
ן6"666666666"666666666666*.

 ש2.אי:כ-:;
 להרבה ובאורים ביהרותרעיונות

 התורהפרשיות

ט
 לאהנטרנט וחולנטחהנתק

 תששה'א הויםע"י0וס.8ח00נ"עפן66א."ה"י
 מאתחבר

 פיין הל1י -מנחםשמ1אל



 ידוע בבוי המבתאסור
 זה ספר להדפים איש שום יהין לבלאזהרה

 המחבר. רשותבלי
 יחס,-:וסס0 ,1932 ,ל ~טלשוו :0טתן"8 .1גטתנו

 לאיגטרגט והוכגשהחגתק
 תשש"א חייםע"י8,0,0ח600יעםן66ח."האי

 להמחבר:השרריסה
 4881א [8טע54 .ע8אוץ
 8630 ת*61טא88 .51 ח0םז*418

 ,21"4.081וע



 אסאא(71[אטא"(5
 8זאחטסאז א1 צ18געט3 עאג8תגזאמצצס(
 0ז יאגצ 8ח10זסתע ע0מאז

 ן[0אאגתסז

 8אט[0ץ11

441,י'?...
(נ

 ל4הנשרנש וחולנשחועתע

 תשס"א היים*"ים(ס.4ח00לעל6ו66ה."שאי

-8? -  

 881גא [מט54ג8 .54מא1ע
 ע0 ,ז801ז8םא4ס84ם38

י 1 9 23



 י ' ח מרתהרבנית לרעית' ומוגשמקטר
 שלמה ר' בת ה רש

 ו"ל. ן ה כ היעקב
 מרת היתידהובתנו
 תח". ה ' בצ

 לאיוטרנט והוכנטהאתע
 תשט"א חייםע"יםי8.0~00שעעםושםה."ש"י



 הסדראאל
 ומפורממים, גדולים מרבנים שקבלתי תהלה מכתביהמון

 שמואל" "זכרון ספרי בצאת נבונים, וממשכילים חשובים,מבע"ב
 חלק לאור להוציא נפשי, את ואמצו רוחי את עודדו מדפום, א'חלק
 מאמרים בשני. כן בראשון וכמעשהו ידי. מכתבי שמואל" "זכרוןשני

 קולות שהד והיינו להם, החיים תנאי ולקרב התורה, פרשיותלהרבה
 ובדברי בתורה מקום להם יש חיינו, מימי השונות בהתקופותהחיים
 שהתורה חיים, תורת נקראת והיא נצחית, היא התורה כן ושעלחז"ל.
 )עיין החיים נגד ג"כ הוא התורה נגד שהוא ומי אחד. הםוהחיים
 נ"י(. געלמאן למר ובהקדמה בא, פרשה א' חלק שמואל"ב"זכרון
 בקדושת האמינו הכל בארץ, גברה שהאמונה בעת בישראלולפנים
 למסור ומזומן מוכן היה מישראל אחד וכל השמים, בת שהיאהתורה
 מנהג. על אףנפשו

 מרבותינו ההלכה ולאור בהלכה, אך שעסקן היה התוצאותהנה
 אמונה הזמנים. ונתחלפו העתים נשתנו אבל הלכו.הראשונים
 והשפל השפילו, הגבה הצורות, נתמשמשו הלבבות, נתקררונכרתה,
 עתה הנה העמוק. משרשה הכל ועקרה באה גדולה מהפכההגביהו.
 שברחו אלה ולכל הצעיר, לדור גלוי להראות באגדה, אף לעםזקההכרח

 בה ומגלים התורה, בכונת שטועים מעותם את התורה, מערכותמן
 לחיי אף זוכה חאדם התורה שמירת ידי על ודוקא כהלכה, שלאפנים
 להתענג וממרתם מגמתם כל שזהו והצלחה, אושר לחיי הזה,עולם
בחיים.

 רצון ויפיקו ומאורינו, מורינו בעיני . יקבלו שדברי תפלהואני
 שכרי. זה והיה ישראל, אמוני שלומי היראיםבעיני

המחבר.
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 תהלה.מכתבי
 הנאמן הישראלי, ונפש ומלבבות. הרוח איש לעינימתוקים

 נאמרים שפר אמרי חן דברי הן אומתנו, קדשי וכל ואמונתו, לעמוומסור
 ידי על שמואל" "זכרון בספרו דמימב, מילי בכל ונכתבים ובמרץ,בעוז
 הלי' טנהמ שמיאל מו"ה וכו' הרב פעלים, ורב בעוז חכםגבר
 מאסקווא בעיר מתנומם יקר אבן ומלפגים עירנו, מרבני אחד נ"י,פייל

 והשלה למודים לשון לו נתן אלקים ד' הן בראשו. הרבנות עטרתעם
 על חן ורוח כמף, במשכיות זהב תפוהי בעתו, דבר ודבר ממרים,רוח

 וסגולותיו, ותורתו ישראל, המחבבים עמנו בני שדרות לכליטפתיו,
 שהכל נפשי, ידיד הנ"ל נ"י הג' הרכ זכה ובאמת הלאומיות.ותכונותיו
 יאיר תעלומות, מני חושך יגיה שבתורתו מאור כי יען דבריו, אתמחבבים
 היסתוריה ובהליכות ישראל, נפש בהתפתחות אמונתנו, בתורתנו,נתיב
 בימי ברד, ואבני אבני-אש זרמים של שחק עבי בין קדם מימישלנו

 ידו על נומפו ספמלים שכמה לזה שזכה לו אשרי אלו. ימינו עדהבינים
 ג' יום ולהאדריה. תורה להגדיל עוד ויזכה תורתנו ומוקירי מכבדיבין

 לפ"ק. תרצ"ב, משפמיםפרשה
 פישעך יהודא כ,שהנאום

 דעמרטימ. בעיררב

 הנ' הרב כב1ר חביבי, רב ולבבי, נפשי יריר 1כלביא, כארייתנשא
 אשכ1ל 1ס1פר, חכם הגי1ן, 1טטיב הרעי1ן זך בתשבח1ת,המהולל

 כש"ת בשמים גן מח1כמים, חב1ר.ם ח1בר שפר, אמרי נ1תןהכ1פר,
 שליט"א פיין הל1י מנחם שמ1אלמ1ה"ר

 הוא כבדני, אשר הנכבדה מנחתו עב:ר בתודה פניואקדמה

 דרושיו בקראי עונג נפשי לה שבעה :רבת שמואל" "זכרון הנכבדספרו
 הגיון ובמימב ודעת בהש:ל הכתובים ונחמדים, יקריםהנכבדים,
 ברעיונות מאירים, ובאורים נעימים, נאומים רצוף תוכםוהמליצה,
 משוךבות. הדרוש בנועם ונשגבות, נעלותוהגיונות,

 כאות חוצה, מעיינותיו ולהפיץ מעשהו לבצע עליו ה' נועםויהי
 קרנו. להרמת המצפה ידידו ונפש הנבחרהנפשו

 האומים,יוסף
 בדעטר"'טרב
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 והתעודות המכתבים תמצית את נמרין בקצור בזה מומרהרני
 ובעיי מוו'ים-עברים, רבנים, הרבה מאתשקביתי
 טיכו את ומשבחים המהךלים חשוביםבתים

 הראשון םפרי שלומב;ו
 שמואך""זמרךן

 : ברטנקס נ"י, שוכטטאוויץ יצחק אכרהם ר'הרב
 חדשות. 9נים מקבלים הישנים וגם יקרים 9נינים מלאספרו

 ט 0 00

 : דעמרטיט נ"י, שטרפ אברהםר'
 ובלי שטחית סקירה בבחינת רק וזה בספרו, בו קראתי מעט אך כיואם
 בהם. להפוך ונגררתי הנעימים בדבריו נהניתי כבר רב,עיון

 ט ט 00

 : ניו-יטרק נ"י, הלוי דים אהרן ר'הרב
 להסכטתי צריך אינו כי )אם היקר ספרו של וטובו "טרו להגיד באתיועתה
 הענין, וסגנון הנעימים דבריו מאוד לי הוטב כ' בזה( דעתי כותב אנירק

 בישראל. להפיצווראוי
 ט 0 00

 דעטרטיט: נ"י, זאלודקטיוסקי אליהו ר'פרופימור
 זשורנאל( מטרגען מגליוני)באחד

 א מטכען שמואל" "זכרון נ' א' פיין הרב פון חיבור אינ'ם מאמריםדי
 דער אז כדאי ס'איז און ספר, יודע יעדען אויף איינדרוקגעווטלדיגען
 בטקענען. ספר דאזיגען מיט'ן זיך זטל עולםברייטער

 0 0 ט0

 : קענטטקי לואיסוויל, נ"י, זרחי ליפמטן אשר ר'הרב
 וממשיכין שפתו, ונועם סגנונו מפאת לכל, השוה דבר הוא ספרובכלל
 לדבריו. מקום לתת הקורא לבאת
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 : בדעמרטימ מורה נ"י, עפעל יעקב אברהםר' ,ן
 סביע אתה האלה במאמרים מאור, והתעננתי אחרים מאמריםקראתי

 להוציא תוסימ ואם לך. חן חן וקלה, ברורה צחה בשפה טוביםרעיונות ן,ן

 0 0 00 ן, בעונג. אקבלם אני ממני, השב את תמנע אל עור,ספריםן

 בשיקאגא: נ"י, ווינער גרשןר'ן ''
 אותו. בקראי שבעתי ונחת עונג רב כי תורתי, רנשי בזה לו להביעוהנני

00 0 0 

 : קליוולאנד נ"י, זאקם זכריה ר'הרב ,'
 נחמרים רבריו ומצאתי מקומות באיזו בספרו עיינתי כי להוריעובאתי

 וברורים. אהוביםויקריםון
 0 0 ס0

 : ניו-יטרק ווערנטז, מטנמ נ"י, מערעמינמקי משה יהושע ר'הרב
 ואוכל בלבושו, נם כתוכנו נם והיסה היקר ספרו את קבלנו תורהברוב

 שמחתו זוה' והרי נוצר לכך והרי , 5עמים בו השתמיטני שכברלהוריעו
 מחבר. כל שלותקותו

 0 ס סס

 : בבר"נקם מורה נ"י, מגידסטז יהודאר',ן
 מקומות.בכמהן לעינים לי הוא שמואל" "זכרון הזה והמפר הקהל, לפנ' רורש אנ'לפעמיםןן

 0 0 00ן

 : דעמרטיט נ"י, ראבינטווי'ן ציון בן יוסף ר'הרכ
 ומרנליות יקרים רברים מפוזרות, במקומות מצאתי מעס, בו עיוניומרין

 לב את המושכים חז"ל מאמרי בבאור' '2מים ביראת הנאמריםטובות,ן

הקורא.ן

 ס ס ס0ן

 : דעמרטיט נ"י, 'טו"ב לעווין יעקבר',ן
 סעם בטוב הנאמרים וממאמריו הנשנבים מרעיונותיו מאורהתענגת',ן

~רעת.[



 תהלהמכתבי

 : דעטרטיט נ"י, נידטרף יעקבר'
 אין צייטען היינטינע ביי אז ס91רייזט, בין איך חז להוריעכם, באתיאני

 אויסרריקען קענען ז"ל חכם תלמיר חזח נעפינען נ"ך זיך ז"לחמעריקע
 זיך. נעפינט ספר רעם אין ווי געראנקען טיעפעחזעלכע

00 0 0 

 : דעטרטיפ נ"י, זאגער מענדיל מנחם ר'הרב
 שאהבה את בו מצאתי רבה, באהבה קבלתי שמואל" "זכרון הנחמדספרו
 91רחים, ציצים יקרים. 9נינים מלא והוא טוב, ושכל חן, אמרינפשי.
 מרבש. ומתוק מ9ז, נפלאיםררושים

00 0 0 

 : סינמינעטטי קץ., מטנישעווימין ב.די
 דין מן וכל להאמר, ראוים רבריו את ומצאנו רפים איזו בספרוקראנו
 לנא.יהבו

00 0 0 

 : פילאדעלפיה נ"י, יטהלין מרדכי ר'הרב
 ספרו תושיה, הנריל עצה הפליא כי מצאתי בו עיינתי אשר אחריוהנה
 ובסננונו היפה בלשונו ומצטיין והניונות, מחשבות של עשיר תוכןמכיל
 רבים ענינים חומר כמין רורש ונעים יפה בסננון שבעתים והמזוקקהזר

 את ומעמיק הלב את המושך תוכן מלאי נחמרים רעיונותונשגבים,
 יראת חכמה, מאמרי ולרוחו. לטעמו איש כל ימצא זה ובספרוהמחשבה,
 הרתיים עמנו לחיי הנונע וכל אמונה, חזוק מוסר מרות,שמים,

והלאומיים.
00 0 0 

 : שיקאגט נ"י, כהן זאב משה ר'הרב
 וכבורו ליטא במרינת רבנים יחר בהיותנו עור הטוב שמעו שמעתיהנה
 אבל בתורה, והנרולים החשובים הרבנים מן לאחר שם מפורסםהיה

 נוכחתי ושלשתי, ושניתי וקראתי שמואל" "זכרון היקר ספרו אתבקבלי
 עור הנרולים, כאחר ישרה ובסברא בפלפול בתורה חכמתו נורל מלברכי

 מושכים וישרים נעימים בררושים מרנליות מ9יק 9ה רברבן ממללפומו
 אמינא לכן והזר. היפה וסננונם "מקוריים רעיונותיהם ירי על הלבאת

 אוצר יהיו שספריו מובטחני כי זה, בכחר ולר כחו, יישר זה טבאלפעלא
 הררוש. בספרותנרול
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 : בדעטרטיט מורה נ"י, לחובר משהר'
 פלוסופ*ים ובענינים אלה במחקר החידושים על מאוד התענגת'אטנם
 העברית השפה של ה'"וטף הסגנון ועל השבוע, ענין לתוך מכניסשכבודו

 לך. חן חןבמאמריו.
 0 ט 00

 : ניו-יטרק זשורנאל", ה"מטרגען עורך וויערניק, פר'ןמר
 אין ערשיינט מישיגען, דיטראיט, פון מיין, הלוי מנחם שמואל ר'הרב
 פרש'ות די ניך באורים 'און רעיונות פון בוך א שמואל", "זכרון ספרזיין
 לואיס, )סט. ז'יטען הונדערט פון נץהענט הטלט ווים תורה, דערפון

 היבשען ח מ'ט געברויכט וועלכער דור, אלטען פון חקרן אלסתרצ"א(,
 ערקלעהרען פון מעטהץדען טעה4ליג'שע די געש'קטל'כקייטגראד

 בי' חז"ל. טאמרי און פסוק'ם צו צופטסונג דורך לעבען פוןפריבלעמען
 העולם. בריאת 'איבער אניטויאונג רבני':-פילאזץפישע א ער גיטבראשית

 ווערט פלשתים, פון ארויסשיקונג זיין וועגען ארגומענטירט יצחקווען

 אימיגריישין- די בעריהרען צו מחבר פונ'ם באנוצט געלעגענהייטדי
 מיינט, העולם" את וברא בתורה הסתנל "הקב"ה מאמר רערפראגע.

 נטטור-גע- מיט ווידערשפרוך קיין ווייזען געווילט ניט ה"ט ער ערחז
 אינטערעסען עקינימי':ע און חג'טטצ'ע ווי וועלט-פריבלעמעןזעץ.

 פון פראגע רי ווערט וישלח 'אין מאמרים; צו צוגעפטסט גוטווערען

 בעריהרט צייטען, שלעכטע צו און גוטע צו אליין, צופאסונגאידייטע
 אופן. פערנינפטיגען טאויף

 אין אז פינחס, פרשת אין אויסגערריקט ווערט עם ווי מיינונגטזט
 ניט מיר דארפען אלעמען, מיט גלייך זיינען אידען וואוטמעריקע,
 איינצ'גער, דער איז רוחני מנהיג דער און גשמי, טנהיג קייןהיבע;
 היגע אונזערע פון באגריף פראקטישען מעהר א ווייזט פעהלט, אונזוו"ם

 אויפגעקלעהרטע אונזערע פון פיעל ביי כחגעגענט מען וויפריבלעמען
 און גר'נדל'ך יפט זיינען ספר רעם אין מוסר רברי דיווץרט-פיהרער.

 ט איז עם אז טנזיכט, מיין בעשטעטיגען העלפען אוןאיבערצייגענד,
 הכל סך דעם אין סץרט דיזען פון ספרים אריינצורעכענען ניטטעות
 אמעריקא. אין גייסט אידישען פון פר"דוקטען וויכטיגסטע ר'פון

 0 0 ט0

 : ברוקלין נ"י, מאסליאנסקי הירש צבי רעוו. והמפורסם הלאומיהנואם
 כתובים טעם, של דברים הרבה בו ואמצא ספרו את ודפדמתיעלעלתי
 ונעים. יפהבסגנון



 תהלחמכתבי

 : דעטרטיפ נ"י, ספירשפיין הירש צביר'
 נפשי. שאהבה את סצאתי בו כי נארו, ועיני היקר, במפרו כברניכבר
 בחיים נתיב 1כבשה סלתה התורה לאחרים. 1יהי1 התה11ת1 עולמ1תשני

 חיים, ארחות תצרור לא התורה שלטת, שלמח והרמוניההמוררנים
 למחזיקים היא חיים עיו כי לתורתנו, ומתנגרים מתנגשים בלתיוהחיים
 ומש1טפת צחה היא שפתו כן אור. נראה ובה חיים מקור ועמהבה,

 והרר ה1ר כבור אומר כ1לו המפר וכל בה. אין ושכלה רברבןממללת
 ש5 נזר באבני כסף במשכיות משבצים מקוריים הרעיונותלמחוללו.
 מחסוריהם, מעלותיהם, הרפתקותיהם, כל עם והחיים ואגרתנו,ספרותינו

 רברי יר' על המאירה כבאס9קלריא לפנינו מתראים אביזירייהווכל
 בממורה. לנו הנחילו אשר מורנוחכמנו

 ס ס סס

 דעטרטימ: נ"י בטיטרסקי ראובן ר'החזן
 ש"נו הזמן רוח לפי עמ1קות רעיונות מלא שמואל" "זנרון הנחמרספרו
 בו.חיים

 ס ס סס

 : שיקאגא נ"י, ברוידע א. ש.ר'
 עיני את העיפותי בחלקי לפעמים שנופלים המעטים המנוחה ברגעיאך
 יקרות מרגליות שהרבה נוכחתי וכבר ומאמריו, הספר מחלקי איזהעל

 עטו. מתחת יצאו הנפש את ומרוממות הלב אתהמרהיבות
 ס ס סס

 : ברוקלין נ"י, קזרנאוומקי אהרן שלמה ר'הרב
 בה1צאות כת"ר יתרשל ואל אמתיים, תורה בחירושי ונישא רם ה1אמפרו
 אז כי זו, בשנה ובפרט ראתכסיה בעלמא כעת הנמצאים סמריו אתגם

 תרצ"ב. בגימטריא אור" נראה "באורךיקויים
 ס ס סס

 : ברוקלין נ"י, הורוויץ ליב שמריהו ר'הרב
 בוראי ונעים, עמוק רויטם על' עשה שראיתי והמעט מעט, בספרוראיתי
 המטיפים. בו וישמחו הררשנים בויגילו
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 ,י,ן,ן

 העניניםטפתח
 :בראשית
 השלום. וטעלהטהלוקת

 :נוץ
 בחיים. קיוטו וזכוה הטקחההאדם
 עטטין. וז' הטכולדור
 : לךלך

 הטונה. ובעת הרעה בעת נמשמסירות

 : שרהחיי
 עולם תענוגי ומיעום הטונ,מעשה
הזה.
 :ויצא

 ? הבריאח טושי האדםאיטתי
 :מקץ

 האדם ניכר והשקפתונחלומו
נטעלהו.

 :ויחי
 נהיסטוריא. חחוזרגלגל
 : א.יתרו
 מצרים. ויציאה ועונששכר
 : ב.יתרו

 הדברות. ועשרת טצריםיציאה
משפמים:
 בהעירות חעיר ועדי התיטדותנחיצות
 כ"י. ישראל נאוכלוסיהטרונות
 :תצוה

 המוקדם החיים, וצרכיההורה
והמאוחר.

 : ועשאכי
 ובכלל. נפרט הצדקהטעלות
 ,ע כן,ו 8י~יה4
 והגלל. היחיד נאושר העבודהיתרון

 :צו
 וגירושין.המזנח

 :שמיני
 ה:שטה. ועילויכשרות

 :תזריע
 ונצחיוה אנינו, אנרהם שלנריתו
חפרם.

 :כ[צדרע
 העולם. והשחתת החורחמוטר

 :אחרי
 המקדש. וחורנן - הצדיקחעדר

 :קדושים
 העקרים מגורטים 51רישוה""קדוקה
 'שראל'. העםלק'ום
 :אסור
 קל התיטרי טצכם ולהיטיבלבסם

הרננים.
 :בהר

 והעשיר. להעני ממוה הצילצדקה
 :נ,צא

- הזהבשביל  לקצווה. והנטיה 

 :שלח
 .בקכן .ייי, באמריקח. הצעיר" "ישראלתנועת

 להכלל. סכנה הצעיריםההבוללות
 :פנחס

 נשטריקה. והרננות חרנניםלשאלת
 :סמווע
 ושל יד של ת"לין וירושלים.רומי
ראש.

 :מסעי
 חארוה ומטע העםמסע
 ::או~חנן
 התורה. ושינון התורה,ידיעת
 .ווהר

 חובחח.  וטקבלי --מטוביח
ראה:
 התורה. השקמת עם"יצדקח
 :~:ופנמים
 המלחמה. ונצחון ההייםקדושת
 :נצבים

 והחרטן השמחה והענירח,המצוח
וו,, ..ייר

 ונחוח. ב;בר החינוךחשפעת
 :האזינו
 הפעולה. גטר בטדם בקורתגרעון
 :ברכה

 בעצטו וחסרונות במעלותחסתכלות
ואחריס.



 שמואיזכרון



 בראשית.פרשה
 כותב משה שהיה בשעה ח'. פר.טה בראשית רבהבמרריט

 לפסוק שהגיע כיון ו'ום, 'ום כל מע.טה כותב היה ה*את
 כרמותנו, בצלמנו ארם נעיטה אלקיב ויאטר י:נאמרהזה
 א"ל למינין, 9ה פתחון נוהן אתח מה העולם רבוןאמר
 הזה הארם משה הקב"ה א"ל יטעה. לטעות והרוצהכתוב

 יבוא שאם ממנו, מעמיר אני וקט:ים גרולים לא.סבראתי
 צריך אני מה אומר והוא ממנו, מהקטן ריסות ליטולהגרול
 מבוראך למור לו אומרים והם ממני הקטן מן רשותליטול
 את לבראות שבא וכיון והההתונים העליו:'ם את ברא'סהוא

 השרת. במלאכי נמלךהארם
 אומר רב' לו. הנח אפרים עצבים חב,ר הויטעבילקוט
 כביכול ביניהם ושלום אלילים עוברים שאפילו השלוםגדול
 הנח אפרים עצבים חבור יסנאמר בהם. לשלוט יכולא'נו
 הא יאשמו עתה לבם חלק אומר מהו משנחלקו אבל'1,

 המחלוקת. ושנואה היטלוםגרול

 ומשואה שואה וכמה המחלוקת, קשה היא כמה היי,מחיוקת.
 נקיים דמי וכמה המחלוקת, מפני נהרסו עיירות כמה מביאה.היא
 ימין על הגוזרת מורפת, כחיה היא ומחלוקת ממכתה. לאר'ןנגרו

 שב"ד מחלוקת קשה כמה וראה בא במדרש ומובא מציל. ואיןושמאל
 של ובמחלוקת י"ג, עד ממה של ובי"ד כ', עד מענישים אין מעלהשל
 תינוקות. גם נבלעוקרח

 המחלוקוק נברא שבו חנינא ר' אמר כשני, מוב כי נאמר לאולמה
 שהיא מחלוקת אם מביומי ר' אמר למים. מים בין מבדיל ויהישנאמר
 על לערבובו שחיא מחלוקת "מוב", בה אין ולישובו עולם שללתיקונו
 בראשית(. )מד"ר וכמה כמהאחת
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 בא לבע, מווטלטזין חיים ר' הגאון אמר אחת שפעםומספרים

 בעלי ששני בווילנא היח שמעשה מחלוקת, קשח הוא כמהוטראך
 בתוך אותו והשליך בנו את אחד ושחפ מחלוקת ביניהם היתהבתים
 עליו. ולהתנפל להתגולל בכדי ריבו איש שלהמערה

 שהגדולים יען ציבוריים בעניני המחלוקת סבת דרובאורובא
 כלאחר ומבמלים מהם, הקמנים עם מתישבים ואינם מתחשביםאינם
 דמיא בידקא לצינורא דמיא תיגרא והאי מפיהם, היוצא הגה כליד

 ז'(. )סנהדרין רוח דרוחוכיון
 אסף אשר גדול שעשיר ראינו ולא שמענו לא שמעולםומכש"כ

 וישאל עמו שיתיעץ וילבישהו, וישקהו ויאכילהו ביתו בתוך עניאיש
 אם זה על יכעום לא בודאי העני וגם ובמעשיו. בעסקיו עצותמאתו
 מדת אבל להחיהו. העשיר ביד מובו שהלא ממנו, עצה לוקחאיע

 ואתח אותם, מחיה והוא המלאכים את ברא הוא כן. איעהקב"ה
 התיעץ מקום ומכל בתפלה. יום בכל אנו אומרים - כולם, אתמחיה
 להתנהג איך לנו להורות כמו האדם, בבריאת המלאכים עםהקב"ה
 ולהרבות ממנו, מהקמו רשות ימול שהגדול רעהו, את איש החייםבדרך
 מנ' אחד הוא ושלום הקב"ה. של שמו הוא ששלום בעולםשלום
 הקפן עם ויתיעץ יתישב הגדול ואם עליהם, עומד שהעולםעמודים
 כל והצלחת העולם, לאושר תוצאות, הרבה למובת זה הנהממנו,

האנושיות.
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 נח.פרשה
 הארץ מלאה כי לפני בא בשר כל ק'1 לנח אלקיםויאטר

 מפניהם.חמם

 נותן אלקיך ר' אשר האלה העמים מערי רק שופטים,בפ'
 החתי תחרימם החרם כי נשמה, כל תחיה לא נחלהלך

 ד' צוך כאשר והיבוםי החוי והפריזי הכנעניוהאמורי
 תועבותם ככל לעשות אתכם ילמרו לא אשר למעןאלקיך,

 אלקיכם. לד' וחטאתם לאלקים עשואשר

 אהבה, חרות דגלה שעל חיים, תורת שהיא הקדושה,תורתנו
 בלבבך, אחיך תשנא לא כמוך, לרעך ואהכת כמו וריעות, שלוםאחוה,
 הארץ, ולאזרח לגר לכם אחד ומשפט אחת חוקה תטור, ולא תקוםלא
 היח הוא ג' פרק ובאבות זן. אל מזן מלאה שהתורה נגידים דבריועוד
 העולם, אומות שאר על גם קאי שזה בצלם, שנברא אדם חכיכאומר
 בנים שנקראו ישראל חביבין במשנה להלן כתוכ הלא ישראלדאילו
 בשבח המדברים ומדרשים באגדות המלאים הרבה מאמרים ועודלמקום,

 לא וגזרה כך כל התורה פה התאכזרח מדוע וא"כ האנושי. מיןכל
 חוא? דבר הלא נשמה, כלתחיה

 ואין החיים, וזכות הקיום זכות לו יש עולם, מבאי ואיש אישכל
 שמואל זכרון בספרי )עיין במשהו אף האלו בזכיות בו לנגוע רשאימי
 לשון מאיזו שהוא, עם מאיזו ואדם, אדם כל שופטים(. בפ' א'חלק

 צרכי בכל להשתמש הרשות לו יש שהוא, חארץ חלק מאיזושהוא,
 להלוך לנפשו הוא חפשי לבו, משאלות ובכל ולטובתו, להנאתוהעולם
 העולם, פנות ארבע בכל ולשוטט ולדור, לשכון לרחבה, לארכהולנסוע
 תהומות, ולירד שחקים לרקוע הוא ברצונו ודרום. צפון ומעריב,במזרח
 במה אבל בו. ולמחות אותו לעכוב יכול מי ואין ימים, ארחותלעבור
 הולך, ישר שחוא בזמן הללו, זכיות כל לו יש שחאדם אמוריםדברים
 שחוא בזמן הנה, נכבדות שפעולותיו בזמן המה, רצוים שמעשיובזמן
 שגם בזמן עולם, של בבנינו חושב שהוא בזמן עולם, של בישובועוסק
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 אז - לעולם, מובה נותן שהוא ובזמן ומעבודתו, מיגיעו נהניםאחרים
 ומקבל, נותן הוא ונותן מקבל הוא עולם. של ממובו ליהנורצ יכול הואגם
 להאדם אין אופן בשום אבל ומשפיע. נשפע הוא ונשפע משפיעהוא
 שבקמנים, קמן אם שבגדולים, גדול אם שיהיה, מי יהיה הללו,זכיות
 לבריות, ורע לשמים רע שהוא בזמן המה, מקולקלים שמעשיובזמן
 חצרים במארב יושב שהוא בזמן ורצחן, חמסן וגזלן גנב שהואבזמן
 כסף חוריו למלאות אך ומחשבותיו מעיניו שכל בזמן נקי,להרוג

 לו שיש לאמר צריך אין כאלו במעשים כזה לאיש זהב.ומעונותיו
 כל ממנו לעשוק ומוכרחים צריכים להיפך אבל האלו. אנושיותזכיות
 אסור כזה איש על ירצה. עונו ושם בכלא ולהושיבו אישיותוחפש
 כחטאתו. שבע ליסרו צריכים אך עליו, ולחמוללרחם

 ומה אמר עמלק, את והכית לך לשאול הקב"ה שאמרבשעה
 אחת עי הללו הנפשות כל ערופה עגלה הבא תורה אמרה אחת,נפש
 קמנים חמאו גדולים ואם המאה, מה בהמה חמא אדם ואם וכמה.כמה
 ע"ב( כ"ב )יומא הרבה צדיק תהי אל ואמרה קול בת יצתה חטאו,מה

 דין לבית אסור שמות( לפ' דרוש א' חלק שמואל זכרון בספרי)ועיין
 של בהריגתו יש תועלת ומה זה נהרג כבר יאמרו שלא הורג עללחום
 דם ובערת עינך תחוס ולא שנאמר בהריגועו, מתרשלין ונמצאוהורג
 את להעניש זה ודבר ד'(, הלכה כ' פרק סנהדרין הלכות )רמב"םהנקי

 ומוחלט מוסכם הוא כבר ולהמיתו אותו ללקות רשעתו כדיהפושע
 ומפקפקן מהרהר מי ואין והממשלות, המדינות כל ומשפמיבדיני

 שיצא בקרבו, ומשחתו בו מום אשר היחיד שכמו מאליו,ומובן
 ומוכרחים מיתה חייב הזה האיש הנה נפש, ולרצוח לגזול רעהלתרבות

 שלמה אומה אם כן מקרבך, הרע ובערת ממעם העולם, מן לכערוטנו
 דרך, לא בתוהו עקלקלות הולכים ואנשיה רעה, לתרבותשיצהה
 לרצוח, לגזול, לחמוס, לגנוב, המומעת שימתם ע5"י אצלםוהותר
 כמו נפש, בשאם האנושיות ומשפמי נימוסי כל על עוברים ולזנווע.לנאף
 דתם אחת אנשיה וכל מיתה, הייבת כזו אומה הנה בשעתם. המבולדור

 עליהם לרחם ואסור מזת חדרי ויורדות יתמכו, שאול רגליהם כילהמית,
 אולתם ולשנות לחזור סרה יוסיפו עוד כי וקיימים, חייםולהשאירם
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 תכ7א ושדא המקוק7ים כמעשיהם לע,שות אחרים עוד וידיחווימיוזו
בכוליה.

 מעבירות יותר הם חמורוה לחברו אדם בין שעבירות מצינווהנה
 הם לחברו אדם שבין המשפטים רוב פי על כי למקום, אדםשבין

 השחית האדם ואם ולקימם. לשומרם עליהם מחייב שהשכל מהמהדברים
 עד ומחילה כפרה לן ואין מנשוא גדול עונו אז אלה, במצותדרכו
 חברו. אתשירצה

 אז גם עליהם, עבר אם השכליות אלו ועבירות במצותואפילו
 שעשה מעשין כל על הנפש חשבון ויעשה יום יבוא כי למכתו, תרופהיש

 העבירות על ויתחרט בלבו תשובה יהרהר אז הלא לא, אם הםהטובים
 לא מקום מכל להכעים, מומר היה אם ואפי7ו לו, ורפא ושכשעבר,
 לתיאבון אך הוא שחוטא יחיד דרובא ורובא התשוכה, דלוזי לפניוננעלו

 רמה, ביד ולצאת עול לפרוק ממוימה בשיטה ולא הדבר לו באוכמקרה
 שבין בענינים עול פרקה שלמה אומה אם כן לא אבל בד', מע7למעו7
 באה שבמקרה 7אמר יכולים אנו אין בזה השכליות, במצות לחברואדם
 על להתקבל נח יותר אך זאה, 7הם גרם ותאוותם חטאו במקרה-
 הדעת ובישוב מתחילה בכונה ע"כ עצה, באותו הם שרבים שמאהרהלב

 ובאופן שעשו. מה עשו ומסוימה מיהלטת ובפרוגרמה מעובדהכשיטה
 להם. שבדו זו מדרך לעולם יטו לאכזה

 מפניהם. חמם האר'ן מלאה כי לעיל כפסוקים הביאורוזהו
 דור ההוא הדור של והאשמה החטא כובד כל רמז "מפניהם"וכמלת
 עצה באותה היה הדור וכל שחממו, הרבים מפני - מפניהםהמבול,
 הארץ. מן משחיתם הנני וע"כלהשחית

 גם היו נשמה", כל תחיה "לא עליהם שכתוב עממין שבעוהנה
 שמעוני ובילקוט באש. ובנותיהם בניהם שרפו הם המדות. משחתיכן
 לאביו שכפתו כוכבים עובד ראיתי אני יעקב א"ר תתפ"ה ראהפ'
 רבי בשם ש7ישי, פרשה ראה בפ' רש"י מביא וכן ואכלו, כלבולפני

 הכל, בפני גלי בריש זאת עשה לאכיו שכפתו הזה העכו"ם והנהעקיבא.
 מוכח מזה פרטיים, אנשים ולא מהממשלה לא בו, מוחה מי היהולא

 כאלה. לתועבות המכימושכולם
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 היו מ"מ ומבעית, שכלית מצוה שהיא ואם אב בכיבודואף
 עניני שבשאר לומר צריך ואין עלילה, והתעיבו והשחיתו בה,מזלזלים
 ברבים, ובסך, וכלימה, בושה באין נמש, בשאמ עברו נח בני ממצותמצות
 התורה צותה וע"כ מאדם. ההומות ברחובות קרת. ובמרומיבשער

 שמם את למחות צריכים האנושיות, בגוף ועש רקב שהם כאלהשאומות

 אמת. ותורתו אמת ומשה נשמה. כל תחיה לא ד', שמימתחת

--

ה4
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 סך. סךפרשה
 של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קרשנו אשר מברךהאב

 בן כשהי' עצמו שמל מצינו ובאברהם אבינו,אברהם
 לך(. לך פרשה )סוף שנים ותשעתשעים

 והגע ההורים. של גדול נפש ממירת זהו המילה ענין בעצםהנה
 ומ"מ מולידיו, בעיני ויקר אהוב מאוד הוא הנולד, ~ולל זהובעצמך,
 אותו מומרים וששון, בשמחה הטוב, ברצונם בידיהם, בעצמם,ההורים
 משתה ע"ז ועושים ברית. דם ממנו ויטיף בבשרו, שיחתוךלהמוהל
 ממירת כח עמוק בו נשרש לשמונה, הנימול, ברך גם גדול. ויו"טוסעודה
 ישראל בני עם והנה בבשרו. הניתן קודש ברית אות חותם ע"ינפש
 ובעת הרעה בעת האופנים, בשני נפש מסירות כח בו להיותצריך

 משך בכל ישראל ימי דברי קוראים כשאנו כיצד? הרעה בעתהטובה.
 הרפתקאות כמה מבל, וימורים צרות כמה אנו ורואים בגולה, נדודיוימי
 בדו שונות עלילות כמה עליו. גזרו גזרות כמה צוארו. על ועברועדו
 בתקופות הנה חברו. משל מרובה קללועו הי' שלא יום לך איןעליו.

 למבח הוציא הוא נפשו, ממר ישראל שעם הדבר אמת האלה,הנוראות
 דממאני ערקתא ועל השערה, כחוט אף מתורתו ויתר ולא בניומבחרי
 נפלאות נפשיות גבורות ישראל עם הראה ההן בעתות עבר, ולאנהרג

 לארץ ראשם ויורידו דום נאלמו עליו שתו שסביב שאויביו עדוגדולות,
 הדל והחלוש, הצנום ישראל בעם וחזקים כבירים כחות לראותבחרפה,
 בנפש אויביו נגד שמיר מצפורן יותר חזק כח הראה ישראל עםוהרזה.
 את ולא גוו, אך הרכין ישראל אבל ונעבורה, נפשך שחי עליושפקדו
 הכביר. ורוחונפשו

 שווי- של התקופה היא וזו ישראל, עם בחיי תקופה עוד ישאבל
 אחד ואב אנחנו אחים אנשים תקופת השמש, אור של תקופהזכיות,
 אין בישראל, חדשות פנים אנו רואים זו בתקופה בראנו. אחד ד'לכולנו
 הקימה העמידה אותה ולא סבא, ישראל של העורף קשה אותופה

 ממירת של הכח אותו זו בתקופה רואים אנו אין עצמו. ברשותוהחזקה
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 כאן יש אבל סביביו, כסה והחשך לו שצר בעת הצמיין ישראל שעםנפש
 מתחיל ישראל ועם אזרחיות בזכיות אותו שזכו אלה בפניהשתחויה

 הוא אחרות שבמדינות עד כך לידי הדבר ותניע ומצותיו, ועורועו עללותר
 אבות, יחוס ואין ישראל אין ישראל. בני קדשי על גאוה ברגלרומס
 מי ואחריתה תוצאות גמורה, להתבוללות הדבר ומוף ומועד, שבתאין

ישורנה.
 אבינו אברהם של בבריתו להכנימו מברכים הננו זאתולמטרה

 בתחלה המובה. ותקופת הרעה תקופת אלה. תקופות שתי מצינושאצלו
 האסורים בבית ישב מנמרד. נרדף היו הרבה, ונסיונות בצרות מסובלהיו
 בחייו, תקופה עוד היתה אבל ועוד. ועוד המלכים מלחמת הרבה.שנים
 אלק' נשיא לפניו. נכון הי' ושמו ממביב, אויביו מכל כמנצת שיצאבעת
 מסירות אבינו אברהם הראה הזאת המובה בעת הנה בתוכנו.אתה
 למאה קרוב שהי' בעת זקנתו לעת עצמו מל הוא כמהו. שאיןנפש
 היתה אז גם עליו זרחה ההצלחה ששסש בעת שגם אומרת, זאתשנה,
 להכניסו מברכים טנו ע"כ לאלק'. נאמן להיות נמש ממירותלו

 תאיר שההצלחה בעת שגם לנו להזכיר וכמו אבינו. אברהם שלבבריתו
 שעשה וכמו והיהדות, התורה בעד נפשנו נממור אז גם אלינופניה

 אבינו.אברהם
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 שרה. הייפרשהי
 וטן שכל רש"י, 51יר': אמו. שרה האהלה יצהקויביאה
 וברכה שבת, לערב שבת מערב דולק נר היה קיימתששרה
 5סקו, שרה וכשמתה האהל. על קשור וענן בעיסתהמצויה

 יטרה. אצל שהיו הרברים שבו רבקהואצל

 אמנו. שרה של הטובות מעשיה כל נכלל האלו, פרמיםכג'
 והידור ביופי מעינן שכל הזה בדור מהנשים הרבה שלתעתועיהן מעשי על חדה בקורת זאת עם ויחד ומחשבותיה, מעייניה היתהובמה

 ומכחלים. ומפרכמיםעיניהן, בפוך וקורעים הזה, עולם בתענוגי כחגים עושות ימיהן כלהחיצוני,
 שהגר עד ועשירה, חשובה גדולה, אשה שהיתה אטנו שרההנה

 גברת להיות ולא שרה, בבית שפחה שאהיה מוטב אמרה פרעהבת
 לא אברם אשת ושרי הפסוק על לך לך כפ' )רש"י המלך, אביבבית
 שרה(, חיי בפ' )רש"י מראה ויפת תואר יפת היתה וגם לו(ילדה

 עזרה אך כן, עשתה לא והיא הפנים, כמיוא הזה, עולם ותענוגיהתבל מחמדי כל על להתענג יכולה היתה הלא האלו, המעלווע כל להוכשהיו
 )וימהר אורחים בהכנסת שלו מובים המעשים בכל אברהםלכעלה
 אנשים )ואת וירא( קמח, מאים שלש מהרי ויאמר שרה האהיהאברהם
 לך( לך פ' הנשים, את גירה ושרה אנשים גייר אברהם בהרן עשואשר
 חייה. ימי כל התנהגהוכה

 ומועילות מוכים דברים מלעשות הנה שרחוקות הנשים אותןכי
 עולם בתענוגי אך מסתכלות שבעיניהן או בשתים, היא הסבהלזולוען
 האומללים אנקת שומעות אינן אזניהן כן ועל נהנה, שהגוף ומההזה

 הן בעניניהן אך ומעיינות שחושבות או והאביונים. הענייםוגניחת
 שחסר חושבות תמיד כי אחרים, למובת לב שמות אינן כן ועלבעצמן,
 מצאו לא אלה ושתי בעבורן. וממתפק די אין העולם וכל ממובהנפשן
 על קשור ענן היח הראשון, לענין שנוגע מה כי אמנו. שרה אצלמקום
 ועל הזה, עולם בתענוגי בעיניה המתכלה לא שהיא כלומר,ביתה,
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 ומה והמדוכאים. הרצוצים של הלב דפיקת אזניה תמיד שמעוכן
 שתמיד אומרת זאת בעיסתה, מצויה ברכה היתה הב', לעניןששייך
 בחשבונם לחשוב תמיד פנאי לה היה וע"כ וגורלה, בחלקה שמחההיתה
 אותם. ולתמוך להם ולעזור האומלליםשל

 הנשים אותן כי שבת, לערב שבת מערב דלוק היהונר
 שבעה ידעו לא הן, ובצרכיהן הזה עולם בתענוגי אךשמסתכלות

 בעדן, חשך עולם ותמיד יאמרו, הב והב בנות שתי ולעלוקהבנפשן,
 הנהגותיה ומשקלת לקו לה ששמה אמנו שרה אבל בביתן.ואפלה
 רצון, תמיד שבעה ונפשה בביתה, ושמחה אור היה המובות,ומעשיה
 אותה הכיר אבינו אברהם אישה וגם באו. עליה האובדיםוברכת
 האיר א~קים ונר חלקם, מנת היה וריעות שלום ואחוה, ואהבהלמוב
 שבת. לערב שבת מערבבביתם
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 ויצא.פרשה
 וגו'. השמימה מגיע וראיטו ארצה מוצב סלט והנהויחלום

 עליו, נצב ד'והנה

 שנאסר לרקיע עד האר.ו מן הראשון אדם אלעור ר'דאמר
 שסרח וכיון הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היוםלמן
 צרתני וקדם אחור שנאמר ומיעטו עליו ידיו הקב"ההניח
 אשון הו אדם רב אמר יהודא רב אטר כפכה. עליותשת
 ברא אשר היום למן שנאמר היה, סופו ועד העולםמסוף
 השמים קצה ועד השמים ולמקצה האר.ו על אדםאלקים
 ע"א(. י"ב )חגיגה ומיעטו עליו ידו הקב"ה הניח שסרחכיון

 וראשו הארין על ההולך הנפלא היציר זה האדם, הנההאדם!
 מחשבות חושב הוא אבל מהומר הקרו'ן היציר זהו השמימה.מגיע
 שימודו הנברא זהו עולם. של ברומו העומדים בדברים דעותוהוגה
 שנברא היציר זהו הכבוד. כסא מתחת אצולה נשמתו אבלמעפר
 תחת שתה וכל כולה הבריאה אדון שהוא האדם זהו אלקים.בצלם
 כרצונו. בהם מושל והוארגליו,

 מצד עליו נסתכל אם אבל בו, האלו המעלות שכל זה האדםהנה
 אש שונים, מקרים לכל הוא עלול אונים. ורפה חלוש יציר הואחומרו,
 שעל ובכל עקש, בדרך ופחים וצנים נטבע, הוא במים אותו,מכלה
 מוכרח עושה, שהוא מעשה ובכל פונה, שהוא פנה ובכל שהויך,וצעד
 לא ואיד קרפוליו, יכשלו ולא רגליו ימעדו לבל ולהזהר להשמרהוא
 יחד? ותוגה נפלא מחוה זה אין האם לצלעו. נכוןיהיה

 שבקטנים. קטן הוא השני ומצד שבגדולים, גדול הוא אחדמצד
 מטה. ממה יורד הוא השני ומצד מעלה, מעלה עולה הוא אחדמצד
 שבגרועים. גרוע הוא השני ומצד שבמעולים, מעולה הוא אחדמצד
 שבבזוים. בזוי חוא השני ומצד שבמשובחים, משוכח הוא אחדמצד
 הולדו. מיום מיתתו מתחלת השני ומצד לעד, וקים חי הוא אחדמצד
 אבל תהומות. יורד הוא השני ומצד שחקים, מרקיע הוא אחדמצד
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 יהיה שהוא זה בענין נכרא הקכ"ה, של כפיו יציר שהוא האדםבאמת
 ומצפורן מצור חזק יחיה גופו גם והאופנים, הצדדים ככל הכריאהמיית
 לא שאש נברא הוא וככוככים. כשמש מזהיר ויהיהשמיר,1ן

~1

 יער חיתי כל ויפחדו יראו ומשאתו אותו, יטכע לא ומים בותשרף
 והשרפים המלאכים וגם רב. ממשל ימשול מעלה וצבאי השמש עלוגם,11 כקולו, וישמעו תחתיו נכנעים יהיו מטה כרואי המון וכל טרף,ומורפי,~א

 מלק.ש. כאל ייחלו ולדכריו מפיו, היוצא הגה לכל יאמרוקדוש
 נכנע הוא כעצמו שהאדם בשעה אמורים, דכרים במהאכל
 שהאדם בשעה לקונו. נאמן עבד הוא כעצמו שהאדם בשעהלמעלה.
 קכלת וזוהי כדיוק, ישמור הרם ותפקידו באמונה, משלחתו ימלאבעצמו
 אם אלקים, עשה זה יעומת וזה מצות. עול וקבלת שמים מלכותעול

 עבד ותהיה תפקידה תשמור הבריאה כל אז לד' נאמן עכד הואהאדם
 מלכורנ עול מעליו ופורק תפקידו משמר אין האדם אם אכללהאדם.
 עוד ותקמן האדם, של עולה מ;ליה פורקת הבריאה כל אזשמים,
 נשאר והאדם עליו ותתנשא האדם על חילים מגכרת היא אךזאת,
 תפקידם. אחרי למלאות מוכרח והוא ולהבריאה להטכע נאמןעבד

 תחת נכנעים שיהיו בראשית מעשי כל עם הקב"ה התנהותנאי
 כאמונה. תפקידו ימלא הוא אך אם יצום, אשר לכל בקולו וישמעוהאדם

 הקכ"ה התנה תנאין יוחנן א"ר ה' פ' בראשית רכה כמדרשוכדאיתא
 לתנאין לאיתנו הים וישכ הה"ד ישראל לפני נקרע שיהא היםעם

 הקב"ה התנה כלכד הים עם לא אלעזר בן ירמיהו א"ר עמו.שהתנה
 והארין השמים את צויתי כראשית, ימי כששת שנברא מה כל עםאלא

 יהושע, לפני שיעמדו והירח השמש את צויתי משה, לפנישישתקו
 אליהו. את שיכלכלו העורבים את צויתי דום. כגבעון שמששנאמר
 האריות את צויתי ועזריה. מישאל לחנניא תזיק שלא האור אתצויתי
 צויתי יחזקאל. לקול שיפתחי השמים את צויתי ידניאל. יזיקושיא
 הראשון אדם לעיל, המאמרים מכוונים ולזאת יונה. את שיקיא הדגאת

 צריך היה הראשון שאדם כלומר סופו, עד עולם ומסוף לרקיע עדמאר.ן
 להיות צריכים והיו העולם, של סופו ועד לרקיע עד רכ ממשללמשול
 הקב"ה שפן. ונעשה מגדולתו ירד שחטא מכיון אכל תחתיו.נכנעים



27 ב. חלק יטמואלזכרון

 קמן ונעשה וגבורתו ממשלתו ממנו לקח הוא ומיעטו, ידו עליונתן
מאוד.

 אלא לאדם לו מראין אין ע"ב נ"ה ברכות בגמרא אמרינןוהנה
 שהראו וזהו סליקו. משכבך על רעיונך מלכא אנת שנאמר לבו,מהרהורי

 ארצה עומד הוא האדם ארצה. מוצב סולם והנה ויחלום בחלומו,לו
 מאוד, גבוה גבוה הוא השמימה מגיע וראשו אבל מעפר, נוצרהוא
 המלאכים מעלה הוא האדם כלומר בו, ויורדים עולם אלקים שמלאכיעד
 עליו, נצב ד' והנה כשעה אך כן, הדבר ואימתי אותם, מורידוהוא
 ידוקא לו, נאמן עבד הוא ד' לפני נכנע והאדם האדם, על נצכ ד'כלומר

 וכדפרשנו. השמימה ראשו מגיעאז

ש,
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 מק'ו.פרשה
 אלא אתמהא. חולמין, אינן הבריות וכל חולם,ופרעה
 יוחנן א"ר חולם, ופרעה הוא. העולם כל של מלך שלחלום

 עומר והנה חולם ופרעה אלקיהם על מתקיימיןהרשעים
 והנה עליהם מתקייטן אלקיהם הצדיקים אבל היאור.על

 5"ט(. פרשה ברא,טיה )מד"ר עליו, נצבד'

 )טיטל' עם יאנח ר'2ע ובמטול העם, ישמח צדיק'םנרבות
 כ"מ(.קפיטל

 והשפל! הפחות והאדם והשלם! המעלההאדם

 והשפל הפחות והאדם וטוב. שלום מרבה והשלם, המעלההאדם
 ואור. חיים כרכה מביא והשלם המעלה האדם ורע. מחלקותמרבה
 במלך וכש"כ וחושך. ר"ל, מות קל~ה, מכיא והשפל הפחותוהאדם
 הרבה גורם והשלם המעלה אדם הוא אם בידו מושלים שכמהאוחז
 למדינתו. רע הרבה גורם ושפל פחות הוא אם אבל מדינתו, לכנימוכ

 אידיטלי, איש הוא רגש, לב ובעל הרוח איש הוא המעלה,האדם
 הוא השפל ואדם שלו. ואנכיות מחומריתו יותר לו קרוביםואידיטליו
 קרובים יותר אצלו עומדים וחומריותו אנכיותו אשר וחומריגשמי

 מוב דכר בכל מתעניין הוא המעלה האדם ונשמתו.מרוהניותו
 השפל האדם אבל ולגופו. לעצמו לו שייך הענין שאין הגםומועיל,
 ומאודו, כגופו הנאה יקבל והוא לו ששייך כדכר ורק אך מתענייןהוא
 זה. זולת לאאבל

 שהאידיטלים והיינו עליהם, מתקיימים אלק' הצדיקים אצל כןואם
 על עומדים הם הרשעים אבל ואנכיותם לעצמותם קידמיםשלהם
 ולאלקיהם. לאידיטליהם, קודמים ואנכיותם עצמיותםאלקיהם

 שהוא ומה דלבו, מהרהורי אלא כחלומו לאדם לו מראיםואין
 עומד שד' בחלמו רואה הצדיק וא"כ בלילה. בהןמו רואה.ים

 היאור. על עומד והנה אלק', על עומד שהוא בה"מו ריאהףע
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 ח"ו, לרע או לטוב אם ורצוני, כהפצו להטות המלוכה רסן שבידוומלך
 באדם אם הוא, הען7ם כ7 ש7 מלך 'טל חלום אלא המדרש אומרע"כ

 יותר. ולא ולמשפחתו ולכיתן 7;צמן אלא נוגע אין היומו ה7אפשוט,
 שישמעו מוש7ים שבט שבידן יען העולם, לכל נוגע הלומו המיךאבל
 קדוש. יאמר הסלך לאשר קדוש ויאמרובקולו

 שמרגיש הוא אות אלק' על ;ומד שהוא בחלומו ראה שאםהמלך
 אך עיניו שיפעו7 פעולה וכל שיעשה מעשה ובכל לעצמו, שנוגע מהאך

 לפנים, ולא לאחור היא המדינה ואז עצמית, הנאה ולקבל וטובתולבצעו
 עצסו לטובת שהמלך יען המדרגה, ובסתר המצב בשפל היאוהמדינה

 המדינה. שלום ולא דורשהוא
 ברבות אדם, מכל החכם דברי וזהו לעיל, המדרש דבריוזהן
 אך ומעשיהם וממשלתם כונתם שהצדיקים יען העם, ישמחצדיקים
 יען העם, יאנח רש; במשול אבל העם. ישמה כן ועל העם,לטובת
 נצטווינו כן וש העם, לטובת מסתכל ואיננו עצמו לטובת אך כונתושכל
 איש שיהיה שבאחיך ממובחר ודרשינן מלך, עייך תשים אחיךמקרב
 ישורו. למשפט ושרים מלך, ימלוך ולצדק המעלות, בכלהנבחר



 פיין הלוי מנחם שמואלהרב80

 ויחי.פרשה
 ושכבתי במצרים, תקברני נא אל ואמת חסד עמדיועשית

 ממצרים. ונשאתני אבות'עם

 ותקופה, תקופה בכל נשמע קולה והד נצחית, שהיאהתורה
 והולך הוזר ההיסמוריא שגלגל איך רואים אנו הזה והיום ודור.דור

 ומה מלוטש, בראי כמו לפנינו מתגלים אבותינו ממקרי התורהוספורי
 השמש. תחת חדש ואין שיהיה הואשהיה

 ואירופא בכפלים נלקתה שאירופא העולמית המלחמה אחריהנה
 רעב, חרפת מובלים אנשיה וסורה, גולה וגלמודה, שכולה כעתהיא
 אחיהם אבותיהם אחרי שולחים אמריקה וקרובי ממביב,ומגור

 האם עליהם. מחסורם וכל אותם ויכלכלו באמריקה שיבואוואחיותיהם
 ובמצרים מאוד, הרעב גבר בכנען ויומף. יעקב בימי הזה כדבר היהלא
 שנתודע ואחר אוכל. לשבור יומף אל באו הארין וכל למכביר, אוכלהיה
 והוא יכלכלם שהוא במצרים ביתו בני וכל יעקב באו אחיו אליוסף
 אביו בית כך ואת אחיו ואת אביו את כלכל ויומף רעבונם.ישכור
 נא אם לו ויאטר בנו יומף את יעקב קרא מותו ולפני הטף. לפילחם

 אל ואמת חסד עמדי יעשות ירכי תחת ידך נא שים בעיניך חןמצאתי

 יצחק", "קהית במפר ופירש ממצרים. ונשאתני וגו', במצריםתקברני
 כאומר שלך, במצרים תקברני לבל אבקשך ר"ל במצרים תקברני נאאל

 זמן לבדך שם ושהית שם למלך משנה שאתה שלך ממצרים יראתיכי
 אותי, תקבור ובזה ד' בדרך מלילך זה ע"י נתקררת אולי כנ"ל,רב

 אותי לנשאות עוד.תוכל כי ר"ל, ממצרים ונשאתני אבותי עםושכבתי
 ומשנה גדול עשיר ואתה ד' בדרך כשתלך דהיינו שלך, מצריםע"י
 למעלה. למעלה אותי תנשא ובזה מאוד גדול ד' קידוש יהיה זהלמיך
 כדבריך. אעשה אנכי לאביו ענהויופף

 מכל מלאה והיא ידים, רחבת אר'ן שהיא באמריקה פה.הנה
 שופמים, מהם העליונה. המעלה כגרם פה הם ישראל בני ואחינוטוב

 צריכים עשירים, אחרות, בארצות צירים סענטמטרען,ק~נגרענל..ט,
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 תקכרני נא אל ליומף יעקב שאמר כמן יבניהם לאמרהאבות
 היא אמריקה אז התורה בדרך ה"ו תלכו לא אתם אםבאמריקה.
 עשירים, ואתם ד' בדרך תלכו אם מאמריקה ונשאתני אךקברינו,

 אנחנו יומף כמו לאמר צריכים והבנים מאוד, גדול ד' קדויט יהיהאז
 הימים. כל לנו למוב כדבריכםנעשה

 יוערן.פרשך;
 ספרי ובהרבה מצרים, מאר'1 הוצאתיך איטר אלקיך ד'אנכ'
 בראתי אשר ואטר הקב"ה פתח לא מדוע טקשיםדרוש

 ואר'1.שמים

 שכר לך ואתן תעשה זה את לחבירו אומר אחד אם ימשלאבך
 לי תציית ולא דברי על תעבור ואם תעשה, לא זה ואת העשיה,בעד
 המצווה אם כן, הוא הדבר אז תנואתי. את ותדע קשה אענשךאז
 העונש, ואת השכר את ידים לפעולות להוציא אתו כחו שהמצוהיודע
 המצוה של פיו אמרי לקיים בכדי מתניו ויחגיר יאזור בודאי אזהלא
 אם במפק, מוטל הדבר אם אכל קשה. יענש ולא שכרו עלויכוא
 הענין אז ממנו, המצווה באיש זממו להפיק המצוה של בכח ישבאמת
 בידיה. ורפיא ולאו והז ב:בדותמתנהג

 אנכי כי ועונש שכר יש הדברות בעשרת הן שלפנינו בעניןככה
 לאהבי לאלפים חםד ועושה וגו'. אכות עון פוקד קנא אל אלקיךד'

 והנפלאות הנמים את עולם באי כל ראו מצרים וביציאת סצותי.-לשמרי
 ירגזון עמים ושמעו למצרים והעונשים החזקה היד ואת ישראל בנילפני
 רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי נכהלו אז פלשת, יושבי אחזחיל
 יציית שלא ולאמר להתעקש מי יוכל לא ואז כנען, יושבי כלנמוגו
 שסים בבריאת אבל הוא. בודאי והשכר העונש שהרי הקב"הלדברי
 וע"כ במפק, אצלם מוטל והדבר וכופרים, מתעקשים הרבה ישוארץ
 ביציאת כן שאין מה הקב"ה, לדברי ךציית לכלי בנפשם היתריסצאו
 מצרים., מארץ הוצאתיך אשר ואמר פתח וע"כמצרים,
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 יתרו.פרשה
 - ב-

 הוצאתיך אשר ר' אנכי ואמר הקב"ה שפתח תורהבמתן
 'סמים בראתי אשר אמר לא מרוע מקשים מצרים,מאר'1
 שמות(. לפ' 1' ררשה ח"א שמואל זכרון בספרי )עי'וארץ.

 נוגעים שהם דברות יש הדברות בעשרת הנה לכאר, ליונראה
 לך תעשה לא פני, על אחרים אלקים לך יהיה לא כמו לשמיםבינו
 חברו, לכין בינו שנוגעים דכרות ויש אלקיך. ד' שם את תשא לאמסל,
 והנה אמך. ואת אביך את ככד תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, לאכמו

 מי פרעה שאמר אלקים נגד אנשים. ונגד אלקים נגד חטאוהמצרים
 שהעשיר הצדיק יוסף אנשים, ונגד ד'. את ידעתי לא כקולו, שאשמעד'
 שבר היה כי העולם, את זן וכן ברעב, מתו לא ידו ועל מצריםאת

 ולבסוף וכרחמים, בחסד היהודים עם להתנהג צריכים והיובמצרים
 עבודה עלינו ויתנו ויענונו המצריים אותנו וירעו כפרך, אותםעבדו
 והם מצרים, מאר'ן הוצאתיך אשר ואמר הקב"ה פתח כן ועלקשה.
 ואנשים לד' שהם במצות מצוך הנני כן על ואנשים, ד' נגד בשתיםחמאו
 הדברות. עשרתוזהו
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 משפטים.פרשה
 ד'. האדון מלפני זכורך כל יראה כשנה פעמיםשלש
 כאש דברי כה הלא שנאמר כאש תורה דכרי נמשלולמה
 אין תודה דברי אף יחידי דולק אינו אש מה לךלומר

 רבים דאחרי קימל"ן ע"א(, ז' )תענית ביחידימתקיימין
 הולכים הספק, דבר דבכל כלומר, הנ"ל(, )בסדרהלהטות
 ועל רכיס, אצל ולא יחיד אצל מצוי דטעות הרוב,אחר

 כרבים. הלכה ורכים יחידכן

 וכמה לעיל, הפסוק דברי לנו נאמנים כמה זו, השקפהומתוך
 והצדק, האמת בנתיב ולהדריכנו להעמידנו אנו, למובתינו התורהיפקדה
 ועד. לעולם נכשללבלי

 וחלוק, כיבוש ולאחר ישראל, לארין בבואם ישראל בניהנה
 כאן, ישב זה לגנו, וזה לזיתו, וזה לכרמו פנה וזה וישיבה, ירושהלאחר
 הנה שלהם, מספר מתי עם הקמנים הישובים ואלה כאן. הלךוזה

 בתיהם תאנתו, ותחת גפנו תחת ואיש בארץ, בהתאחזם הזמןבהמשך
 לילך הישרה מדרך לנטות יוכלו בנקל הלא ביקבים. ויין מוב מכלמלאים

 נביאי ראש שירימו מקום יש קמנה בסביבה זה, על ונופףבעקלתון.
 לסתור כנגדם שיעמוד מי ואין כהלכה, שלא בתורה פנים המגליםהשקר
 המילה כן ועל מרעיתם, צאן את שולל יוליכו וכה ומסקנותיהם,דבריהם
 בשנה, פעמים שלש לרגל שיעלה מישראל ואחד אחד כל על חובהתורה
 חיים, אלקים דברי שם ישמע ישראל, כל בהאסף המקדש, במקוםושם
 לאמיתה מכוונים הרבים רבים. אצל ולא יחיד אצל מצוי שמעותיען
 יהיה אז ברבים, דעותיו להפיין יהין השקר נביא איזו ואם תורה,יפל
 לממרפמיח ישקול ועוד לו, יהיה לא ושומע במדבר קורא כקולקולו
 ותקנת והקהל, הצבור של כחו וזהו מלא. אחריו ויקראו עלמאבהאי
 משפמ ובחושן י"א סעיף א' מימן ביור"ד )ועיין התורה, דין הואהקהל
 הדעות אצלו ישרש בשנה פעמים שלש לרגל ובבואו קם"ג(,מימן

 לכל קודש ושפע ברכה למקור לו ויהיה הנכונה, והתורההאמתיות
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 מצותיה. ולשסירת התורח, "סוד היה ועלית-רגל השנה,יסות
 והקהל הצבור עם וחבור קשר לו להיות צריך ויחיד יחיד שכל באוללמד
 דרכו. לכטח ילךואז

 פרוצה הדת שחומת מה פלא, כל אין הנה אלה, דברינוומתוך
 שכת, כסו הגדולים בעקרים אף רכה והעזובה וההפקרות כאמריקה,פה

 צבור פה לנו איז לכנו שידאבון יען ועוד, המשפחה טהריתכשרות,
 המדרש וכית הכנמת כית כל לעצמו. כמה בונה ואחד אחד כלוקהל.
 לעיין השני הכנמת כית עם ושיג שיח לה ואין עצמה, בפני מלכותהיא
 כצכור כאחדות שאך ביהדות, עולם של ברומו העומדים כדבריםולדון
 הוא החמרון וקהל, צביר וכשאין ידים. לפעולורן להוציא יכוליםוקהל

 ההכרחיות כסף חסרון כיצד? כגשמיות ורוהניות. כגשמיותכשנים,
 והמצות. התורה לשמירת הכרוכות התקנות כל לאורלהוציא

 מתרבים וקהל צבור שבאין לעיל, שהארכנו כמו הוא כיצד?ברוחניות
 ודת חק להפרת ומזה כהלכה, שלא בתורה פנים המגלים השקרנביאי

תוצאות.

 לרכז ורק אך ההפקרות, למנוע הנפולות, להקים הנהרסות, לכנות ,תלו עי הדת לקומם איך החדשה כמדינתנו אחרת עצה לנוואין
 העיר", "ועד ישראל, של באוכלוסים המרובים בערים וליסד כחותינואת

 הנוגעות כשאלות לאחד ויהיו יתאחדן שבעיר כנמיות בתי שכלכלומר
 מהרת שבת, כשרות, ושוחטים, רבנים מינוי כמו היהדוה,לעיקרי

 המעוות, את לתקן בידינו שיעלה אפשר ואז ועוד. חינוךחמשפחה,
 השעה! הגיע וכבר טתי! ועד הוא. בנפשנו כי מעם,ונציל
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 תצוה.פרשה
 למ:ורה הראש:ן למא1ר, כה.ת זך וית שמן אליך1יקח1

 ע"א(. 9"1 )מ:ח1ת למנח1ת.1השאר

 כ':ר אין י' הלכה ז' 2רק מזבח איס1רי הלכ1תרמב"ם
 רא'ט1ן. אלאלמנורה

 חכמים אמר1 זה דבר הארין אבדה מה על פ"ה מציעאבבא
 יט9ירש1 עד פירש1ה1, 1לא נביאים אמרו 9ירש1ה1,1לא

 אשר ת1רתי את עובם על ד' 1יאמר שנאמר בעצמ1,הקב"ה
 בת1רה ברכ1 ,:לא רב אמר יה1דא רב אמר לפניהם,נתתי

תחלה.

 רואים אנן ובמעשיהם, אדם בני בתהלוכות מסתכליםכשטנו
 בעסקיהם, בעניניהם, חייהם, מימי העת ברוב עסוקים מהםשהרוב
 אחר זמן מעט להם וכשנשאר חומרם, צרכי ובשאר נופם,בצרכי

 שבשעה מחויבות, ותוצאות ומצות. לתורה הם פונים אזעבודתם,
 לקו התורה דיני את עושים אינם ובמסחרם, במלאכתםשעוסקים
 והמצוה, התורה, עפ"י נהתכים יהיו מעשיה2 שבל כלומר,ומשקלת,
 בעיניהם וספונה חשובה אינה שהתורה מעשיהם, מתוך נכרתומחשבתם

 לעצת אך ישמעו נדול או קטן דבר וכל פיה, על הכל שיעשו כךכל
התירה.

 חייכם היא כי מכם היא ריק דבר לא כי שכתוב מהולעומת
 אינם האלו האנשים רוב הנה ימים, תאריכו הזה ובדבר ימיכםואורך

 להבין דעתם מעמיקים אינם הזה, לעיקר לב נותנים ואינםמתבוננים
 במדרנה אצלם עומדת והתורה הזאת המחלמת האמת של תוכהתוך
 התורה היתה הלא כן שאילו הם. עסקיהם לעומת שלישית אושניה
 קבע תורתך עשה באבות, התנא וכעצת עראי. ומלאכתם קבעאצלם

 עראי.ומלאכתך
 התורה, וחוקי דיני בשמירת אך תלוים והאר'ן העולם קיוםוהנה

 הסבוכות השאלות לכל צדק פתרון אנו מוצאים התורה במשפמיכי
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 לבמח לילך הכל יכולים התורה ובדרך המעשה, בעולם אשרוהקשות
 שמואל" "זכרון בספרי הרבה שהארכתי וכמו יפלו. ולא יכשלוולא
 ההכרח הלא כן הדבר ובהיות שמואל". "מנחת ובספרי א'חלק

 דבר וכל ראשונה, במדרגה האדם אצל לעמוד צריכה היתהשהתורה
 לא או תורה עפ"י הם מעשיו אם לחשוב צריך היה עושה שהואודבר
 פרץ באין סאושרים האנשים כל באמת היו אז כזה ובאופןח"ו,

וצוחה.
 יען פירשוהו לא והחכמים שהנביאים הנ"ל בגם' הביאורוזהו

 פקודיה, שומרים היו מצוא ולעת נתורה מעמ עוסקים היו סוףשסוף
 מעפ כי תחלה, בתורה נרכו שלא יען בעצמו, הקב"ה שפירשועד

 ואחר עמקיהם אחר אותה ולומדים התורה את שומרים שהיו מההדבר
 להיות צריכה התורה תחלה, לכרך צריכים היו התורה על אךמעשיהם,
 לחורה סמל הם ומנורה שמן והנה ודבר. דבר לכל ותחלההראשונה
 )חרואה כ"ה(, בתרא כבא בדרום מנורה וסימנך ידרים לחכים)הרוצה
 הראשון דאמרינן וזהו נ"ז(, ברכית הוערה למאור יצפה בחלום זיתשמן

 לכל. ראשון להיות צריכה התורה שהיא המנורהלמנורה,
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 תשא.פרשה
 לצרקה. זו,י פאה ארבע מיניה ךטקילאמין בר נתן לרב אכפיה ררבא הא כי ע"ב, ח' רף בתראבבא

 במסכת והוא הכלל, לכל צדקה בשבח המדברים חז"ל סאמריהרבה מצינו כיצד! בכלל ובפרט. בכלל חיא: בשתים חצדקהמעלת
 את שמקרבת צדקה נדולה אומר ר"י תניא ע"א י' דף בתראבבא

 כל יוסי ב"ר אלעזר א"ר תניא הנ"ל ובדף להגלורע וצדקתילבא ישועתי קרובה כי צדקה וע~טו כהטפט שמרו ד' אמר כה שנאטרהנאולה
 אלו. מעין מאמרים הרבה ועוד וכו', שבשמים לאביהן ישראלבין נדולין ופרקליטין נדול שלום הזה בעולם עושין שישראל וחסדצדקה

 בשש מתברך לעני פרוטה הנותן כל בזה, מתברך הנותן ונם בו,התלוים ולטפליו לו סערומיו, ויכסה רעבונו, שישבור עולמים המטועתבזה נושע הלא צדקה, מקבל שחוא 3שעה העני הנה כיצד!בפרם
 פסוקים הרבה ועוד ל"ד( ויקרא רבה )מדרש הבית בעל עםעושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה יותר יחושע ר' תניפסוקים(. הרבח ועוד ע"ב מ' דף בתרא )בבא 3י"א, מתברך והמפייסוברכות
 ומדרש. באגדה חז"ל מאמרי והרבחבתנווך

 אש של מטבע כמין המאמר את פירש רצון" "אמריובספר
 אור. ותורה מצוה נר כי נאמר לכך , נכסיו את מחסר אינו לצדקהשיתן מי כל כך עומדו במקומו אורו ממנו, מדליקין וסבקין קרוויניןאלפים אלף אפילו דולק כשהוא הזח הנר מה מצוה, נר כי ל"ו, תצוההמדרש עפ"י תשא( כי בפרשה )רש"י יתנו זה לו ואמר למשה הקב"חהראה
 נתינת חוא כן אש, של מטבע כמין הקב"ה לו שהראה וזהו ע"ב(.ס"ו )כתובות חסר ממון מלח ע"א( ט' )תענית שתתעשר עיטר אמרווכן

 וכו/ וכו' להתעשר סבה זהואדרבה כי הצדקח, על מלזרז בעינינו יקשה לא כן ועל המדרש. כדבריעומד, במקומו אורו הימנו מדליקין אלפים אלף שאפילו האש כמוהצדקה
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 היכא כנון סדום, מדת על שכופין ופוסקים בגמרא לן קימאוהנה
 והנה נהנה. וזה נהנה שזה היכא ומכ"ש חסר, לא וזה נהנהשזה

 עבורו, שנתברך הנותן נהנה, וזה נהנה, המקבל נהנה, זה הלאבצדקה,
 וחוציא נתן לר' כפה שרבא מה ניחא כן ועל שנותן. הצדקה עבורהיינו
 זאת. עשה בדין כי לצדקה,ממנו

 הכפה מדוע שהקשו התוספות קושית בוה לתרין אפשרואולי
 ב"ד ואין בצדה, שכרה שמתן מצוה זהו והלא צדקה, על נתן לר'רכא
 כענין איירי בחולין שם והנח ע"ב. ק"ו בחולין, דאמרינן כמוכופין,
 סוף בקדושין דאמרינן וכמו הבא, בעולם שכר המתן ושם ואם, אבכיבוד
 למען ואם אכ בכיבוד דכתיב דהא המסכת, מוף ובחוךין ראשוןפרק
 אבל ארוך, וכולו מוב שכולו בעולם קאי זהו ימים, והארכת לךימב

 נא וכחנוני שתתעשר. כשביל עשר הזה, בעולם גם השכרבצדקה
 ואם ברכה, די לכם והריקותי הומים, ארובת לכם אפתח לא אםבזאת
 סדום. מדת על וכופין נהנה, וזה נהנה זה בגדר זה נכנםכן

 מונשלים ויהיו דכתיב מאי רבה דדריש ע"ב מ' דף בתראבבבא
 בשעה אפילו הקב"ה לפני ירמיהו אמר בהם, עשה אפך בעתלפניך
 שאינן אדם כבני הכשילם לפניך צדקה לעשות ומבקשין יצרן אתשכופין
 שכר. עליהם יקבלו שלא כדימהוגנין

 מצות. שאר על ולא צדקה מצות על רק כיקש מדוע להביןוצריך
 כל כנגד צדקה שקולה ר"א ואמר ע"א מ' דף בתרא בבבא מצינוהנה

 נחשב יהיה ומדוע וכו', וכו' מצות עלינו והעמדנו שנאמרהמצות,
 לעני נותן שהוא דבצדקה כך, לומר נוכל התורה, כל כמו הצדקהמצות
 שמצינו וכמו ממיתה. ומצילהו אותו מחיה ממש שהוא לפעמיםיקרה

 טת לאכול מה לעני מליתן מעמ שהתעכב זו, גם איש דנחומבמעשה

 במעשה ומצינו בש"ם. כאלה עובדות ו;וד ע"א( כ"א )תעניתהעני
 הומיפו למות ונמה וכיטחלה ילדיה ושבעה אשה שפרנם הצדיקדבנימין

 היא מדה, כנגד מדה י"4"א( כתרא )בכא שנותיו על שנים כ"בלו
 התורה וכל ממיתה. ה:א ום ניצל ע"כ ממיתה, בניה :שבעה אשההציל
 הלכה שני פרק שבת הלכות )וברמב"ם נפש פקוח מפני נדחיתכולה
 קמנים ע"י ולא נכרים ע"י לא אותן עושין אין האלו דברים כשעושיםג'
 אלא בעיניהם, קלה שבת תהא שלא כדי נשים, ע"י ולא עבדים ע"יולא
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 שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואמור וחכמיהם, ישראל גדוליע"י
 בהם, שימות ולא בהם וחי האדם אותם יעשה אשר שנאטר סכנה,בו
 המצות. כלכנגד שקולה שהיא ברהך על נפשות, פקוח גם בה שיש צדקה כן ועלבעולם(, ושלום וחסד רחמים אלא בעולם נקמה התורה משפטי שאין למדתהא

 כרו כי י"ח( )ירמי' למות עלי עצתם כל את ידעת ד' אתהבפמוק שכתוב וכמו להמיו:ו, עלילור2 עליו בקשו ירמיהו של דורו בניוהנה
 בגמרא ומפרש הנ"ל(, קפיטל )ירמי' לרגלי טמנו ופחים ללכדנישוחה
 ומאחר מיתה. חיוכ זהי שבם איש מאשת שחשדוהו ע"ב ט"ז קמאבבא
 צדקה, שעושים בשעה אפייו ירמיהו עליהם ביקש ע"כ כתיב.לאחיו לעשות זמם נ:שיטר לן ועשיהם במיתה הוא דינם גם הלא הדברשכן
 תציל צדקה שכתוכ וכמו לעיל, שדברנו כמו ממיתה, להנצל גורםשזהו
 היינו מהוגן, שאינו לעני שנותן בהטעה אם אבל טדה. כנגד מדהממיתה, הוא גם ניצול כזו בצדקה וע"כ נפשות, פקוח גם יש ואז רמאי,לאינו היינו מהוגן, לעני שנותן בשעה ממיתה מצלת שצדקה הוא כןהדבר אימתי וכבוד, צדקה חיים ימצא וחמד צדקה רודף שכתיב וכמוממות,
 השכר אותו בזה אין משלו, לו שיש צדקה, ליקח צריך שאינולרמאי
 הימים. כל למ לטוב באמת הצדקה במצות יזכנו וד'נגדו. מעלליהם וכרוע כפעלם יענשו ו;"כ ממיתה עליהם להגן זכות להםיהיה לא וממילא צדקה, של שכר עליהם יקב~ו שלא כדי מהוגנין שאינסאדם בבני הכשילם ירמיהו שביקש וזהו ממיתה. שמצלת צדקה טצות שלהגדול



"ן,.

 פייז הלוי טנחם שטואלהרב40

 ויקהל.פרשה
 ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות לך עשה הקב"האטר

 להקהיל הבאים דורות ססך שילסדו כדי שבתחלבות
 ללטוד סדרשות כבתי ולבנוס ושבת שבת בכלקחלות
 פר,שה ריש שסעוני )ילקוט תורה דברי לישראלולהורות

ויקהל(.

 לחם תאכל אפך ובזעת יולד, לעמל אדם והבמלה!העבודה

 וזרע, חרש, לאכול: פת שמצא עד הראשון אדם יגע יגיעות וכמהכתיב,
 אכל. ואח"כ ואפה ולש, והרקיד, ומחן, וברר, וזרה, ודש, ועמר,וקצר,
 ולעולם. לו מובה מביא השבדוהאדם

 ללחם ירעבו לא ובניו אשתו בביתו, מצויה שפרנסה כיצד?לו

 למים. יצמאוולא
 ההמצאות וכל ויגיע. מעבודתו נחנה העולם שגם כיצד?לעולם

 האדם ויניעת עבודת של בעמיו יום יום המתגלות והחכמותהשונות

 נס על מרימה הקדושה ותורתנו יצרה. לשבת בראה תהו ולאהוא,

 יותר כפו מיגיע הנתנח גדול חז"ל אסרו וכבר העובד. האישאותו
 בשבח המדברים חז"ל סאמרי הרבה ועוד ע"א( ח' )ברכות שמיםמירא

 אשר בכל וברכתיך מעשה ע"י שורה והברכה והעבודה,המלאכה

 מלאכה(. באות אגדה ילקומ בספרי )עייןתעשה

 לו רעה מביאה היא הבמלה. גורמת רעות כמה זהולעומת

 דרכים בפרשת ויעסוד ממונו מכלה שיהא לסוף הבמלה שע"יולעולם,
 נ"מ(, )כתובות ושיעמום זמה לידי מביאה והבמלה הבריות, אתוילסטם

 שחלקו האיש לאותו לו ואוי בעבודה, הוא שחלקו האיש לאותו לומוב

 יאלצהו שההכרח סוף סוף והחול השבוע כימות והנה בבמלה.וגורלו
 וללבוש לשבעה לאכול לו שיהיה בכדי במלאכה לעסוקויאכפהו

 אז הלא במל ילך ואם במלאכה, שאסור השבת ביום אבלמערומיו,

 לההולך לו הנה לעולם ברכה מביאה שהשבת ותחת תוצאות, רעותלכמה

 ר"ל. קללה תביאבטל
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 טמע ילמדו והדורות בשבת קהלות להקהיל משה נצמוה כןועל
 ודינים. תורה ולשמוע מדרשות לבתי ולכנום שבת בכל קהלותלקךטות
 לא וידו היום כל במל ילך שלא מה שחוץ בשתים, היא והמובוהברכה
 שלטות יקנה התורה יימוד ידי על עוד הנה בו, יהיה לא כל ויד בכליהיה

 ומה הנפש, לעבודת טך לכד הנוף למרגועת לא ניתנה ששבתבנפשו,
 להועיל ולמלמד דרך למורה לו יהיה בשבת בנפש קנין בלימודו לושירכוש
 המקךטה ימי החול, בימי גם יתברך השבת ומברכת השבוע, ימותבכל

 חלק שמואל זכרון במפרי )ועיין הברכה. מקור היא שבת כיוהעבודה
 נחת. ותרוה שם עיין ו'( דרוש שמות ב8'א'

1"
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 צו.פרשה
 כל הטזבח על מוקרה על העולה היא העולה, תורהזאת

 בו. תוקר המזבח ואש הבוקר עדהלילה
 תכבה. לא המזבח על תוקר תמיראש

 דטעות עליו מוריר מזבח אפילו ראשונה אשתו הטגרשכל
 גיטין(.)סוף

 לרע ובין למוב ובין להאדם שני מבע נעשה ההרגל הנהההרגל.
 דרכו פי על לנער וחנוך עליו. מוגבלה בלתי ממשלה לההרגל ישח"ו
 קשות. התחלות וכל אדם, מכל החכם אמר ממנה, ימור לא יזקין כיגם
 ממילא. שנעשה וכמו לפניו, קשה אין אז בדבר מתרגל כשהאדםאך

 הותרה לו, הותרה בה ושנה עכרה אדם שעבר כיון חז"ל למדונווכבר
 אין אז בה שהתרגל כיון אומרת זאת כהיתר, לו נעשה אלא ס"דלו

 מתרגש, שוב הוא אין לעשות מתרגל שאדם ודבר לעשות, לפניוקשה
 הזה. הדכר שעושה בשעה מתפעל הואואין

 מתרגש הוא אז ר"ל שנהרג איש שראה וישר כשר אדםולמשל,
 אבל ולשועווע, לאכול יכול שאין עד תמיד לפניו עומד והנהרג מוף,לאין
 מעשיו ועושה מזה מתרגש הוא אין כזה, ורגיל בידים ההורגרוצח
 עושה הדבר אין וע"כ להרוג, עצמו הרגיל שהוא יען והמגוניםהרעים
 רושם.עליו

 הרבה ודם אש לראות שרגיל מזבח אפילו בגמרא הבאורוזהו
 כמו קשה מדבר מתרגש הוא אין וא"כ עליו, הנשחמיםמהקרבנות
 המקום, לפני קשה כך כל ראשונה אשתו של גירושין מ"משחימה.

 רגיל שהוא יען לומר, נוכל ובמליצה - ואש, בדם שרגיל המזבח שגםעד
 הוא גירושין על מ"מ - דמעות, שיוריד עד הלב רך המזבה ואיןנכך,
 המקום. לפני כירושין קשה כ"כבוכה,
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 שמיני.פרשה
 וגו'. תאכלו לא זה את אך וגו' תאכלו איטר ההיהזאת
 רוקא מרוע הדגר כונת עומק להבין וצריך איסור.רבר שאוכל לצריק הוא רגנאי דאכילה מ.רי גבי אלא פריךרלא ר"ת אומר ובתוספות שכן. כל לא עצמן צריקיםעליהם תקלה מביא הקב"ה אין צריקים של בהמתן השתא ז'גיטין

 אחר. איסור ולא לצריק הוא ננאי ראכילהמירי

 לא. או הגוף?במות הנשמה תמות לא כן ושעל חיים, נשמת כאפיו ויפח שכתוב וכמוהכבוד, כסא מתחת אצילה שנשטתו הוא מאמין אם לא. אוהנכבדה? ומעלתו בחיים החשוב ערכו הוא יודע אם לא. אי בו? עדינהונפש גדולה רוח אם האדם, את בו לבחון הכחינה כור כלומר: עושה,שהוא טה ועסקיו עניניו ובשאר וכמשתו, במאכלו ניכר האדםהנה
 הוא ובמה הזה, עולם בתענוגי האדם מתנהג איך והוא! בעצמוחאדם מעשה יזה הבהינה אז אלה, כל לדעת באמת אנו רוציםאם

 הכרחן כדי אך ובתענוגים הזה עולם בעניני עוסק האדם אםאבל עושה. שהוא כזו, נמוכה למטרה נברא שהאדם וחושבטועה אך בעולם, החשוב ערכי מכין הוא אין בחיים, נפשו מצב יודעשאינו הוא אות ימודם, בגשמיות אך אשר אלה מעין ועוד זהב, ומעונותיוכפף חוריו למלא כמל, על פימה ולעשות גופי, בטוב להועענג ולשועוועלאכול אך וחושיו מעיניו כלם .ללו
 לנצח. בהקכ"ה דבוק יהיו ידיהם שעלכאלו במעשים הוא בוחר וע"כ לעולם, וחי טות אל בן והוא גבוההלתכלית נברא שהאדם שלמה באמונה ומאמין מטוהרה, שנפשו הוא אותאלה, נעלים בדברים שעומק איש איזו אנו רואים אם הנה טובים,ובמעשים כהכמה, בתורה ברוחניות, הוא עוסק חייו ימי וברוב מחיתו,וכדי

 את ויורד וגי', שם לך ואצרפנו הטים אל אותם הורד רב, העם עודז( )שופטים גדעון אל ד' דכר קודש אטרי להבין דרך נטצא ובזה וז"ל:א', בדרוש כפפרו ומלקוש יורה בעל הגאון דברי להביא בזה ליויקר
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 כאשר המים מן בלשונו ילק אשר כל נדעון, אל ד' ויאמר חמים, אלהעם
 אוהע תצינ לשתות ברכיו על יכרע אשר וכל לבד, אותו תצינ הכלבילק
 ירנר וכל איש, מאות שלש פיהם אל בידם הסלקקים מספר ויחילבד,
 מאות בשלש נדעון אל ד' ויאמר סים, לשוזות ברכיהם על כרעוהעם

 ניחוש. או חידה כמו הדבר ולכאורה ונו', אתכם אושעהמלקקים
 האדם, שלימות על מורה היותר סימן זה כי לדעתי, יראהלכן

 לעבדו נעלה לתכלית השי"ת קראו כי יבין ולבבו הנכבד ערכו מכיראם
 הבורא ברצון ממשלתו תחת חם כולה הבריאה כל וכי השרת,כמלאכי
 כפיו ובתבונת עמו כצאן נוהנ המדינה כמנהיג הש"י והושיבויתברך,
 תמשילהו וכו' מאלקי מעט ותחסרהו ע"ה המלך דוד אמר עליו וכיינחם,

 יסוד הוא וכי הזאת, הידיעה לתועלוז רנליו, תחת שתה כל ידיךבמקךצה
 )בפ"ג מנ"ש בספרנו באריכות ובארנוה לה, ערוך אין המוסר חיילכל
 בצלם(. שנברא אדם חביב המשנה מאמר על כ"ב אותבס"ל

 מאכילה חנוי' צרכי בסבך אחוז הוא הזה המעלה חאיש שגםואם
 לא אליהם, המשכלת הנפש את יכניע לא הנוף, עניני ושארושתיה
 לחם בעד שמו, יתברך כבודו מכסא האצולה נשמתו השמים, בתימלור
 כעבדים הם האלה הנאות הזה, מעולם שנהנה מה וכל עדשים,ונזיד

 ישכח שלמ, הבלתי האדם כן לא וכחם. בחילם רבם אתהכהטמשים
 משפע לינק תכליוזם וכל הכרואים, כל על אלק' לו חלקו אשרימרונו
 בנפש כי כוונתי לחמו, יביא בנפשו הארץ, מפרי לשבעה לאכולהאדמה
 עיקר שהוא אותו נמצא לביתו, וטרף לחם להכיא רק ישוזמשהכהטכלוז
 הם כי והכלכלה המחיה אל נכנע בקרכנו אשר אלק' השכל והואישותו

 וכו'. עליוהמשפיעים
 והם ישראל בבחורי רק המלחמה לאסור גדעון נצמוה אשרוזה
 והמחיה המזון אל נצרך הוא גם אם אף כי ביקר, האדם עליתחמכירים
 ואך פיהם אל ויגוחו המים את צוו הנוף, חיי שהוא השתיה אלוביחוד
 האדם את לשרת שנכרא כדת והשתיה הצורך לפי יקחו הפניםמלא

 פיהם, אל המלקקים כמו הצורך השגת עליו שיקשה ואםלהבריאו.
 השנת כי יודיעו הכורעים אבל מערכו. הגרוע אל נפשו ישפיל לאעכ"ז
 נם וישתחוו כבודם על יחושו ולא חפצם, תכלית אצלם הארצייםהחיים
 אדם וישח ב'( )ישעיהו הנכיא אמר וע"ו בשרם. מחית אל כסףלאנורת
 חמא זה כי הנ"ל, כספרנו פרשנו כאשר להם, תשא ואל אישוישפל
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 עד עצטו וישפיל הנעלה ויעודו מחצבתו מקור אדם ישכח אםנמרין
 לקחת הקב"ה צוה לכן הבהמה. נפ': יהשביע מעיניו כל לשיםעפר,

 עולם מחיי יותר בעיניהם המשכלת נפשם יקרה אשר אלה ישראלמבחורי
 את שינצח לגדעון הקב"ה הבטיח האלה ובמעט מזעיר מעט והםהזח

 בישראל. והשימות חצדק ברבות כ"א חיל ברוב התשועה אין כיאויביו,
 ילוק כאשר הפסוק מליצת להבין פירושו, על עוד מוסיףואני

 צדיק יודע מכלב, דעניא לית קנ"ה( )שבת חז"ל מאמר ידוע כיהכלב,
 אכילתו שוהה לפיכך מועטים שמזנותיו בכלב הקב"ה יודע דלים,דין

 הרבח צריך הוא אין הכלב והנה הנ"ל(. )בדף ימים שלשהבמעיו
 וגופו לבו בכל מסור הוא ומ"ם ימים, ג' במעיו שוהה שהרילפרנסתי
 למשלחתו זריז הוא קל ברמז ואף לו, הוא נאמן ושומר הבית,לבעל
 ג"כ שנוהגים האנשים אלה ואף ישקוט. לא ולילה ינוח לאויומם

 נתונים ממורים ימיהם וכל פרנמתם לצורך מעט עובדים שהםבחייהם,
 חאנשים אלה את האמתי, בעליהם לעבודת שמו, יתברך הבוראלעבודת
 האויב, את נצח האלה האנשים מעט ועם ב~לחמה גדעון אתולקח
 לשבועות(. דרוש נח תוידות בספר)ועיין

 וגודל כחו למעלת הבחינה שלמה, באומח כן פרטי באדםוכמו
 ואין ושתיה אכילה של בולמוס אחרי להוט הוא הזה עולם ובקניניהגוף בצרכי עוסק שהוא בעת אם העצמי(ם, במעשיו הוא כולו העם שלנפשו
 יתרון נותן כזה עם עמדתו. המצב בשפל הזה חעם הנה לרוהו,מעצור
 מלאה שהיא הקדושה תורתנו וא"כ הנשמה. חיי על והחומר הגוףלחיי

 עלינו, התורה אסרה מאכלות הרבה כי ושתיה אכילח בעניניבהזהרות
 סנפיר להם שאין דגים מיני והרבה הטמאות וחיות הכהמות כלכמו

 יכולים אנו אין והכשרות הטהורות וגם הרבה, עופות וגםוקשקשת
 הדחה שרייה, וחלב, מגידין הבשר ניקור בדיקה, שחיטה, מיד,לאוכלן
 הרבה ועוד וזרעים הכרם כלאי כלאים, ערלה, הארץ, ומפירותמליחה.
 תכף. ליהנות יכולים אנו שאין ושתייח באכילהאימורים
 חישראלי, העם של בשמתו גודל בעליל אותנו טראה זאתכל

 תלהט נפשו ואין החומרי, לצרכי מסור חוא אין והספר הרוח עםשהוא
 והיתר, באיסור תורח של דת שומר וכשהוא וסובא. זולל להיותגחלים
 חותם רוחניות, של חותם עליו חתום גופא בזח חלא וטרפה,בכשרה

 כאלה, מדינים ומבריק זורח חעם של פרצופו ודמות וטהרה, קדושחשל

נ
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 ~מלא ;רך נותן שאין גדולים ורעיונות עמוקות מחשבות עם עםדמות
 בשרים. ובתענוגות במעדניםבמנו

 דבר אכילת אמור, דבר ואכול לצדיק דגנאי התוספות כונתוזהו
 מה מקודם להקור ולבלי לבדוק לכלי החומר גסות על מורה שזהאימור

 מורה בידו הכא טכל אכילה מהירת הוא, מותר אם שאוכל הדברהוא-
 העייון, אדם ~היות הוא שרחוק האדם, של אישיותו ועל פרצופו דמיתעל

 בכשרות זהירות אין הם. מתוקנים מעשיו וכל מקודם דרכוהחושב
 כן ועל וניטמתי. רוחו על עויה שלו שגוף מזרה מזאת הססתעפיםזכל

 לנפשו. המות מם 'טהם וממאים אסורים בדברים אף ומאכילומלעיטו
 של פניו מאור ומהרה, קדושה אך הצדיק של הרוחני דמותומשא"כ
 שמתוכם כאלה מעשים כמעשיו. זהיר הוא שמאוד עליו מעידהצדיק
 בו תענה נפשן אצילית אותם, העושה האד2 שן פנימיותו מכיריםאנו

 כן 'טאין מה טיבו. מה ;ליו והקר דרים בפין שסניח מאכל כליטקודם
 אפילו 'טגם היות יוכל חרוחנית דמותו על מעידים שאין עבירותבשאר
 מכך ישמרנו וד' יחטא לא איטר האר'ן צדיק אדם ואין בן, יכשלצדיק

 עליך נקרא ד' 'טם ני חארין עמי נל וראו בנן ויקוים ועבירה,מכשול
 מך.ויראו

 הכעורות, שדה על רבה והעזובה שההפקרות באמריקהופה
 הייזער( )'טלטכם הממבהיים בתי לאיה טובה ונחזיק בואו כןעל

 בשר אך למנור וזהירים מקפידים המה אשר )בוטיטטרעס(וטבהים
 מדקדקים וכן בשבת, אופים שאינם )כעקערס( יהאופים וכןכשר.
 כשר. ושומן טהורות עופות של כגיצים אך עימתםלגבן

 יפמה כשר שיהיה המדקדקים מצה מאפיית החרישת לבו;יוכן
 הנכבדים מהאהים מצה מאפיית החרו'טת ובבית טוב היותר צדעל

 תרצ"א בהורף במינמינעטי שמה בקרתי מאנישעוויין, לביתוהמפורממ*ם
 בבתי וכן יתירה. ובזהירות כהכשר נעשה שהכל וראיתי '2מותבפ'

 איטר פעקט"רים( )וואורשם בשר י;ישון כרכ':ות שלהחרן'2ת
 שלמה ר' של ב'טר עישון של החרושת ובבית בכ':רות. זהיריםהמה
 וראיתי תולדות בפ' תרצ"א בחורף בקרתי ביטיקאגא, ושותפיולעווין
 הזהירים היהודים כל ובשם יתירה. ובזהירות בכשרות 3;"טהשהכל

 לד'. תהיו וברוכים ידיכם תחזקנה לכם אומר הנניבכשרות
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 תזריע.פרשה
 ערלתו. בשר ימול היטמי:יוב'ום

 דעתו. נתקררה וביניך ביני בריתי ואתנה לו שאמרכיון מגונה, דבר בי יש שמא אמר רעדה, אחזתהו תמים והיה לפניהתהלך אבינו לאברהם הקב"ה לו שאמר בשעה רב אמר יהודא רב אמרולהלן ובינך. ביני בריתי את ואתנה וכתיב תמים, והיה לפני התהלךשנאמר המילה, ע"ש אלא תמים נקרא ולא אבינו, כאברהם בטצותשנתעסק מי לך שאין מילה גדולה אומר רבי תניא אמרינן ל"בבנדרים
 ושחוח. קודר והולך רוחו רפתה אזהאדם מוף את הרעיין על האדם ובהעלות מעציב. מחזה וזהו זוכרו, מיאין מלב נשכח המת דורות, ובחלוף מקומו, על יבוא ואחר הוא טת הלאכי נצחיות, אין חעין מראית לפי היחידי בהאדם בפרט אבל נוצצים.והללו נובלים הללו נולדים, והללו מתים הללו לעולם, תמות לאהאנושיות כיצד? הכלל נצחיות הפרם. ונצחיות הכלל נצחיות ישהנה
 אבינו. אברהם של בבריתו להכניסו הברכה אתעוד ומברכיס אברהם, עם ד' שכרת הברית ע"ש ברית, בשם אנו מכניםע"כ נצחי, הוא הפרם וגם לעולם, וחי נצחי נשאר הוא זה בדבר עודכרת בה שיש עשה שמקיים ממה שחוון הסילה ענין לנו מרמז גדולודבר וביניך, ביני בריתי ואתנה המילה, ע"י היינו בבשרו, אות ע"יברית עטו לכרות רוצה הוא לעולם, נצח שישאר שרוצה בזה לו ורמזדעתו, נתקררה וביניך ביני בריתי ואתנה הקב"ה לו כשאמר אךעשה. ולא יותר לעשות לו יש מה כי רעדה, אחזתו תמים והיה לפניהתהלך הקב"ה לו כשאמר וע"כ אשל. ונמע הרשעים, הסדומים בעדהתפלל הוא כערביים, לו שנדמו האורחים בעבור כ"כ עצמו מרחלסילתו השלישי שביום האנושיות, למובת הרבה שעכק הדגול האיש הואאבינו אברהם והנה מלא. כעולם נחשב הפרטי איש גם הרי מלא, עולםאבד כאילו מישראל אחת נפש המאבד שכל לך לאמר יחידי האדםנברא לפיכך חכז"ל: אטרו ל"ז דף סנהדרין ובגטרא ד'. עםברית כורת הוא זה ובדבר קודש, ברית אות חותם כבשרו ליתן צותה כןעל לעולם, וחי נצחי, יהיה הפרמי האיש שגם רצתה ההשגחהוהנה
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 מצורע.פרשה
 למחנה מחוץ ישב בדר תורה שאמרה מצורע נשתנהמה

 לרעהו. איש בין לאשתו איש בין הבריל הואמושבו,
 מה לוי בן יהודא ר' אמר ישב. ברר תורה אסרהלפיכך
 לטהרתו צפרים שתי יביא תורה שאמרה טצורענשתנה
 תורה אמרה לפיכך פטיט מעשה עושה הוא הקב"האמר

 ע"ב(. ט"ז )ערכין פטיט קרבןיביא

 י'. הלכה ט"ז פרק צרעת טומאת הלכותרמב"ם

 צרעת תורה שקראתו ובבתים בבגדים האמור השינויוזהו
 כדי בישראל היה פלא אותו אלא עולם, של ממנהגו אינו השםבשותפות
 אם ביתו. קירות משתנות הרע בלשון שהמספר הרע, מלשוןלהזהירן

 כלי משתנין הבית, שהותץ עד ברשעו עמד אם הבית. ומהר בוחזר
 עסד ואם ימהרו. בו חזר אם עליהם. ושוכב יושב שהוא שבביתוהעור
 ואם ימהרו. בו חזר אם שעליו. הבגדים משתנין שישרפו עדברשעו
 וטפורמם מובדל ויהיה ויצמרע עורו משתנה שישרפו, עד ברשעועטד
 וכו'. הרע ולשון הליצנות שהוא הרשעים, בשיחת יתעמק שלא עדלבדו,
 עמהן ומלדבר מישבתן להתרחק אורחותיו לכוין שרוצה למי ראוילפיכך
 הלצים ישיבת דרך וזה ומכלותם, רשעים ברשת אדם יתפם שלאכדי

 וחכטה, תורה בדברי אלא אינה ישראל כשרי שיחת אבל וכו'.הרשעים
 יראי נדברו אז שנאמר בה, אותן ומזכה ידן על עוזר הקב"הלפיכך

 ד' ליראי לפניו זכרון מפר ויכתב וישמע ד' ויקשב רעהו. אל אישד'

 שמו.ולחושבי

 עמיתך". את תוכיח "הוכח תוכחה, מצות מצות, שתי ישבתורה
 חפץ בספר )ועיין בעמך" רכיל תלך "לא הרע, לשון לדבר שלאומצות
חיים(.

 עשח הוא אם בפניו חברו את להוכיח צריך תוכחה מצותוהנה
 ויתקן ישפר שחברו ראשית בשתים, ירויח ובזה כהוגן. שלא דבראיזו
 במלמיו ומסתכלים עוותתו, מכירים שאחרים רואה שהוא באשרסעשיו
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 חכיר. לבין בינו אך אחרים, בפני מכיישו שאינו ושנית מובים.הלא
 אותו. מוכיחאשר

 בשתים: בזה הריעותא כי אמור בפניו שלא הרע לשון לדבראבל
 שהרי ועותתו חטאו יודע שאינו באשר ומעשיו דרכיו יתקן שלאראשית
 ושנית מעשיו; וייטיב ויבין שישמע בכדי בפניו אותו מוכיחאינו

 לו לצמוח יכול והרי תועלת שים בלא אחרים בפני רע עליושמדברים
 שכל והיהדות התורה מוסר 3ודל את אנו יודעים זה ומתוך מזה.היזק
 לו יאונה ולבלי האנושי מין לתועלת יתרה, בזהירות ומעשיהדבריה
 רע.כל

 ומצוה. תורה שומרים שאינם העולם בהנה3ת רואים אנו מהאבל
 יו י3יד לא חסרון שום לו יאמר לא חברו בפני כשהוא ואיש אישכל
 נאים כמה לו ויאמר לו יחניף שפתיו על קל בשחוק אך 3ריעותא,שום
 שהוא בלבו חושב הדבר שבעצם ה3ם דרכיו, מתוקנים וכמהמעשיו
 מזה יצמח 3דולה וריעותא ונורא, 3דול עולה בעל ושהוא טוב לאעושה
 בתשובה ישוב ולא יתחרט לא טוב עשה לא שהוא יודע שאינו באשרכי

 שלא אבל בשחת. שיפול עד דחי אל מדחי הולך הוא וכהשלמה.
 השערוריורצ. כל עליו וי3יד הרעות כל עליו ידבר אז אחרים, בפניבפניו
 מעשיו יתקן לא דבר שהבעל ראשית 3דולה: ריעותא הוא בזהו3ם
 ושנית, עליו; מדברים בפניו לא שהרי עליי, שמדברים יודע אינושהרי
 בדרך לילך נאה ומה טוב מה וע"כ הדבר. שיפורמם אותושיזיקו
 הזה. כהיום ולחיותינו הימים כל לנו לטוב והמצוההתורה
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 אחרי.פרשה
 אהרן, של בניו מתו בניסן בא' אבא בר חייא ר'אמר
 שכשם מלמר אלא הכפורים, ביום מיתתן מזכירולמה

 רבה )מררש טכפרת, צריקים של מיתתן כך מכפרשיוהכ"פ
 כ'(. 5' אחריפרשה

 אלקים. בית כשריפת צריקים ':ל טיתתן ששקולהללמרך
 ע"ב(. י"ח השנה)ראש

 זוהי עבודה, בו שהתאחדו המפואר ההיכל זהו המקדש,בית
 דעת ישמרו כהן שפתי כי ותורה, הקרבנות( )מעשה אלקיםעבודת

 מרכז היה וגם בלשכתו, היו הגדול מנהדרין וגם מפיהו, יבקשוותורה)
 אלק'. ד' פני את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלשלאוסי,

 גם בו לענות ענין המקדש בית היה אלו, דברים מג' חווןהנה
 ממנו ללמוד יכול היה מישראל ואיש איש כל בפרט. ואחד אחדלכל

 ויש קודש, שנקרא מקום ויש שוים המקומות כל שלא כלומרקדושה,
 איש כל ידע וממילא ותהומין, גבולין ויש הקדשים, קודש שנקראמקום
 כל לאחר אפילו ואם ביניהם. המרחק וגדול חולין, שיש כן גםואיש
 למקום לכנום יכול זר היה לא קדושה עניני כל להשיג ויגיעהעבודה
 די לבד זה ודכר מקודשים, מקומות שיש ידע מ"מ אבל הקדשים,קודש

 קדוש. מקום בעד הרוממות ויראת הכבוד יראת האדם בלבלהשריש
 יסודותיו, על וההיכל מכונו, על המקדש בית כשהיה זה, כלאבל

 ראה ואחד אחד וכל ושמחו, ראו דורו אנשי ומשרת, עומד גדולוכהן
 ומקום הקדשים, קודש מקום ויש תגיע, פה ועד תבא כה שעדבעיניו,.

 מקודש מהמקומות ואחד אחד וכל החול, ומקום העזרה ומקוםההיכל,
 מחברו.יותר

 והועחומים הגבולים הערכין כל בטלו אלקים, בית כשנשרףאבל
 הגדול המורה אותו כאן אין הקדשים, קודש ולא קודש לא כאןואין

 ונשרף כלה הקודש. רוח שאבנו שממנו המקום אותו עוד איןלצדקה,
 בית של מקומי אבל ייטראל. בני לבות בכל מאיר שהיה המקוםאותו
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 קרושים.פרשה,,
 מן אתכם 1אבריל ר', אני קר1ש כי קרושים לי1הייתם

 1ג1'. לי להי1תמהעמימ

 ואדם אדם כל קיומו, בעד ללחום הוא מוכרח ואיש אישכל
 )בראשית(, לחם תאכל אפך בזעת אפו, בזעת לחמו את הואאוכל

 חלציו יוצאי כל על אך נאמר, בלבד הראשון אדם על אך לא הזהוהצווי
 הוא זוכה אלף מני ואחד שם זעיר שם זעיר ואך הדורות. כל מוףועד

 מני אחד אך רבה. ועבודה יגיעה בלא נאמנים ומימיו ניתןשלחמו
 וכומח שוקם יושב והוא אחרים ע"י נעשית שמלאכתו הוא זוכהאלף

 אומות על גם אך נאמר, בלבד פרמי אדם על לא זה וצוויבהיכלו.
 ההצלחה, פסגת מרום על לעמוד הוא רוצה אם ועם עם כל .שלמות
 ולבקש ולעמול לעבוד הוא מוכרח המדיני, בעולם ניכר תהי'והויתו
 ואם וקים. נכון יהיה שמצבו בכדי תחבולות מיני וכל שוניםאמצעים
 מהם ו,2ריהם אתם מלכם בארצם, לבמח שיושבות אחרותבאומות
 כן על דבר, מכלים באין יושב הוא עמו בתוך ואחד אחד וכליצאו,
 אך הוא מתעניין לעצמו, אך לדאוג הוא צריך מהמדינה ואזרח אזרחכל

 של והאינמריסים שלו, באינמרימיו אך לבדו, לו שנונע העניניםבעבור

 והשרים המלך ומנהיגיו, העם ראשי אך עליהם מתענינים העםכל,,
 העם. צרכי כל מומל שכמם ועל במלכות, ראשונההיושכים

 ומנוחה הגוים בתוך מורדף הוא שתמיד הישראלי העם כן לאאבל'ן
 ולהשתדל לדאוג צריך שהוא ממה שחו,ן מישראל ואחד אחד כלוע"כ', רוקו. לבלוע נותנים ואין עליו, אורבים ושעל צעד כל ועלהדריכוהו,

 מוסרי חוב עליו מומל עוד שלו אינטרסיו עבור העצמי, ומצבו קיומועבור
 הנענים אחיו כל בעבור ממנו, שיצא העם כל בעבור ולהתעניןלדאונ

והנדכאים.
 מצאנו למיניהם, השונים העמים כל של הקיום במלחמותוהנה

 בעת כאלה עמים שהיו אומרת זאת מגן, ומלחמת תנופה מלחמתבהם

 גבולות ולרכוש תנופה למלחמת יצאו ארצם, גבולות יהרהיבשרצי
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 מגן, מלחמת תמיד לוחם הוא ייטראל עם אבל להם. לא אהרוהארצוה
 לי היו שלא ראשית תנופה. מלחמת ללחום דעתו על עלה לאומעולם
 וכסף היבשה וחיל הים חיל וצינה, כגן והנית, חרב כמו נשמייםכחות

 את ולדכר שערה, מלחמה לצאת יכולים הדברים באלה שאךתועפות,
 מאוד, שונה הוא ישראל עם שמטרת ושנית פנים. אל פניםאויבים

 של ממרתו קדוש. וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם כתיב הלאכי
 לנוגה ומלכים לאורך גוים והלכו גוים, לאור ~היות הוא ייטראלעם

 חשב אבל תנופה, למלחמות לצאת מעולם חשב לא כן ועלזרחך.
 חמת מפני עליו, הקמים חמת מפני עצמו להגן איך בנפיטוהיטבונות
 אותו.המציקים

 צריכים מגן מלחמת איזו אותנו מגלה הקדושה תורתנווהנה
 בכדי עולמים, ולעולמי לעד וקימים חיים נשאר שבאמת בכדי ללחום,אנו

 ארןך רןקום לשון וכל יצלח, לא עליך משחית כלי כל בנו יקוייםשבאמת
 ד/ עבדי נחלרן זארן כירןרשיעי,

 לאש נמשלן ישראל שבני באשר שמבאר, ככפר ראיתיהנה
 והעמיפ א'( קפיטל )עובדיה להבה יוסף ובית אש יעקב ביתוהיה
 כהמון רבים עמים המון הוי י"ז( קפיטל מוף ייטעיהו )עיין למיםנמשלו
 ואומות ייטראל לעם שנוגע במה ומדוע אש, מככים ומים יהמיוןימים

 ומנדיו, שונאיו כל על חילים גבר ישראל שעם היפך אנו רואיםאחרות
 וקים. הי נשאר ייטראך ועם העו-ם, מן ובמלו ועברו אותם כלהוהוא
 ממוצע, ,בלא יהדיו שבאים בזמן אש, מבבים מים 'טאימתי כך,ומבאר
 בזמן אבל אש. מכבים המים אז זה אצל זה יחדיו לחיות שרוציםבזמן
 המים על נובר האש אז נפוח במיר הם שהמים ביניהם הבדלשיש

 לאומות להדמות רוצה ישראל אם ישראל, עם עם ככה אותו.ומכלה
 המשפחה, וטהרת בכשרות גם ביניהם ומחיצה הכדלה שום בלאהעולם

 אבל האש. את ומכבים עליהם גוברים כמים נמשלים שהם האומותאו
 מתערבים ואינם מזה זה ומובדלים מחולקים הם הפנימי שבחייהםבזמן

 מרמזת שהתורה מה וזהו גובר. האש אז ביניהם מחיצה וישעמחם,
 מובדלים תהיו ובזה קדושים לי והייתם אמורות, ומאכלי עריות אחרילנו
 אתכם. לכלות בכחה ולשון אומה שום ואין לעולם, לי תהיו ואז העמיםמן
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 אמור.פרשה1ןןן,ן
 אחיו. משל נרלהו ובגמרא מאחיו, חגרולוהכהן

 בעלי-המלאכה, נם על ומשימה מרימה שהיא הקדושהתורתנון
 גדול ע"א ח' דף ברכות במסכת מצינו בעלי-המלאכה, עצמה.ומלאכהן

 וירושלמי בבבלי מאמרים הרבה ועוד שמים, מירא יותר כפו מיגיעהנהנה
 וירושלמי בבלי באגדת זה מעין מאמרים הרבה ועוד הרבנות, אתושנאן המלאכה את אהב א', פרק באבות עצמה, מלאכה שונים.ומדרשיםן

 וילקומים.ומדרשים
 בתורה שמצינו והלוים הכהנים של ענין כל להבין צריךוא"כן
 ישראל עם ונחלה חלק לוי שבם כל הלוים לכהנים יהיה לאבשופמים1ן
 אכל ואם אחיו", משל גדלהו מאחיו הגדול "והכהן ועוד. ועודכהונה, ון, ומתנות ומעשר וערומה להם ליתן וצריכים וכו', יאכלון ונחלתו ד'אשי ,ן
 בידי מיתה חיוב עליו יש ומעשר תרומה שתרם קודם מבל הביתבעלן
 מה על ומלאכה, מלאכה בעלי על רערתנו השקפת לפי אלה וכלשמים.ן

 הקרבנות מעבודת חוץ הנה והלוים הכהנים אבל זה? מה ועלזה?
 ומאורי מורי להיות וזהו האחריות רבת עבודה שכמם על מומלהיה

 ד' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהל שפתי כיישראל,

 הוא.צבאות,11ן

 לא מצויה אינה התורה בשמים, ולא היא לים מעבר לא לןוקימא,י
 מארץ שארוכה הקדושה תורתנו נ"ד(. )עירובין בסחרנין ולאבתגרנין

 ומיגים דינים והזהרות כצות מלאה שהיא תורתנו ים, מיני ורחבהמדהי
 צאתו מיום אדם חיי נל את מקפת שהיא תורתנו ופטורים,חיובים
 מוקף הוא ופסיעה פסיעה כל על אחרונה. נשימתו עד העולםלאויר

 והבנה עמוקה בידיעה התורה דיני כל לידע והנח שונים. דיניםמהמו17ן

 והנפש הגוף מנוחת עם ביחד המוח ועבודת רבה יגיעה לזה צרירברורהן
 סעיף כל ודין, דין כל ולנתח לכרר הלכה של לעומקא לירד יוכל אזאו

 חשבון, למצוא לאחת ואחתוסעיף,

י
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 ועוד. ועוד כשר, טרף ועל טרף כשר על או חייב, פטור ועלפטור חייב על לאמור בהוראה יכשלו שלא או כהלכה, שלא בתורה פניםח"ו יגלו ולא לאמיתו, הדין שידעו בכדי בתורה, אך ומעיניהםמחשבותם כל שיהיו הם מוכרחים ע"כ העם, ומאורי מורי להיות צריכיםשהם מאחר כי יאכלון, ונחלתו ד' אשי אך ונחלה חלק שום ולויםלכהנים יהיה שלא מה התורה סאוד צדקה זו והשקפח הנחהומתוך
בשלום. יבוא מקומו על והכל באמונה, ישראל ובצרכי צבור בצרכיולעמוק בישראל, ולהורות לדון כסאם על במנוחה לישב שיוכלו בכדי אחיו,משל גדלהו מאחיו הגדול הכהן בהרוחה, הכל שיהיה להם, הניתןוהשכירות הפרם על הרבנים של הגשמי במצבם להועענין לנו כמה אז הלאהעם ומאשרי מורי להיות עליהם מוטל הרבנים שעל אלהובימינו

ן
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 בהר.פרשה

 ותושב גר בו, והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוךוכי

 עמך.וחי

 ה' או ד' אפילו בו החזקת שאם מניין תניא בו,והחזקת
 כהנים(. )תורה בו והחזקת ת"ל בו ותחזיק תחזירפעמים

 אחרת עיר לעניי עירך, לעניי אלא לי אין תפתח,פתח
 ל"א:(. מציעא )בבא מ"מ תפתח פתח לומר תלמודמניין

 תביא מרודים ועניים זכה לא לחיך, לרעב פרום הלאזכה
 שאנו הבו הבו תמיד שצועקת הרשות זו רש"י ופירשבית,

 ע"א(. ט' בתרא )בבאצריכין

 ואם מוטב צדקה עויטין אם קיים המקד'ט בית שאיןעכשיו
 הנ"ל(. ברף בתרא )בבא בזרוע ונוטלין עכו"ם באיןלאו

 )בבא הגאולה את יטמקרבת צדקה גדולה אומר ר"יתניא
 ע"א(. י' דףבתרא

 עממי(. )פתנם עשו'ן מען גיט יעקב'ן ניט גיט מעןטז

 העולם, נברא שבשבילמ החושבים העש*רים אותם הםטועים
 רעכמע( )מענש~יכע אישי זכות אותו לעניים אין בה, חלק לענייםואין
 כדבעי מתענינים ואין טשתדלים אין כן ועל להעשירים, להם שישכמו
 והמדולדלים, האומללים העניים למובת להשתדל צריך שבאמתוכמו

 ימיהם וכל כסל עלי פימה ועושים נפשם בטוב מתענגיםהעשירים
 וחינגא, הילולא אחד בצד ומיגון, מעוני מרענ מתמוגגים והענייםכחגים,
 יאפלה. חושך זהובצד

 בתיהם ממלאים שהם המעשה ההרושת בעלי אותם הםטועים
 אלא להם אין ועוכדיהם, אנשיהם, ופועליהם, זהב, ומעונותיהםכסף

 שכת. לערכ שכת מערכ חרוביןקב

 גפנו תחת איש בארצם לבטח היושבים העמים אותם הםטועים
 מאתם מלכם שלהם, גבולות בתוך הם ויושבים תאנתן החתואיש
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 אחר. עם אל ומממלכה גוי אל מנוי הולך ישראל ועם יצאו, מהםושריהם
 רגליו. לכף מנוחה ואין אחרות ארצות בתוך תמיד ונד נע ישראלעם

 החרושת בעלי וטועים העשירים, טועים הם. וטועיםטועים
 חוטאים שהם ראשית בשתים: היא וטעותם העמים. וטועיםהמעשה,

 בתענוגים להתענג לנפשם ינעם איך כי הלכ, מוכר ונגד האנושי מוסרנגד
 יוכלו ואיך כל. ומחוסר מרעב הגועים אנשים רבבות אלפי ישאם
 להציל יכולים היו זה בכסף אם שמאל, ועל ימין על תזעפות כסףלפזר
 יוכלו ואיך מתחת, בשאול נפשם ומרדת חרוץ, מכליון נפשותכמה

 לעולם טובה הרבה כה שנתן הישראלי העם אם במנוחה, לשבתהעמים
 אפסים. מכל הדריכוהו ומנוחה חשך בלי מורדףהוא

 אנשים נגד חבריהם, ננד חוטאים שהם ממה שיותרושנית,
 שכל ובשרם, גופם עצמם, נגד בזה חוטאים הם ודמותם בצלמםשהם
 המאושרים אלה גם הנה וקור. רעב הסובלים אומללים אנשים שישזמן
 שהרבה בעינינו ראינו לא וכי וזהבם. בכספם בשלהם בטוחיםאינם

 לממה ועליונים העולם, סדרי ששיני מהפכות לעולם, באומחפכות
 העשוקים של צרתם סאת כשנתמלא וביען יען למעלה,ותחתונים

 פיה. על קערה והפכו שפוכה ובחמה חזקה ביד עמדו אזוהמדוכאים,
 ממות תציל צדקה ממות, מצילה התורה רוח לפי צדקהואך
 להעשיר ומצןת המקבל להעני מצלת בשתים היא וההצלה)משלי(
 בקיומה ורוצה אדם, של דעתו לסוף שירדה הקדושה ותורתנוהנותן.
 איש ובהחזקת הצדקה על מקומוה בהרבה גזרה כן על העולם,של

לרעהו.
 בצדקה. מדרגות שמנה מונה עניים מתנת הלכות בסוףוהרמב"ם

 )רמב"ם צדקה של קופה בעיר יהיה שלא שמענו לא ראינו לאומעולם
 היהודים ואחינו האמעריקאני והעם להממשלה חן חן ותשואותהנ"ל.(
 חברות פה נמצאים מאוד. בארין פה פרין וצדקה בצדקה,שמרבים
 בטל הולכי והפועלים המדוכאים העניים את לעזור ולאלפיםלמאות
 אמריקה. לגבולורן בחוץ אף בצדקהומרבים

 הדר. בא באמת נגדם, העמים וחטא היהודים לשאלת שנוגעומה
 דברי וכה העמים, שאלת היא היהודים קששאלת ואמר ז"להירצל

צ,
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 ניו-יורק אסף חוצאת הרצל" "חיי בספרו ברייניו מר המפורסםחסופר
 בדברים הארצות מושלי לפני לחמעים ידע הרצל 189. צדרנרע"מ
 פתרון חוא היהודים, שאלות פתרון כי ונמרצים, פשומיםברורים,

 שאלה, יהיח היהודים ששאלות זמן שכל כלומר, העמים,שאלות

 לא ישראל ועם ממשיות, תוצאות לידי יביאו לא אבל בזח יתנווישאו

 מנוחה, להם יהיה לא העמים גם אז בארצו, במוח ומקלמ מקום לויחיה

 עמים לכל שיש כמו חעממי! זכותם את בחזקה יתבעו היהודיםכי
 ישראל לעם בן כהרצל, איש ואך הארין. ואורך רוחב במלואהשונים
 במוסרו אך הוא היהודי העם של ותקפו חזקו חסנו, שכל יומין,עתיק

 נפשו בזכות ברחמנותו, בצדקתו, בתורתו, המובות, במדותיוהנעלה,

 השקר, על האמת בתגבורת שלמה באמונח הוא מאמין ואשר לבו,ובמוהר

 עמוקה פרזה מפיו לחוציא יכול היה החושך, על ואור הרע עלהמוב

 היותר הגבור אף בנפשו עוז הרהיב לא ההוא והזמן עת לפי אשרוחדה
 פחד ולא חת לא וחרצל העמים, ומושלי מלכי עם רתת דברי לדברגדול

 כאלה. נגודים דברימלדבר
 וימכסו נגדנו, עותתם את העמים יכירו שס"ס נקוחוהבה

 אנו לשלותנו אבותיו ארץ בארצו ישראל עם את לבסס איך באמתעצה

 הם.ולמנוחתם
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 נשא.מןרשה
 סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה אומר רבירתניא
 היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לךלומר

 ע"א(. ב')סוטה

 את ומצעדת מאשרת והיא חיים, תורת שהיא הקדושהתורתנו
 אסרה וע"כ דרכו, לבמח וילך חיים, להשיג כדי טוב בדרך שילךהאדם
 מכל אותו הפרישה התורה השונות. המגונות התאות כל האדםעל
 שלא האדם על פקדה התורה הממאות. ומכל האמורים מאכליםמיני
 אלה שכל הקאה, כדי עד מעדנים כריסו ימלא ושלא וסובא, זולליהא
 יתמכו. צעדיושאול

 התורה התירה המותרים מדברים ובמשקל במדה ליחנותאבל
 בירושלמי ומובא נפשו, במוב לראות האדם על חוב אך שהתירה, אךולא
 ומצוה אכל. ולא עיניו שראה מה על חשבון יתן שהאדם קידושין,סוף
 ומשובחים, נאים בגדים וילבוש ויו"ם, בשבת ונפשו גופו לענג האדםעל
 וכל חומא, נקרא בתענית והיושב מכבדותיה. למאניה קרי יוחנןור'

 תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה יוהכ"פ בערב ושותההאוכל
 נחלים תלהמ ונפשו בו, שמשחתו האיש מי גיסא, לאידך אבלועשירי.
 ליה, שרי והכל לרוחו, מעצור ואין אסור, דבר ומכל בשריםמתענוגי

 מהם. מנע לא עיניו שטלו אשר וכל ליה, מותרהכל
 לשוב רוצה הוא דרכו, להימיב רוצה הזה האיש אםהנה
 ראשית הנה לכסלו. עוד ישוב שלא עליו מקבל והוא שלמה,בתשובה
 וישים ממוב נפשו וירעיב המותרים, מדברים גם עצמו שיפרושמעשיו
 יחשק שלא עד למבע לו יהא וההרגל עצמו ירגיל וכה לפיו.מחסום
 הזהב, ושביל המובה בדרך לילך יתעורר ומעצמו האמורים, בדבריםעוד
 הגמרא שתאמר וזהו האדם. מן לו ותפארת לעושיה תפארתשהיא
 אז עושה, חברים והרבה עושה, יין והרבה בקלקולה, סומה הרואהכל

 ד' בפרק הרמב"ם דברי הנה והן מהמותר. גם מייז עצמויפרוש
 שמבעו ומי הממוצע, הדרך לתפוס צריך דבר דבכל פרקיו:משמונה

,4
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 בתחילה רק הממוצע דרך על תיכף שיעמוד לו יספיק לא רעה למדהנומה

 רבות, פעמים ההוא כקצה וישנה מזה, האחרון קצה אל לברוחצריך

 הזה. הדבר אל כלל ישתוקק שלא כך כל שיורגלעד

 שלח.פדשה

 תזכרו למען עיניכם ואהרי לבבכם אהרי תתורוולא
 מצותי. כל אתועשיתם

 כתיב וכן מינות, זו לבבכם אהרי ע"ב '"ב ברכותובגמרא
 ונו'. עבירה, הרהור זהו עיניכם, אהרי בלבו נבלאמר

 כח והעינים, האזנים והם אדם, לכל שיש האברים חושישני

 פעולתן ולהוציא עכודתם לעבוד יוכלו לא הנה השמיעה, וכחהראיח
 בעינים, עבודתו מרכז שהאדם בשעה כי אחת. ובנשימה אחתכפעם
 הלא דבר, כאיזה מיוחדת ובחרגשה לב בשים מסתכל הואכלומר,

 אליו, שידברו מה ישמע לא הוא השמיעה. חוש אצלו שנפסק כמואז

 שומע. כאינו הוא הרי ככרוכיא ותצעק בקול עליו תרעים אםואף

 דבר איזו לשמוע וכנפשו כלבו ממור שאדם בשעה להיפך,וכן

 שאינם כמו העינים הראות. וחוש כח אצלו שנפסק כמו הוא הריאז
 בך, מרגיש אינו הוא הרי נגדו, ותעמוד לפניו תחליף אם ואףרואים,

 עליך. לבך נותןואינו
 שמוע אם והיה שמיעה, בלשון נאמר מצות עול קבלתוהנה

 ונשמע נעשה ד' דבר אשר כל ויאמרו עקב(. )פ' וגו' מצותי אלתשמ;ו
 הסכת ואתחנן(. )פ' אחד ד' אלקינו ד' ישראל שמע משפטים(. פ')סוף

 לזנכ ולא לראש ד' ונתנך תכא(. כי )פ' לעם נהיית היום ייטראל1,טמע

 ולקיים לעשות ולשמור תבא(. כי )פ' אלקיך ד' מצות אל ת'טמע כיוגו'
 בענינים לראות יוכלו לא העינים ואז האוזן, שמיעת לזה צריך ד'מצות
 החיים נמנעמי מלהסתכל אז פסקה העינים ממשלת הגשמיים.ודברים

 להיפך עזשים הצעיר מדור שהרבה אנו רואים ואם עוה"ז.ותענוגי
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 חוש תוקף כל ומרכזים ורואים, מתבוננים דוקא שבעיניהםוהיינו
 אימור, בדרך אף נהנה שהגוף מה וכל גשמיים, בדכרים אךראייתם
 באזנים לשמוע יכויים ואינם שמעו שלא מזה יותר ואות מימן לךאיו
 ומצותיו. תורתן חיים, אלקיםדברי

 קדושיו ועם אלקים עם רד עוד באמריקה הצעיר" "ישראלואם
 אמיפות מאמף והיא והמצוה התורה דרך היא שלו הפרוגרמה נאמ:.הוא

 והעומדים עמנו, צעירי בתוך הדת את לחזק איך תחבולותומבקש
 נפשם חום בכל ממורים הם ומקום, מקום בכל הזאת התנועהבראש
 שאזניהם להודות מוכרה אתה הרי הזה. הקדוש להרעיון לבבםובכל
 פועלים ואם ומצותיה. התורה כשמירת ד' בקול ושומעיםשמעו
 בתקפה אצלם היא השמיעה והוש אזניהם, בשמיעת ונצורותגדולות

 שלא גשמיות בתענוגי העינים לראיית מקום אין ממילא אזוגבורתה,
 שהם הצעיר, ישראל של ותפארת תהלר; וזהו התורה. דיניעפ"י
 ד' לשם הטובים ומעשיהם במהשבותיהם מעם מורמיםצעירים

 ישראל. ביתולר~פארת
 עיניכם" "ואחרי מאמרינו, בראש התורה לנו שמגלהוזהו

 תתורו לא ואם תורה ע5"י שלא עבירה, הרהור היא זו הגמראומפרש
 והייתם מצותי כל את ועשיתם תזכרו למען יקוים אז עיניכםאחרי

 למעלה שאין להאדם גדול היותר האושר הוא וזה לאלקים.קדושים
 ד'. לשם קדוש להיותממנו



כ
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כגגף á 88¢ה םוזלק íה╨ל גזםה

áם÷.  הק¢ף

הזה  הúץז ג╨╨ה ¢םזה ,גלץם הים ¢פץגו ¢קו הקץג íץה
.íגלגה áג¢הוú לץם¢ 

.הלק  הק╞ח הúגה╨ úזפ¢וú áז╨זק ¢קו ג╨á םו¢קג íגúח╨
úז╨áז á╨ז¢גץפז גú áג¢גץפí זךזל הגף╨יú הק¢ף úז¢ץáזú ╨ףדל גוזקú 

"áםקללú  .á÷ץג ום íגקו םץ úí ╨ñזו ז╨גחו ג╨á םו¢קג ¢קו íג╨יזק
זקו¢  "úזפץזלה ¢קו הלק ה¢úזה הץזפ¢ה םיá גיל .םי הלק íג¢ה

הס  םיק íגק╨וה íגזק
 הקלם הםץלם ,"םך╨ךגפך╨¢ץל╨גוה" ¢לזםי

.םו¢קג úזלז÷לה ,הסי כגו íזק ÷זםגח כגá הלזו ,הלזום כגá םו¢קג ז╨גום  טו זםגףו כúזוú, áז╨ג╞לה כúזוáז ,úזפ¢וה כúזוáז
הפגחל  קגק ז÷ םג╞áל כגá הלזו הלזום כגáז כזקם .כזקםם ╞זץ קג
כלזñל  ñ÷úףל ¢ג÷ז םס¢á כגí áגלץה íג╨זקה ,íהג╨גלם םיז íץ íץז ╞זץ
.ז╞áם  ,זúזגלזוםá ,ז╨זקםá ,זג╞דáז ¢וקáז גו╨ú זגגח íג╞חזגלה זם
,םו¢קג á╨ז¢גץפז גú ג¢גץפלí ה¢áלפץ הí הúז╨ג╞לה ז¢גú áד הםוí 
.úזáז¢ץúה  ¢ףהם úג¢á ¢זáץםז ÷ח כ'ז¢ףם úלזח úגá םו¢קג ג"ץ גוזק╨

םו¢קג áץסד ¢÷á הםáהםםזסה וג úזוúí לפץם םץ ג╞גí ה זק¢הí םיז  םגףהםז הסú áו כלזח Σץה ╞לץק וגקá זהáד הá¢ה íגףםו ,ה╨ק
.זלז÷לל íים úזחז¢ח íםזץיק ום זםיג זסגסהם  ה╨ה íג¢גץפה úז¢גץפהז זםוה íגוá ז╨גםו ,ה╨ץךá הל

ז╨╨ה הגúזג¢חו גי úí÷ץס╨ ,ז╨גםץ הל íים ,ז╨גםוז הלז םי ה╞¢חה ,úוסה ו~ה  ז╨גúזק¢á ,גלפץה םיז╨ז úזקץם םיי הםזץה םץ ,ז╨חז¢ גיז
?ז╨גםץ  םלזí, ñיגםץ זו íגñףז¢לףו úíו

,הלז╞  םáו ז¢úי ו╨ ךץל ,íיזחוז íיףםוז .úץ╞ הלם ¢á╞ה
úהúגג,  ג╨áם í╞ו זגהק כגáקזג ,ה╨גףלá םך╨ ╞חו ה╞÷ל םגחúהז ח╞ז÷
גúחסז  ז¢לו זם ,זג¢áח הך הúו ?הקזץ ¢לו íהם הל úףיגו í:ם ום
ק¢╞ל)  ג╨ו .ח╞ז÷ ז¢לו זם íגלהק íג~זץ íגףפלז ז╨גםץ úו ה╨גףñה

╞').  הá¢ ו¢÷גז הק¢ף
גףםו  úו הáזקúה םק úíזו íג¢áחה ג╨╨ה áגקל .íים הס
,╞חזגלה  íג╨ק ╞לזץק זם íץ םו¢קג גו╨áú זגגח ,íג╞חזגלה כ╨זגáפיז
.החףקל áהך¢ú גקז╞÷הí פחל וזהז גח זגגהáúוזהז ¢לזק זץסד ¢ז÷לז ,ז 



ף

83 ב. חלק שסואלזכרון

 נוזל הגדולים רבותיו ושל הקדושים, אבותיו של המהור הדםואותו
 הודות נמר. לא וטעמו רוחו בו עמד לזה והודות ובגידיו.בעורקיו

 ססירת של הכח את הנפלאים, כחותיו את ורבותיו מאבותיו ירשלזה
 ולא קם ולא ברך, כרע ולא עליו, הקמים כל בפני כברזל לעמדנפש,
 ואפסו כלו מהם שהרבה משבתיו על הוא שוחק לזה הודות מהם.זע

 בנחרי שלו ההיסטוריה את הוא מושך לזה הודות וקים. חיוהוא
 שהוא ורק אך בו, האלו המעלות וכל וסואנים. רועשים וכמים אשנחלי
 אחר. בדם דמו מתערב אינו הוא יתחשב. לא ובגוים ישכון לבדדעם
 וכו' בכח לבנו זוכה )ואב אחר עם של בזרע זרעו מתערב אינוהוא
 אותן וכל האב, של הפנימיים הכחות אותם כל כלומר ב'( פרקעדיות

 אותם. יורש ובנו לבנו, אותם מזכה הוא האכ, של הרוחנייםהמעלות
 ומעלות בכחות כן כמו לאב, דוסה הבן פנים, וקלסתר שבתוארוכמו

 בניך. יהיו אבותיך ותחת דאבוה, כרעיה וברא לאב, דוסה הבןהנפשיות,
 כחותיחם את ויעקב, יצחק אברהם מאבותיו ישראל עם ירש כןועל

 חיים שחי ישראל עם של קיום סוד גם וזהו נפשם. ומסירותהגדולים
 בנופלים. נפל ולאארוכים

 מפסיקים תערובות נשואי ידי על וצעירות צעירים אתםאבל
 אתם אבותינו. עם אותנו שמאגד מה הזה, והפתיל החומ אתאתם

 להם. אחר ואופי צביון אשר אחרים אומות של דם עם דסכםמתערבים
 טעם לו יש מעתה אך עליו, שמו ואין העקרי הטעם מתבטלובתערובות

 הישראלי, העם כח את מחלישים אתם גופא בזה הלא . אחר וכחאחר
 ישראל, של דמו את אתם מטרמים אלה המקוקלים מעשיכם ידיעל

 לשפות מעתה יוכל לא והגדולים הקדושים אבותיו של הנפלא הכחואותו
 הנכם כן ועל ישראל. מחנה בתוך ונצורות גדולות ולפעול רבבשפע

 עול(ם שהמים לכם ואומר הישראלי, העם כל את במכנהמעמידים
 ועושות עושים שאתם מה ואחיות אחים נא זכרו המפינה. כלומציפים

 עם אל ושובו הרעים מדרכיכם ופרשו בזה, שיש האחריות גודלואת
 תמיד. פתוחים תשובה ושעריישראל,

 שיאחז לבלק יעץ הוא ישראל. שונאי ראש בלעם עצת היהוזה
 יכרית ובזה מואב, של כעם ויעשה יתערב ישראל שעם כאלהאמצעים
 ישראל. עם ימות ממילא התבוללות ידי ועל ישראל, גזע אתסהיסוד
 המגפה. את עצרו ואהרן משה אבל זה, ידי על ישראל נגפוובאמת

פנ
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 פנחםופרשה
 .כוא ואשר לפניהם יצא אשר הערה על איש ר'ימקוד
 ד' ערת תהיה ולא יוביאם ואשר יוציאס אשרלפניהם

 רועה. להם אין אשרכצאן

 בקהלות קטנה. או גדולה אם קהלה, באיזו רב מינוי שלהשאלה
 בו, לענות נכבד ענין היה וראינו ששמענו כמו ורומיה, לימאפוילין,
 ההיא. הקהלה בחיי חשובומקרה

 בהקהלה הרבנות עטרת ליתן רב איזו על אך והתוכחו נשאודנו
 אם בכלל אבל אלמוני, או פלוני הולמתו, הרבנות שכתר הוא, רבאיזה
 של השדרות כל עיקר, כל שאלה היתה לא זהו לא. או רבלמנות
 בזה התענינו כן ועל בעירם, רב למנות ההכרח את הרגישוהקהלה

 זה. בשם להקרא ראויה קהלה כל היתה לא רב, בלא כי הקהלה, בניכל
 שזכה הרב ואותו מהעיר, פנות ארבע בכל ואפךה חושך היתה רב3לא

 דיין, הוראה, מורה נקרא היה לא הרבנות, כתר עליו ונתטלהמנות
 היו דמתא מילי וכל הקהלה, של הראש היה אך קדושין, ממדראו

 מו3ן במלוא הקהלה של הרוחני המנהיג היה הוא פיו. עלנחתכין
 3מקרה ר"ל או בשמחה דבר. שום נעשה לא הרב המכמת ו3ליהמלה,

 העינים כל היו בכלל, או בפרט ח"ו, הרע ביום או המוב ביוםאבל,
 )אידי- רוחני היותר האיש את העם ראה בהרב דרב. אל אךנשואות
 פטקבו וזהו מלקוש. כאל לדבריו הוחילו כן ועל קדוש, והיורנראליממ(

 מאה כמה והיהדות, היהודים בראש עמדו שהרבנים לכל ונודע וקיםתי
 קדימה דרכו את היהדות גלגל סבב והשפעתם הנהגתם ותחתדורות,
 וחסניפים, העקרים הענפים, בכל התורה חוקי פי על ואמוטקביושר
 ועוד תורה, תלמוד חנוך, המשפחה, מהרת כשרות, שבוק שמירתכמו
 וכל האלה, הדברים קיום ב;בור מיוחדים לועדים נחוץ היה ולאועוד.

 השפעת תחת אחרת להיורז שיכול בנפשו לצייר יכול היה לאיהודי
הרבנים.

 בפנימיותו בשתים, היה הרב של המומרי השפעתוכח
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 מוסרית מהאדם, תובעת התורה כיצד? בפנימיותוובחיציונותו.
 אלקים", ד' עם תהיה "ותמים ותהפוכות, קרעים באין שלמה,פנימית
 הפנימית המוסרי היופי אך בראש מקום תמיד לקח העברי העםאצל
 שהיה מי העם, בעיני ונשא מכובד היה האיש אותו ואך החיצונית,ולא
 שיש האיש וזהו והמוסריים, הרוחניים הדברים בכל וקדוש, יפהנקי,
 היקפה בכל התורה רוח לתוכה שספגה וקדושה גבוהה נשמהלו

 הקרובים על השפיע ומומרו שלמותו פנימיותו, תמימותו, ובכחושלמותה,
 בפ' שמואל זכרון בספרי )עיין תעשו, וכן תראו ממני בבחינהאליו
 והביא למד, השפיע, אם פלא כל אין העדה בראש שעמד כזה ואישעקב(
 אור היה הקהלה בני ולכל שלו, האויטטריטעט בכח ואורברכה

במושבותם.
 לכל שלו הרבנות משמרת על נתמנה הרב כיצד?בחיציונותו

 בעצמו הרב את ולא ופרנמתו, למחיתו וקים נאמן מקור .עם חייוימי
 לבנים בירושה נמסר הרבנות מקום טך ממשמרתו, להסירו היויכולים
 וליטא בפוילין מצינו וכה ויותר, רבנים דורות עשרה עד בניםובני

 קורין וכן אחת. ועיר מקום על רבנים דורות עשרה שונותבעירות
 מקום לירש צריך שבנו ז"ל מקוונא אלחנן יצחק ר' הגאון בצואתאנחנו

 בטוח היה וכשהרב זה. על ראיות ומביא תורה דין פי על שלוהרבנות
 שהוא, מי לפני נכנע להיות צריך היה ולא פרנמתו, עם משמרתועל
 ובכל מצוא עת ובכל התורה, דעת בדעתו תקיף להיות יכול היה כןעל

 למשמעתו. מרים היו וכלם זע, ולא חת לא דעתו הגיד הכושרשעת
 חשוב היותר הפרק זהו הדורות, בכל שהרבניםכמדומה,

 מסתכלים פה לים. מעבר אשר מהמצב מאוד שונה הרבנות מצבהנה הנוכח" ובמצב האלה בימים באמריקה, פה אבל ישראל. עםבתולדות
 שהוא וכל מודרני יותר להיות צריך הרב הרב. של חיצוניותו עלאך

 מסחר עושים הרבה ובמקומות יותר, פרס מקבל הוא יותרמודרני
 בתוך הרבה חברים ממשיך נאומיו ידי שעל והיינו הרב, עם)ביזנעם(
 לעת אך הוא הרב של וההתמנות לרב. אותו מקבלים כן ועלקהלתו,
 )נייע חדש מינוי להיות צריך הזמן ולאחר שנתים. או שנהידוע

 שוכרין אשר ופועל עובד כמו הוא הרב הנה כזה מצב של ואפיועלעקשטן(
 ידוע. לעת אךאותו

 אשר טפיסערם ושארי הפרעזידענט בידי משחק ככדור הואוהרב



 פי.ן הלוי מנחם שסואלהרבה6

 ושאר מחיוקת נפש, ועגמת ימ:רים לו לגרום הם יכולים מצוא עתבכי
 :אפלה והושך ורצו,ן, מדוכא :מקולקל, שב:ר הוא הרב של :מצבוענויים,
 להשפיע, יכול הרב אין כזה, שבמצב מחויב:ת ות:צא:ת הלקו.מנר2
 שמצב העקריות מהסבות אחת זוהי ולדעתי, נשמעים. אינםודבריו
 :נכז עוזר ובשל עם, יפרע מוסר באין כי יען פלאים, כה ירדהיהד:ת
 בככוד והרבנים, היהדות בתקנת אנו רוצים :בתמים באמת :אםעזור,
 המכש:ל את להמיר אך אם כי אחרת עצה ינו אין וישראל,התורה
 הכהות באחדות אך הוא המכשול את להסיר :היכ:לת ימעלה,המוזכר

 ויתאחדו, יתלכדו הרבנים של השונות והאגודות בעצמם. הרבניםשל
 ישמעו האמעריקאים היה:דים ואז וקיטה, תקיפה אחת, באגודהאך
 הן השלחן, על הע:לות השונות השאלות בכל הזאת האגודהלקול

 כעת כי בעצמם, הרבנים מצב להטבת שנוגע מה והן גופא,ביהדות
 זה אוסר, וזה מתיר יזה הרבנים, במערכות הפירוד בהשתררהזאת
 למובת מה ללשות הרבנים אגודת שים ביכולת אין מטהר, וזהמפגל

 מבין קימם מלו להעם יאמרו שהרכנים בשעה כי והרבנים,היהדות
 במהנכם גם כי עיניכם מבין קירה מלו ויאמר לעומתם העם יענהשנכם
 ממנו. רוצים אתם ומה "יום-ט:ב'דיג", שקורים כמו יכך כלאין

 הרבנים, במערכות והשלום האחדות את מציע שהנני אךולא
 ובשם ורעכ, חרפה הסוכלים ויראה תורה גדולי רבנים הרבה בשםאך

 במפניע דורש הנני המחלוקת, ידי על יחולל כי וייטראל התורהכבוד
 זבוא. ומוכרהת צריכהשהאחדית
 ויתפשרו ימולקו, חברתה על אחת מאגודה והתביעות הטענותוכל
 והרבנים היהדות שמצב ולדעתי תבוא. שהאחדות בכדי אךהצדדים,

 השיטימ ידי על אך להם הראויה צורתם את ולקבל להבסס יוכלולא
 : האלוהעיקרים

 :ארב;, שלש ולא אחת אגודה הרכנים, כתיך מיהלטהאחדות
 .משמעת.ומדר

 הוא מוכרח כאמריקה, קהלה באיזו לרב להמנות הרוצה רבכל
 איצמלא לאותו הוא ראוי אם רבנים" "אנודה ידי על מתחלהלהבקר
באמת.

 מפ:רסמים, מובהקים רכנים ג' של :עידה הכהר הרבניםאגודת
 כן ייטראל, באוכיכי המריכים הערים את תכקר :הועידהונואמים.
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 פילטדעלפיע, באממטן, פיטכבורג, ק-יו:לאנד, דעטרטים, ככ.ירבו,
 בתי שכל העיר" "ועדי שמה וליסד וע:ד. שנדזשעזטם לטםבטזטימטר,

 היהדות, למובת אהד שכם ויעבדו יתאחדו האורמוד:קסיותהכנסת
 את הע2 ויראה ועוד. חינוך, כיטר:ת, שוחטים, רבנים, מינויבדברי
 תורה מגדוךי ייטראל אלמן לא שעוד העם וידע פנים, אל פניםמוריו
 בכנפיה ותביא פוריה, תהיה כזו ועידה שעבודת ספק ואיןויראה.
 ישראל. על ושלום ואור, ברבההרבה

 מטות.פרשה
 המלחמה אנ'טי ראי2 את נשאו עבדיך משה אלויאמרו

 איש. ממנו נפקד ולא בידינואשר

 איש, נפקד יהיה לא הזוחמים של אחד שמצד כזו מלחמההנה
 ומששת נוראים, היותר מהנסים גדולות, היותר מהפליאות אחתזהו
 בא ולא עולם ימי דברי בתולדות קראנו לא עתה ועד בראשיתימי

 ויותר חללים יותר תמיד יפלו המנצח מצד ואדרבה כזו, מלחמהלידינו
 המנוצח. הצד מן כמוהרוגים

 השירים שיר רבה במדרש דאיתא זה, על המדרש עמדכנראה
 אחד הקדים שזא אמר הונא רב הרחצה, מן שעלו ה', אות ד'פרשה
 של תפלין מהם אהד הקדים שאיךו יד, של לוזפלין ראש של תפליןמהן
 בשלום. משם עולין היו ולא משבהן, משה היה לא יד של לתפליןראש
 לשל יד של הקדימו שלא בשביל וכי להולמו, קשה הטדרש דבריונם
 שהיו תפם לא מדוע וכן לעו~ם. קרה שלא כזה נם בעדם יעשהראש

 זו. במצוה נזהרים שהיו ואך מצות בשארנזהרים
 שלבקוע אומרת זאת השמים, מן כרוכים ירדו והסייףהספר

 פשרות והספר, הסייף דרך אך אהרת דרך לך אין החיים ביםדרך
 נבראו. לא עוד אחרותודרכים

 המשימים והפרט הכלל היהיד, ואותו העם אותו הואמאושר
 להכלל וליחיד, להעם להם ואוי הספר, את חייהם בדרכי ולטשקלתלקו

 לזכות הקב"ה רצה ובאמת ביניהם. ויתווך יפשר הסייף אםוהפרמ
 על נפתרים יהיו חייהם שדרכי כולו האנושיות לכל עולם באילכל
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 ועמון עשו כני על נגלה שהקכ"ה יתרו כילקומ וכדאיתא הספר.ידי
 רוצים שאינם וענו התורה, את מקכךים אם להם ואמר וישמעאלומואכ
 ונשמע, נעשה ואמרו התורה את קכלו ישראל ורק כסייף, אךכספר

 והספר. התורה דרך את לו כחר ישראלעם
 וירושלים המייף, את ומשקלת לקו לה שמה רומא וירושלים,רומא

 הספר. את ומשקלת לקושמה
 יאמר ירישלים ירושלים, עם או רומא עם הצדק הוא מי עםאכל
 הצדקה לו ייט הסייף אולי ורצונו. כחפצו למשול הצדקה לו יששהספר

 הורה האדם בריאת כראשית תכף הנה ע"כ צדו. על הכףלהכריע

 לדור שהוא הכח שאותו והיינו הסייף, או הספר חילים יגכור מיהקכ"ה

 הצדק הוא שאתו הוא אות העולם מן וכמל עוכר הוא ואיןדורים

 ויבוא לשעה אך שהוא הכח אותו אכל לו. יאתה והממשלהוהאמת

 אין וע"כ צדו, על האמת שאין הוא אות ומפילו, חזק יותר אחרכח
 כימוד1.. ושקר מלוכה,מלכותו

 כפסוק ביאור משיקאגא זילבער שאול ר' מהרכשמעתי

 ואת הכרוכים את עדן לגן מקדם וישכן האדם את ויגרשבכראשית,

 המלה אשר החיים, עץ דרך את לשמור המתהפכת החרבלהט

 האדם שאכל שאחר כך, הנ"ל הרכ ופירש כיאור, לו אין"המההמכת"

 הטוב כו נהיש תיכף הקכ"ה של ציווי על ועכר ורע מוכ הדעתמעין

 עדן סגן ויגרש וע"כ והרע, החושך שהוא השמן כח בו ונתערכוהאור
 וחוץ עוד, שם לדור יכול הוא יאין והאור, המוכ מקור הוא עדןשגן

 לבחור וכידו רע, שהוא והסייף מוכ, שהוא הספר שם, שולמים עדןלגן

 הטוב ואת ההיים את לפניך נתתי ראה המייף, את או הספר אתכרצונו

 שעל יען לרזורה, ממל שהוא הכרובים את וזהו הרע, ואת המותאת

 אכל הסייף. הוא החרכ, להט את וגם הכרוכים, היו התורהארון

 מתהפך הוא שההרב יען במפר, ככרובים יותר שיכחור הקב"ה לורמז

 לעולם כך ישאר בחרב שגובר שמי ראינו לא 'טמעולם המתהפכת,וזהו

 מתהפך שהחרכ "המתהפכת" וזהו שלו, החרב על וגובר אחר הרכויבוא

 ישק. ישפתים צדו, על והצדק האמת שאין הוא אות כן ועלעליו,
 וממשלתו מלכיתו אשר בארין אשר שם אנשי מהגבורים אחדוהנה

 את ובלכל סנחריכ כא סנחריב. היה יכריע, והסייף סייף ע"יהיה

 המועד את אהר אפו בגוכה אבל הדה, ידו ירושלים על וגםהעולם,
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 י"ם, קפיפל ב' במלכים כמסופר ירושלים. חומת אצל שדודונפל
 הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל ובפרק ל"ז, קפימל ישעיהובספר
 דרכי וכל נשגב, צדיק שהיה המלך חזקיהו והנה סנהדרין.במסכת
 ושיפתו סנחריב נגד איתן כמלע עמד הוא תורה, ע5"י אך היאחייו
 מ5ני סנחריב של עול חובל נפחא יצחק א"ר שמן. מ5ני עולוחובל
 עשה מה מדרשות, ובתי כנסיות בבתי דולק שהיה חזקיהו שלשמנו
 זו. בחרב ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר בביה"כ חרבנעין
 אנמיפרם ועד מגבת הארץ, עם מצאו ולא שבע באר ועד מדןבדקו
 מומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת, תינוק מצאוולא

 ע"ב(. צ"ד )סנהדריןוטהרה
 דבר שכל טומאה, שהוא סייף של השיטה את הפי'ן מנהריבהנה
 תעשה אבנים מזבח ואם נצמווינו וע"כ טומאה, הוא ימודו וברזלשבדם
 יתרו(, )סוף ותחללה עליה הנפת חרבך כי גזית, אתהן תבנה לאלי
 והמזבח אדם, של ימיו מקצרים הם הקודש, חילול זהו וחנית חרבכי
 הקדושה הדעה את להפיץ כן ועל אדם. של ושנותיו ימיו להאריךהוא
 ליכא דין שע5"י הגם בבה"מ, חרב חזקיה דקר סנחריב נגדהואת
 חרב, או תורה שאו לרמז וגם תורה. תלמוד ביטול בעבור מיתהחיוב
 שאפילו הרבה, פעל זו ובתעמולה חרב. הרי בתורה, עומק שאינו מישכל

 שימת וססייף. ממפר אומרת זאת וטהרה, מטומאה ידעוהתינוקת
 החיל כל מתו ובמה סייף. של הוא מנחריב ושיטת מפר, של הואחזקיהו
 ושמעו להם וגלה כרה אזנים אמר נפחא יצחק ר' מנחריב? שלהרב
 ע"ב(. צ"ה )סנהדרין ומתו חיות מפישירה

 שמוגבלים כחותיו טבעי שהוא האדם כן, מחייכ הדברומבע
 הטבע. מדרך למעלה לא אבל טבעיים, כחות למבול לישא לו נוחהמה
 פתאום צער ח"ו או פתאומית שמחה לאדם שבהניע אנו רואין כןועל

 בנעימת וכן הזה. האיש וימות יתעלף אנוש, מכחות למעיהשהוא
 הבאה שירה אך ולשמוע כחותיו לרכז האדם יכול והזמרההשירה
 ועל המבע. מכח למעלה שזהו ממלאכים, שירה לא אבל כמוהו,מאדם
 שהחיל יען נשיקה, מיתת כמעט וזהו מתו. השירה את בשמעםכן

 מנחריב שמלכם יען המייף את בבחרם אשם היה לא סנחריב שלהרב
 כנגד מדה בחרב, נהרג ע"כ אשם, שהיה בעצמו והוא ע"ז, להםכפה
מדה.

וש
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 יפוצ'ן כפטיש והתורה זו, כונה גם בזה לו3(ר נוכל דרכנו יפיאבל
 שהאדם האידיאל וזהו סייף, של השירה את להם שר סנחריב הנהמלע,
 חילו כן ועל אחר. אידיטל יך ואין אותו, ולהשיג בעבורו ללחוםצריך
 שמעו וע'כ מזה, חוין כעולם אחר אידיאל ;וד שיש ידעו לא באמתהרב
 האכזר קולו ישמיע והסייף שממה הארין את להכות סנחריב שללקולו

והאיום.
 זאת הקוד'ט, היות מפי שירה ושמעו אזנם את גלה הקב"האבך

 הקודש שהחיות היא וזו הסייף, משירת הוין שירה עוד שישאומרת
 התורה, '2.רת היא זו וטהורה, קדושה היא זאת והשירה שירהאומרים
 והתורה אדם, של ימיו מקצר הוא החרכ הקודש, חילוך הואשהחרב
 בניכם ייסי יטיכם ירבו למען אדם. של ושנותיי ימיו מארכתהיא
 אשר האדטה על ימים תאריכו הזה יבדבר בתורה, נאמר האדמה,על

 שירת שירה, עוד שיש בשמעם הרב והחיל לרשתה. שמה עוכריםאתם
 והמקצר והטמא, הגס העכור, הסייף ע:ירח אצלם מת ע"כהתורה,
 ואחד אחד וכל התורה, בשירת יותר ובחרו האדם, של ושנותיוימיו
 נאמר הים ובשירת בהם. נפשו וגעלה וחרבו חניתו את למרחוקזרק
 אך היא החרב ששירת יען ישיר, אז אלא נאמר, לא שר משה, ישיראז

 שמשלו המוי72ים כל כן ועל כן. יהיה לעולם ולא ורגעית, זמניתשירה
 ואינם אבד לילה יבין היה לילה ב.ן אך הרבה, ימים ארכו לאבהרבם
 שירת שהיא ומשה ישראל שירת אבל העתיד. י2ירת ישיריכולים
 יושר, צדק, הבריות, אהבת על חזקות, יםודות על שכנויההתורה,
 יקיימו, שלעולם העתיד שירת היא שירתם כן על ואמת,משפט
 וירדו כדמותנו כצלמנן אדם נעשה כתיב בתורה וגם שירה.ויאמרן
 ירד ואז התירה, היא זו הקב"ה של ידמות וצלם וגומר. היםבדגח
 פקודי(. בפ' א' הלק שמואל זכרון בספרי )ועיין הבריאה בכלהאדם

 והכיאו כפתו ;ל דוםא בן חנניא ר' '72קהן בערוד מ;שהוגם
 )כרכות כמית ההטא אלא כמית הנהש שאין בני ראו ואמרבבהמ"ד
 ובכך עת כבל אך המדרש? כית אל להביאו צריך היה .למהל"ג(.
 עתיד, שום להאדם שאין שאומרים וכופרים מתעקיטים אנשים ישזמן

 אין המ':ובשה דעתם ולפי 'טוים. הם וכלב יהאדם הבהמה המותואחר
 3ם שכופרים יען הקכ"ה, שך כפיו .ציר אין יהאדם ;בר,להאדם
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 לקחו כן ו;ל מהאדם. חזק יוהר הוא הנחש דעתם, ולפיבהקב"ה,
 חנינא ר' צריך היה שיטתם שלפי טעותם, את להם והראה כתפיועל

 הטבע על המושל אלקים יש וא"כ בהיפך, היה והדבר הנחש ולאלמות
 הוא מושל ג"כ התורה, היא וזו הקב"ה, צורת לו שיש וצדיקכולו.
וקים. חי נשאר חנינא ור' הנחש מת כן ועל לפניו, נכנעים והכל הטבעעל

 לועפלין יד .טל תפןין קדמו הם והמדרש, הכתוב לנו שמגלהוזהו
 ובשל אחד, בית אך יד של בתפלין מדוע הגר"א, בשם וכתוב ראש.של
 מעשה על מורה יד של שתפלין ואמר פרשיות, לארבע בתים ארבעראש

 ה:דול ;ד .2בקטנ.ם מהקמן ישראל כל אצל שוים המצות ומעשההמצות,
 אין יזה המצוה, וכונות מחשבות על טורה ראש של אבלשבגדולים.

 ובמעשה המצות, מעשה על מורה יד של עכ"פ אבל ישראל. כל אלשוים
 המצות מעשה ידי ועל במצותיך. וקדשתנו ישראל, עם נתקדשהמצות
 הקב"ה. של ודמית צלם עליהםניכר

 שאם ז"7, מווטלשזין חיים ר' להגאון החיים" "נפש בספרומובא
 כונות שום בלא פסח הקרבן את יעשה שבפשוטים פשוט אפילואחד

 בקרבן יכון שבגדולים הגדול אפילו אהד ואם המצוה, את קייםויחודים
 קרב לא פסח קרבן וגוף ולעילה דלעילא והמחשבות הכונות כלפסח
 ועל המצות, מעשה עיקר חוא אצלנו כי ר"ל, כרת הוא מחויב אז-
 כגולה לעם להיות ישראל עם נכחר ונשמע" "נעשה המצות מעשהידי
 עם עליו נושא משה, בתורת כ:תךב המצות, מעשה ידי על זה, זולועולא

 צריכים והכל והבריאה הטבע בכל מישל והוא האלקים צלם אתישראל
 והנה ויצא, בפ' ב' חלק שמואל" "זכרון זה בספרי ועיין בקולו.לשמוע
 בני את כן גם ויחטיאו בשרים להאות התמכרו עול פרקוהמדינים
 וזהו ותורה. מצית עול עליהם יקבלו תשובה, עשו וישראלישראל
 שנלך בשעה כי יד, לשל ראש של תפלין קדמו שלא המדרש לנושמגלה
 לטעות אפשר אי כמעשה אבל יטעות, נוכל והמחשבה הכונהאחר
 מ~רר עמדו כן ועל המצות. כל את ולקיים לשכוור עצמם עלוקבלו

 ויבבה אלף מצדך יפול בהם, נתקיים כי עד גבוה, היותרבמדרגה
 את נשאו עבדין משה אל שאמרו הוא והוא יגש. לא אליךמיטינך
 איש. ממנו נפקד ולא המוחמה אנשיראש
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 מסעי.8רשה
 ישראל. בני מסעיאלה

 נוסע הוא גלותו שבעת יען ישראל, של ימצבו נאותה זופרשה
 תכף חנייהו, שבמקום אחד, במקום תקומה לו ואין לטקוםממקום

 במקומו וגם אחר. מקום ולבקש לראות מוכרח והוא מנוחה,הדריכוהו
 אצלו נמשכת וככה אחר. למקום בורח או ונוסע מנוחה לו איןהחדש
 ישראל עם הנה אלה כל ולאחר ישראל". בני מסעי "אלה זופרשה
 שבכל יען העולם, מן אותו העבירו לא ומלמוליו ונדודיו, וקים,חי

 ובל ימות לבל והמעודדו המחזקו החיים, סם את לו לוקח הואססעיו
 היא זו החיים וסם מכל, בכל כחו את תענה לא והדרך בנופליםיפול

 כלומר, הארון, בנסוע ויהי כתיב ובתורה הגבורה, מפי שקבלהתורה
 משה, ויאמר אז עמו, נוסע הארון אך לבדו, נומע אינו ישראלשעם
 מפניך. משנאיך וינומו אויביך ויפוצו ד'קומה

 משה, ויאמר הארון בנסוע ויהי ת"ר ע"ב קמ"ו ובתובממכת
 מקומה, זה שאין לומר ולממה למעלה סימניות הקב"ה לה עשה זופרשה
 מסעי. בפ' שמקומה נאמר דרוש דרך וע8"י בדגלים. מקומהוהיכן
 הארון, גם עמהם יסע ישראל שבמסעות הבאים, לדורות ציוויוזהו

 דרכים, בהולכי המצוי והנפש הגוף ומיגיעת חרוץ מכליון ישמרםוהארון
 במדבר. זה על שהכריז הראשון היהומשה

 מארצו, צאתו מיום בגולה נדודיו ימי משך בכל ישראלועם
 או מדעתו אם שנמע, ומקום מקום ובכל הזה, הכרוז את לפועלחוציא
 מקום עושה בואו מקום ובכל הקודש, ארון גם עמו נומע מדעתו,שלא
 ההיכל את שמה בנו לבבל, גלו בו. מונחת שהתורה הארון בעדחשוב

 לנו ונתן הרמב"ם משם יצא לספרד גלו בבלי. התלמוד זהוהמפואר,
 משם יצאו לצרפת גלו כספירים. המאירים מפרים ועוד החזקה ידואת

 יצא לרומי, גלו עליה. ולדרים לאר'ן שהאירו התומפות וכעלירש"י
 ובעל הרא"ש משם יצא לאשכנז, גלו הערוך. כעל 3תן רבנומשם

 ומהרש"א. ומהרש"ל ומהר"ם הרמ"א משם יצאו לפוילין, בלוהטורים.
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 יצחק ר' הגאון התניא, בעל מווילנא, הגר"א רבנו משם יצאו ללימא,נלו
 לעשות נ"כ אנו מוכרחים באמירקה שהננו עכשיו ועוד.אלחנן,
 כלומר הקודש, ארון בעד מקום שנעשה והוא הראשונים, אבותינוכמו

 ולדרים לארץ שיאירו ויהדות התורה נדולי ויצאו ישיבות 8השניסד
 ישראל. עם על ינינו ובזה וחכמתם,בתורתם

 ואתחנן.13רשה

 לבניך.ושננתם
 אדם שחייב כשם ב', הלכה א' פרק ת"ת הלכותדמב"ם
 שנאמד בנו, בן את ללמד חייב הוא כר בנו, אתללמד

 אלא בלבד בנו ובן בנו ולא בניר, ולבני לבנירוהודעתם
 על אף התלמידים כל את ללמד מישראל חכם כל עלמצוה
 למדו השמועה מפי לבניר ושננתם שנאמר בניו, 'שאינןפי

 שנאמר בנים, קרויים שהתלמידים תלמידיר אלובניר
 הנביאים. בניויצאו

 דברי על ד' ס"ק רמ"ה סימן ביו"ד מווילנא הגר"אורבנו
 את מסיק אינו אבל הנ"ל הרמב"ם דברי שמביאהמחבר
 ושננתם ספרי וז"ל הנר"א: מביא לבניר. ושננתםהפסוק

 1ג1'. תלטידים אלולבניר

 מדוע שהסביר ממטמקווא נ"י קלעמעם יעקב ר' מהרבושמעתי
 קאי בניך ולבני לבניך והודעתם התלמידים, על קאי לבניךושננתם

 בניך( ולבני לבניך והודעתם עצמו מהכתוב שמוכח ממה )חו'ן בניםעל
 בדרך אך הוא ידיעה דלשון התורה, שינון ויש התורה, ידיעת ישהנה
 וזה הענין. בגוף והעמקה יגיעה בלא המעשה, סיפור בדרךשמחי
 והמוח, השכל חדי אינם פשוטים, הם בניו אם אף לקיים אב כליכול

 : אומנתם. איןותורתם

 התורח יגיעת על התורה, בעמקות הבנת על קאי שינוןאבל
 שיחיח לבניך ושננתם ל' דף בקידושין דאמרינן וכמו בתורה, שנוןויחיה
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 תלמידים בתלמידים, אך להיות יכול אין יזה בפיך. מחודדין תורהדברי
 וךהיו התלמוד בים לשומ ויכולים היודעים השכל בחדי לבחוריכהל

 השגל, גסי הם כניו אם האב יעשה ומה בבנים, לא אבל.קשוננים,
 ישק.ושפתים

 אנשים הרבה רואין אנו אם פלא, כל אין זו השקפהומתוך
 שומרים אינם מקולקלים. מעשיהם מקום ומכל התורה, אתשיודעים
 לא קלה, ידיעה אך היא שידיעתם יען בדעות, חפשים הם וכןאותה,
 המעשה, סיפור כמו אך אותה יודעים בתוכה. עסקו ולא עליח,עמלו
 שבתוכה. המאור ואת שבה, התמצית לוזוכם קלמוולא

 ע"י התורה, שינון ידי על לפנינו מתראה אחרת מחזהאבל
 על גידים, ושם"ה אברים ברמ"ח והעוז, התוקף בכל לתוכההעמקה
 ודרכיה. מצותיה בכל הבנה וע"י התורה לימודידי

 מתקיימים תורה דברי אין הי"ב פ"ג ת"ת ה' הרמב"םוכדברי
 אכילה ומתוך עידין מוזוך שלומדין באלו ולא עליהן, עצמו שמרפהבמי

 שינה יתן ולא תמיד, גופו ומצער עליהן, עצמו שממית במי אלאושתייה,
 תנומה. ולעפעפיולעיניו

 אין באהל ימות כי אדם התורה זאת רמז: דרך חכמיםאמרו
 ועוד וגו'. החכמים באהלי עצמו שממית במי אלא מתקימתהתורה
 לי. עמדה היא באף שלמדתי חכמה לי עמדה חכמתי אף שלמהאמר

 וברוח. בחומר בשתים: האדם את מצלת התורה והבנת ויגיעהושינון,
 האיש של ושכלו מוחו את מחדדים החכמות כל אם כיצד?בחומר
 שמואל" "מנחת בספרי )ועיין גופו, ואת הלב, את לא אבל בהם,ההוגה
 מגדולי 'טהרבה ראינו והרי ההשכלה.( וחכמי התורה חכמיבמאמר
 )חכמות אף, בזעם ישראל את ורדפו מדות משחתי היו והמדעהחכמה
 זה לעומת הנה הארץ(, די נימ טבער מוח מענשענס דעם נטרבילדען
 ונעשה לבו, ואת גופו את האדם, את גם מקדשת היא הקדושההתורה
 תורה בראתי המגונות( התאות )וזה הרע יצר כראתי העליון,אדם
 לו.תבלין

 האדם, מחשבות את גם מקדשת הקדושה התורה כיצד?ברוח
 על יעלה ולא ובקדושתה, הנשמה, בנצחיות באלקים ויאמיןשיחשוב
 "אגלי בספר פירש ויפה ח"ו. בכפירה ופגול, זרה מחשבה שוםרעיונו
 צדיק, להיות "ומכשרתו" התורה בשבהי באכךת התנא כ:אמר עלמל",
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 וישאר האיסור את לגעול כלים הכשר מלשון הוא "מכשרתו"'טלשון
 בתוכה. ויגי;ה שינין של פרי זהו וכשר. ונקיזך

 שיטם מקום הישיבות, את לעזור לנן כמה זי השקפהומתוך
 הלומדים, התלמידים ומחודדים משוננים ונעי2ים ולומדיםיגעים

 .שראל את ששמרו הבצוריים הרוחניים ההומות המה הםוהישיבות
 וזעלכע פעסטונגען גייסטיגע די פון זיינ;ן ישיבות )די כיה.מלעשות

 הישיבות וגם אונטערגאנג(, פון פשלק א.דישען דעם פארהיט הטכעןזיי
 ההתבוילות רוב פי על )טמימי~אציע(. ההתבוללות בפני כתריםהמה
 הבר יהעשיר, העני להחזק. לדמות רוצה שהחלש יען באה,היא

 המה ש.שראל ומאחר יהרוב. המועמ הבית, לבעל האורחלהתושכ,
 מתבוליים כן ועל והנרים, האורחים והמועטים, החלשים המקומותבכל
 הצעירים.הם

 החוזק את מרבישים אז בה, והתדכקות בתורה ההבנהאבל
 החלשים. הם והם ההזקים אנו הדבר, ולהיפך והמוסר, הרוח שבחייוהעוז
 דר' לקמיה אתא כי ע"ב ז' בתרא ובבבא מזה. טובות תוצאותוהרבה
 אני כמגדלות" ושדי הומה "אני מהא ליה תימא לא מ"ט א"ליוחנן
 קט"1 ובזבחים הכמים. תלמידי אלי כמגדלות ושדי תורה זיחומה
 תתק"ד אצלו גנוזה '2היתה גנזיו בבית ל. יש טובה חמדה להםאמר
 ל;מו עוז ד' שנאמר לכניו, ליתנה וביק'ט העולם שנברא קודםדורות
 ייטראל. של מעוזן שהיא התורה רש"י ופירשיתן,
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 עקב.פרשה
 חוץ שטים בירי הכל חנינא רכי ואמר ע"ב. ל"גברכות
 רורש אלקיך ר' מה ישראל ועתה שנאמר שמים,מיראת
 ווטרתא, מילתא שמים יראת אטו ליראה, אם כימעמך
 להקב"ה לו אין אחאי כן שמעון ר' משום חנינאוהא"ר
 ר' יראת 'טנאמר שמים, יראת של אוצר אלא ננויובבית
 ראמר היא זוטרתא מילתא משה לגבי אין אוצרו,היא

 לו ויש גרול כלי ממנו שמבקשים לארם משל חנינארבי
 ואינו נרול. ככלי עליו רומה לו ואין קטן כקמן, עליורומה
 טילתא יראה וכי עומרת, במקומה הקושיא סוף סוף כימובן

 ישראל, מכל ואת את מבקש רבינו משה והלאזוטרתא,
 ומצינו זוטרתא. לאו מילתא יראה הלא ישראל ביתולכל
 'טיהא רצון יהי ואמר תלמיריו שכרך זכאי כן יוחנןלר'

 ע"ב(. כ"ח )ברכות ב"ו כמורא עליכם שמיםמורא

 תוכחה. ויש תוכחה, יש בעולם. תוכחות מיני שני ישהנה
 מילי פמומי שאך תוכחה ויש הנרצה, להתכלית שמביאה תוכההיש

 והוא: השומע. כלב נקלטת ואינה פרי, 'טום עושה ואין הואבעלמא
 גדולות מדברת וכלשון ועדה, קהל לפני מדברותיו נושא שאדםבשעה
 כי ופשעיהם פשעם, להם מגיד הוא וזדונם, שנגתם לאנשיםמוכיח
 הנהגתם, רוע באצבע להם ומראה למוסר, אזנם מגלה הואיתגברו,

 הקלות עבירות להם משמיע הוא בעקבן, דשים שהם העונותואת
 הוא אך בעיניו, זאת עוד ותקמן נפש, בשאט שעוברים מהוהחמורות

 בלב שלמה בתשובה וישובו ומעשיהם, דרכם שיימיבו אותםקורא
 להם. וימלח ורפאם ושבו המקום לפני עצמם ויכניעו כפוף וכראששבור

 הלולים וקודש תבואה פרי ועושים נשמעים דבריו אימתיהנה
 הוא וחסיד, צדיק בעצמו הוא מדברותיו 'טהנן'טא בשעה אימועי?לד'.

 זהיר בעצמו הוא השומעים, מקהל שתובע הדברים בכל זהירבעצמו
 דרך עפ"י הם מתוקנים מעשיו כל כעצמו הוא כבחמורה, קלהבמצוה
 נכנמים הלב מן היוצאים דברים בבהינה, היא מוסרו נועם ואזהתורה,
 תועלת. ומביאיםבלב,
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 :לחוץ, משפה אך הם דבריו המוכיח א. שהנ:אם בשעה אםאבל
 שמוכיח מהציבור תובע שהוא מה הדברים ככל זהיר אין לבדיהוא

 אז והטובה, הנכוחה מדרך עצמו :מטה הישרה מעות לבדו ה:אאותם,
 שומע מי ואין אליהם לב משים מי אין במדבר, קורא כק:ל ה2דבריו
 שניך, מבין קיסם טול אומר שהוא בשעה כי מלא, אחריו וקוראיםלו,

 מע:קצך. ולא מד:בשך לא עיניך, מבין קורה טיל לעומתואומרים
 פרשה קהלת רבה במדרש נאמר ככר כאלה מוכיחים מיניועל

 שהיה עקיבא רבי של חכמתו וכי יוהנן א"ר בזויה", המסכן "חכמתט'
 שהוא זקן כגון דבריו, ומסכן שיושב זקן זה אלא היתה, בזויהמסכן
 ל:קח, והוא שוחד תקח לא מכיר, והוא פנים תכירו לא ודורשיושכ
 אוי השופטים, שפוט בימי ויהי וכו', וכו' מלוה, והוא ברבית תלוהלא
 לחנם ולא ע"ב(. ט"ו בתרא )בבא שופטיו את שש:פטים לדורלו

 )ערכין להוכיח שיכ:ל מי הזה בדור יש אם אני תמה טרפון ר'אמר
ט"ז(.

 שבתוכחות, והאמיתית הגדולה והיא תוכחה, מין עוד ישאבל
 התוכחה ;ולמות, ומרעיש רמות מדבר מפה נשמעת לא הזאתוהתוכהה
 המרגיז אש, להבות חוצב ובקול ואיום, אדיר בקול נאמר לאהזאת
 אבל חרב, כמדקרות ב:טים ובדברים חזק בטון נאמרה לא ולב,כליות
 בנחת אך המטרה, אל וקולעת דבריה עושה הזאת התוכחהלהיפך,
 בשעה והוא, וברחמים. בחמד ובהדר, בהוד ובנעימות, ברוךובמרגוע
 טובות המדות וכל מהעם המורם איש באמת והוא איש, ר:איםשאנו

 הן המלה, מובן במלוא אמת ואיש הולך, ישר איש הוא בן,נמצאות
 בדיב:ריו, ישנה לא דעלמא חללא כל ובעד צדק, שלו ולאו צדקשלו
 ורוצה הבריות לטובת משתדל הוא וסולח, חונן ומטיב טוב אישה:א

 טיבותיה מחזיק ולא נפיק ושייף עייל ושייף ועניו, סבלן הואבתקנתם,
לנפשו.

 לקח נותן הוא כן גם שלו, הטובים ובמעשים כזה אישהנה
 ודברים אומר באין היא זו תוכחתו אבל דורו. לבני מוכיח כן גם הואלעם,
 בגדר היא תוכחתו כל למרחוק, קולו המשמיעים האופנים שריקתבאין
 זהו ואומר מכריז הטובים מעשיו ידי ועל תעשו, וכן תראו ממניכזה,
 כזו ותוכחה הימים. כל לכם לטוב תעשו, אשר והמעשה בה לכוהדרך
 נפש חדרי בתוך עמוק עמוק נכנסה והיא הלב על היא מתקבלתבאמת



 פיין הלוי מנהם שמואלהרב78

 וילך טוכים מעשים יעשה שהוא האדם כחות על פועלת :היאפנימה,
 ימפעולתם אדם כני ממעשה הבאה כזו תוכחה על כי ישרה,כדרך

 משמיעה. ראיה וגדויה לפקפק ואין להרהר איןהרצויות
 "מנחת כספרי ד'" וחייול ד' "קידוש כדר:ש אמורה מלתיוככר

 מובא ז"ל, מדזבנא יעקכ ר' מהמ"מ ז"ל הגר"א רבנו שנשאלשמוא7"
 ישפיע אופן ובאיזו השפע יבוא דרך באיזה תזריע פ' יעקכ" א"הבס'

 קטנים כלים אשר גד:ל לכלי משל 17 והשיב ד:רן, לבני גם מיראתוהצדיק
 אז גדותיו כ7 על נתמלא הגדול הכלי כאשר בע"כ צד, מכל אותוסובבים

 הוא אשר עוד כל אבל 'טאציו, הקטנים אך יגיע עוד 'טתשפוך מהכל
 דאמרינן מה וזהו שאצלו. הקטנים אל יגיע שיא כש"כ נתמיא יאב;צמן
 הטובים מעשיהם ידי שעל היינן הרבה, :עושים מ;ט א:מריםצדיקים
 פרק באב:ת זהו :כן ה;ם. בקרב פועך.2 הם גופא הדכר בזהתמיד
 הרבה. ועשה מעמ אמורראשון,

 ושפט הפסוק את ס"ד, דרוש 7עת.2 בינה בספר פירשויפה
 כך: יפירש אר.; ל;נזי במישור והוכיח ד7יםבצדק

 המשיח, מיך ה:א הזה הקדוש המלך מגדוית כי הנכיאאסר
 שאצל מה כי האנושי, המין כטבע שהוא מה כהפך כעניניו יהיהשהוא
 שפתים, מ:צא שום בלי ממש בפועל :ע'טהו ואמירה דבור יצטרךאנשים
 באמירת לא הדלים ישפוט הוא כי זזה וכו'. דכרים :אין אומראין
 איש זבא', אתה פייני איש לאמר כפי: המשפט :בברורהדין
 מעשיו זבכל פעולותיו בכך בעצמן, שהוא אלא הייכ, אתהפלוני
 הנמצא צדק באותו וממילא וגמ:ר, המח7ט הצדק תמידיעשה
 שיראו מה אדם כל כלב חזק רושם יעשה כי זולתו, את ישפוט יב:אבו
 להתקרכ יצטרכו ולא מעוקל דכר ש:ם מ;שות :יתרחקו מהצדקכו

 מאליו. נ;שה המשפט :נמצא יראן, ממני כי טענה, ש:ם ביטביללמשפמ
 את בן הנמצא בצדק שישפוט המשיח מלך ב: שהשתבח מה הואוזה

 מה איוכ מאכר הוא והוא וכ:'. נל:ם 7ומר שיצטרך מבליהדלים
 דבר הוא האדם שעושה היושר היות ;ם נ7ומר יישר, אמרןנמרצ:
 :דברים. א:מר שום הוצאת שם אין כי קול, השם;ת בלי בפועךנעשה
 הנמצא הי:שר מן היוצאים שהאמרים המשך, נעימות ע"ד א:מרמ"מ
 יריעו כאילו גדו7 קיל משמיעים וחזקים, נמרצים אמרים הםכאדם,
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 יוכח ומה כמוני, עשו לאמר אדם בני באזני דבריחם ויכננן יצריהןאף
 עצמיכם מצד הבא מנם כשהוא התוכחה הוא זעצום גדיל 2מה מכםהוכח
 מצד המוכיח מאליו עצם. הוא שלכם, הגוף יהיה דיכור שוםמבלי

 מילים הלהוכח הכי בלאו כי בכם, הנראים והישרים הטוביםהמעשים
 מחשבות לחשוב תצרכו להוכיח שכדי בעיניכם נראה האםתחשובו,
 כונת השומעים ב~ב תקות למען המליצה ביופי ומלין דבריםלחבר

 להבל נואש אמרי לרוח באמת כי נוהלים, אתם וכזב שקרהתוכחות
 מתקשם הבלתי הוא מהניאע: הבאים והדבורים המאמרים יחשכוורוח
 המשמיע העיקר כן ואם בשומעים, רושם שום יעשו לא כי המעשים,ביופי
 עצמה. והמעלה היושר פועו והוא גדולה הברה וקול ברכהקול

 לאותם הכונה היא זוטרתא מלתא משה לגביה אין הביאורוזהו
 המעשים כל ראו הם אליו, קרובים והיו משה עם תמיד שהיוהאנשים
 הטובים מקךטיו הנה המוב. לבו מערכי כל והבינו משה, שלהמובים
 יראה היתה להם שגם עד שלהם, בגופים ונקלטו הרבה כך כלהכריזו
 בהקדמה. דבורה תומר במפר ועייז זוטרתא.מילתא
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 ראה.פרשה
 וכתך ובנך אתה כחגך ושמחת הסדרה בסוף ראהבטדר
 וב9' בשעריך. אשר והאלמנה והיתום והגר והלויועבדך

 בשעריך ואכלו ולאלמנה ליתום לגר ללוי ונתת תבאכי
ושבעו.

 מתגלה אז צדקה בעניני אדם בני כמעשה מתבונניםכשאנו
 למכביר כםף שיתנו כאלו אנשים יש זה, במקצוע שונים טבעיםלפניניו
 אנשים ולתמך לגדל והוא והיטכלה, תורה על ורק אך חפנים,ובמלוא
 בישראל למאורות שיהיו תלמידים להעמיד והשכלה, תורה בעלישיהיו
 ונתבעים, תובעים ומעשים עושים הם זה ובענין העם. בראשויעמדו

 צדקה, עניני בשאר אבל מצוא. עת בכל תעמולה ועושיםמשתדלים
 ועוד נופלים, ולסומך ערומים, להלביש חםד לגמול דל, על לרחםכמו
 גדולה יבקרירות נפש בשויין מתיחסים הם אלו, צדקות מעניניועוד
 להם. שייך הדבר שאיןכמו

 עומקים אך הם כלומר אלו, ממעשה היפך שמעשיהם אנשיםויש
 למרי לרוחה פתוחים בתיהם לחמם, ירעכ לפרום כמו אלו, צדקהבעניני
 צדקות עניני בכל לבכם, בכל משתדלים הם יום, קשי לאנשיםנפש,

 והשכלתם אמונתם שתורתם אלה בידי להחזיק הדכר כשבא אבלשונות.
 ואינם ריאים שאינם כמו ומומים חרשים נעשים הם בזה מלאכתם,היא

שומעים.
 העומקים אלה לכל הדעות פירוד רואים אנו כן גם אלוובצדקות

 ממוכים הם עירם עניי עירם. בעניי אך שתומכים אנשים מאלה ישבהם.
 ולבלי בטובתם ולהתעניין לעםוק בדכר מחויבים עצמם ומוצאיםללבם
 ולפעמים דואגים, הם אין אחרת :יר עניי בעכור אכל ובצמא. ברעבימותו
 ולמה בעיר, עניים המרים וכי יפה, באו למה עליהם במרוניא כאיםעוד
 אנשים ויש כאלו. ותביעות מענות ועוד והמנוחה, המרגוע להפרבאו

 להם ויפיקו יפות פנים בסבר אותם יקבלו אחרת מעיר ל:נייםשדוקא
 מקבלת יותר אורהים הכנמת וגדולה אורחים, הכנםת מצות יזהונפשם.
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 עליהם ובאים זעם של פנים מפיקים הם עירם לעניי אבל השכינה.פני
 שונות. וכטענותבטרוניא

 הדרך ןנו יאירן הם דברינו בראש לנן שהצכנו הפכוקיםאבל
 מיני הש~שה את מחתינהו מחתא כחדא התורה והישרה,הנכונה
 בית בעניני עמקו הלוים כי תורה, החזקת זהו ללוי, ינתתצדקות:
 ליתום )אמיגראנט(; נכריה מארין הבא האיש זהו לגר,המקדש;
 שצריכים התורה משתדלת כולם ובעבור עירך, עניי זהוולאלמנה,

 צריכים אך כלבד, זה ולא ושבעי, בשעריך ואכלו ולהחזיקם להםליתן
 ובנך. בתך כמו ולשמחם ונפש רצון להםלהפיק

 שדנשכ(ימ.פרשה
 וראית אויבך על למלחמה תצא כי ששי, פרשהבשופטים

 עמך אלקיך ד' כי מהם, תירא לא ממך, רב עם ורכבסוס
 לאמר העם אל השוטרים ודברו וגו'. מצרים טאריוהמעלך
 לביתו לשוב ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האישמי
 נטע אשר האיש ומי יחנכנו 'אחר ואיש במלחמה ימותפן

 ויספו וגו'. איטה ארש אשר האייט ומי וג~'. חללו ולאכרם
 הלבב ורך הירא האיש מי ואמרו העם אל לדברהשוטרים

 כל שם ועיין בלבבו, אחיו לבב ימס ולא לביתו וישובילך
הפרשה.

 במערכות והליכה קריאה והנהגת מדר וממתכלים רואיםכשאנו
 ישראל עם במלחמת והליכה קריאה מדרי ובין טנו, בזטנינוהמלחמה

 אשר שופטים, במדר ד' בתורת קוראים שאנו כמו רבנו, סשהבזמן
 ושונים ביניהם, ויחלק יפריד ותלול גבוה הר הלא דברנו, בראשהצבנו
 שבפה ומה מרחקים, בפה מקרבים, זה שבמדר ומה קצה, אל מקצההסה

 אנשי הגבורים, צבא מאנשי הוא הוא פה סקרבים. זו במדרמרחקים
 לביתו. וישוב וילך לנפשו חפשי נעשה הוא ופה בארץ, אשרהשם
 הוא ופה לו, המביב בכל חתיתו המפיל הלוחמים מראשי הוא הואפה
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 פח כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא במערכה, מתראה ואינו אחורנסוג
 מאחרון הוא הוא ופה המזדינים, הראש:נים מהחלוצים הואהוא

 וחנית. חרב נשק פורקישבאחרונים,
 כך: הוא אלה בימינו המלחמה בשורות והליכה קריאהוסדר

 לזה, זה המתננדים הצדדים שני של ארוך ומתן משאאחרי
 השוה לעמק לב:א יכולים וכשאינם שלפניהם, המסובך העניןבדבר

 החרב בינם, מפשר החרכ אז זה, על זה ומענותם ריבותםבדברי
 ועל רוממה ידו המנצח הצד כי ותביעותם, לסכסוכיהם מוףיעשה

 וכה המנצח, צד את רצון ומשביע עצמו מכניע והמנוצחהעליונה,
 תרועה קול נשמע ואך במדינה, מלחמה מצב וכשהוכרז הדכר.נגמר

 אזרחי לכל פקודה מוציאים אז תתחיל, שמלהמה וסימן לאותבמחנה
 שיבואו אומרת זאת. מולדתם, לאר'ן חובתם וימלאו שיבואוהמדינה
 ארצם על להגן חרבם וישלפו המלחמה צבא בשורות הכןויעמדו

 נקבע הזאת, הפקודה של הכרוז ואחר מגן, מ~חמת או תנופהבמלחמת
 הקרואים כל את ויבדקו שיבחנו מנוסים, רופאים של מועצת סודתיכף

 במנם בשרידי ואינם במעיהם כחם אם ושלמים, בריאים הם אםלמלהמה,

 ואם לרמימים. אותו ויכו לאחור השונא את וידפו ועוז בכח להגןשיוכלי
 ולדבר לילך וראוי כריא שהוא היינו יטוכ, אותו מצאו הרופאיםמועצת
 שום בזה מועיל אינו והממשלה המדינה חוקי לפי אז בשער, אויכיםאת
 מלהשתתף חפשי :להיות עצמו לפמור אמת~א וכל נפש ופדיוןכופר

 לב, על משימים ואין ממתכלים ואין דבר, וללא לחנם יהיהבמלחמה,

 תשאר במלחמה הלקח: ידי ועל רכים, ועסקים ובנים אשה לו ישאם
 הרבים ועמקיו ויתומות, יתומים ובנותיו ובניו חיה אלמנהאשתו
 בתהו ויעלה ושממה ציה לו אשר וכל ואבד:ן לממיון ילכו שלו,ועבודה

 אם ביתו, אל ל'2לום אותי פומרים סהקרואים מי את אך דרך.לא
 למלחמה לילך אתו כחו ואין חולה שהוא אותו מכירה הרופאיםמועצת
 מלהמה. מאורעות של והכבדים הקשים החיים רזנאי כלולמבול

 לעם שהיה במלחמות ונגלות נראות כאלו מחזות כן לאאבל
 ותמונות לכאן, באו חד'מות פנים להם. מביכ שונאיהם עםישראל

 שכל אנו, שומעים נעימות וזמירות זה, אופק על מתרא:ת עיןמרהיב:ת
 בדעתו תלוי והדבר היה. יכול בקרב, מללכון עצמו לפמורהרוצה
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 ע"ז. קשות אתו ודובר בו מוחה מי ואין לא, או לילך אםוברצונו,
 שיעשה המעשה ואת בה לילך הדרך את לפניו מראים עודואדרבה
 בנה אשר מי הלא כי עצמו, ולפטור לפניו שהעמיד לממרתו לבואבכדי
 חללו ולא כרם נטע אשר ומי לביתו, וישוב ילך חנכו ולא חדשבית
 לכיתו. וישוב ילך לקהה ולא אשה ארש אשר ומי לביתו, וישובילך
 לביתו. וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש מי אך בזה דיולא

 הלבב ורך הירא אומר עקיבא רבי ע"א מ"ד סומהובמסכת
 ורבי שלופה. חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינוכמשמעו
 ואפילו שבידו, מעברות המתירא זה הלבב ורך הירא אומר הג~ילייומי
 המ~חמה, מעורכי עליה וחוזר בידו היא עברה לתפלה תפלה ביןשח

 בגללן. שיחזור אלו כל את התורה לו תלתהלפיכך

 רוצה שהיה מי כל הנה הגלילי יומי לרבי ובין עקיבא לרביובין
 בקשרי ~עמוד שירא לומר לפניו יש ה~א כי יכול, היה עצמולפמור

 שיעמוד מי אין אלו ובדברים ודי. עברה, איזה לו שיש אוהמלחמה
 שהרי אומר, שהוא הדבר שקר וכי בפיו נכונה שאין אותו ולתפוסנגדו
 אמת אם אחריו ולדרוש לחקור יכולים ואין ללב, הממורים מדברים הםאלו
 הבחירה את בידו ומסרה נתנה זה בצווי בעצמה והתורה לא. אוהוא
 בידו הברירה ואחד אחד שלכל הדבר, שכן ומאחר לחיוב. או לפמוראם
 בביתו, ושלם חי להשאר או כמים, דמו לשכוך ןחדול, או במלחמה לילךאם
 שבאמתלא רבים היו ודאי הלא אצלו, וחביבים יקרים ואיש איש כלוחיי
 את השאלה, תתעורר מאליה כן ואם מללכת. עצמם פמרוזאת

 אחד כל בידי שיש אם , האויב עם להלחם המלחמה במערכות שלחומי
 זאת? ממשלחת חורין בן ולהיות עצמו לחדולואחד,

 המחנה רק אם צדם על יהיה שהנצחון התורה הבמחת כפיאבל
 ושקר איש, יגבר וחיל בכח ולא דכר, ערות בם יראה ולא קדושיהיה
 תצא כי וכסדרה נפשם. ממות להציל יראיו אל ד' ועין לתשועההמומ
 אויביך ולר~רן להצילך מחניך בקרב מתהלך אלקיך ד' כי רביעיפרשה
 ואם מאחריך. ושב דבר ערות בך יראה ולא קדוש, מחנך והיהלפניך
 הנצחון אם חרב ושלופי מזוינים מצעירים הזאת המחנה כל לנו למהכן

 נפקא אין אז אתנו מתהלך וכשהקב"ה המחנה. בקדושת אךתלוי
 הבמחנים אם הרפא, או הוא החזק מעמ, או העם הוא רב אםמיניח



ש
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 וכדרך הסבע בדרך המתנהגת מלחמה מעניני ועוד במצרים,או
 הארין.כל

 נשאו עבדיך משה אל ויאמרו חמישי פ' מסות בסדר כתיבוכן
 כזאת הנראה איש. ממנו נפקד ולא בידנו אשר המלחמה אנשי ראשאת
 ועם עם שבהלחם הארין על אדם ד' ברוא מיום כמהו הנ.טמעאו
 וכעבור אחד, איש אף היל יפול ולא מהלוחמים, אחד בצד נפקד יהיהלא
 בזה ארצה. צרור אף משלהם נפל ולא שלם יצאו זכות איזה בעבורמה,

 בהם, אין ושכולה ו' ופרק ד' פרק השירים שיר רבה במדרשמבואר
 התחיל מדין ממלחמת כשחזרו שעה באותה בעברה מהם אחד חשדשלא
 בארוכה. שם ועיין לשבחן,משה

 עברה מן והזהירות הקדושה כח מגיע היכן עד אנו רואיםהרי
 גבורתו כחו תלוי ובטהרה, בקדושה היינו שבזה, מאחר והנה עריות,של

 והשופטים שהסנהדרין הדבר מובן כן על ישראל. עם שלונצחונו
 ועוז תוקף בכל שישמרו הדברים לאלה לב לשים צריכים היווהמלכות
 של גדר פורין ויהיה בעריות פרוין מהם מי יהיה ולא ישראל,במחנה
קדושה.

 מאמר על יצחק קהלת בספר נעלה ביאור ראיתי שלפנינוובענין
 לפני דוד אמר כך אני, חסיד כי נפשי שמרה לדוד ע"א( ד' )ברכותחז"ל

 אגודות אגודות יושבים ומערב מזרח מלכי שכל אני חסיד לאהקב"ה,
 לבעלה. אשה לטהר כדי ובשליא בשפיר מלוכלכווע ידי ואניבכבודם,
 : כן( היא כוונתו אך לשונו אין שזה )הגם כך בדרך הנ"ל בספרוביאר
 וחזק, רב צבא בחיל בגשמיות, אך נצחונה שכח ומלוכה מלוכהדכל

 מלחמה, מכשירי ובהרבה ונשגבים, גבוהים בחומות בים, אדירובצי

 ע"י ל;תים בינה יודעי וחכמים מלחמה, סלומדי ובשרים אוכלוצרכי
 והמדינה המלכות ראשי על החוב בזה מוטל כן על ועצות,תחבולות
 ולעת מצוא שלעת נכון, בסדר הכל שיהיה אלו דברים על ולפקחלהשגיח
 ויהכות שערה מלחמה להשיב לפניהם ומזומן מוכן הכל יהיההצורך,
 אחור. האויבאת

 מעל ימעלו אלו ענינים על הממונים והמדינה המלכות ראשיואם
 יכתוצאות ובאמונה, בדיוק תפקידם אחרי ימלאו ולאבמשלהועם
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 ויהיו חרב לפני ונסו אותם ~הרודף עורף שיפנו כזו בהנהגהמחויבוו:
 למאה הי"ד שנות של במלחמה שקרה וכמו מנצחים. ולאמנוצחים
 בשליחותו והזיד בנפשו, טשם טשם רוסיא בצבא המלחמה שרהנוכחית,

 והוכר בקהל, קלונו ונגלה המלחמה, מכשירי כל הספוק כדי הכיןולא
 אלה מעשיו ידי שעל וקצף, בזיון וכדאי מולדתו, בארין ובוגדלפושע
 ונכנע הרומים, צבא של והכבד הרב מחנה כל לטמיון ירד דעתווקלות
 בעצמו הצבא ושר בארץ, נהיתה ושערוריה ושמה לעפר, עד עוזםגאון
 שיאות כמו אותו ושפטו לחיוב, דינו ויצא ובפלילים במאסרהובא
 ובליעל. עולה לאישלשפוט

 בפנימיותם, אך תלוי ונצחיותם גבורתם שכל ישראלובעם
 ישראל, עם של וכח קיום מוד מונח הדברים שבאלה ובמהרם,בקדושתם

 ע"ז להשגיח המלכות וגדולי ישראל ראשי על החוב בזה מונח כןעל
 האויב את יכריעו והם רוממה תהיה ישראל שיד בכדי עיניםבשבע
 ומאודו, נפשו לבו, מכל ישראל שאהב המלך דוד ואדונינולפניהם.
 באמונה, משלחתי את מלא כן על ובאשרם, כהצ~חתם רוצהוהיה

 הדבר ~הוציא ביכלתו היה מושלים שבמ היה שבידו המלכותוכראש
לפעולות.

 יישבים ומערב מזרח מלכי שכל בעצמו המלך דוד שהתפארוזהו
 ממשלתם כה את לחזק שברצונם והיינו בכבודם, אנודותאגודות

 בכדי אבודות אגודות ועושים עוד עם הם מתאגדים כן עלומלכותם,
 לך תעשה בתחבולות כי קרב, וביום הצורך בעת נפשם עללעמוד
 ישראל עם של נצחונו שכח שבהיות עמדי כן לא אני אבלמלחמה.
 אשה לטהר כדי וכשליה בשפיר מלוכ~כות ידי כן על בקדושה, אךתלוי

 ישראל עם יהיה הדברים ובאלה וישרים צדיקים של דור ויהיהלבעלה,
 בארוכה. לעיל ובארנו שכתבנו וכמו במלחמותיי,המנצח
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 נצבים.פרשה

 קרוב כי עד וגו', היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוהגי

 אתה כלומר לעשותו, ובלבבך בפיך מאור הדבראליך

 ענרה היא ואיזו מצוה היא איזו ולירע להבין תוכלבעצמך
 להלן. שאפרשוכמו

 שנהנו שמחים וכו', לב וטוב' 'סמחים לאהל.הםוילכו
 ע"א(. ל' )שבת השכינהמזיו

 לפרוש. לו שקשה אך ררכו ומר 'טרע נעצמו יודע הרשעכי
 ביתו(. לבני הגר"א)אנרת

 הוץ הנה וחושך. אור ומומאה, קדושה ורע, מוב ועברה,מצוה

 ומה לעשות מחויב שהאדם מה אותנו, תלמד הקדושה שתורתנומה

 ובאיזה אור, ישכון דרך באיזה עברה, זה ודבר מצוה, זה דבר לו,שאסור

 הם ממאים ואלו בהם, עצמך וקדש הם קדושים אלו עניניםחושך,

 הם אדם, על שמומל מה ופעולות המעשים וכל מהם, עצמךופרוש

 וזוית פנה לך ואין משה, בתורת ודעת מעם בטוב ומפורשיםמבוארים

 אש להבות הוצב ובקול ;ליהם, דעתה שמה לא שהתורה מהבחיים

 2:עדות. יהיה פניו אנה לאדם ותורהמפקדת

 תכונתם, עד ולבוא מעשיו כל לברר הוא יכול כעצמו האדםהנה

 ויש עברה. היא ומה מצוה היא מה רע, הוא ומה לפניו מוב הואמה
 הנכון הדרך הוא איזה ושכלו בדעתו לשקול ומא,נים פלס להאדםלו

 שכל ~עבירה, סצוה בין .,ט גדול חילוק הלא והוא, המקולקל. דרךואיזה

 אפי~ו אם הנה לחבירו. בינן והן ליטמים, בינו הן עושה 'טאדםמצוה

 בחוין. וארי קשות, ההתהלות זכל לפניו, הדבר קשה עשייתובתחלת

 ורוחני נפשי עונג :מוצא מזה הוא רצון 'טבע המצוה עשיית לאהראבל
 כתהלת לפניו קשה יותר שהמצוה מה וכל אופיר, בכתם יסולא לאאשר

 עשייתה. ~אחר זעוננ שמחה יזתר מקבל הזא כן כמו חנהעשייהה,
 הנאה ימקכל בה ה:א רזצה עיטייתה בהחלת :אם עברה, כן לאאבל

 אבל אחד, רגע על למביקיטתו בא :ח;כור הגס הומרן ממנה,זמניח
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 ישחק, היום מאשר יבכה ומחר שניו בחצץ יגרום הלא המעשהלאחר
 האדם, את שולל הרע היצר מוליך וכה הלב. על ומכה זה, עלומתחרמ
 וסוף כעם, של פנים ואח"כ שוחקות, פנים לאדם מראה הואמתחלה
 העולם. מןשמורדו

 שהאדם מעשה כל אחר תבחנו, בזאת הלא הדבר שכןומאחר
 שעשה הוא אות שעשה, מהמעשה רצון שבע אם ויבחון. יראהעושה
 המעשה על נוקפו לבו אם אבל אנשים, או אלקים המשמח מובדבר

 מלוי-תאותו, ידי עי רעה, מעשה ועשה בפח, שנפל הוא סימןשעשה,
 משנתו כשהקי'ן כן ועל לסבה, כשור אחריו שהלך יצרו פיתוי ידיועל
 רשעים וזהו: עשה. טוב לא על כפיו ויספוק יתחרט משכר:תןופכח
 נכשלים כאש, בהם :בוער עליהם יצרם בתקפם כי חרסות,מלאים
 בתשובה. יהרהרו ומעשיהם דרכיהם כשחושבים ואח"כבעברה
 חומאים ומתחרמים, חוסאים הזונה מדרכיהם ךפרוש להם שקשהומחמת

 בתעלולים ינקופו שנה על ושנה יום על ויום חלילה, וחוזרומתחרמים
 מביא לבוא לעתיד ע"ב נ"ב סוכה ובמסכת ילכו. ובשגעוןכאלו

 נדמה צדיקים הרשעים, ובפני הצדיקים בפני ושוחמו הרע ליצרהקב"ה
 והללו בוכים הללו השערה, כחום להם נדמה ורשעים גבוה, כהרלהם

 כזה, גבוה הר לכבוש יכולנ: האיך ואומרים בוכים צדיקיםבוכים,
 הזה, השערה חום את לבבוש יכולנו לא איך ואומרי2 בוכיםוהרשעים

 וכו'.וכו'
 ידע אז המעשה לאחר הוא לזה שהבחינה שכתבנו כפיהנה

 לכבוש לאדם עולה בנקל יא הדבר אבל עשה, רע או טזב אםויכיר
 העולם נועם את לו מראה הוא כי הרע, יצרו על חילים ולגבורתאותו
 לאחר אך התבל, ממנעמי מעם יהנה הוא שגם עצה ומשיאוהזה

 יכול פנימה, נפשו בבתי גדולה מלחמה ואחר חקר ובהעמק הנפשחשבון
 ומאחר כרשתו. נלכד ואינו כאש בקרבו הבוער הרע יצרו את לנצחהוא

 המלחמה כן על בקולו, שמע ולא היצה"ר של ברשתו נלכד לאשהצדיק
 ושומע יצרו אחר שמתפתה הרשע אבל כהר. עליו דומה הזאתהגדולה
 וגופו, חומרו בסוב ומתענג נפש, בש"מ תורה איסורי עך ועוברבקולו
 להאדם לו ואין ימודה, בשקר שהתאוה הוא רואה המעשה לאחראז

 הרע יצרו את נצח לא ואיך ורגעית, מועמת הנאה אך כלוםממנה
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 ואין צערו וגודל לבו מנהמת הוא בוכה אז השערה, הוט כמו קטןבדבר
 לו.מנוה

 בצהרים. כשמש דברינו בראש המאמר לנו יאיר לזחוכשבאנו
 ושתו ואכלו יום עשר ארבעה המלך שלמה אצל עשו ישראל בניהנה

 האכילה אך שהעיקר רשות של בשמחות הנה נפשם. כטוכוהתענגו
 לאהר לא אבל המשתה, נעת מעשה בשעת אך הם שמחיםוהשתיה,

 וראשיהם ויגעים עיפים לכתיהם שחוזרים כעת ושתו שאכלו לאחרכן,
 ושומעים זה. על מתהרטים דרובא ברובא אז הלא סחיר, סחורכגלגל
 כחגים ימיהם 'טעושים מאנשים כאלה קובלנות פעמים הרבהאנו

 המשתה לאחר לנו נשאר מה ומתרעמים הם טוענים ושתהבאכול
 לאהליהם וילכו הכתוב מעיד שלמה בשמחת אבל התענוג.ולאחר
 היו לביתם שהלכו כעת ושתיה אכילה לאחר והיינו לב, וטובישמחים

 יותר סימן לך אין הנה העולם. שמחות משאר היפך שמחים, כןגם
 היתה אך לבד, ושתיה אכילה של שמחה היתה לא יטהשמחהמזה

 בספר ראיתי הרעיון )עיקר השכינה, מזיו שנחגו מצזה שלשמחה

 רצון(.אמרי

 בשמואך הפכוקים את שמבאר מנחם צמח בספר ראיתי זוובדרך

 לשאול אשר המעיל כנף ויכרות שאול. של מעיל כנף כריתותבענין
 לשאול, אשר כנף את כרת אשר על אותו דוד לב ויך כן אחרי ויהיבלאט
 היום זה לו אמרו דוד של שאנשיו להיות שהוא הצובאות מראותופירש
 ועשית בידיך אויביך את נותן בעצמי אנכי הנה אמש אלקים אמראשר
 רצונו היה. כך אם לנסות רצה דוד עשה מה בעיניך, ייטב כאשרלו

 לבי הכנף בכרות אם לומר וכו', כנף את ויכרות ויקם כדבריהם,יתברך
 זאם ובבשרו, בעצמו ליגע ד' בעיני שרעה מכש"כ יד, שולחי עלנוקפי
 אותן דוד לכ ויך בכרתו והנה וירא זה, הוא מד' כי יודע נוקפי לביאין

 במשיה ידי אשלח ולא מד' לי חלילה לאנשיו ויאמר אז נוקפו, לבושהיה
 על עוד גם ומה המעיל, כנף על עלי נוקפי שלבי רואה אני שהנהד',

עצמו.
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 וילך.פרשה
 ולמען י'טמעו למען והטף והנשים האנשים העם אתהקהל
 דברי כל את לעשות ושמרו אלקים ה' את ויראוילמדו

 הזאת.התורה

 למה טף לשמוע. באות ניטים ללמוד, באים אנשיםאם
 ג'(. )חגיגה למביאיהן, שכר ליתן כדיבאין?

 בנינו החדש. דור וחינוכי הישן דור חינוכי וההוה.העבר
 עתה ובנינו ובישיבות, מדרשים בבתי בהדרים ונתגדלושנתחנכו

 וכבוד גדולה יקר כמה הוי! המודרנית. ההשכלה ברכי עלשמתחנכים
 מווילנא הגר"א הישן. המדרש בית חינוכי העבר מדור בנינו לנוהנחילו
 סלנטר ישראל ר' חיים, החפץ ז"ל, מקאוונא אלחנן יצחק ר'הגאון
 אלקים בתורת מעינם כל אך אחרת, בשפה וכתוב קרוא ידעו שלאועוד,
 איה והרוח, התורה ענקי אלה וחוזינו. נביאנו של בהשפהחיים,

 הנה הדת. ומאורי מורי אלה עליהם, נשען ישראל בית אשרהעמודים
 ולתרומיות נפשם לטוהר תורתם, ולרובי נשמתם לגודל גרםהרבה
 עוד ממנה. יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער וחנוך החינוך,מדתם,

 מדרשות, ובתי כנסיות בבתי ערשותם את הוריהם העמידומקמנותם
 קדושח, דברי אך שיאזינו בכדי חיים, אלקים תורת אך שישמעובכדי

 היה. בקדושה אך וגדולתם וחינוכם ולידתםוהורתם
 חייב להתעמף בלולב, חייב לנענע היודע קטן ת"ר מ"בובמוכה

 לומדו אביו לדבר, יודע תפלין, לו לוקח אביו תפלין, לשמורבציצית,
 את יחנך צריכים שההורים מורים אלה כל וכו', שמע וקריאתתורה
 שכר, הרבה והמביאין ההורים קבלו החינוך טרחת חלף אבלבניהם.
 לבבם בכל וקיימו שבתורה המאור את לתוכם מפגו הבנים בהיותכי

 את להוקיר ידעו כן על שבה. והמצות הדינים כל ונפשםמאודם
 שמחה וכמה בה, כתיב ימיך יאריכון למען ואמך אביך את וכבדהוריחם
 הישר בדרך ד' בדרך הולכים בניהם את בראותם ההורים קבלוונחת

 ועיין ה'. ברך לזרע הכירום רואיהם וכל ואנשים, אלקיםהמשמחת
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 ואלה מרפון. דר' באימיה הירושלמי בשם ע"ב ל"א קידושיןכהוספות

 דורם, בני ועל להם הקרובים על לטובה הרבה השפיעו הרוחגדולי
 במושבותם. אור היה ישראל בניולכל

 הנה להוריהם. הבנים היום מנחילים ואנחה יגון צער כמהאבל
 חתחתים המלאה בדרך עקלקלות בדרך הולכים הזה מדור מהבניםהרבה
 יתגודדו, זונה ובית און פועלי הכרת עם הם אורחים נגף.ואבני

 בעבור והכל קדרה. כשולי ישראל פני את משחיתים הםובמעשיהם
 בניהם את לחנך ההורים השכילו לא מקמנותם שבעוד בעבורמה,

 והיינו והמוסר, היראה בדרך והמצוה, התורה בדרך ולהדריכםולהנהיגם
 ולחיוועם הימים כל להם לטוב ובישיבות, תורות בתלמוד אותםלשלוח
 מאוד נאמנו כן ועל בסופם. להם משתלם ידיהם ומפועל הזהכהיום
 למביאיהן. שכר ליוען כדי באין, לטה טף לעיל, הגמראדברי
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 האזינו.פרשה

 מיטפט. דרכיו כל כי 8עלו תמיםהצור

 על בדרכו האדם יפגוש נגף, ואבני חתחתים, מכשולים,הרבה
 סקרים הרבה עם הוא מתנגש העולם לאויר בצאתו ותכף החיים,מפתן
 סידור רוע : והוא התוצאות. הן ר"ל לכפירה אשר ונוראיםקשים
 אובד וצדיק ברשעתו מאריך רשע לו, ומוב רשע לו ורע צדיקהעולם,
 והאדם האדם. לשכל מובנים אין אשר ענינים הרבה מעין ועודבצדקו,

 כדברים ופתרון נתיב ימצא שלא באשר אך רעה, לתרבות יצא הדעתקל
 האלה.הסבוכיס

 וכי האדם, בני ומחשבות מערכות בידעו מותו יפני רבנוומשה
 ומעיקרא האזינו, בשירת הזך לקחו נתן ע"כ מבקשים, הם תואנהאך

 ולא דובים לא ימודן, נאפם הם והמענות הקושיות וכל פירכא,דדינא
 ודעת זה, בפמוק נותן הוא ברורה ותשובה סקצתו. ויא מיניה לאיער,
 כאשר חכמים" "עמרת במפר שמבאר כמו והוא מללו, ברורשפתו
 משי חתיכות לוקח החיים איך בעיניו ויראה חיים אך כמיל אישיבוא

 ויצעק לחתיכות, אותה גוזז ובמספרים כסף עשרות כמה עולהשמחירה
 שמחירה משי התיכת תאביד מדוע עושה, אתה מה החיים עלמרה
 אין ובער לכמיל אשר אליו ויאמר ממני החייט ויצחק כסף, לכמהעולה
 ימים בעזד לביתי תבוא וכאשר שלמה, בלתי מלאכה לפניומראים
 בהדרו. וכלול שלם כגד מהחתיכותותראה

 ברצונו קצרים, ימיו אשר והבער הכסיל האדם להבדיל הואכן
 הסבות ואת תכלית, בעל בלתי שהוא בעולמו ד' של פעולתו אתלדעת
 הדבר שיוציא עד בשנים מאות כמה ולפעמים שנים כמה ד' שממבבמה

 על ולהתחכם לדעת ברצונו ימים וקצר העין שתום והאדםלפעלו,
 ידבר ד' פעולת את יבין לא וכאשר היוצר, מעשה ולהכין ד',פעולות
 תמים הצור בשירתו, לדבר רבנו משה יחל וע"ז השגחתו. עלסרה
 ונבין פעולתו את נדע אז רק ונגמר, תמים תהיה פעולתו כאשרפעלו,

 ואמונה. בצדק מעשהו וכל משפם, דרכיו כלכי
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 לבן משל אחרי, בהפמרת מיעקב כוכב בספר שמבאר כמואו
 משדו יצא ולא ובריח, דלרזים נבוהה, חומה בין מעולם ישב אשרכרך
 קרה אחת פעם וקצירה. זריעה חרישה, השדה, עבודת לראות לעירחוץ

 האדמה, ובוקע פולח אכר איך וירא הכפרים, באחד להיותמקרהו
 דשא בירק המכוסה האדמה פני את יקלקל כי המראה, עלוישתוסם
 ביניעה לו בצע ומה יפה שדה הלקת בידים מאבד ואיך למראה,נחמד
 לקח כי מזו. גדולה פליאה עוד ראה והנה דבר, פשר מצא לא עודזאת.
 הזה, הדבר על מאוד ויתמה האדמה, פני על ויפץ חמים או דנןהאכר
 ומאבדם למאכל הראוים דברים בקחתו כמשתגע, בעיניו היהוהאכר
 בתמהונז, עודנו והאיש שבועות כמה ויעברו באר'ן. להפילםבידים
 הזרוע, ככר כל פני על עשבים צמחו כי השבועות בהמשך ראה כיעד
 הזה, הדבר לי נודע אכן בלבו, האיש אמר אז מאוד. עד ונעימיםיפים

 למען תבואתו, את ולפזר האדמה את לחפור זה כל האכר עשה כן עלכי
 לסראית עליו להתעננ למראה הוא מוב אשר הזה העשב לו יצמחאשר
 העשכים כי שבועות משך בעוד ראה אשר ואחרי בתוכם. ולמיילעיין
 ברור, לדבר ההוא הרעיון בדעתו נתאמת אז לשבלים, ויהיו למאודנדלו

 אבל כלום. זה אחר עוד ואין האכר, כונת תכלית הם האלה השבליםכי
 את ויקצור בידו, וחרמש מנל עם האכר יצא כי עוד ראה הזמןבהמשך

 כי והתבונן ינהנ, כשגעון כי האכר על להתפלא חזר אז השבלים.כל
 כי ראה זה אחר כונתו. תכלית אל הגיע לא ועדיין האכר בדעתמעה
 ויחבום במקלות, אותם וידוש לגורן, הנקצרים השבלים את האכראסף
 כל את הבין אז שערים. מאה וימצא שזרע התבואה גרעינימהם

 מעשהו, ממרת היו והשבלים העשב לא כי ותכליתם, הקודמיםהמ~ךמים
 ראה אשר אחרי מקומו אל האיש נסע אלו אבל היוצאת. התבואהרק
 עבר אלו או בלבו. בתמהון נשאר היה החרישה את ההתחלה,רק

 זה כי להאמין בשוא נתעה היה השבלים או העשב צמיחת אחרימשם
 על עמד אז סוף, ועד מתחילה שם בשבתו אבל האכר. חפץממרת
האמת.

 ראשית רק ראו אשר הראשונים הדורות כי מאליו, מובןוהנמשל
 ולא באו לא מאשר התכונים הדורות או עמו, עם ד' עשה אשרהמעשים

 להם נחשכו זר כמו והענינים בתמהונם, מתו כן על דבר, אהריתראו
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 יבוא עוד באמת אבל המעשים. כל סוף עד מ~ראות ההבטחהמחוסר
 הקודמים, המעשים כל יתבררו ואז האמתי התכליוז ~אור יצא אשרמועד
 האחרון. התכליר2 נארג יהד כולם ידי ועל נרצה, תכליר2 היה לכולםכי

 כשהפעולווז פעלן, תמים הצור בשירהו: רבנו משה שאמרוזהו
 הסוף, עם ההתחלה שיראו בתמימות יהיו הקב"ה שלוהמעשים
 והוא משפם, דרכיו כל כי יתברר נם ואז אחריתם. ועדמראשיתם

 הוא. וישר וצדיק עול ואין אמונהאל
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 הברכונ וזאתפרשה

 ":ראל בנ' את האלקים איש משה ברך אשר הכרכהוזאת

 אבין א"ר האלקים, איש מהו ד"א ובמדרש מותו,לפני
 האלקים. ולמעלה מחציו איש ולמטהמחציו

 שהוא כלומר אדם, שהוא עצמו על חושב איש אם זקללה.ברכה

 הצדקה לו יש כן ועל מחומר, קרוין שהוא אשה, יליד שהוא ודם,בשר

 הטעדנים. מכל :ליהנות האר'; ממוב לאכול הגוף צרכי בכללהשתמש
 זכות עצמו על מלמד ואנשים ד' נגד וחמא הישרה על עבר אםוכן

 חמא כן ועל הטוב, על חילים הגביר שבקרבו והרע בו, מוכןשיצר

 רואה חבירו חמא על כן ועל אוקים, כמלאך דן הוא חבירו ואתופשע.

 והוי הורונו חז"ל אשר ותחת כמזיד, השוגג ואת כהרים הרים צלאת
 הנה חובה, עליו ומלמד ההיפך את הוא עושה זכווז, לכף חברך אתדן

 ובכל פונה שהוא פנה בכל כי ממנו, גדול יורזר קללה לך אין כזהאיש

 ברכה. ולא קללה אך יביא שיעשהמעשה

 אנו רואים ובמעשיהם, אדם בני בתהלזכות מתנונניםוכשאנו

 חבירו ואת עצמן את שחושב ב( הנ"ל. כמו א( : מדרגות ג'בהם
 וחושך ואור למחצה, אך מתוקנים כזה איש מעשה ואז בשוה,שוה

 לעצמו לו שנוגע שמה ג', מדרגה יש אבל בערבוביא.טשתמשים

 ונהנה הזה עולם בתענוגי הוא ממעמ כן ועל למלאך, עצמו אתחושב

 על אף שעבר חמא כל ועל מחיתו, כדי ההכרחיות את אךמהעולם
 הוא ולעצמו חזק. והיותר גדול היותר כחמא בעיניו הרי קלחמא

 רואה לחכרו אבל חובה רואה לעצמו מקיל, הוא לאחרים אבלמחמיר,

 יליד שהוא כלומר לאדם, חושב הוא חבירו שאת וביען יעןזכות,
 שם איש איזו ואם בזכיתן. להפך יש כן ועל מחומר, קרו,ן והואאשה

 פונה שהוא פנה בכל כי בו, ברכה אז זו, והנהגה דרך ומשק;ת לקולו

 משה את המדרש מסמן ובצדק ברכה. אך יביא שיעשה מעשהובכו

 מלאך; היה לו נוגע שהיה שמה יען מלאך, וחצי איש הצי שהיהרבנו

 ובכל זכות, עויהם תמיד ;מד הוא ישראל, 'טל ומשאם מרחם סבלהוא

 אותם חשב ישראל את אבל מלאך. של כחות בו רואים שעשהמעשה
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 אצל לא עיניהם שאלו אשר וכל ושלו מן להם הוריד כן ועלכאנשים,
 הרע. יצר להם ויש אנשים ה2 כן על כימהם,

 נתאוה טה מפני ת"ר הנמרא, של המליצה ונשגב רמה מאדומה
 לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול ובי ישראל לאר.ן ליכנםמשה

 ישראל בארץ ישראל נצמוו מצות הרבה משה אמר כך אלאמטובה.
 אותם להוריד הוא רוצה ישראל בעד הנה ידי. על שיתקימו אנכיורוצה
 עצטו בעד אבל מטובה, ולשבוע מפריה שיאכלו בכדי ישראללארין
 בארץ, התלויות המצות את יציקיים בכדי ישראל לאר'ן ליכנםרוצה
 לו שאין למלאך, החזיק עצמו שאת מזה גדול יותר אות לך איןוהאם
 חושב הוא ישראל ואת הנפש. צרכי עם אף הגוף צרכי עםחשבון
 לאכול הגוף בעניני בעבורם דאנ כן ועל חומר, קרוצי לאנשיםאותם
 יכול הוא משה בעד אך נאותה הברכה כן ועל מטובה. ולשבו;מפריה
 המדרש ומפרש האיקים. איש משה ברך אשר הברכה וזאתלברך,
 ומחציו לו, שנונע מה מלאך ולמעלה מחציו שהיה יען משה, ברךמדוע
 וישרח טובה הנהגה עם כן ועל ישראל. לבני שנוגע מה איש,ולמטה
 לברך. משה יכול היה באמתכזו

 הפמוק את שמפרש יצחק קהלת במפר ראיתי לעיל דברנוולפי
 יישירו ועפעפיך יביטו לנוכח עיניך לך: לך בפ' והוא ודעת, מעםבמוב
 נראה ועפעפים, העינים בריאת על ונתבונן נשקיף דכאשר והואננדך,
 הם ועפעפים לראות, הוא העינים דפעולון בפ;.לתן, הפכים שנישהם

 תכלית והנה יראו. לבל בעדן ומםככין ה;ינים, את מכמיןאדרבה
 ולישר דרכיו להימיב עצמו, על תמיד ויביטו יראו דעינים הוא,הבריאה
 לשון עליו ולדבר זולרזו על מלהסתכל לסכך העפעפים ופעולתנתיבותיו,

 רק כן, עושה אינו האדם אכן ומדותיו. ועניניי תהלוכותין עלהרע,
 לנפשו, חובה רואה אדם ואין בעיניו, ישר איש דרכי כל כילהיפך,
 שלמה כונת הוא וזאת וגו'. וחקרו, יעמוד ידבר, רעהו דרכי עלואך
 שפתים ולזות פה עקשות ממך המר שם אמר הקודם דפמוק ע"ההמלך
 עליך, פיהם וירחיבו הבריות ידברו שלא נא תראה ר"ל ממך,הרחק

 בעצמי אנכי הלא אחרים, לבחינת לו מה וזאמר ולא ז"ל, רש"יכדפירש
 תוכל לא אחי, כן לא אמר ע"ז מוב, לא ואיזה המוב דרך איזהיודע
 לנוכח עצמך, על להביט שתכליתן עיניך כי עצמך, בחינת עללממוך
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 פיין הלוי

 שתכליתן ועפעפיך חברו דרכי על ר"ל נוכח, גוף על רק יבימויביפו,
 עצמך, נגד ויכמו יישירו ר"ל נגדך, יישירו זולתך על מהמתכללכמות
 לילך תרצה אם לזאת מאור מוב בעיניך הוא עושה שאתה מהוכל

 אם עליך הם יאמרו מה זולתך, לבחינת הוכרחתי והפוב, הישרבדרך
 עצמך. בחינת ולא רע או מובדרכך

 לאףגטרגט והוכגסהועתק
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