
 

  לקראת שבת לכו ונלכהלקראת שבת לכו ונלכה
 ר הברכהר הברכהווכי הוא מקכי הוא מק
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אשר יאמרו המושלים בואו ונצא השדה , כי זה כמה נכסוף נכספנו בכליון עינים. נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה
 ה"בעזשיעמוד , רבנן ותלמידיהון בצוותא חדא ברוב פאר והדרשבת התאחדות לעשות את השבת , לקראת שבת מלכתא

  .לזכרון ימים רבים

, ט"לה נשים לנגד עינינו את המטרה ותכלית הנרצה בשבת קודש הבעליתח, את העיר בדרך העולה בית קל כצאתנו
והם "בקודש בדרך נעים ומתוק א שאמר לפרש כדרכו "ל מפרימישלאן זיע'ק רבי מאיר"של הרה' והוא כדמתאמרא משמי

מפני . 'אז אינו יודע דרכי ה –לא ידעו דרכי , אינדערהיים –כאשר אדם הוא בביתו  - ם"וה) ה"תהלים צ" (ילא ידעו דרכ
, אזי אינו משים על הלב לעבוד את בוראו, ועולם כמנהגו נוהג בלי שום שינוי, שכשאדם יושב במקומו המורגל אצלו כבר

משנה התנהגותו כיון שאינו רואה מאומה  ואינו, שהרי דרכו כבר רגיל אצלו ,כ אצלו"י מוסר אינו פועל ככשמעו דבר' ואפי
ולבו פתוח  ,בשינוי רשות שלא כהרגלו הכל נראה אצלו מחודש ,כ כשנוסע מביתו למקום חדש"משא. והכל הוא בסדר הישן

לקח  ,לשמוע אמרי נועםלהתחזק יחד ו ,ם השבת קודשכ יצאנו עלי אורח לערוך פה את יו"וע. יותר לקבל כל דבר ששומע
 .מ לשמור ולעשות ולקיים"ללמוד ע, א"י הדרשנים החשובים שליט"ע ,טוב על כל ימי חיינו

ידוע , ודיבוק חבריםמרעים  במסיבת, שבת קודש בהתוועדותיום שבתון  ה יוםאנו נכנסין להאי יומא שביעא כאשר
', וכו' גודל התועלת ושכרה וכוש בזה בספרי קודו כאשר האריכ ,עד למאוד היא ולהמעלת התוועדות והתאחדות גד ,ותדע

לנעום  ק"שבאמת ראוי היה להתאסף בכל ליל שב, מעט מן המעט מה שכתבו בזה ישראל גוי אחדכאשר העתקנו במדור 
 'פ שבת א"שנערוך עכ ,שיש לנו בשבת זו 'יאת הזכולהכיר להתבונן  ישכ "א ,בזמירות שירות ותשבחות למלך קל חי וקים

 ,לנצל את ההזדמנות להתאסף יחדועלינו , כראוי מיד נגאלין' ל אלמלי שמרו ישראל שבת א"ואמרו רז, בצוותא חדא
בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם אז הוא , ראשי עם ףויהי בישרון מלך בהתאס) 'ג ה"דברים ל(פ "י עה"כדפרש
ה "אשר יעקב אבינו עאת א לפי דרכו "ספרי הקודש כמ רבים וכמו שפירשו, ו עבודתינו בגלות המר הזהוזה ,ל"עכ ,מלכם
ז נוכל "ורק עי ,ד יחד"ף ולאגו"שבאחרית הימים העצה הוא להתאס 'האספו ואגידה לכם אשר יקרא באחרית הימים'אמר 

  . לעמוד איתן נגד כל רוחות הזמן

 'ת אחים גם יחד"הנה מה טוב ומה נעים שב'ואסמכוהו אקרא , הזמן גרמא לזה ביומא דשבתא וביותר
אות  שבתמובא בתורת אבות (ק מקוברין "הרה ביארוכמו ש', שאז טוב ונעים לשבת יחדיו ולשיר שירת דודים לפניו ית ,

 ,יום ראשון הוא זוג לשני' פי[ ,ה לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת"אמרה שבת לפני הקב) א"ר פי"ב(ל "חזמה שאמרו ) ט"ל
ואמר , כ"ע ,זוגך תב תהאה כנסת ישראל "אמר לה הקב] זוג תואין לה ב אבל שבת יום השביעי נשאר יחידי, ושלישי לרביעי

והוסיף  ,שבשבת מצוה להתכנס, זהו בן זוג לשבת, ם ויושבים גם יחד"מה שישראל מתכנסי –ת ישראל "כנס ,הפשט ל"הוא ז
אבל הנפרד איזה , להשפיע כל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות ,דזוג יכול להוליד תולדות, עליה הדברי שמואל מסלאנים

  .מחותן הוא עם השבת

ליקוטי (ע "ק רבי דוד מלעלוב זי"י מה שאמר הרה"עפ, בשבתות הללו פרשיות סיפור יציאת מצרים בה שלישיה ועוד
ולא  דלפי פשטות המאמר היה ראוי לומר ',לתת תבן לעם וגו סיפוןאלא ת) 'ז' שמות ה(הפסוק  לפרש) שמות' דברי דוד פ

חירות ' כי ידוע שפרעה הניח להם יום א, ק באה לרמז לנו"אך התוה, 'תאסיפון בא' מפני מה כתיו, תוסיפון לשון הוספה
ק להתאסף ביחד עם משה לשמוע "שבוהיה דרכם ב, ה בחר להם יום השבת למנוחה"ומשה רבינו ע, משעבוד העבודה

ז "ועי, ופרעה לגודל רשעתו ראה והבין שמחמת שהם נאספים יחד יוסיפו דעת ביראת אלוקים, תוכחת חיים ודברי אמונה
לתת ' ן לעם"לתת תב, 'לבל יתאספו עוד בלילי שבתות, לשון אסיפה' עוד ן"תאסיפולא 'כ גזר "ע, א בקרבם"נכנע כח הסט

משתעשין בהם ומלמד שהיו בידן מגילות , תכבד העבודה על האנשיםפ "וכדאיתא במדרש שמות עה', הה לעם "דעת ותבונ
ובספר קרבן  ,ק יחד"אל ישתעשו בשב ו"ואל ישע, שיעבדו אף בשבת תכבד העבודה על האנשיםואמר פרעה  ,משבת לשבת
עושה נחת רוח גדול ' י שידע שאסיפת יראי הע שפרעה גזר גזירה זו מפנ"ה מרימנוב זי"רצ' זה בשם מרן הק' העני הביא פי

להתאסף בכל פעם אנשי  ,והוא רמז ומוסר גדול להתאמץ בדבר הזה, ויכולים לבטל בזה כל גזירות קשות ורעות,  למעלה
  .לשם שמים' יראי ה

י "ל שלא עבדו בנ"ן דס"ש הערוגת הבושם דלהרמב"כידוע מ, כ בזכות השלום והאחדות"ישראל ממצרים ג ונגאלו 
, א לתרץ שהקישוי השעבוד השלים שיצאו לפני הזמן"ז א"ולפי, אלא לקחו אנשים לעבודה חליפות חודש או יותר, ברציפות

כ תמיד לא "וא, צרת חבירו יותר ממה שהוא היה עובדוהיה מיצר ודואג ב, אבל כיון שכל אחד ואחד ראה שעבודו של חבירו
  .בזה נשלם השעבוד, ולא מצאו מנוח כלל, נחו ולא שקטו

באחריות  ,ל"וז ויחי' ש הישמח ישראל פ"תיק מענכון לה, ם ימי תשובה ותיקון המעשים"בימי השובבי דינומבעו 
  .אז עיקר טהרתן של ישראל הוא על ידי אסיפת ישראל בלב אחד לאביהן שבשמים ,הימים כאשר אין מים להעביר טומאה

 ימי, סיפור יציאת מצרים בפרט בפרשיותובשבת קודש  –באחרית הימים  –הרי לפנינו גודל הענין להתאסף 
  .ט"בשבת זו הבעל שמתכוננים אנחנו לקיים את כולם בשלימותוכמו  ,ם"השובבי

לקבל כל , שנוכל להגיע אל התכלית הנרצה כאשר נערוך שבת עילאה מחוץ לעיר ,ואנו תפילה לנורא עלילה
ולחזור לעיר בצרורות מלאים , שר נאספו ברכות נכספואכי אמונים , השפעות שירדו מארובות השמים בהאי יומא קדישא

  .ןאמ, במהרה בימינו, א בראשינו"ומלכינו מרן רבינו שליט, עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו באנפין נהירין, כל טוב

  ישראל גויישראל גוי
 אחדאחד
, , , , , ,    

 ה "אז ואגוד, ל"אם תהיה ביניכם אחדות כנ
שבת (כמו גיד אחית , אגודה הוא לשון המשכה, ם"לכ

פסחים (' כדאיתא בגמ, ולכם הוא לשון מזונות, )א"ק
ה "וזה שאמר יעקב אבינו ע, וחציו לכם' חציו לה) ח"ס

אמשיך לכם השפעות אם יהיה ביניכם אחדות , לבניו
משנה ' עוקצין פרק ג(וכדאיתא בסוף משניות , טובות

אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקדוש ) ב"י
     .ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

)אור ישע פרשת ויחי(                                                        

]אם איש יהודי רגיל , ]הבית אברהם מסלאנים
אז גם אחרי פטירתו , ק בשבת אחים"לישב בשב

ק שכל "כשמגיע שב, פ רוב צריכים זיכוך בגיהנום"שע
והוא אומר את אחי אנכי מבקש , חייבי גיהנום נחים

ברי שמניחים לו לילך למסיבת , כהרגילו בכל שבת
ק ואין ספ, ז בשבת"מרעים שהיה רגיל בה בעוה

לא נותנים לו כבר מהם ) גוטע פריינט(שידידיו 
' אפי, אכן אם אינו רגיל בכך, ק לחזור לגיהנום"במוצש

.                                                             מסופקני אם יהיה לו יתרון זה, אם הוא רגיל ללמוד
  )תורת אבות(                                                                      

  מפה הדרכי התשובה  שאמר בשם אחד
נאום פירוש על הפסוק , ע"זי' ט הק"מתלמידי הבעש

, אלקים מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו' ה
 עודוהדקדוק מבואר דהלשון קשה מאי זה דקאמר 

ת "ופירוש שבעת שיקבץ השי, אקבץ עליו לנקבציו
אז יעשה קיבוץ , ינו את נדחי ישראל עמובמהרה בימ

מיוחד לאותן החסידים שעשו בעולם הזה קיבוץ 
והתוועדות בלילי שבתות וימים טובים בדיבוק חברים 

מקבץ אלקים ' והיינו דקאמר נאום ה, אצל רבותיהם
קיבוץ מיוחד  ועוד אקבץ עליו, בכלל נדחי ישראל

  )יקריםשיחות (  .ז"לאותם שנתקבצו יחד בעוה לנקבציו

 נחנו , )ב"ב ל"במדבר ל( נחנו נעבור חלוצים
כולנו , )ב"מ' איכה ג(לא סלחת ' פשענו ומרינו אתה ה

נראה לפרש לפי , )א"ב י"בראשית מ( נחנו' בני איש א
היינו שלא שמרנו , ו פשענו"נחנמה דאיתא בספרים 

לא ' אתה הז "ועי, ה"את השבת שהוא יום מנוח
שאם שמרנו השבת השומר שבת כהלכתו , סלחת

, והעצה לזה הוא, ז כדור אנוש מוחלין לו"עובד ע' אפי
שנשמור את יום השבת יום , ם"ו נעבור חלוצי"נחנ

ם רומז כמו שאומרים רצה "ותיבת חלוצי, ה"מנוח
י "ועיקר שמירת שבת הוא ע", ו ביום השבת"והחליצינ

וזאת , וישראל גוי אחד, כי שבת נקרא אחד" אחדות
שלא שמרנו , ו פשענו ומרינו"נחנ, תורת המסורה 

וחרבה עירינו , לא סלחת' אתה הי זה "וע, השבת כראוי
לשמור את , ם"ו נעבור חלוצי"נחנ, שמם בית מקדשינו

רומז , כולנו בני איש אחד נחנוי "ע, יום השבת קודש
, כי בזה נתקן ונשמור שבת כראוי, על אחדות

 א )  אמרי נועם(                                                  

ת אותיות בֶ ֶש  '
ַשָבת



 ב  נגווקוראי ע   , , , , , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,

י "שע, אמר ם"החידושי הרי
העשר מכות זכו ישראל לקבל עשרת 

כי , הדברות על הר סיני במתן תורה
, בכל מכה מהעשר מכות על פרעה

, א וכוחות הטומאה שעמו"נכנע הסט

ז זכו "ועי
ישראל להזדכך לקבל 

 ואמר, בסינידיבור אחד 
שצריכים ללמוד העשר מכות בעיון "

, ד"עכ, "נמרץ כהויות אביי ורבא
 אוהב ישראלובאמת כן מבואר ב

תנו ' ידבר אליכם פרעה וגו כי', שכ
הנה תיבת לכם הוא  ',לכם מופת וגו

ושמעתי מפי , לכאורה מיותר
ר "מוהר' ר הרב הקדוש כו"אדומו

כי הנה מעשי כשפים  ,ל"אלימלך ז
בעיני מי  רק חידוש נפלא הוא דבר

אבל , שאין לו היכולת לעשות כזאת
בעיני המכשפים בעצמם אין הדבר 

מפני שהוא רק אחיזת  ,לפלא כידוע
אבל הנסים והנפלאות  ,עינים

הוא בעיני  הרי ,י הנביאים"הנעשים ע
ולזה , כ לפלא ומופת גדול"עצמם ג

היינו  ,ם מופת"כי יאמר פרעה תנו לכ
שתעשו דבר כזה שיהיו בעיני 

ובזה אדע , כ למופת ופלא"עצמיכם ג
, כי הוא דבר ניסי וחכמות אלהות

צת בהעשר מכות ניסים כ נעיין ק"ע
  .יציאת מצרים

  

  

  למה זה ועל מה זהמכות אלו ' י

, בעשרה מאמרות של עשרה מכות אלו
רבו בהם הדעות למה זה ועל מה זה היו מכות 

וכל המפרשים יצאו ללקוט , אלו באים עליהם
  , טעמים איש לפי שכלו

מכות , ד רמז"הכלי יקר מפרשו בעיקר ע
בעון שאמר פרעה לי יאורי ואני עשיתנו  היאור

, ובעון השלכת הבנים ליאור, )'ט ג"יחזקאל כ(
הדגים היה בעבור שרצו לבטל מישראל ומיתת 

באו  צפרדעים, ברכת וידגו לרב בקרב הארץ
על , 'לא ידעתי את הויאמר ' על אשר כיחש בה

כן באו 
הצפרדעים שידעו את 

שמסרו נפשם על קידוש שמו ', ה
כי הודעת , והיאור שרץ אותן הצפרדעים', ית

והם אמרו שהיאור , בעל דין כמאה עדים דמי
באו עליהם לפי שכל  כינים, ותיש בו צד אלה

הבאים מן הזיעה , בעל עבודה קשה מלא כינים
, המצויה מתוך התעמלות והתחממות הגוף

לפי שכל , ומה שנעשה עפר הארץ כינים
והוא , עבודתם היתה בשדה דהיינו עפר הארץ

כ עפר הארץ הביאה "ע, שגרמה להם הכינים
באה עליהם לפי  ערוב, הכינים גם על המצריים

כמו , שתעבדו בישראל שנמשלו לחיותשנ
, )ט"י' א(כי חיות הנה  י על הפסוק"שפירש רש

לפי שהשבטים אנשי , במקנה מצרים היה דבר
ועתה החליפו , מקנה היו בבואם מצרימה

אומנתם בעבודת חומר ולבינים וממילא נפסד 
 שחין, כ מתו כל מקנה מצרים"ע, מקנה שלהם
, מבעליהןשהפרישו נשותיהן  לפי, באה עליהם

את פרעה ' וינגע הכ הכו בשחין כמו שנאמר "ע
) 'א ב"ר מ"ב(ל "ופירשו רבותינו ז ,על דבר שרי

 ברד, שלקה בשחין שהתשמיש קשה לו
על אשר חטא בקול , לאזנו' וקולות השמיע ה

ולפי שלא רצה , אשר אשמע בקולו' מי הואמר 
בעל כרחו את ' כ השמיעו ה"ע' לשמוע בקול ה

אם מרצון טוב לא רצית לשמוע לומר ש, קולו
, באה עליהם ארבה, עתה שמע בקולו' בקול ה

והרבה ארבה את לפי שרצו לבטל מישראל 
כ "ע, ואמרו פן ירבה) ז"ב י"בראשית כ( זרעך

כי לשון ארבה משמש על , שלח עליהם ארבה
לפי שגרמו לישראל , באה עליהם חושך, הרבוי

 כמו שהצפינו את, להצפין את בניהם בחושך

' י בקרקע כדאיתא במס"וכן נבלאו בנ, משה
לפי , באה עליהם מכות בכורות, :)א"י(סוטה 

  .שרצו לאבד בנו בכורו ישראל

ה "ששילם להם הקב', והרבינו בחיי מפ
שעבדו הם , בעשר מכות הללו מדה כנגד מדה

לישראל לשאוב את מימיהם מן היאור שהיה 
לפיכך היו מימי , משקה שדותיהם וכרמיהם

מעוררים ישראל ממשנתם היו , היאור לדם
ומקימים אותם ממטותם בלילה לעבוד עבודת 

ביא ה, י צועקים מתוך כאב לב"והיו בנ, פרך
' שנא, עליהם צפרדעים בחדריהם ועל מיטותם

והיו הצפרדעים  ,ובחדר משכבך ועל מיטתך
מישראל מרחצאות  מנעו, מקרקרין ממעיהם

לפיכך הרחישה , והיו הכינים מצערים אותם
מצוים להם צודו לנו חיות  היו, אדמתם כינים

 היו, לכך הביא עליהם ערוב, כגון אריות ודובים
לכך שלח , ת מקניהםמשתעבדים בהם לרעו

משתעבדים בהם להחם להם  היו, בהם דבר
היו , הביא עליהם שחין שבערה את גופם, חמין

היו , הביא עליהם ברד, סוקלים אותם באבנים
הביא , גוזרין עליהם להיות כורמים בכרמיהם

מסגרים היו , עליהם ארבה להשחית הפירות
אותם בבית האסורים בבתי כלאים ובמקומות 

להרוג  חשבו, הביא עליהם חושך, החושך
בני ' שנא, ה"ישראל הנקראים בכורו של הקב

  .לפיכך הרג בכוריהם, בכורי ישראל

ה "ישתבח שמו של ממ, ובמדרש איתא
ה שהביא המכות על פרעה וחילו "הקב

שכן דרך מלך בשר ודם הבא , כטכסיס המלכים
הוא מונע מהם  תחלהלהלחם עם מלך אחר 

ה בתחלה סכר להם אמת "כך עשה הקב, המים
, שהפך מימיהם לדם והיו מתים בצמא, המים

מביא עליהם קולניות וחילות מרעישות  כ"ואח
, ברעש גדול במצהלות סוסים ומרכבות

מרעישין הלב ומקרקרין בני מעיו של אדם 
ה הביא עליהם "כן עשה הקב, לגודל הפחד

 כ"אח, משמיעים קולצפרדעים שהיו שורקים ו
כן , מביא עליהם רובי קשת לירות בהם חצים

ה הביא עליהם כינים שהיו נכנסים "עשה הקב
מוסיף ושולח גדודות  כ"אח, בגופם כמין חץ

, עמים רבים מארצות רחוקות ומלשונות נכרים
והם חיות , ה הביא עליהם ערוב"כן עשה הקב

, רעות מן המדבר במינים רבים חלוקים זה מזה
מתקרב יותר ושולח  כ"ואח, השחית את הכלל

להם רוכבי סוסים לרוץ סביבות הארץ להרגו 
, ה הביא דבר במקניהם"כן עשה הקב, המקנה

מתקרב יותר ומביא נפט בריח רע  אחרי כן
ה "כן עשה הקב, מאוד להרוג חילות האויבים

מתקרב יותר  ואחרי כן, הביא עליהם שחין
להרוס ומביא ומשליך עליהם בליסטראות 

ואחרי , ה הביא ברד"כן עשה הקב, חומת העיר
כן עשה , מתקבצים החיילות להכנס בעירכן 

ה הביא עליהם ארבה חיילו הגדול "הקב
שנכנסו תופשים  כיון, שכיסה את עין הארץ

, את אנשי העיר ונותנים אותם בבית האסורים
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מכה את כל הגדולים  כ"ואח, וזה החשך
  . ור בארץ מצריםומת כל בכ' וזהו שנא, שבהם

  

  י"האם היו המכות אצל בנ

רבים אומרים כי המים , כתב האבן עזרא
היו ביד המצרי אדומים כדם ונתלבנו ביד 

כ למה לא נכתב אות זה "א' וק, הישראלי
ולפי דעתו מכת הדם והצפרדעים , בתורה

, והכינים היתה כוללת המצריים והעבריים
י שחפרו בקרקע "והחרטומים היה להם מים ע

וכן שאר המכות היו אצל , סביבות היאור
שמפורש בכתוב שהובדלו ' חוץ מג, ראליש

 ',והפלתי וגווהם ערוב דכתיב , מהם ישראל
בין מקנה מצרים ' והפלה הובמכת דבר כתיב 

י "רק בארץ גושן אשר שם בנובברד כתיב  ',וגו
  .ד"עכת, ברד' לא הי

, ל"ע הנ"וכתב האבי עזרי על דברי הראב
ל כי ממכת דם "אנו אין לנו אלא דברי רז

נכרי וישראל שותין ' ואפי, אלנתעשרו ישר
ומן הסתם , חציו דם וחציו מים' הי' בספל א

וכידוע ידי [תלמיד טועה כתב הדברים האלה 
' ל כמו שכ"ע ז"זרים שלטו בכתבי הראב

וכן , ]ש"ע עיי"ג מערכת ראב"א בשה"החיד
אמנם לדבריהם יקשה , ל"דעת כל המפרשים ז

ל מדוע העלים הכתוב נס "ע ז"קושית הראב
לא כזה שהיה במכת דם שהבדלו ישראל נפ
מצרי וישראל שותין בספל ' עד שאפי, כ "כ

שלא מצינו , חציו מים וחציו דם' אחד הי
וטעמא בעי שהעלימו , דוגמתו בכל המכות

  .הכתוב 

פ "ל כתב במכות ערוב עה"ן ז"והרמב
בעבור ', והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן וגו

איננו פלא , היות המכות הראשונות עומדות
אבל מכה , שיהיו בארץ מצרים ולא בארץ גושן

שכאשר יעלו החיות , זו הוא מכה הולכת
ראוי בטבעם שיבואו גם ' מהררי נמרים הי

לכך  ,בארץ גושן אשר היא מכלל ארץ מצרים
הוצרך לומר והפליתי את ארץ גושן שתנצל 

ל טעם במכת דבר "ן ז"כ נתן הרמב"וכמו, כולה
י רוב דבר באה מחמת שינוי מזג האויר "שעפ

וכן , היה מתפשט בכל המחוזהטבע ובדרך 
בברד ראוי היה שירד גם בארץ גושן כיון שהוא 

ולכן הוצרך הכתוב , עם ארץ מצרים' אויר א
, ראל לצד הפלא שבהםלפרש שלא שלטו ביש

פלא ' כ בשאר המכות לא הי"משא, ש"עיי
כ לא הוצרך הכתוב "ע, שהובדלו ישראל מהם

מ גם "מ, קצת' הנה אף שתי, ל"ד ז"לפרש את
נס ' שהי, לדבריו עדיין יקשה ממכת דם

, ההבדלה בו מופלג יותר מבערוב ודבר וברד
וב נס ההבדלה בו כדרך ט לא הודיע הכת"ומ

  .שנתפרש בהם

מיישב ) ז"דף רט(ק בדברי יואל "מרן רביהו
מ "עפי, הענין בדרך פשטות כדרכו בקודש

טעם למכת ) 'ט' סי' ט' ר פר"במד(ל "שנתנו חז
מפני שמצרים עבדו לנילוס לפיכך הלקה , דם

ז שאין בו "להראות ביטולה של ע, את יראתם
והנה היו רבים , כ"ע כ הלקה אותם"ואחממש 

צרים כמבואר ז במ"י שנתפסו לע"גם מבנ
ז לא נעשה "ואפשר דלאותן שעבדו ע, ל"בדרז

, לדם' להם נס ההבדלה ואף המים שבידם הי
, ז שאין בו ממש"להראות להם ביטולה של ע

ל שהיו המים נעשו לדם ביד המצרי "ש רז"ומ
י "רק בבנ' זה הי, ונתהפכו למים ביד הישראל

' כ לא הי"ע, ז"הכשרים שהובדלו מכל בחינת ע
י "ז ע"ם להראות ביטולה של עצורך אצל

ולפי זה לא הובדלו כל ישראל , שיתהפכו לדם
ז גם בידם "במכת הדם כי אלו שהיו מודים בע

ע "ש הראב"ואולי דמ, נעשו המים לדם
ששלטה מכת הדם גם בישראל הכוונה 

ואינו סתירה ממה שכתבו , ששלטה במקצתן
כי , ל שהיה ביד מצרי דם וביד ישראל מים"רז

ואולי , ז"י הכשרים שכפרו בע"ק בבנזה היה ר
לטעם זה לא פירש הכתוב נס ההבדלה במכת 

לא , דמפני שלא היה בכל ישראל שוה, דם
ק לדבר בגנותן של ישראל "רצתה התוה

כ לא גילה "ע, ולעשות הפרש בין ישראל
ז בשאר "ואולי עד, הכתוב נס ההבדלה בו כלל

מכות שלא פירש הכתוב נס ההבדלה היו 
י במקצתן באותן שלא פירשו "ם בבנשולטים ג

רק בערוב דבר וברד ביאר הכתוב שלא , ז"מע
ולפי זה יתיישבו דברי , י כלל"שלטו בבנ

  ,ל"ל להסיר ממנו הסתירה מדרז"ע ז"הראב

הפטרת (א בצאוורי שלל "אמנם החיד
שכל המכות היו באים כרגע על , כתב) בהר

, קף המכותכדי שידעו ישראל תו, ישראל
  .ו על המצרייםכ הלכ"ואח

ובברך משה כתב ליישב מה שדקדק  
' שהפלא ה, ם מדוע נשתנה מכת ערוב"הרשב

, את ארץ גושן לבל יכנס שם הערוב כלל
' והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן וגו' כדכתי

' על פי מה ששנינו במס, לבלתי היות שם ערוב
עוד גזרו תענית על שאכלו .) ט"דף י(תענית 

רבי יוסי , בעבר הירדן זאבים שני תינוקות
הרי לן , אומר לא על שאכלו אלא על שנראו

שראיית חיות טורפות בלבד סכנה הוא 
, מחמת הפחד שמטילים עליהם, לתינוקות

ומעתה בשאר כל המכות אף שלא שלטו 
מ יכולה היתה המכה להתראות "בישראל מ

, בארץ גושן מבלי שתזיק לשום בר ישראל
יל את ארץ גושן אבל במכות ערוב הוכרח להבד

כי אף שלא יזיקום , לבלתי היות שם ערוב כלל
, הרי עצם היותם בארץ גושן סכנה הוא, בפועל

  ,ש"עיי, ה להצילם גם מפחד זה"וביקש הקב

) ו"דף רל(אמנם כתב רבינו בדברי יואל 
' שמות ז' בפ(האבן עזרא ' דבמכת הארבה כ

ולא , טעם נכון שהיה גם במחנה ישראל) ד"כ
ל ולא "מצינו חולק על דבריו לא בדברי חכז

שהרי , והוא טעמא דמסתבר, בשאר מפרשים

ובפרט , ישראל יצאו ממצרים טרם זמן הקציר
בחודש  ן שמכת הארבה היה"ש הרמב"לפי מ

אחר שצמחו החטה והכוסמת והתחילו , ניסן
ואז כבר ידעו ישראל ', העצים להוציא פרח וכו

ח ניסן נאמר להם "כי בר, שהגיע עת גאולתם
ו יתגלה להם "ונתבשרו שבליל ט, קרבן פסח' פ

כ כל הנצמח בשדה בניסן "וא, ה ויגאלם"הקב
נשאר הכל למצרים אחר שיצאו משם ' הי

שום טובה לישראל אילו ' כ לא הי"וא, ישראל
אלא למצרים , לא אכל הארבה בשדותיהם

' נשאר מה שהי' כי אך להם הי, טובה' בלבד הי
הנס גם ' כ אילו הי"וא, בשדותיהם של ישראל

, במכת הארבה להפליא בין מצרים לישראל
, הוה זה ניסא למגנא ואך לטובת מצרים

ע בפרט שלא "מסתברין בזה דברי הראבו
  . לק בפירושז חו"מצינו ע

  

  מכת צפרדע

ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי 
להכרית הצפרדעים ויאמר ' אעתיר לך וגו

כי מנהג כל אדם לבקש ' ותמהו המפ, למחר
ומדוע בקש פרעה שיסורו רק , להסר רעתו מיד

  ,למחר ויתמהמה בצרתו שלא לצורך

עוד אפשר להעיר בשינוי הלשון מדברי 
יקרא פרעה ו' דכתי, ה"פרעה לדברי מרע

ויסר ' למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל ה
, ולא ביקש על עבדיו, הצפרדעים ממנו ומעמי

למתי אעתיר לך ולעבדיך ', ה כתי"ובדברי מרע
וסרו וכן להלן  ',ולעמיך להכרית הצפרדעים וגו

ובודאי , 'הצפרעים ממך ומבתיך ומעבדיך וגו
  ,נרמז איזה ענין בשינוי זה

לתרץ ' שכ) ח"דף רי(בדברי יואל ' ועיי
דהנה במכת הצפרדעים הוסיפו , באופן נפלא

י "והעלו צפרדעים ע, גם החרטומים על המכה
כישוף נוסף על הצפרדעים שהעלו משה 

ויעשו כן החרטומים בלהטיהם ' כדכתי, ואהרן
ולא , ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים

מצינו שהחרטומים הסירו אלו הצפרדעים 
בכוחם ' דזה לא הי, שהביאו בכח כשפיהם

דלא יכלו ) 'ג' ח(ל "ע ז"כ הראב"וכ, לעשות
ובזה יש להבין (, להסיר את שהביאו בכשפיהם

י למשה כאשר הראה להם "למה האמינו בנ
אבל כיון שמשה , דלמא מכשף הוא, מופתים

שהוא נביא  ראו' היה יכול להסיר הדם וכו
נמצא שהוצרך פרעה לסבול גם , )אמת

מהצפרדעים שהוסיפו חרטומיו ולא יכלו 
כ כעס פרעה על חרטומיו "וע, להכריתם

ולזה אמר , שיודעים רק להרע ולהיטיב לא ידעו
ויסר הצפרדעים ממני ' ה העתירו אל ה"למרע

ולא ביקש על עבדיו שהם , ומעמי דייקא
ה אשר הביאו כי רצה שיסבלו המכ, החרטומים

בעצמם כיון שאין בהם כח להכריתם ורק 
ה השיב לו אני אבקש "אבל מרע, להוסיף ידעו

ת יותר משאלתך וגם מעבדיך יסיר "מהשי
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פ לא יסיר מהם "ז ענה לו פרעה שעכ"ע, המכה
ומן , וממני ומעמי תסירם מיד, עד למחר

פ "שעכ, החרטומים לא תסירם עד למחר
, ה כדבריך"מר לו מרעויא, יסבלו יום אחד יותר

אך , ל אעשה כדבריך שלא יסירו עד למחר"ר
הכרח שתשאר המכה בכל ארץ ' ז יהי"עי

אלוקינו ' ען תדע כי אין כהמצרים עד למחר למ
  .ש"עיי

  

  מכת ערוב

במכת ערוב שוב לא ניסוי החרטומים 
ובפשטות הטעם , לעשות כמעשה משה ואהרן

 הוא כיון דבמכת כנים לא יכלו להוציא את
פחותה ' דאין השד שולט על ברי, הכנים

לפי ' הבעלי תוס' או כמו שכ, מכשעורה
שהכינים היו מפסיקין בין רגלי החרטומים ובין 

ואין כישוף מועיל אלא כשרגלי , הקרקע
ח הודו "ובעכ, ש"המכשף מגיע לארץ עיי

מאז גם בשאר המכות , שאצבע אלקים הוא
כ לא ניסו החרטומים לעשות כמעשה "שאח

אף שאין שייך בהם טעם זה שאין , ה ואהרןמש
ח הודו "ז כיון שבעכ"עכ', השד שולט וכו

במעשה משה ואהרן שאצבע אלקים המה לא 
  ,ניסו עוד כמעשיהם

ויבא ערוב כבד פ "עה בשבט מיהודה' ועיי
 מאד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים
דלכאורה היה לפרעה לחשוב דהערוב בא בדרך 

ויחשוב מחשבות לבלתי , הטבע כדרך כל הארץ
אלא ישלחם מעל , תשחת הארץ מפני הערוב

י קינוגי "ארצו למדבריות ולמקום מושבם ע
אבל אי הערוב היה בא , ובליסטריאות שלו

צריך להיות תחלה , כדרך הארץ ממדבריות
כ בבית "חכ בבית עבדיו וא"בארץ מצרים ואח

כי המלך יושב מסתמא באמצע הארץ , פרעה
ל משם רבי אברהם אבן עזרא "ן ז"ש רמב"כמ

בקרב ' כי אני ה) ח"י' שמות ח(ל על פסוק "ז
אבל הכא אמר שבא הערוב שלא , ש"הארץ יע

כ "ואח, כדרך הארץ שמתחילה בא ביתה פרעה
כ בכל ארץ מצרים בשאר "ורק אח, בבית עבדיו

לא יועיל כל הקניגי מזה הבין ש, הבתים
והבין , ובליסטרי בעולם לשלחם מעל הארץ

כ דרך ביאתם יגרום אשר תשחת הארץ "שע
כ מיד ויקרא פרעה אל משה "וע, מפני הערוב

  .ל"וק' וכו

*  

ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם ' כתי
ויש להבין מה הוסיף , האדמה אשר הם עליה

א "הגר, וגם האדמה אשר הם עליה באמרו
כל מיני חיות ' לפי שהערוב הי ,מווילנא מפרש

 ',ידעוני'בתוך החיות יש חיה ששמה ו, הרעות
קשורה חציה הרשו המפרשים שהיא חיה יופ

כ היאך "וא, קשר היא מתההואם נפסק  ,בארץ
ולכך אמר  ,למצרים היתה באה החיה הלזו

ש בערוב "וז ,שבא עם האדמה אשר תחתיה
   ,ח"ודפח ,אשר הם עליה 'האדמה'וגם 

ס מה שאמר פרעה "החת' ודומה לזה מפ
ולא אמר פרעה כן עד , זבחו לאלקיכם בארץ

דלמא אלקי העברים דמשום  ,אחר מכת ערוב
, ומי בא בסודו ,במדבר יזבחו לושמקפיד דוקא 

מורי ' ופי ,אך אחר שמלאו הערוב את מצרים
בכל ארץ מצרים תשחת וב וכתמה שבהפלאה 

שהחיות הביאו  משום ,הארץ מפני הערוב
ותשחת פני אדמת ארץ  ,עמם עפר המדבר

כ הרי כאן מדבר "א, י עפר המדבר"מצרים ע
ומעתה זבחו לאלקיכם , בתוך ארץ מצרים

  ,ד"עכ, בארץ הנשמה הלזו שהיא עצמה מדבר

ובדברי שאול להגאון רבי יוסף שאול 
דהנה  ,פשוט באופן' ע מפ"נאטאהזאן זי

ז "ולפ ,יםהכתוב אמר שהערוב יבא בבתי מצר
רות יאותם המצרים שאינם בבתיהם רק בעי

וגם יוכלו  ,היאך ירגישו הם ,אחרות או בגושן
ז אמר שיבואו "וע ,להניח בתיהם ולבא לגושן

והיינו  ,וגם האדמה אשר הם עליהבבתי מצרים 
  .בכל מקום שהם ישלטו הערוב בהם

  

  

  מכת ברד
כי בפעם הזה אני שולח את כל מגפותי אל 

ל למדנו מכאן שמכת בכורות "י ז"רש 'ופילבך 
וכי ' ותמהו כל המפ ,שקולה כנגד כל המכות

  ,מה ענין מכת בכורות לכאן

 ,בדרך נעים י"בדברי יואל מיישב דברי רש
ג הוה כפנא "בימי רשב:) תענית ח(' ד הגמ"עפי

שמואל בר נחמני ניבעי ' ל ר"א ,'ומותנא וכו
דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי  ,רחמי אכפנא

דכתיב פותח את ידך ומשביע לכל  ,הוא דיהיב
' בפ(ל "י ז"והנה כתב רש', ד הגמ"עכ ,חי רצון

, פ הנה אנכי הורג את בנך בכורך"עה) שמות
מפני  ,הוא מכה אחרונה ובה התרהו תחלה

לא נכנס הפחד מ "דמואפשר ', שהוא קשה וכו
 שברכו ה"בוטח בברכת יעאע' מפני שהי ,בלבו

' פ(ע "בתרגום יובש "כמ ,רעב בימיו' שלא יהי
אמר יהי , פ ויברך יעקב את פרעה"עה' פי) ויגש

ויעדי כפנא מן  ,דנילוסיא רעוא דיתמלון מ
שובעא לחיי הוא  וכי יהב רחמנא ,עלמא ביומך

 ,כ גם מכת המיתה לא ישלוט עליהם"וא ,דיהיב
אבל עכשיו בהתראת הברד שישחית את כל 

חשש שיוסר מהם הברכה ויבא  ,תבואתם
כ אינו בטוח מהצלת המיתה "וא ,עליהם הרעב

עכשיו בלבו הפחד על מכת מונכנס  ,כ"ג
ש כי בפעם הזאת אני שולח את כל "וז ,בכורות

י הברד יכנס גם "ל שע"ר ,"אל לבך"מגיפותי 
הפחד על מכת בכורות שהוא שקולה כנגד כל 

ת ל למדנו מכאן שמכ"י ז"ש רש"וז, מגיפותי
כ התרהו במכת ברד כי "וע ,ת קשה מכולןובכור

בפעם הזאת אני שולח את כל מגיפותי אל 
שיכנס בלבו הפחד על המכה  כדי, לבך

  .היינו מכת בכורותו, ששקולה כנגד כולן

ש הרבינו בחיי "דברינו נעתיק מ ולסיום 
ה על מצרים "ל וכל המכות שהביא הקב"וז

עיה יש(שנאמר , עתיד הוא להביאם על אדום
, כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר) ג"כ

הפטרת (א בצוארי שלל "כ החיד"וכ, ש"עיי
עוד יאמרו באזניך צר לי המקום פ "עה) עקב

שמעתי משם הרב הגדול , גשה לי ואשבה
ל "י מאמרם ז"ה עפ"זלה ר יוסף דוד"מהר

שבמכת הדם במצרים היו צריכין המצריים 
ו והי, לתת מעות לישראל כדי לשתות מים

שותים מצרי וישראל בכוס אחד כדי שהמצרי 
ל יראה בעיני הגוים "וכן לעת. יוכל לשתות מים

וכדי לישב יהיו , שאין להם המקום לישב
צריכים לקרות לישראל שישב ואז יוכל לישב 

כי לשבת יחידי ידמה להם שאין , הגוי אצלו
מלבד מה , יאמרו' עוד'ש "וז, מקום לישב כלל

לשתות המצרי מים  שהיה במכת הדם שכדי
יהיה לעתיד , היה צריך לשתות ישראל עמו

' עוד יאמרו וכוש "וז, מעין דוגמא במקום לישב
ולכן , שידמה בעיניו כי אין מקום, צר לי המקום
, ואשבהואז , שב אתהגשה לי יבקש ממך 

  ,ד"שאוכל לישב כי המקום יתרחב בעבורך עכ

  

  

  

  

  

  

ר שכימי "יה
צאתנו 
ממצרים 

נפלאות יראנו 
במהרה 

 .אמן, בימינו
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  ויהיויהי
  החודש הזההחודש הזה



  מאמרים לרגל שבת מברכין חודש שבט




ת של פסוק "יוצא מר) שבט(הנה הצירוף של החדש הזה 
מירנו 'מר י'לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם ה) ג"ז ל"ויקרא כ(
שרמזה לנו , כךל בפירוש הפסוק "וי, וא ותמורתו יהיה קודש'היה ה'ו

ש עם האדם הוא "ק בזה דצריך לידע דכל התנהגות הבוית"התוה
ואין לומר שאפשר שאם כך היה טוב ואם היה כך היה . בודאי טוב

, ש בודאי הוא טוב"אך צריך לידע ולהאמין שכאשר ינהג הבוית, טוב
אך אם הצדיק רואה , ש לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו"וז

כשיהיה מזה ההמתקה כבוד , ו וצריך להמתקה"לפעמים שהוא דין ח
אם ' פי. ש ואם המר ימירנו"וז, הרי זה רצון הבורא להמתיקה, הבורא

צריך להיות כוונתו כלו . והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. ימתיק הדין
  )דברי יחזקאל(                             .שיגיע מזה כבוד שמים' קודש לה

ש זו אשר ברכו בה חודש שבט ובמיוחד עתה בשבת קוד
כ הזמן גרמא לזכות לקדושה "וא, הרם'רכם ט'מרם ב'ת ש"שהוא ר

ק משינווא בעל "וידוע מה שפירש בזה הרה, אמיתית ולטהרת הלב
בהיות אדם משוקע עדיין בטומאת זוהמת  ל כי"דברי יחזקאל זצוק

ז אנו "וע, הבלי העולם אינו משיג ויודע גודל הרחמנות שיש עליו
שנזכה לטהרת הלב על שנשיג , פללים ומבקשים טהרם רחמםמת

  .גודל הרחמנות שיש עלינו

ז שלא נמעוד "ועתה הזמן מסוגל ביותר להתחנן ולבקש ע
ת "אחרי שאנו עומדים עתה בחודש שבט שהוא ר, בתוקף הנסיונות

ה "והיינו כי אנו מתפללים ומתחננים להקב, הרם'רכם ט'מרם ב'ש
שכל הברכות , ברכם, את כל בית ישראלשישמור אותנו ו, שמרם

תבוא להם ממקור טהור ולא יצטרכו ליהנות , טהרם, וההשפעות
  .ממקור שאינו טהור

ומעתה יש לומר כי מאחר שבחודש שבט המוחין עילאין 
ובכל שנה ושנה ', קדישין משפיעים הארות חדשות בתורה הק

זו מזו נתחדש חידושין דאורייתא בהארות והשפעות קדושות שונות 
אם כן העת והזמן מסוגל לקבל , כפי המצטרך לשנה ההוא

שהיא הכלי המחזיק ומשפיע ברכה ' באמצעות כח התורה הק

ועל כן מזל חודש זה הוא דלי , לעולם כל מיני השפעות טובות
להורות כי חודש זה מסוגל לשאוב , שהוא הכלי ששואבין בו המים

ם אחרי כי עתה הנקראת מי' בו שפע ברכה וחיים מהתורה הק
  ) עטרת יהושע(                       . מתגלים בה הארות והשפעות חדשות

  

  

  

  

  
  

  )דברים א(בעשתי עשר חודש באחד לחודש הואיל משה באר את התורה הזאת 

 חודש שבט היא הכנה למתן תורה

מחמשה עשר בשבט עד ראש חודש ניסן כאשר היה 
מחמשה עשר באב עד ראש וכן , ה ימים"ל פי הראיה מעמקדשים 

הכלל כי רבי אליעזר ורבי יהושע חד סבר בניסן . ה ימים"השנה מ
ה "והנה התוספות בר. וחד סבר בתשרי נברא עולם, נברא עולם

ו באב "ונמצא מט, ה באלול"מפרש האדם נברא בכ) ה כמאן"ד. ז"כ(
ן דאמר בניסן וכן למא, בעים יום נגד יצירת הולדה אלול אר"עד כ

ה "ו בשבט עד כ"נמצא מט, ה באדר"האדם נברא בכ, ולםנברא ע
ובאמת אנן פסקינן כשני המאן , אדר ארבעים יום נגד יצירת הולד

ונמצא , ו באב"ו בשבט וט"וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט, דאומרים
ו "נמצא ט, ופסח הוא הכנה למתן תורה, ו בשבט הוא הכנה לפסח"ט

יה גם כן שהתורה ניתנה בסיון והא רא, בשבט הוא הכנה למתן תורה
) 'ג' דברים א(ה אמר משנה תורה בשבט ככתוב "ומשה רבינו ע

  .הרי ראיה שחודש שבט הוא הכנה למתן תורה, בעשתי עשר חודש

  )קדושת לוי(

 
 ט
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)ברכת החודש( 
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 ענינים נפלאים
  ,בפרשת השבוע

 קץאודות אליהו מבשר 
  ,משמיע ישועה

 'אלה ראשי בית אבותם וגו
 ואלעזר בן אהרן לקח לו
 מבנות פוטיאל ותלד לו

  ,)ה"כ' ו(את פנחס 

אמאי הזכיר כאן את :) וארא כו(ק "הקשה בזוה
ה בשעה שאמר "אלא ראה הקב, פנחס ומה ענינו לכאן

ואזכור את בריתי שעתידין נדב ואביהוא בני אהרן 
ואם כן איך יוכל אהרן , לחטוא ולפגום בהאי בריתא

וכיון , לדבר אל פרעה ולגאול את ישראל עם משה
משיך הוא מיד ה' שראה שיעמוד פנחס ויקנא קנאת ה

הרי דבזכות פנחס נגאלו , ד"עכ', אהרן ומשה וגו
ישראל ממצרים ולכן הזכירו כאן בתחילת סיפור 

  ,יציאת מצרים
ל המסורה לכן אמור לבני "ובזה מפרש הייט 

ואידך לכן אמור לו ) 'ו' ו(' והוצאתי וגו' ישראל אני ה
דאחר , )ב"ה י"במדבר כ(הנני נותן לו את בריתי שלום 

והוצאתי והצלתי קשה הא ' י וגו"אמור לבנ שאמר לכן
ואם כן באיזה , עתידין נדב ואביהוא בני אהרן לחטוא

על זה בא כתוב השני , זכות יוכל אהרן לילך אל פרעה
במסורה לכן אמור לו הנני נותן לפנחס את בריתי 

ובזכותו , י קנאתו"כי הוא יתקן את פגמם ע, שלום
  , י"אוציא את בנ

מפרש באופן אחר ) 'דף ר(תן ובדברי יואל בפרש
' תהי' דבכוחו וזכותו של אליהו קדוש ה, קצת המסורה

ולזה אחר בשורת , הגאולה העתידה באחרית הימים
בא , שבשרם שיגאלם ממצרים, והוצאתי' לכן אמור וגו

לכן אמור , כתוב השני במסורה לבשר גאולה העתידה
וכמו שמפרש שם , לו הנני נותן לו את בריתי שלום

' ית קימי שלם ואעבדיני' ע אנא גזר לי"רגום יובהת
, מלאך קים ויחי לעלמא למבשרא גאולתא בסוף יומיא
, אשר פנחס שהוא אליהו יבוא לבשר הגאולה במהרה

ובזכותו נוושע לעתיד כאשר בימי צאתנו ממצרים 
  , נגאלנו בזכותו

ולכן אחר מזיגת ארבע כוסות בליל הסדר כנגד  
רומז שנגאל שכל ארבע גליות לשונות של גאולה ה' ד
מוזגין כוס חמישי הנקרא כוס , )כ הבעל הטורים"כמש(

כנגד והבאתי אתכם אל הארץ שהוא , של אליהו
והוא יבשר , לומר שבזכותו נגאל, הגאולה העתידה

  ,הגאולה
ובזה מובן מה שפירש התרגום יהונתן על הפסוק 

בבעו כען שלח נא ביד , שלח נא ביד תשלח) ג"י' ד(
חס דחמי למשתלחא בסוף יומיא דכיון שבזכותו פנ

ה "כ ביקש משרע"נגאלו ובזכותו נגאל במהרה ע
 .שישלח נא ביד פנחס

  

  האם פנחס זהו אליהו

הנה כאן מפורש יוצא מדבריהם דפנחס זה 
במעשה דאליהו ) ט"פרק כ(א "ה בפרדר"וכ, אליהו

בהר הכרמל שבקשה איזבל להרוג את אליהו וברח 
ה ואמר מה לך פה "נגלה אליו הקב, י ונמלט"מא

 י
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, י הפרו בריתך"ל קנא קנאיתי לשמך כי בנ"א, אליהו
ה לעולם אתה מקנא קנאת בשיטים על "ל הקב"א

חייך שאין ישראל עושין , עריות וכאן אתה מקנא גילוי
בדברינו ' עיי(, ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך

בכמה ' ולפי דעה זו אמרי, )להלן בביאור דברי המדרש
:) ד"דף קי(בבבא מציעא , דוכתי דאליהו כהן הוא

  ,ה משבט לוי"כ אליהו ה"וא, ובשאר דוכתי
פ "עה)'ט, ט"פרשה ע(אמנם בבראשית רבה 

, דורש המדרש אתא גדא דעלמא, תאמר לאה בא גדו
מלשון ' א, ומפרש שם דמילת גד יש לו שני פירושים

ואמרה לאה בא גד , והשני מלשון כריתה, מזל טוב
שנולד מי שעתיד לגדד ולכרות העובדי כוכבים ויביא 

דאליהו הרי הוא משבט , ומנו אליהו, מזל טוב לעולם
רש לפרש הפסוק הוסיף המד) א"י(ט "ובפרשה צ, גד

שיגוד ממנו גדודות למלחמת גוג , גד גדוד יגודנו
בסוף , הגדודות יהיה בעקב' פי, והוא יגוד עקב, ומגוג

יומיא באחרית הימים קודם הגאולה הננו שולח אותו 
  .אליכם

ל דאליהו "אליעזר וס' א פליג ר"אך בפרשה ע
' משל בנימין דבדברי הימים אצל בני בנימין כתי

הרי דאליהו הוא , ויערשיה ואליה) ז"כ' א ח"דהי(
נחלקו רבותינו ' ומסיים המדרש פעם א, משבט בנימין

, בדבר אלו אומרים משל גד ואלו אומרים משל בנימין
אמר להם רבותינו מה אתם , בא אליהו ועמד לפניהם

  .כ"ע, אני מבני בניה של רחל, נחלקים עלי
פ בין למר ובין למר אליהו הוא מגד או "עכ

, ואינו כהן משבט לוי כאמור, מין ולא זהו פנחסמבני
  .ע בכל זה"וצ

מה שכתוב ליישב ) פנחס' פ(בקדושת לוי ' ועי
' פ שקינא קנאת ה"דפנחס אע, ח"דאלו ואלו דא

רק חסדים , ו"כ לא היה מעורר עליהם דינין ח"אעפ
והוא היה המליץ , ויכפר על בני ישראל' גדולים כדכתי

שנטל זמרי :) ב"פ(סנהדרין ' י כמבואר בגמ"על בנ
ד "ע על אלו יפלו כ"וכזבי וחבטן על קרקע ואמר רבוש

ז מפני שמדתו היה מידת החסד "וכ, אלף מישראל
וללוי ) 'ג ח"דברים ל(' שהוא מדת שבט לוי כדכתי

ורק בעת ההוא , ך"אמר תומיך ואוריך לאיש חסידי
ובזה תבין דבאמת אליהו הוא , לבש עצמו בקנאות

אלא בשעה שקינא לאלוקיו באה , לאה פנחס מבני
' אליו נשמת רחל שהיתה מדתה כן לקנא קנאת ה

, ותקנא רחל באחותה) 'א' בראשית ל(' כדכתי, צבקות
, כ אליהו הוא מבני לאה בנשמה של זרע רחל"וא

, מ פנחס זה אליהו"בכ' ומובן היטב בזה למה אמרי
דהנה פנחס , ולא אליהו שהוא שם המאוחר זה פנחס

ואז ברגע זו , שהרג זמרי פרחה ממנו נשמתו בשעה
, באה לבחינת מזרעה של רחל ונקרא בשם אליהו

, כ כשחזר אל עצמותו אז חזר לקרוא בשם פנחס"ואח
ונמצא שם אליהו קדמה לשם פנחס בשעה שפרחה 

מ "ומ, ד"עכ, מ פנחס זה אליהו"בכ' ולכן אמרי, נשמתו
  ,ע ליישב המדרש שהוא משבט  גד"עדיין צ

מובא שם ברייתא מסדר :) א"קכ(ב "ה בבורא
שכל ימי ' פי[שבעה קפלו את כל העולם כולו , עולם

שנות העולם מתקפל ומסתובב בחיי שבעה אנשים 

ראה , ואלו הן אליהו שהוא עדיין חי וקים אתנו, ]בלבד
אחיה , אחיה השילוני שעוד התנבא בימי אליהו

, מרםהשילוני שהיה מבני לוי מיוצאי מצרים ראה את ע
ד "יעקב שימש בבית שם י, עמרם ראה את יעקב זקינו

ומתושלח ראה , שם ראה מתושלח, שנים ולמד ממנו
, )ם החשבונות בדיוק"ש ברשב"ע(, את אדם הראשון

, הרי בחיי רק שבעה אנשים מתקפל כל העולם כולו
ם שם כתב דהאי תנא לא "וברשב', כ דברי הגמ"ע

תא לימא משה דאם אי, דאליהו זה פנחס' סבירא לי
ולא צריך לאחיה , ראה עמרם אביו ופנחס נכד אחיו

, כ הכי מחמת קושיא אחרת"כתבו ג' ובתוס, השילוני
ב "בב' פ על כרחינו המדרש שהוא משבט גד והגמ"עכ
ש "א לתרץ דבריהם במ"וא, ל דפנחס לא זהו אליהו"ס

  .הקדושת לוי
דמחלוקת ) ט"י' סי(ם מינץ "ת מהר"בשו' ועיי

שמות ' נוגע להלכה בהל ,יהו משל מיהתנאים אל
' ד שהוא מבני רחל מביא ראי"דהמ, אנשים בגיטין

אצל בני בנימין ' י ויערשיה ואליה דכתי"מקרא דדה
', ולדבריהם מי ששמו אליהו כותב שמו אליהו בו, ל"כנ

אבל ', בשם אליהו ושמו היה בו' רק א' מפני שהי
י על המדרשים שהוא מבני גד או הוא פנחס משבט לו

, י באיש אחר ושמו אליה"כרחיהם מוקמי קרא דדה
, מעתה דהוי תרי גברי בשם אליהו, ולא באליהו הנביא

, יש להסתפק כשבא אחד לפנינו ואומר ששמו אליהו
ט שהוא משבט לוי "שמא הוא מזרע אליהו הנביא זל

או שמא ', כ כותב שמו אליהו בו"או מבני גד וא
ש "עיי', ה בלא ומאליה דשבט בנימין בא ושמו אלי

דמסיק ובזה הענין עסקתי כמה שעות ולא העליתי 
  ,מסקנא לדינא האיך כותבין

' ז סי"ב במפתחות אבהע"ח(ם "אבל המהרש 
, מ ודוחה אותם מכל וכל"מביא דברי המהרמ) א"רנ
ש "כאשר אנו נוהגין עיי' ע כותבין אליהו בו"ל דלכו"וס

 .ראיותיו
  

  לםדינו של אליהו שהוא חי וקים לעו

, בעת שנזדעזע העולם בפרשת הסמיכה
ם "י בי רב תמך את יתידותיו בדברי הרמב"שהמהר

שאם הסכימו כל החכמים ) א"ב הי"פ(סנהדרין ' הל
שבארץ ישראל למנות דיינין ולסמוך אותם הרי אלו 
, סמוכים ויש להם לדון דיני קנסות ולסמוך אחרים

וכתב לראיה שיש לחדש , ורצה לחדש סמיכה בימיו
לינו האיך ל כשיבא בן דוד ויגא"ה לעת"סמיכה דאלת

אלא , כ שיש לחדש סמיכה"אע,יתחדש הסמיכה
ח יצא לערער על חידוש הסמיכה מפני "שהמהרלב

, ואף הוא הביא ראיות לדבריו, שאין הדור ראוי לו
ד כתב שהרי אליהו הנביא חי וקים בגוף ונפש "ובתו

ועל ידו יוחזר סמיכה , ה"והוא מוסמך ועומד ממשרע
י בי רב "אבל המהר , בלי חידוש סמיכה כלל, לישראל

משיג על דבריו וכתב אליהו הרי הוא ככל הצדיקים 
ואף שעלה חי למרום דינו כמת כיון שאינו בר , שמתו
) ב"ק' סי(והוכיח כן ממה שדן בתרומת הדשן , חיובא

' וכ[, לגבי אשת אליהו אי היתה מותרת כשעלה למרום

 יא
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הרחמן הוא ישלח 
לנו את אליהו 
  ...הנביא במהרה

  
ויבשר לנו ...

בשורות טובות 
  ישועות ונחמות

 

ומסיק דלא חשיב , ]מ אם יזכה לכך בימינו"שם ונפק
ח ענה חזרה עם "והמהרלב, הרי שדינו כמת, כחי אליהו

דחנוך אף שעלה חי למרום ) ב שם"ב(ן "דברי הרמב
, כמאן דמת דמי כיון שכבר נסתלק לגמרי מן העולם
' אבל אליהו עדיין מצוי בעולם עם הראוים אליו וכו

וכל מעשי תקפם וגבורתם כתובים בקונטרס (, כ"ע
הנה אין , )ח"ת מהרלב"הסמיכה הנספח בסוף שו

  .ה"הדברים ברורים לגבי מצבו של אליהו הנביא ע
ק "ת טוב טעם ודעת להגאון מהרש"בשו' ועיי

ד אם מונח מת בעזרת "ע) ד"רל' ב סי"ג ח"מהדו(
נ או לחוש למה "נשים אם יש לעשות ברית בבהכ

ומחלק שם , דאליהו כהן הוא ואסור ליטמא' דאמרי
ה ככל דכשאליהו מלובש בגופו מחויב לקיים התור

אבל אם אינו בדמות חי ממש אז אין שייך בו  ,אדם
כ יכולים לעשות "וא, קיום מצוות דבמתים חפשי

ד בא אליהו בלי התלבשות הגוף רק "שהרי בני, המילה
  ,ופטור מן המצוות, כמלאך

' סי(ת "ס בליקוטי שו"והחת
כותב כמה ענינים נפלאים ) ח"צ

ומדבריו יוצא , בנוגע לאליהו הנביא
שכתב שם , ק"הגרש' ו שככ כמ"ג

לתרץ דלכאורה קשה איך בא אליהו 
ע לברית בשבת והולך חוץ "מג

אך האמת יורה דרכו כי , לתחומו 
מעולם לא עלה אליהו בגופו למעלה 

אלא בנשמתו עולה , טפחים' מי
, ומשמש למעלה בין מלאכי השרת

ע "אבל גופו נתדקדק ושורה בג
וביום הבשורה , ז"התחתון בעוה

ימינו תתלבש נשמתו במהרה ב
' ככל א' ואז יהי, בגופו הקדוש

מחכמי ונביאי ישראל והוא מוסמך 
ה "מרבו אחיה השילוני או ממשרע

והוא יסמוך את , אם הוא פנחס
וכן בכל פעם , חכמי ישראל

ז בגופו "שמתגלה ומתראה בעוה
הזך יש לו דין ישראל ותשבי מתרץ 

אך כשמתגלה , קושיות ואיבעיות
ום המילה אז איננו מחויב במצות והרי בנשמתו כמו בי

פ שלומד תורה ומגלה דינים אין "הוא כמלאך ואע
ל רק כרוח נבואה "דהו, פ דבריו"לקבוע הלכה כמותו ע
  ,ש"עיי, ואין משגיחין בבת קול

' עיי', ש שמעולם לא עלה בגופו למעלה מי"ובמ
כותב שזולת החטא ) ז"א י"כ(חוקת ' בפ' ח הק"באוה

לרקיע ודר בשני העולמות כבית  היה האדם עולה
, וכמו שזכה אליהו שהניח גופו אצל גלגל החמה, ועליה

 .ש"עיי, יורד למטה לובשו ויורד בהוכשהוא 
  

  אליהו מלאך הברית

ה "בתחלת דברינו הבאנו המדרש שאמר הקב
לאליהו חייך שאין ישראל עושין ברית עד שאתה רואה 

  ,בעיניך

שהוא שכר ' המדרש שם יש רוצין לפ' במפ
אבל פשטות , לאליהו על קנאותו שילך אל כל ברית
במראית ' ועיי, דברי המדרש נראה שהוא לו לעונש

י צמח מה "שחקר המהר) ז"יבמות צ(א "העין להחיד
וכתב אשר בשעה , עונש יש בדבר שילך אל כל ברית

שהולך אל המילות מפסיד החידושים במתיבתא 
והגם שאינו שולח כי אם ניצוץ אחד אל , דרקיע

' אבל ללמוד במתיבתא דרקיע צריך שיהי, המילות
ל "מעין דוגמה למה שחקרו הראשונים ז, בכל בחינותיו

מאחר דאליהו הוה שכיח אצל התנאים ואמוראים 
אמאי לא פשיט כל האיבעיות בתלמוד שנשארו בתיקו 

נין אבל הע, ת תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות"שהוא ר
כיון שמתגלה להם אינו בכל חושיו ואינו יכול לומר 

  .    שמועות ממתיבתא דרקיע
באגרא דפירקא מביא מדרש שנאמר לו בשם  

, ד"א הי"ר שלמה מקארלין זיע"קדוש ישראל מה
ה לאליהו "בשעה שאמר הקב

שיצטרך להיות בכל מילה 
אמר אליהו אתה , שבישראל

ידעת שאני מקנא לשמך יתברך 
בעל הברית בעל ' הנה אם יהי

עבירה לא אוכל לסבול להיות 
ת שיכפר "והבטיחו השי, שם

והשיב עוד אפשר , יתלבעל הבר
הבטיחו , המוהל בעל עבירה' יהי

השיב עוד , ת שיכפר גם לו"השי
אפשר יהיו הקהל העומדים שם 
, בעלי עבירה ולא אוכל לסבול

ת שיכפר לכל "הבטיחו השי
ל שזה מרומז בפסוקי "ונ, הקהל

תחת אשר , פנחס שהוא אליהו
כי , י"קינא לאלוקיו ויכפר על בנ

שצריך וכ, הואיל ומדתו קנאה
להיות אצל מילה לא יוכל 

ז גורם "עי, לסבול בעלי עבירה
ת "כפרה לישראל כי הוצרך השי

  .ד"עכ, ל"להבטיחו כנ
אות (ובספר טיול בפרדס 

כתב חידוש נפלא דמזה ) גד' ג
שאנו אומרים קודם המילה אליהו מלאך הברית הנה 

נראה הלשון , שלך לפניך עמוד על ימיני וסמכני
כ "והל בסיוע שיש בו ממש אדאליהו מסייע להמ

ז יתפרש "ולפי, אליהו הוא המוהל של כל ילדי ישראל
המוהל של כל ' פי, המדרש בא גד אתא גדא דעלמא

  .    י"ד וש"עכ, בני ישראל
ש "כמ, אולם לא אל כל ברית מילה בא בעצמו

' סוף פ(ע בחומש היכל הברכה "ק מקאמארנא זי"הרה
בא אלא למי שיש לו אשר אליהו בעצמו אינו ) לך

ולשאר שולח ניצוצי אורותיו כי בכל , ה"ניצוץ משרע
וכן מובא הענין בספר , נשמה יש בו בחינת אליהו

 א"אלימלך זיע' ק הרבי ר"שפת אמת בשם הרה
' י שהחזיר את כל ישראל לתשובה ואמרו ה"שאליהו ע

  .זכה לנשמה כלליות של כל ישראל, הוא האלוקים

 יב
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 ישמח ישראל בעושיו

  

  ע"זידאנציגער ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק "הרה

  רמאלכסנד 'ישמח ישראל'בעל ה
  

  ח שבט"ל ער"יומדה
  

 
  ואלה תולדות

, ד"יש לדקדק בהאי קרא שהתחיל באלוקים שהוא רומז למה ',בפרשתן וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני  ה
ל דבאמת היה ראוי שיענש על "וא, ד"ה לדבר עם משה במדה"ס מבאר כי התחיל הקב"בחת,  שם הרחמים' וסיים באני ה

ומפני שמסר עצמו בעד כלל , סיים בשם רחמים, אבל כיון שדיבר כן רק עבור ישראל', למה הרעותה'שהקשה לדבר ולומר 
  , ד"עכ, ה"שהרי אל האבות לא נודע בשם הוי, ישראל זכה להתגלות שלא זכו האבות

' מרן ר ,'מכובד וכו' אדוננו מורינו ורבינו מאורן של ישראל קדוש הה "ה, דברים אלו יהיו כהקדמה לתאר דמות צדיק
ד "אצל הישמח ישראל היו החסידים נפרדים מרבם בביהמ, ק ישמח ישראל"ס ספה"בעמח, ע"ירחמיאל ישראל יצחק זי

כ "אח, והישמח ישראל התחיל לפרט מעשיו המגונים שעשה מיום שנולד עד עכשיו, פעם עבר איזה חסיד, לפני קהל ועדה
לו  המלבין פני חבירו ברבים אין.) ט"מ נ"ב(שהרי אמרו , בודאי אתה מתפלא על מעשי, פנה לחסיד אחר שעמד לצדו ואמר לו

וכדי להחזיר , ת הפקרתי את עולם הבא שלי עבור בני ישראל"אולם דע לך מעת שהתישבתי על כסא האדמורו, ב"חלק לעוה
  )מפי ספרים וסופרים(. ישראל על דרך הטוב אני מוכן לאבד הכל

  
יחיאל ' ק ר"נולד כבן הבכור לאביו הרה

, ר הזקן מאלכסנדר"האדמו, ע"דנציגר זי
בשנת , ה"צ מרת רויזא מינדל ע"ולאמו הרבה

עיקר חינוכו בא לו  .יןטשג בעיר טור"תרי
, מאביו הגדול שהאציל עליו פי שנים מרוחו

והשריש בו את מדת ענוותנותו המופלגת 
אביו לקחו עמו , ואת אהבת ישראל הבוערת

. ם מווארקי ומביאלא"בנסיעותיו לאדמורי
מרחם הוא  במעלליו ניכר מיד כי קדושוכבר 

בספר מעשה הגדולים , ונזר אלוקים בו
ר "דידוע מנהגו של האדמו, החדש נדפס

ע לילך בעצמו אל "הצעיר מווארקי זי
ודיבר עמהם , האכסניא של החשובים שלו

א הלך אל "ופ, נסתרות כדרכו בקודש
ב בעריש וד' ר' ר הק"האכסניא של האדמו

ר "כ את האדמו"ע ומצא שם ג"מביאלא זי
לכסנדר עם בנו רבינו בעל ישמח הזקן מא

שאל  ,והיה אז כבן שבע שנים, ע"ישראל זי
האם חביב בעיניך  ר מווארקי "האדמו אותו

ולא ענה לו , להיות בצוותא חדא עם חסידים
והנער לא ', וג' שאל לו עוד הפעם ב, דבר

וכשחזר הרבי לביתו שאל לו  ,מאומה השיב
מדוע לא ענית להרבי כלום כששאל ' ,אביו
נלקח ( 'אישתקיל מלולי' ,ענה הנער, 'אותך

ולא יכולתי לפצות פי נגד ') ממנו הדיבור
  .'צבאות' קדוש כזה הדומה למלאך ה

יעקב ' ק ר"כשבאו בפעם הראשון להרהו
מילדי 'אמר על רבינו , ע"מראדזמין זי' ארי

ל "ק מראדזמין הנ"הרהו, 'העברים הוא זה
אמר ו, חיבב מאד את רבינו עוד בימי עלומיו

פעם שאל רבינו ירוצו אלפי חסידים היות 
כ אמר "וכמו. 'חן של יוסף הצדיק'שיש לו 

 ,'ע"זי' שיש לו נשמת האור החיים הק'עליו 
ד את ורבינו מא העריץוכמים פנים אל פנים 

 'מורי ורבי'וקראו בשם  ,ק מראדזמין"הרה
  .והרבה פעמים מביאו בספרו ישמח ישראל

, לכות של תורהמנעוריו נכרו בו גינוני מ
ק "ס בבלי וירושלמי זוה"היה בקי בש
ע ופוסקים כאחד הגדולים "ומדרשים שו

הוא ניחן במח חריף ובזכרון , אשר בארץ
מעולם והוא עצמו אמר ש, יוצא מגדר הרגיל

לא שכח דבר הן בדברי תורה והן במילי 
ר הזקן "האדמואביו הזדמן פעם ש, דעלמא

הגאון אל  ע"שלח את בנו רבינו זי מאלכסנדר
נפש "ל בעל ה"רבי חיים אלעזר וואקס זצ

כ "ואז היה שם ג, שהיה גר אז בווארשא ,"חיה
בעל , ל"יושע בער מבריסק זצ' הגאון ר

יושע בער ' ור ,הציע אסתפקתא הנפש חיה
הגאון בעל , זו גמרא ערוכהשל השיב "זצ

 נפש חיה בשמעו זאת נחלש דעתו עליו
שם ראה רבינו שהיה , מפורשת' ששכח גמ

, כן' אמר שאין הפשט בגמ, חולשת דעתו
וממילא חיזק האסתפקתא של בעל נפש 

יושע בער לפלפל ' והתחיל הגאון ר ,חיה
אבל רבינו הביא כמה , ולדחות את דבריו

באותו זמן באו איזה , ראיות וחיזק את דבריו
 ,מופלגי תורה וגם הם השתתפו בויכוח

 וכירע ומאז ה"ולבסוף הודו לדברי רבינו זי
  .את רבינו

כח זכרונו היה מדהים גם בעניני 
שבין הבאים להסתופף , ומסופר, דעלמא

' ק ביום הכפורים היה אחד מתושבי לאדז"בצ
נו יורב, רבינו חסידיעדת שלא נמנה על 

פ "במוצאי יוהכ, שאלו לשמו ולמקום מגוריו
בראות האורח את קהל האלפים המחכה 

ת עזב א ,ע"להפרד ולהתברך מרבנו זי
כי נאלץ  ,שלום מרבנו תאלכסנדר בלי פריד

לרגל מסחרו לחזור לביתו עוד באותה 
 ,מאז לא ביקר הסוחר אצל רבנו. הלילה

טרוד היה בעניני מסחרו יחד עם שותפו ולא 
שבע שנים . מצא פנאי לביקור באלכסנדר

הסוחר ושתפו הסתכסו בינהם בעניני , עברו
י ממונות והחליטו להביא את טענותיהם לפנ

נודע בחכמתו הרבה בכל רחבי ה, נוירב
נו את ידו יבכניסתם  לחדרו הושיט רב, פולין

סוחר לא נתן שלום הלו ליוא ,לשלום לשותף
שכן , אתה אינך זקוק לנטילת שלום' :באמרו

טרם נפרדת ממני בהיותך פה לפני שבע 
  .'שנים

עוד , כגודל חכמתו כן גודל ענוותנותו 
, מילדותו השתדל תמיד להצניע את מעשיו

ל בן אחיו "יעקב בונם זצ' צ ר"וסיפר הרה
כי פעם נחלה רבנו , ע"התפארת שמואל זי

, ]אז יתוסף לו שם ירחמיאל[בהיותו ילד 
ונכנס חסיד לבקרו ושמע ממנו ברכת 

כ "אח, התורה שאמר ברעש ובדביקות גדולה
אני 'ע ואמר "ק זי"החסיד לאביו הרה נכנס

ושאל אביו ', ה"חושב שלהילד הוטב הרבה ב
כי שמעתי 'ענה החסיד ', מאין אתה יודע'

אותו מברך ברכות התורה בהתלהבות 
השיב ', ומזה מוכח סימן הטבה, דקדושה

מזה מוכח שעוד לו הוטב , אדרבה'אביו 
כי דרכו לקיים בעצמו תמיד הוי , המצב אצלו

ואם היה בקו הבריאות לא היה אומר , צנוע
  . 'הברכות בקול שישמע אדם

 יג
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ר "האדמו' לאחר הסתלקות אביו הק
', התחיל רבינו לנהל עדת אביו הק, ע"זיהזקן 

הרים ' ט הק"כדרך כל תלמידי מרן הבעש
' והדריך עם ה, מאד קרן התורה והיראה

כנס א נ"פע', לעשות הישר והטוב בעיני ה
מסתובב אנה ' ד וראה אברך א"רבנו לביהמ

איפה אתה , 'ניגש אליו ואמר לו, ואנה
כי רבינו הרגיש שהרהר במחשבה ', עכשיו

ז אהבת "ועכ, וכך הציל אותו, לא טובה
, ישראל היתה תקועה בלבו כיתד שלא תמוט

אמר ' א בזמן שהוכיח אברך א"ומסופר שפע
י מה יודע אנ, 'ע לעומדים סביבו"רבינו זי

אולם אם מפני זה ', וא' שנעשה אצל כל א
אפסיד את ' שאני רואה עבירה גסה אצל א

היתה זו עבירה שאני , אהבת ישראל שלי
  . 'יושב על הכסא כאן

בפעם הראשונה שהתחיל להשמיע דברי 
מי לא ילפת , 'התחיל בזו הלשון, תורה ברבים

, ת ברבים"מפחד לפתוח פיו ולהשמיע ד
כל האומר 'ש תנחומא בראותו דברי המדר

אבל  ,'ת ברבים ידמה כאילו עומד באש"ד
מה לעשות שעיקר אהבת רעים הוא שאחד 

וזאת , את חבירו יורה דעה כדי שיבין שמועה
ג "ר') א"שבת פ(נחמתי דברי הירושלמי 

יראה בנפשו כאילו , אומר כל האומר שמועה
ממילא בעל ', בעל השמועה עומד לנגדו

, ומר הדברי תורההשמועה הוא המגיד והא
ואני רק כמתורגמן וכשופר מעביר דרך פיו 

וכן היה דרכו בקודש של רבינו , דברי קודש
בשנה ראשונה להגיד דברי תורה על שלחנו 

ולהתחיל בדברי , ט"ק או ביו"הטהור בשב
והסביר דבריו הקדושים כדרכו , אביו הקדוש

ת מאיש צדיק "פ אומרים ד"ואמר עכ, בקודש
ע אמר על עצמו בשפלות "רבנו זי, וישר
ואיך זכיתי לזה לקבל , מי אנכי, 'רוחו

ו עונש מן השמים "אולי זה ח, המשרה
לצחוק ממנו למעלה היות שאין אני ראוי 

  .'לאיצטלא זו

ת לא היה כוונתו "בזמן שרבינו השמיע ד
, ת"אלא להכניס בלבות ישראל אמונה בהשי

הוא היה אומר בדרך בדיחותא אוהב אני את 
, ]ישע מלשון מועיל'פועל[, שע  תורההפולי

ת בלב איש ויפעלו אות "היינו שיכנסו הד
א נכנס יהודי זקן לבית המדרשו "פע, לטובה

והתאמץ ונדחף סמוך אל  ע"של רבינו זי
כדי לשמוע את תפלתו ועבודתו , הרבי

כשראה אותו רבינו נדחק ומנסה , הקדושה
מה שאתה צריך , 'עכב בעדו ואמר, ליקרב

והנה באמצע התפלה שמע ', תשמעלשמוע 
אותו זקן את הרבי אומר בקול תיבה אחת 

שאת התיבה , ונכח לדעת, ממילת התפלה
הזאת אומר הוא עצמו בטעות זה שנים 

ורק עכשיו אחרי שנים עמד על , ארוכות
  .ושמע מה שהיה צריך, טעותו

גם כשבאו לפניו אנשים להפקד בדבר 
כמו שסיפר , ישועה הדריכם על דרך הישר

ל "חיים אליעזר זצ' ג ר"ד לאדז הרה"ראב
בעיר , )ע"נכד אחי רבינו התפארת שמואל זי(

, קאליש היה אופה שכל העוגות שאפה
ושאל , כשהוציאם מן התנור התפוררו

וגם נסע ללאדז , למומחים ולא ידעו הסיבה
החליט לילך אל , לא פתרו דבר זהלמומחים ו

וסיפר לו צרתו שאלו רבינו אם , ע "רבינו זי

והגיש לרבינו , יש לו מאפיות שלו אצלו
רבינו הרים האפיה נגד השמש , ממעשה ידיו

מכיון שלא נטלה  ,הרגשתי החסרון'ואמר 
ואם , חלה מהעיסה שהיה בה שיעור חלה

תזהר להפריש חלה מהיום והלאה תצליח 
  .וכן היה ',האפיה

ע בעל עגלה "א בא לרבינו זי"פעשוב 
, שסוסו לא רצה לאכול ולא ידע מה לעשות

למה אתה מתנהג כמו בהמה 'השיב לו רבינו 
לכן , שאוכל בלי נטילת ידים ובלי ברכה

הבהמה שלך מתנהגת כמו בן אדם שלא 
אם אתה תקבל על עצמך  ,אוכלת הרבה

אז , להתנהג כמו בן אדם בדרך התורה
שלך תתנהג כמו בהמה ותאכל כמה  הבהמה

  ', שצריכה

ק "אצל הרה רבינו פעם בזמן שהיה
האיך בא ואלמדך 'לו  אמר ע"זי מראדזמין

ואכן ראו אצל רבינו  ,')יטלוקו(לקרות פתקא 
א "מסופר שפע , נפלאות בקריאת פסקאות

' ק ר"עוד בימיו האחרונים של חיי אביו הרה
, החולה את ילדו' הזכיר חסיד א, ע"יחיאל זי

, ורבינו היה מקריא את הפתקאות לפני אביו
רבינו קרא הפתקא והשמיט שם הילד 

למה , 'הרים האיש את קולו ואמר, החולה
' ק ר"שאל הרה', אינך מזכיר את הילד החולה

ענהו רבנו , ע את רבינו מה מתרחש"יחיאל זי
ל לא היה "ורח, האיש אומר שיש לו עוד ילד'

, ל לביתו"חסיד הנוכשחזר ה', טוב עם הילד
נודע לו שעוד לפני שהגיע להרבי נפטר בנו 

  . ע"ל

תושב בכפר סמוך ' וכן מעשה בחסיד א
להזכיר  שנסע לאלכסנדר אל רבינו, ללאדז

כשבא לאלכסנדר , לפניו את ילדו החולה
התכונן כבר הרבי לעלות לחדרו לנוח מעט 

הציע רבי אברהם . מעבודתו הטהורה
נס בפתח מאחורי ק לאותו חסיד להכ"המשב
הזדרז החסיד וניגש אל כותב , הבית

שיכתוב לו ) קוויטלעך שרייבער(הפתקאות 
אמר לו , הלך ומצאו שוכב על המטה, פתקא

המשמש קרב לי השולחן אל המטה ואכתוב 
, הגיש לו החסיד את השולחן. לך פתקא

כשנכנס , וכתב לו פתקא להזכיר אצל רבינו
פתקתו אל  כאשר הגיש את, והנה, אל רבינו

בהתרגשות , מיד התרומם ממיטתו, רבינו
, מה הוא חושב המשמש הכותב, 'גדולה ואמר

לך ... שהוא כותב בקשות לבית המשפט
ורבינו הרעים  נכנס השמש', וקרא לו הנה

מה אתה חושב שאתה כותב 'עליו בעוז 
לפני שכתבת הפתקא לא נטלת  ,פראשעניס

  .'היתכן כזאת ..ידיך

יר שפערב שהיה בע' מעשה באיש א
ויהי היום ויבא גוי אחד , עוסק בצביעת צמר

לעיר שפערב והתחיל לירד אל פרנסתו 
הימים היו בתחילת ימי , והשיג גבולו

ל את בנו "שלח הנ, נשיאותו של רבינו
כששמע רבינו , להזכיר לפניו את העובדה

ל הענין פתח וסיפר להם מעשה שאירע "זצ
ר שלום "ק איש אלקים נורא מוה"אצל הרה

א נכנס הרבי מבעלזא "פע, ל"מבעלזא זצוק
י דברים "ד והגיד מאמר שהובא ברש"לביהמ

מעשה בגוי שכפתו , בשם הספרי) א"ב ל"י(
וסגר הרבי מבעלזא  , לאביו לפני כלבו ואכלו

כעבור ימים אחדים בא לשם , הדלת והלך לו
בכפר , יהודי מכפר סמוך וסיפר שאירע לו נס

והיה , שונא ישראלהיה מתגורר גוי  שלו
' ביום א, היהודי ירא ממנו פן יהרגנו יום אחד

בא בנו של הגוי וכפתו לאביו ובאו הכלבים 
סיים רבינו ואמר לשני  –אם כן , 'ואכלו אותו

:) בבא קמא ק(המשנה, 'חסידים שפנו אליו 
טוב  ,"הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה"שאומר 

ערב וכך הוה לאותו גוי בשפ', גם במקרא דנן
והוכרח לברוח , התקלקלה כל הסחורה

  ,מהעיר בבושת פנים

  פטירתו
כמה שנים לפני הסתלקותו סבל הרבה 

כיון שנתודע שהמצב קשה , מאיזה מחלה
אצל רבנו הציעו הקרובים שיתן גט פטורין 

, כדי שלא תהא זקוקה לחלוצה, להרבנית
לא טוב )  "'בראשית א(כתיב , אבל רבינו אמר

ה "כ בלי אשה אדם ה"א ,"לבדולאדם להיות 
' אני לא רוצה להיות רגע א, בבחינת לא טוב

בשבועות האחרונים לפני , בבחינה זו
באה , הסתלקותו כשהיה רבנו חלש מאד

ר בעל אמרי אמת מגור "לבקר אותו האדמו
, ואמר שבא לקיים מצות ביקור חולים, ע"זי

שלא אכעוס ושלא "רבינו אמר לו מבקשים 
הלשון כפול הלא אם אכעוס  למה, "אכעיסך

ואפשר הפירוש לפעמים , ממילא אכעיסך
יכול , שבאים לחולה ורואים שיש לו יסורים

י זה "וע, ו להרהר למה מגיעין לו כל זה"ח
ולזה , ה"ההרהור הוא בבחינת מכעיס להקב

מבקשים שלא יביאו מצוות אלו שיוכל לבא 
רבינו לא האריך ימים , לבחינת אכעיסך

חמישים ושבע שנה בלבד  ובהיותו בן
ח שבט שנת "בערב ר, נסתלק לבית עולמו

, דבריו האחרונים לפני פטירתו היה, ע"תר
  ',היה טוב עכשיו טוב ויהיה טוב'

בהלויתו השתתפו עשרות אלפי איש 
, ויהי האבל גדול מאד,  מכל רחבי פולין

מ להגיע "יהודים הלכו ברגל מהלך עשרות ק
ערכת רבנו אות מ(בספר עשר זכיות , להלויה

' מביא כי בשעת הלויה ניגש איש א) ג"י
ע עם תיבה "לאחי רבנו התפארת שמואל זי

יש לי עפר מקבר האור ", קטנה ואמר לו
הא לכם , ע שבעצמי הבאתי"זי' החיים הק

, ולקח ממנו". אדמת קודש עבור אחיכם
מנוחת , והוא פלא, ל נעלם תיכף"והאיש הנ

כסנדר ליד ע הוא בעיר אל"כבוד רבינו זי
  .ע"אביו הקדוש זי

בספר תפארת רבותינו מאלכסנדר איתא 
 ק מראדזמין"הרהע שלח אל "שאבי רבינו זי

, ק"ע שיתפלל עבור רבינו להפקד בזש"זי
לו בנים כי ' א שיהי"שא מראדזמין וענה הרבי

לעיל שאמר ' עיי[, לא היה בנים' ח הק"לאוה
' שיש לו נשמת האור החיים הקעל רבינו 

  ,]ע"זי

רבינו שבק חיים לכל חי ולא הניח  
אבל תורתו וזכותו אחריו זרע של קיימא 

  .עולמי עדנשאר לנו ל

  

  זכותו יגן עלינו
  אמן, ועל כל ישראל

 יד
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לקראת שבת ' שמור וזכור וכו ,דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה   לכה
  נראה .'מקדש מלך עיר מלוכה וכו' וכו

ה רקיעים כמנין "ע מספרים שיש תתקנדולפרש הפיוט על פי הי לכה
ק "ובהתת, ה עולמות"שהם תתקנ] ך"במנצפכשחושבין [השמים 

כ "משא, ט להימצא בהם"עולמות התחתונות יש רשות למלאך מט
בהם אין רשות לשום נברא ומלאך להימצא , ה עולמות העליונים"בנ

וזהו מה שכתוב , שכינתו שורה שם, ה בכבודו ובעצמו"בהם ורק הקב
  .אלקיך' ן לד"ה

  זה יש לומר כי למדרגת יראת שמים פי ועל
ה עולמות העליונים "האמתית אי אפשר לזכות כי אם כשנכנסים לנ ועל

וכמו שכתב בנועם , ה בעצמו"הקבששם שוכן מלך מלכי המלכים 
, שיראה אין שייך אלא ממה שעיניו רואות) ויגש' תחלת פ(אלימלך 

הו יראת וז, אבל ממה שאינו נראה אין שייך יראה כי ממה מתיירא
ה רקיעים "ם היינו ליכנס בכל תתקנ"ם שכשזוכין לבחינת השמי"שמי

ל ועתה ישראל "כ מה שאמרו חז"וזה ג, אזי מתיירא באמת מהדר גאונו
והיינו , אל תקרי מה אלא מאה, אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה' מה ה

ה עולמות "ה וכשזוכין לנ"ה הוא נ"ה למא"בין מ' שהחילוק בגי
  .'זי מתקיים המשך הפסוק כי אם ליראה וגוהעליונים א

  הואם לא תשמעו) ז"ג י"ירמיה י(ק על הפסו והנה
ל באיכה רבה "דרשו חז, במסתרים תבכה נפשי מפני גוה והנה

ק באותה שעה בא מטטרון ונפל "שכשחרב ביהמ) ד"פתיחתא אות כ(
 ,רבונו של עולם אני אבכה ואתה לא תבכה ה"על פניו ואמר לפני הקב

אם אין אתה מניח לי לבכות עכשיו אכנס למקום שאין  ה"הקב אמר לו
כנס ואבכה שנאמר ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה ילך רשות ל

ט "וכבר נתבאר לנו למעלה שהמקום שאין רשות למלאך מט, נפשי
ונמצא ] שמים  ששם זוכים ליראת[העליונים ה רקיעים "ליכנס היינו נ

ים העליונים נתעורר אבל ובכי על חורבן ה רקיע"לפי זה שכשזוכין לנ
ע ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר "ובשביל זה איתא בשו, ק"ביהמ

והקושיא מפורסמת מפני מה מי שאינו ירא , ק"ודואג על חורבן ביהמ
ונודע פתגם העולם לתרץ [ק "שמים כל כך לא ידאוג על חורבן ביהמ

ולפי דרכינו יתורץ , ]ושמי שאינו ירא שמים צריך לדאוג על חורבן עצמ
שהמקום [ה רקיעים העליונים "כמין חומר שירא שמים שזכה ליכנס לנ

ק "שם דוקא מתעורר בכי על הביהמ] ט נמצא"ההוא אין המלאך מט
  .ק"ולזה ראוי לו להיות מיצר ודואג על חורבן ביהמ

  מתאמרא ע"דהמגיד הגדול ממעזריטש זי   משמיהו
וכמו שאמרו , שהשבת סגולתה לזכות על ידה ליראת שמים ומשמיה

ה אמר לו למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי "שהקב.) ז"ביצה ט(ל "חז
ה בבית גנזיו אלא "איתא אין לו להקב:) ג"ל(ברכות ' ובמס, ושבת שמה

וכיון שהשבת נמצא , היא אוצרו' אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ה
י השבת יורד שפע "בודאי ע, ם אלא יראת שמיםבבית גנזיו ושם אין כלו

ה "האוצר של יראת שמים הוא בנ, ולפי מה שביארנו, של יראת שמים
עולמות  העליונים ונמצא שבשבת נכנסים בני ישראל למקום ההוא 
שאור השכינה מאיר בגילוי רב בלי שום התערבות של שום נברא 

  .ומלאך

  לקראתלכה דודי מה נעים לפרש בזה טוב ו ומה
פני , ה רקיעים"ואימתי יש לנו בחינה הלזו  של נ, ן"ה' בגי ה"כל ומה

י קבלת פני שבת מקבלים אור פני מלך חיים בלתי "שבת נקבלה שע
שמור וזכור וזהו המשך הפיוט , ה עולמות העליונים"הפסק כלל בנ

שעתה מקבלים , שמו אחדאחד ו' בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד ד
חינה גלויה של אחד יחיד ומיוחד  במקום שאין רשות פני השכינה בב

  .ה בכבודו ובעצמו"להימצא רק להקב

המתנה טובה של יראת , לקראת שבת לכנו ונלכה כי הוא מקור הברכה
  ',וכו' זה ראשית חכמה יראת ה, ש מקדש נסוכה''מרא, ל''שמים כנ

  נעשה התעוררות לבכות על זבול, ה רקיעים''שם בנ  וכשנמצאים
מקדש מלך כ "ולזה אומרים אח, בית תפארתינו שנחרב  וכשנמצאים

וככה ממשיכים בחרוז להתאבל על , עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפיכה
 על יד בן ישי בית הלחמיהפיוט  ויש לרמוז המשך , חורבן ציון וירושלים

ד של "היינו יום הי על יד, ט"פרשת וארא הבעל "השבת התוועדות"על 
ת "בי, )ת"ב אותיות שב"תש(ם המסוגלים לתשובה "ימי השובבי

ז נזכה שיתקיים בנו "זה ביום השבת שנוטלין לחם משנה ועי, י"הלחמ
  .קרבה אל נפשי גאלה

  דבר מוקשה בפרשתן שטען משה לפני גם  ויתבאר
לכאורה ו, הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעהה "הקב ויתבאר

ת בפרשת שמות מי שם "פסוק זה מחוסר הבנה שהרי כבר אמר לו השי
מ יהיו דבריו "והבטיחו שעל אף  שהוא ערל שפתים מ' פה לאדם וגו

ה עולמות העליונים זוכים ליראת "אך לפי מה שביארנו שבנ, נשמעים
איתא כל מי שיש בו :) ו(ברכות ' ובגמ, ה"שמים שבבית גנזיו של הקב

דהנה , ה"אתי לן שפיר טענת משה רבינו ע, דבריו נשמעיםיראת שמים 
ה ''חשב בעצמו שאינו משיג הנ, משה רבינו עניו מאוד מכל האדם

בעולמות ן "הולזה אמר , כ לא בא אל יראת השם אמתית''וא, רקיעים
כ איך ישמע ''א, דאין בי יראת שמים אמתית, ל אני ערל שפתים''הנ

   ,שמים דבריו נשמעיםרק מי שיש בו יראת , אלי פרעה

וזה מרומז ושאלה את פיה , ן משפיע גם זיווגים טובים''הזו של  ובחינה
יראת 'ומה 'הזהשבת קודש 'ועינינו צופיות למרום שמה. ן''ואמרה ה

יושפע לנו בהרחבה גדולה שפע ברוחניות  ,ששואבין על ידה' שמים
ונזכה לכל האורות הנשפעים לנו על ידי השבת  ,וגשמיות וזווגים הגונים

  .קודש

  

  "הכנה לשבת התוועדות"וארא ' ביום ד א"ג רבי מאיר צוויבל שליט"דרשת הרה
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 וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם
  .ר את בריתיואזכו

ד דהנה ידוע מה שהקשו הקדמונים האיך יצאו ישראל קודם ''ל בס''וי
' ונקדים מה שכ, ד מן החדש''ואביא בס, מאות שנה' הזמן של ד

לפרש , בשם המפרשים, ג לראש השנה''ק ישמח משה ח''בספה
היינו מה שאתה לוחם מלחמך . 'הפסוק שלח לחמך על פני המים וכו

, דמעת בת עין שפכי כמים לבך מי יתן ראשי מים על פני המים היינו
כי התשובה , כי ברוב ימים תמצאנו, ואני הוספתי לפרש סיפא דקרא

וזעק מעומקא דלבא ' במעשה בתענית ושק בלי שבירת לב כראוי ובכי
רבה מעומק הלב יכול לפעול בשעתא חדא ' ותשובה ובכי, צריך זמן רב

והיינו ברוב הימים תמצאנו , מה שפועל ברוב ימים בתשובה במעשה
  .ש''במקום רוב ימים עיי

אבל כיון שבני , מאות שנים' צריך להיות ד' ז יש לומר דבאמת הי''ולפי
מאות ' צריכין לעשות בד' לכן מה שהי, רבה' ישראל זעקו ונאקו בבכי

ל שלח לחמך על פני המים כי ברוב ימים ''כנ, ו שנים''שנים עשו ברד
  .תמצאנו

וכיון , י אשר מצרים מעבידים אותם''ני שמעתי את נאקת בנוזה וגם א
ואזכור את בריתי שיצאו אף קודם הזמן מטעם זה ' שישראל בכו לה

  .ד''ודוק בס
  
*  

י דבר אתו ''ברש ',אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר 
כ מה אמר ''אבל לכאורה א', קשות על שהקשה לומר למה הרעותה וגו

  ,דת הרחמיםשהוא מ', לו אני ה

כי מה האדם שיבא ' ד ופניתי אני לראות וכו''הה במדרש) ב
  ,ב'’'וצ' אחרי המלך את אשר כבר עשהו וכו

ה אמר ''ה טוב אחרית דבר מראשיתו שהקב''זש במדרש) ג
  ,לך לידע טוב אחרית דבר מראשיתו' למשה הי

דהנה ידוע קושית הקדמונים הובא במדבר קדימות , ד''ל בס''וי
ל דלאו הניתק לעשה אין לוקין ''א ובספר עיר דוד לפי מאי דקיי''מהחיד

כ מעתה אם ''ם דסבר דתשובה הוא מצות עשה א''ולדעת הרמב, עליו
מאחר , כ לא יהא ענוש יענש עליו''הרשע לא עשה תשובה כלל ג

ת ותשובה הוא עשה ואין לך דבר שעומד מפני ''שעבירה הוא ל
לעשה דתשובה אפילו אם לא עשה וכיון דהוי לאו הניתק , התשובה

ותירוץ בספר נחלת , תשובה נמי יהא פטור משום לאו הניתק לעשה
י יוחנן כל ''דאר) ב''ד ע''דף י(פ מה דאיתא במסכת מכות ''בנימין ע

כ ''ותשובה הוא קדמה לבריאת העולם וא, ת שקדמו עשה לוקין עליו''ל
  ,ש''הוה עשה שקדמו ללאו ולוקין עליו עיי

שם דעשה ' י ותוס''לפי מה דפרש, יין לא העלה ארוכהעדאבל 
ועיין , שקדמו ללאו היינו אם יכול לקיים העשה בלי שיעבור על הלאו

י שצריך תרתי קודם שיכתוב ''בספר ערוך לנר שם דסובר בכוונת רש
, .ת''ת ועוד שיוכל לקיים העשה בלי שיעבור על הל''העשה קודם הל

שובה אי אפשר לקיים רק כשעובר על ל דמצות עשה של ת'''כ הדק''א
  ,כ הוה לאו הניתק לעשה ואין לוקין עליו''ת א''הל

אני ) ב''ז ע''דף י(ה ''ל בר''ד דהנה ידוע מה דאמרו חז''בסל ''וי
ש ''והקשה ברא, לאחר שיחטא האדם' קודם שיחטא האדם ואני ה' ה

ובספר זרע , שהוא של רחמים' קודם שיחטא למה צריכין למדת ה
ם דתשובה הוא מצות ''חק על תהילים תירוץ לפי מה דכתוב הרמביצ

כ אינו יכול לקיים מצות ''כ הצדיק גמור שלא חטא מעולם א''א, עשה

קודם שיחטא האדם שזה ממדת הרחמים ' לזה בא ה, עשה של תשובה
פ ''ה חושב לצדיק כמו שקיים המצות עשה של תשובה אע''שהקב

פ שלא עבר ''פשירות לקיים העשה אעז יש בא''ולפי, ש''שלא חטא עיי
, ה מחשב לאדם שהוא צדיק ולא חטא מעולם'''שהקב, על הלאו

כ הוה מצות עשה ''א, שקיים העשה דתשובה אף בלי שיעבור על הלאו
של תשובה עשה שקדמו ללאו שאף בלי שיעבור על הלאו יוכל לקיים 

  , וכ לא הוי לאו הניתק לעשה ולכן לוקין עלי''וא, מצות תשובה
מאות שנים החשבון הוא מהברית ' ן שהד''כתוב הרמבוהנה 

' לכן כתוב  דהשלשים שנה הי, ואי דיש עוד שלשים שנים, בין הבתרים
ולזה , ש''מאות שנים אחר שחטאו ישראל במצרים עיי' הוספה על הד

יש לומר שבא משה וטען למה הרעותה לעם הזה הא כבר בא הזמן של 
טען למה הרעותה , להם הוספה ואי דחטאו מאות שנים ולמה יש' הד

כ ''לעם הזה הא החטאים הוה כמו לאו הניתק לעשה ואין לוקין עליו וא
לזה וידבר אלקים אל משה שדיבר אליו קשות , למה הרעותה לעם הזה

דזה לאו שקדמו עשה שלוקין , על מה שאמר למה הרעותה לעם הזה
מדרש כי מה האדם לזה כתוב ה, עליו והטעם שהוא לאו שקדמו עשה

ה עשה התשובה ‘‘ר עשהו שהקב‘‘שיבוא אחרי המלך את אשר כב
ת ‘‘כ הוה ל‘‘ת א‘‘כ כתיב העשה קודם הל‘‘קודם לבריאת העולם א

ר ‘‘וזה כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כב, שקדמו עשה
לך לידע טוב ‘ ה הי‘‘וזה שאמר לו הקב, עשהו קודם בריאת העולם

זה שעושין תשובה אחרית דבר אחר שעברו , ואחרית דבר מראשית
כ הוה עשה ‘‘העבירה זה מראשיתו זה נברא קודם בריאות העולם א

 ,שקדמו ללאו ולוקין עליו

כ לקיים העשה בלי שיעבור ‘‘ל דצריך ג‘‘זה אינו מספיק כנאבל 
ל ‘‘קודם שיחטא וכנ‘ וזה אני ה‘“ ה”ת לזה ויאמר אליו אני ‘‘על הל
פ שלא ‘‘יק שקייים המצות עשה של תשובה אעה חושב לצד‘‘שהקב

וזה שכתוב , כ שפיר הוה לאו שקדמו עשה ולוקין עליו‘‘עבר על הלאו א
י שיש שכר ‘‘דע, נאמן לשלם שכר ולשון זה נאמר להפרע‘ י אני ה‘‘רש

ת שקדמו עשה ולוקין עליו לזה אני ‘‘כ הוה ל‘‘קודם שיחטא א‘ אני ה
  ,ק‘‘ודו, נאמן להיפרע

  
  

* * *  

ל צפור שיש בה ''ע ר''ר ד''דצפרדע נוטריקן צפו כתוב בילקוט ראובני
ל ''באוהב ישראל פרשת וישב דחז' ל דהנה ידוע מה שכ''וי. ב''וצ, דעת

ארבע כנפים ' כתיב ששה כנפים ופעם אחת כ' מקשו סתירה דפעם אח
ק קיים אז יש ששה גדפין וכאן בזמן ''כאן בזמן שביהמ' לאחד ומתי
כ חסר או כבוד ''וא' ועכשיו חסר ב, גדפין' ק קיים אז יש ד''שאין ביהמ

  ש ''מלכותו או לעולם ועד עי

ז קשה דאיתא בפרק שירה דהצפרדע אומר ברוך שם ''ולכאורה לפי
האיך הצפרדע אומר ברוך שם כבוד מלכותו . כבוד מלכותו לעולם ועד

) א''עג ''דף ל(ל דאיתא במסכת ברכות ''וי, לעולם ועד הא עכשיו חסר
ע ''כ כיון דהצפרד''וא, ק בימיו''כל מי שיש בו דיעה כאילו נבנה ביהמ

  .שפיר יכול לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ע''ר ד''הוא צפו

  י"נערך ונסדר ע

  ו"הבחור שמואל אהרן גראסבערג הי
 יות שמורותוכל הזכ
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