות
 ב'(. כ"א )שבה הלל כבית והולכין פוסיפיןכי

 ולמעין לססי לכם יהיו האלה התורים,י.ונרות
 השנה, כל נלככם וינערו וירלקוהנוזגנר,

 "עושה הנקפאה "ההנהה,י לא כי נא,רעו
 ע"' מציה"- עישה "ההרלקה אם כיפצוה",
 ונפשכם לכגמ נעמק' תטיר רולקימשהנרוה

 . יה ישלהנתויהיו

 "הנרי, אוטרים: שאנו מהטבוארךנב1ך:
 נרוהחילנ*ם לא בי הס",הללוקרש

 לפנינו, הטה  תורים" "נרות וק  טרליקין,אנו
 השמן אור האלהי, הקרש לאור סמלשהמה
 א, החשמונאים שהרליקי להמצוה התורהשל
 להשתטש רשות לנו ולכן,אין יהורי, כיתבכל
 לחרור כלומר _בלבד" לראותם אלאבהן'י,
 ימספרים מראים מה אורפולהתעמקבהכ,בסיר
 נומננוהנוכחי. נס סהם להתלמד לנו יסהלנו,

י
 מית: מהיט

 ת ו"ז דף הש4 ירךבדחש

 ,ח%-

 שנתפס בשעה ואח"כ "עקנא. לר"ע בתחלה )רא שפפה טה גם מטאריננזד,
 להמא הםלך ממ' כשבא 1בתחלה שיבא" .רכי אשרץ קראהה הוא,נם

 גם כשנתפם זעל .רני, כאן אץ נלומר "עיבא" קראהו החרה, טלמוי ר.עאת
 עקיבא. "רני אז קראהו ימש.ה לר"ע, הירההיא
 בד"ה כ( ייב )שכת ובתים' לד,יר ויש פ"א: דה יר"הבדרוש

 בוה להאר,ך יש אילם ארמ, גל שבלב טחשנה 'ודעים והמלאכים מטארשאין,
לאכמ"ל.
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