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 משיחות ש״פ ויקרא, ה' ניסן ה׳תשמ״ז

 — צוליב דעם וואם די נשיאיס האבן
 דעמולט מקריב געווען זייערע קרבגות,
 ״וכל נשיא ביום שהקריב קרבנו הי׳ יום
 טוב שלו״י: און וויבאלד אז דערנאד קו׳
 מען די טעג פון פמח, קומט אויט אז
 ״רוב החודש בקדושה״• — דערפאר
 זאגט מעז ניט קיין תחנון במשד דעם

 גאנצן חודש ניסן.
 ב. וואס אין דעם ענין איז פאראן א

 חידוש:

 כאטש אז אלע פאסירונגען אין תורה
, געפינט מען ניט אז אויף  זיינען נצחיים׳
 יעדער פאפירונג אין תורה זאל מען
 מתקן זיין אין מדר התפלה (וכיו״ב) א
 זכר לדורות. אדרבה: מ׳געפינט עפ נאד
 ביי געציילטע ענינים — וועלכע זיינען
 יםודות און כללים אין אידישקייט — ווי
 ״זכר ליציאת מצרים״, וכיו״ב. און דער־
 נאד ״זכר למקדש״. אבער אויר בנוגע
 צום מקדש — האט מען ניט מתקן גע־
 ווען א זכר אויף אלע עבודות אין מקדש,
 כאטש מ׳האט (א טייל פון) זיי געטאן

 מערערע מאל אין מקדש.
 אבער בנוגע צו הקרבת הנשיאים בא
 חנוכת המזבח מאכט מען א זכר לדורות

 לספרדים, ובמכיש עבור ההולכים בדרכיו והגרים
ם/ אלא בם לא היו פפרדי שרו ) ז ׳  במדינתו של אדה
׳ בא q-mm הדגשה מיוחדת בזה.  י״ל ש״מנהג פפרד

 ואכ״מ.
 7) שו״ע אדהיז שם. ממסכת סופרים פכיא היא־

 ב. טור או״ח שם.
 8) שו״ע אדהיז שם. מביי לטור שם. מגיא אויח

 שם םקיג.
 9) ראה תניא רפייז.

 א. מ׳געפינט זיד איצטער אין די
 ערשטע טעג פון חודש ניסן וועלכע זיי־

 נען טפעציעלע טעג:
 דעם משכן אין מדבר האט מען אויפ־
 געשטעלט אין דעם ערשטן טאג פון
 חודש, ראש חודש ניטך, און אין די טעג
 פון ראש חודש ביז י״ב ניטן, האבן די
 נשיאים פון די שבטים מקריב געוועז
 יעדן טאג יעדערער זיין קרבן לתנובת

 המזבח, נשיא אחד ליום2.
 דעריבער איז היינט דעד מנהגנ אז
 פון ראש חודש ניטן ביז י״ב ניטן זאגט
 מען יעדן טאג די פרשה אין תורה4 פון
 דעם קרבן נשיא השבט וועלכער האט
 יענעם טאג מקריב געווען פאר חנוכת

 המזבח5.
 און דאס איז אויד דעד טעם פאר־
 וואט מ׳זאגט נים קיין תחנון אין די טעג־

 1) פקודי מ, יז.
 2) נשא ז, יא.

 3) שויע אדהיז או״ח סחכיט סס״ו. משליה מס׳
 פסחים קמ, ב. וראה גם ליקוםי עמק ברכה להשל״ה
 פיג. אלי׳ רבה אויה פתכ״ט פק״ו. אלי׳ זוטא שם
 פקיד. באה״ט שם סקיו. חק יעקב שם פקיי. פידור

 רי״ע דיני ניפן פיז. ועוד.

לה  4) נשא ז, א ואי
 5) וביום ייג ניסן אומרים הפרשה דזאת תנובת
 המזבח עד כן עשה את המנורה (סידור תורה אור
ל י״ג ניסן תשמיה.  וסידור תהלת ה׳. וראה שיתת לי
ז וליקוטי ד שבם לוי (שויע אדהי  ועוד), שהוא מ

 עמק ברכה שבהעדר. 3).
 6) טושו״ע או״ח םחכיט סיב. שויע אדהיז שם
ח גר צ נ מ ל  פיח. וכן הוא בסידור אדהיז (לפני .

 יענד״) בהימים שאין אומרים בהם תחנון.
ג ספרד• — מוכרח לומר ה נ מ . ם  ולהעיר דפיש ש
ז הוא י ישראל, כי סידור אדהי  שאינו שולל שאר מ
ה שער הכולל בהקדמה/ לא רק א ר ) ש פ  שוה לכל נ
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 מלפניר זד אלקי ואלקי אבותי שבאם אני
 עבזיר משבט (פלוני) שקראתי בתורתד
 פרשה של הנשיא היום, אזי יאירו נא
 עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות
 הקדושות הכלולות בקדושת זה השבט
 להבין ולהשכיל בתורתד וביראתר
 לעשות רצונד כל ימי חיי אני וזרעי וזרע

 זרעי מעתה ועד עולם אמן׳,
 וואס צווישן אלע תפלות (און עניני
 זכר) בכל השנה — געפינט מען ניט אזא
 פעולה4,, אז יעדער איד [ניט נאר יחידי
 טגולה] זאל בעטן אז.יאירו נא עלי כל
 ניצוצין קדישין וכר הכלולות בקדושת
 זה השבט״, און נאכמער — די בקשה
 איז אז דאט זאל ניט בלייבן בהעלט
 והטתר, נאר ווירקן אין זיין עבודה
 בפועל ,להבין ולהשכיל בתורתר
 וביראתר לעשות רצונד (און נאכמער
 —) כל ימי חיי אני (און נאכמער —)

 וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולט״!

 נאכמער: א תפלה דארף ניט זיין אויף
 מעשה נסים5,. מוז מען זאגן, אז די
 תפלה (של כאו״א מישראל) קען מקויים
 ווערן בדרר הטבע, אין חושד כפול

 ומכופל פון זמן הגלות!
 און אויר, בכלל — א תפלה פון א
 אידן ווערט דאו־ מקויימ בפועל, ובפרט
 א תפלה ע״י רבימ, כמ״ש״ ,הן א־ל

 כביר ולא ימאמ״.

• ן ו ז  14) וגם התפלות הדומות לה (כמו ה.יהי ר
 לאחרי תשליך, ודהושעיר, ולאחרי בדיקת חמץ,
 וה״רבוגו של עולפ• דםפיה״ע) שמתפללים על
 המשכות מלמעלה וכר — אין זה בדומה כלל
 לבקשה וו שהוא לכל ימי חיי כר ועד עולפ! ועוד
 ש״יאירו גא עלי כל גיצוצין קדישין כר הכלולות
 בקדושת זה השבטי, ושזה יפעול בעבודת האדם
ן ולהשכיל בתורתר וכו״, כבפגים.  בפועל — .להבי

 15) ראה ברכות פ, א. ועוד.
 16) איוב לו, ה. ברכות ח, רע״א.

: דורד ,  — און א צווייענדיקער זכר0
 זאגן פרשת הנשיא, און דויד ניט זאגן״
 תחנוף׳, און ביז למשד פון א גאנצן
 חודש — אע״פ וואט א) הקרבת
 הנשיאים איז געווען נאד אז איידאון־
 איינציקן מאל, און ב) דאס איז געטאן
 געווארן אין משכן, וואט איז געווען ניט
 בלויז קודם דעם איצטיקן גלות, נאר
 פאר דעם מקדש שני, און פאר גלות

 בבל, און פאר דעם מקדש ראשון!

 ג. דער חידוש איז נאד גרעםער:
 אלע פעולות און תפלות וואס זיינען א
 זכר צו א געוויםער זאד (,זכר ליציאת
 מצרים״, .זכר למקדש״) זיינען ניט א
 זכר בעלמא, נאר דורד דעם איז מען
 ממשיד מלמעלה מעין פון דער זאד צו

 וועלכער דאס איז א זכר.
 אין דעם קומט צו א חידוש ביי אמירת
 הנשיאים — וואט מ׳זאגט דערצו א
 םפעציעלע תפלה, און אזא תפלה וואט
 מ׳געפינט ניט דוגמתה אין די תפלות פון

 כל השנה כולה:
 נאד אמירת .הנשיא״ איז א מנהג צו
 זאגן דעם .יהי רצון״״. וז״ל: .יהי רצון

 10) גומף על זכר לזה בימי החנוכה עיי קריאת
 פ׳ הגשיאיפ (משגה מגילה ל, ב ובפרש״י. וראה
 שיחת ש״פ וישב - לעיל ע׳ 150. וש״נ) - זכר שונה
 לגמרי - כדמוכח גם מזה שביופ הח׳ קוריפ מנשיא

 הח׳ ועד גמירא.

 11) גם לא ביום השבח — בנוגע לאב הרחמים
 וצדקחך צדק (מגיא אריח םרציב סק״ג. שויע אדהיז

 שפ פיז. פידור אדהיז במקומו).
 12) וייל שיש בזה גם עגיו חיובי — כי בימיפ
 אלו שאין אומרים בהם תחנון, משמע שנמשכות אז
 אותן ההמשכות וההשפעות שנמשכות בימים אחרים
 עיי אמירת תחנון, כמדובר כמיפ (ראה לקויש חטיו

 >ך 546. ועוד).
 13) מקדש מלך לזח״ג קצו, ב. ט׳ קב הישר
 פפ״ח. טידור תורה אור וטידור תהלת הי. וראה

 .היום יום׳ א גיפן.
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 מוז מען זאגן, אז יעדער איד איז
 (אפשר אז ער זאל זיין) כלול פון אלע
 אנדערע אידן(שבטים), און דערפאר איז
 אפשר אז יעדער איד קען מקבל זיין די

 אורות פון אלע שבטים.
 און מ׳קען דאס ערקלערן לויט דער
,2  הוראה פון דעם רבי׳ן(מהורש״ב) נ״ע,
 אז אפילו א כהן ולוי דארף זאגן דעם
 ״נשיא״ און דעם ״יהי רצוף בכל יום
 (כאטש זיי געהערן זיכער צום שבט
 לוי22) — ״כי זה שייך לעיבור״, ומצד
 ״עיבור״23 קען א איד האבן א שייכות צו

 יעדן שבט און צו אלע שבטים.
 דעריבער זאגט יעדער איד בכל יום
 דעם ״נשיא״ און דערנאד דעם ״יהי
 רצון״, און אפשר שתהי׳ על הודאי — אז
 ״יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל
 האורות הקדושות הכלולות בקדושת זה
 השבט כר״, מצד דעם וואט אפשר אז ער

 האט*2 א שייכות צו יעדן שבט25.

 םקצ״א. שו־ת מנחת אלעזר ח״ו סנ״ח, הובא בדרכי
 חיים ושלום סתקל״ח).

 21) .היום יום״ א ניסן.
 22) ועד שהכהו מברר ברכת כהנים, והלוי יוצק
 מים על ידיו (ב״י לטור או״ח סקכ״ח ד״ה ורבינו
 םובר (ע״פ זח״ג קמו, ב). שו״ע או״ח שם ם״ו. שו״ע

 אדה״ז שם ט״י).

 23) ראה תניא פפי״ד.

ם אני משבט (פלוני) כר״ א ב ש  24) ומה שאומר ,
 (אף שיש בו מכל שבט ושבט בבפנים) — ה״ז מפני
ו הוא משבט פלוני, מקבל מהאורות ט ו ש פ  שבאם כ
ז (משא״כ ר ע ת י ח ו א ר ש ת י  דשבט זה בגלוי יותר ב

 אם הוא משבט אחר).

 ויש לומר, שע״י שמתפלל,שבאם אגי משבט כוי״,
 ה״ז גופא מטייע לגלות שייכותו לשבט דיום זה. ולכו
 גם כהן או לוי מתפלל בנוסח זה כי ע״י התפלה

 מתגלה שייכותו לשבט פלוגי. ועצ״ע.

 25) גם שבט לוי, כמובז מזה שאומרים בי״ג גיטז
(אבל להעיר שאיו אומרים י ו  הפרשה שכגגד שבט ל
ם נהוגים י נ גתו , י ו  לאח״ז ה״יהי רצון״) — כי שבט ל
״ (במדבר ג, ט), ,הלויים ל א ר ש י י נ ת כ א  המה לו מ
• של כל בג״י(פרש״י שם, ס ת ו ח י ל ש ב ם ו ה י ת ח  באים ת

 ח).

 ובפרט אז מ׳איז מסיים ״אמן״(מלשון
 אמת7׳), וואס דאס גיט צו א חיזוק
 מיותד אין דער ברכה, דאט טוט אויף

 דער גמר ״הנצחון״8,.
 קומט אויס, אז דער זכר לדורות פון
 הקרבת הנשיאים בא חנוכת המזבח
 (דורך אמירת פ׳ הנשיאים) איז ניט נאר
 א זכר בכלל (אויף עפעס וואס האט
 פאטירט אמאל), נאר דאס איז נצחי און
ל ״כל ע ו פ  עד כדי כך, ביז מ׳באקומט ב
 ניצוצין קדישין וכל האורות הקדושות
 הכלולות בקדושת זה השבט״, און דאס
 ווירקט ״להבין ולהשכיל בתורתך
ת רצונך כל ימי חיי אני  וביראתך לעשו

 וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולט״!

 ד. אין דעם קומט צו נאד א
 גרעםערער חידוש:

 דער מנהג איז אז יעד ער איד זאגט
 אלע י״ב נשיאים, יעדער טאג זאגט ער
 דעם נשיא פון דעם באטרעפנדן טאג,

 אוו אוד דעם ״יהי רצון״.
 שטעלט זיר די שאלה: אין דעם ״יהי
 רצון״ זאגט מען דאר אין א לשון של
 ספק ״באם אני עבדד משבט (פלוני)
 כו׳״י׳, ד.ה. אז ט׳איז א פפק און עט קען
 גאר זיין אז דער זאגער האט קיץ
 שייכות ניט מיט דעם שבט מםויים
 (ווארום יעדער איד געהערט דאן־ נאר
 צו איין שבט) — קומט דאך אוים אז אין
 עלף פון די צוועלף טעג זאגט מעז א
 תפלה וואט איז ניט שייר צום

 מתפלל20?!

 17) ראה שבועות לו, א ובפרש״י שם. שו״ע
 אדה״ז או״ח סקכ״ד ס״ט. אגציקלופדי׳ תלמודית

 (כרך ב) ערד אמן.

 18) ראה גזיר בסופה.
 19) כ״ה הגוסח במקומות שבהערה 13.

 20) ולהעיר מדעת האחרוגים שאין אומרים
״ (ראה מורה באצבע (להחיד״א) ס״ז  .באם אני כו
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 די תפלה ״יאירו נא עלי וכו׳״ — א
 חידוש וואט מ׳געפינט ניט בא קיין

 אנדער זאד]:
 הקרבת הנשיאים פאר חנוכת המזבח
 איז א יםוד והתחלה אויף דער עבודה
 פון אלע אידן במשר כל הדורות״ —
 כידוע30 אז חנוכת המזבח איז אזוי ווי
 דער עניו החינוך. אזוי ווי דער ענין
 החינוך שטעלט אוועק דעם ימוד פון
 דער גאנצער עבודה פון דעם
 מענטשן״, אזוי האט חנוכת המזבח
 אוועקגעשטעלט דעם ימוד אויף דער
 עבודה פון משכן — דער תכלית פון
 גאנץ עבודת האדם״ — ״ועשו״ לי

. ' 4  מקדש ושכנתי בתוכם״
 און דערפאר האט חנוכת המזבת גע־
 דארפט זיין דויד אלע שבטים — וואט
 זיי נעמען אדום אלע מעגלעכע םוגים
 (פרטיים) אין עבודת ה׳(כנ״ל), און דוקא
 דורד די נשיאים פון די שבטים, ווארום
 ״הנשיא הוא הכל״5׳, כל השבט שלו, און
 דויד דעם — כל השבטים כולם (אלע

 אידן).

כי כל  29) ראה שליה שם שאומרים הנשיא .
 נשיא ונשיא הי• לו סודות גדולות אשר המשיכו שפע
 הרוחנית כל אחד לשבטו כל ימי עולם כר ובקריאת

 הפרשה הוא מעורר קדושת היום כר״.

 30) ראה תו״א וישב כט, ד. לקו״ת נשא כט, א.
 לעיל ע׳ 154. וש׳׳נ.

ש (משלי כב, ו) חנוך לנער על פי דרכו  31) כמ׳
 גפ כי יזקין לא יפור ממנה. וראה מקומות שבהערה

 הקודמת.

 32) ראה מכתב .בימים שבין יויד וט״ו בשבטי
 ש.ז. (נדפפ לקמן חיב בהופפות). שיחת ש״פ תרומה -

 לעיל ע׳ 340 ואילד. ועוד.
 33) תרומה כה, ח.

 34) שציווי זה כולל גפ הציווי על המקדש,
 ראשון שני ושלישי (רמב״ם הל׳ ביהביח בתחלתן.
 וראה לקו׳ש חט״ז ע׳ 302 ואילד. חכיא ע׳ 149

 ואילר).
 35) פרש״י חוקת כא, כא.

 קומט אויס, אז נאד דעם ווי מ׳פאר־
 ענדיקט זאגן אלע נשיאים (בי״ב ניסן)
 מיט דעם ״יהי רצון״ של כאו״א (״יאירו
 נא עלי כל ניצוצין קדישין וכל האורות
 הקדושות הכלולות בקדושת זה השבט״)
 — ווערן מקויים בקשות פון די אלע
 ״יהי רצון׳ט״, און א איד ווערט בא־
 לויכטן מיט ״כל ניצוצין קדישין וכל
 האורות הקדושות הכלולות״ בכל שבט
 ושבט — וואט זיי זיינען כולל אלע
 ניצוצות קדושות בכל העולט כולו(וואט
 זיינען אלע באשאפן געווארן ״בשביל
 ישראל״26, וואט ״ישראל״ טיילט זיר אין
 י״ב שבטים), כידוע27 אז די י״ב שבטים
 זיינען' כולל אלע מעגלעכע אופני

 עבודה28(י״ב אופנים כלליים).

 איז דאר פארשטאנדיק די פעולה וואס
 דאם האט אין ״להבין ולהשכיל בתורתר
 וביראתד לעשות רצונר כר״ — ווי־
 באלד אז דאם קומט פון אלע ניצוצות

 קדושות פון אלע שבטים!

 ה. ויש לומר דעם טעם אויף דעם
 חידוש אין הקרבת הנשיאים [א) אז
 מ׳מאכט דערפון א זכר לדורות, ב) עד
 כדי כד אז מ׳בעט און עט ווערט מקויים

מח, ) ז י  26) פרשיי ריפ בראשית. וראה תניא פל

 א).

ח בהקדמה לשער התפלה. עמהימ  27) ראה פע׳
 ש׳ עולפ הבריאה פי״א בהגהה. לקויא להה״מ
 םקליג. מאמרי אדהיז הקצרים ע׳ תקפא ואילך. שער
 הכולל בהקדמה. ושינ. וראה לקו״ש תכיג ע׳ 54

 הערה 14. וש״נ.
ו ת ע י ד פ ל אחד ואחד הקריבו ל כ  28) ולכן .
, יד), וכמפורש במדרש פרטי הכוונות ג  (כמדביר פ״
. פייד, א־יא. וראה ך ל י א  דכל נשיא (במדב״ר שם, ו

 שליה שבהעדה 3).
 ולהעיר ממיש במקור חיים (לבעמחיס חות יאיר)
 או-ח רסתכיט: מיש בשליה דנכון לקרות בייב ימי
ם ת נ ו ו נ גם כ לי  ניסן הקרבת ייב נשיאים . . ו

 בהקרבתם ע״פ דרז״ל ברבה.
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 המשכן אין מדבר), און נאר אן איין
 מאליקע זאר — מאכט מען דערפון א
ת דורר אמירת הנשיאים רו  זכר נצחי לדו
 פון ר״ח ביז י״ב ניסן, און דורד ניט זאגן

 תחנון,
 און ניט בלויז א זכר, נאר יעדער איד
 — כולל אפילו אין חושד כפול ומכופל
 פון גלות — באקומט בפועל דויד די
 נשיאים ״כל ניצוצין קדישין וכל האורות
 הקדושות״ פון אלע שבטים, און דאם
 ווירקט אויף זייער עבודה בפועל (פון
 ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״, בתוך
 כאו״א) ״להבין ולהשכיל בתורתד
 וביראתד לעשות רצונד כל ימי חיי אני

 וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם״״!

 און דער ענין איז נאכמער אונטער־
 שטראכן ווען מ׳שטייט אין דעם טאג פון
 שבת (בתור די טעג פון אמירת
 הנשיאים), וואט איז כולל אין זיר אלע
 י״ב נשיאים: שבת זיינען עולה די טעג
 פון דער פארגאנגענער וואך (בולל פון
 ר״ח ניטן ביז ה׳ ניםן), און מיני׳
 מתברכין די טעג פון דער קומענדיקער

 יואר (ו׳ ניטן ביז י״ב נימן).

 ז. דערפון האט מעז אייך א לימוד
 בנוגע צו נשיאי ישראל בכל דור ודור,

 39) ולהעיר שלימוד זה (ע״ד נצחיות הנשיא
 בעבודתו במשכן ופעולתו על ישראל בכל הדורות)
 מבואר גפ בלקוית פרשתם (חסיד׳ישע פרשה של
 שבוע זה) דיה ויקרא אל משה: ,התורה היא נצחית
ויקרא אל משה׳ באוהל מועד ־. ! )  ושייר בחינות אלו
 שבמשכן) גפ עכשיו• מצד ,אתפשםותא דמשה
ה תקו״ז תיקון סט(קיב, א. קיד, א). א ר ) ׳ פ ד  שבבל א
י זך), ואתפשסותא דמשה פ  אגהיק בטוף הביאור ל
ר׳ (עד  שבכאויא פועל עליו .ליראה את ה׳ אלקי
ראה מילתא זוסרתי היא׳ — ברכות י , ו  שלגבי בחי׳ ז
ללכת בכל דרכיו ב/ ,  לג, ב (בעיי). תניא רפמ״
 ולאהבה אותו ולעבוד את היא גר לשמור את מצוות

״ (עקב י, יב ואילך). ו  ה׳ ג

 און דעריבער איז הקרבת הנשיאים
 לחנוכת המשכן א דבר נצחי בכל
 הדורות״, און דערפאר מאכט מען פון
 הקרבת הנשיאים א זכר נצחי לדורות —
 דורך אמירת פ׳ הנשיאים מר״ח ניםן עד
 י״ב בו, און דורך ניט זאגן דעמולט
 תחנון. ביז א זכר נצחי וואט ווערט
על דויד דעם וואט מ׳זאגט  נמשר בפו
 דערביי ״יהי רצון וכו׳ יאירו נא עלי כל
 ניצוצין קדישין וכו׳ להבין ולהשכיל
 בתורתך וביראתך לעשות רצונר כל ימי
 חיי אני וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד

 עולם אמן״.
 ו. דערפון איז פארשטאנדיק די בא־
 זונדערע אויטגעטיילטקייט פון די

 איצטיקע ימי טגולה:
 די טעג צייכענען זיר אויט ספעציעל
 דערמיט וואט אין זיי איז אונטער־
 שטראכן א) די נצחיות פון נשיאי
, ווייל יעדער נשיא בדורו איז  ישראל״
 כנשיא הראשון בדורו38, און ב) די
 התקשרות וכו׳ פון יעדער איד(בכל דור
 ודור) מיט די נשיאי ישראל וואט ווערט
 נמשד פון דער התקשרות וכו׳ —
 וועלכע איז געווען בזמן תנובת המשכן

 — התקשרות וכו׳ נצחית.

 עד כדי כך, אז כאטש די הקרבה פון
 די נשיאים פאר חנוכת המזבח איז גע־
 ווען מיט אזויפיל טויזנטער יארן צוריק,
 און אין א באשטימטן מקום וזמן (זמן

 36) להעיר מדברי תזיל שהעגלות והפרות
ניתן להם הוי׳ שיהיו קיימים  שהביאו הנשיאים ,

ר פייב, יח). י ב ד מ כ ) • ם ל ו ע  ל

 37) וראה משנה דיה בתחלתה, שבאחד בניסן
 הוא ראש השנה למלכים — למלכי ישראל (שם ג,

 א).
 38) ולהעיר מקהלת יעקב (לבעהמים מלוא
 הרועים) מע׳ רבי שנשיא דית ניצוצו של יעקב

 אבינו.
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 פ׳זיינען באוואוסט די ווערטער וואמ
 דער רבי ניע האט געזאגט פאר זיין
 המתלקות44 — ״איר גיי אין הימל, די
 כתבים לאז איד איידי. וואט דער פירוש
 אין דעם איז45: דויד די ״כתבים׳(וואט
 איר לאז אייר) האט מען דעם רבי׳ן ניע
 (.אדי) ווי ער שטייט אין הימל —
 ווארום ״צדיקים דומיו לבוראם״4, און
 אווי ווי באם אדבערשטן איז ״אנא
 נפשית כתבית יהבית״,4, דער אוי־
 בערשטער האט כביכול זיד ״אריינגע־
 געבן׳ אין תורה,4, איו עד״ז ביי צדיקים,
 אז זיי גיבן זיר אינגאנצן אדיין אין זייער
 תורה(״כתבים״): און דעריבער — דורך
 זיינע .כתבים״ (זיין תורה), וואס
 מ׳לערנט אין זיי און מ׳נוצט זיי בפועל,
 ביז מ׳איז זיי מפיץ (המעינות) חוצה —
 האט מען דעם רבי׳ז נ״ע אליין(וועל־

 כעד האט זיר דארט אריינגעגעבן).

 און וויבאלד אז מ׳האט די .כתבים״
ות העולם — האט מען דויד זיי  בגשמי
 דעם רבי׳ן נ״ע בגשמעת העולם. ד.ה. א
 התקשרות נצחית בגשמיות צווישן דעם

 נשיא דער רבי נ״ע און אלע אידן.
 און אזד איז דאס אויד בנוגע צו בנו
 ממלא מקומוי4 — אז דורד זיינע כתבים,
 ספרים און נכסים וגם הגשמיים

ס באגרות פ ד ש — נ י נ י א  44) הועתק בפכתב זקנ

א ד קיג. י ! ה ׳ י י ר ו ה ר מ - ש אדמו ד ו  ק
ם לקר׳ש חכ״ז ע׳ 24 ואילך. וש״נ.  45) ראה ג

. ד עו ת רבה פ״ד, ג. ו ו , ח. ר ז ר פסי  46) בי
/ י י ע , א (כגירסת ה ה  47) שבת ק

. ד י ע ח מה, ם ל ת ש י ו ק  48) ראה ל
ה ר ע ל ה י ע רש הכל (ראה ל ו דו — שי ו יחי  49) בנ

ק במקום לא ר ו ו ( מ צ ש ע רי ה המו י ורש ה י  41), ו

נסק י ו נ דו ״ ע פ ח צ י ו ט, א. ש ב קנ ריש) — דאה בי  המו
ם יג, א. לואי ב םקייח. מי י א ח ש ר א ו  ח״א פקי״ח. ו
ו ד יהי י ח מ ת א ח ה ב — . ו הכחו ם, א. ובלשו ח י י ו ד ה  מ

ב שם). , יז. בי ם מה י ל ה ת ) ״ ד י נ  ב

 ביז דורנו זה ונשיא דורנו כ״ק מו״ח
 אדמו״ר — אז אין חודש ניסן(אוו בפרס
 אין די טעג) איז אונטערשמראכן זייער
 נצחיות, און די התקשרות פון אלע אידן

 מיט דעם נשיא הדור:
 צווישן די טעג פון אנהויבט חודש
 גימן(רועד מ׳זאגט דעם.נשיא״) איז אויר
 דער טאג פון ב׳ ניסן (וואט ווערט
 נתעלה איו דעם שבת), דער יום
 ההילולא פון דעם נשיא דער רבי
 (מהורש״ב) נ״ע״4, און יום התחלת
 הנשיאות פרן(בנו ממלא מקומו41) כ״ק
״ — מתאים ו נ ר ו  מו״ח אדמו״ר נשיא ד
 דערמיט וואס (התחלת) חודש ניסן איז
 פארבונדן פפעציעל מיט נשיאים (כנ״ל)
 — וואפ אויר בא זיי זעט מען רעם ענין
 הנצחץת (נוטף אויף נצחיות ברוחניות,
 אויר) בגשמץת העולם, און דיער
 התקשרות גצחית מיט אלע אידו דאי4

 (און אלע אידן מיט די):

ק פ׳ צש- ח היתה במו ר שההםתלקו להעי  40) ו

 ויקרא.
ת ו כ ל מ א ה״ז: ה י ם פ ׳ מלכי ל ם ה י ב ם ה ר א  41) ר

. . ת ו ר ר ש ל ה א כ ל ת בלבד א א המלכו ל ר ו רושה כ  י
י שוםסים יז, ר פ פ ב ו ) ם ל ו ד ע ו ע לבו בנ ו ו רושה לבנ  י

/ ל א ר ש סי י ל פרנ  כ: כ

אות ד והנשי חי ׳ בן י ר הי י ו מ ד ח א י ו ק מ י כ ר ש להעי  ו
י ד משיחה, כ י ד ן ג ך אי ל מ כ לא. ו ך ממי ר ד ו ב  עבר אלי
׳ כלי ל פ ה ׳ ב מ  משיחה אביו היא משיחתו (ראה ר
נ י ע פ יב. צ ם הי ׳ מלכים ש ש פ״א הי״א. הל ד ק מ  ה

ש שם). ד ק מ י ה ׳ כל ל ה  (המלוקט) ל

סן — י א י״ג נ ו ו ה ל ום ימים א ר שסי להעי  42) ו

ום ם י לי י״ל _ > או , ו ! ״ ר מ ״ ו מ ד א לא ד לו ום ההי  י
ש י ר ה ר מ ״ ו אדםו מ ו ק א מ ל מ ל מ ת הנשיאות ש ל ח ח  ה

ו ד 409. וש״נ). ש חי י ם לקו  (ראה ג

ו ע לאבי ג ו נ ר ב ״ ח אדפו י ו ק מ י  43) כדברי כ

א ע׳ קמא) — י ו ח ש של ד ו ח ק רו אג ע ( י ר נ י ו מ ד  א
ל ע ו מ ד ר ט א י ל א זה בלבד ש ה ל נ ה ל . א ר ש י י ע ו ר  ש
ם כסא ו ד ה ם ל ד ואת מתרפםי ו ה ע נ ו מרעיתם, ה א * 
ל עם ן ע ג ה נשא, ל ם ו ל ר ־ ד א י הו צב לפנ ם, להתי ו  מר
ך וביאורו). ק סי׳ ז ל המבואר באגהי ף ע ס ו נ ) ר ו ר ו ש  י
ד מ ו ו ע ל ה ה ל : מ ה ש מ גע ל ו ל בנ י ז ח א מ ר מ להעי  ו

. ב) ש (סוטה יג, םעי מ ש מ ד ו מ ו ף כאו ע ש א מ ש מ  ו



 : - ה׳תשמ״ז

 עוד סדרי החדר כמו שהיו בחייו(זה הי׳
 בערך בשנת מ״ה או מיו) ונכנס לבוש
 בחגורה ועמד אצל השולחן למול כסא
 שבתו, ושפתיו נעות כמדבר, ובכה

 הרבה״.

 און דער ביאור בזה איז פארשטאנ־
 דיק ביותר פון המדובר ומבואר
 בהמאמר שם — וואט דער עניו(וועגן
 נצחיות מקום עבודתו כו׳ של הצדיק)
 קומט בהמשך צו דעם וואם ער איז
 מבאר אין מאמר וועגן דעם אונטער־
 שייד צווישן קדושה און לעו״ז
 (להבדיל), אז אין די עשר מפירות
 דקדושה ווערט דער אור נתאתד מיט די
 כלים(און די כלים זיינעו בטל צום אור),
 און דערפאר האבן די כלים א קיום
 עצמי, אזוי ווי דער קיום עצמי פון דעם
 אור״ (מצד דעם וואט ער איז דבוק
 בהמאור, עצמותו ית׳ שמציאותו
 מעצמותו כר וקיים בבחי׳ קיום עצמי).

 וואם אזוי איז דאס אויך ביי אלע
 מצוות ״שנתלבשו בעניניס גשמיים, קלף
 הגשמי וצמר הציצית וכהאי גוונא וכל
 מה שברצונו ית׳ כלים ראוים להארת
 אור העליון — ה״ה קיימים בבתי׳ קיום

 עצמי״.
 ״וי״ל שזהו״ע דקדושה לא זזה
 ממקומה56, ותשמישי קדושה״ בקדושתן

 55) היינו לא רק הדביקות וקיום שבכלים מציע
 (דאיהו וגרמוהי חד (תקויז בהקדמה — ד, ב), שהוא
 לא כמו האחדות דאיהו וחיוהי חד — ראה המשך
ו פל״ב. המשך וככה תרליז פק״ז.  מים רבים תרלי
 המשר תרס״ו ע׳ קצ. ובכימ), כיא גם בחי׳ קיום

 עצמי של האור.

 56) ראה ע-ח שער ד פיג. שליד פיג. שליה פיא.
/ ר לפי׳ זך (קמו, א ו א  אגה״ק מ

 57) ראה מגילה בו, ב. רמבים הל׳ פית פיי ה״ד.
 וראה תו״א צ, סעיב. שעדי אורה ד״ה יביאו לבוש
לו ופע״ז ובקיצורים לשם. וראה  מלכות פיה ואי

 לקו״ש חייב ע׳ 135. וש״ג.
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 (כדלקמן) — האט מען איס אליין
. 5 0 ות  ובגשמי

 ח. ויש לומר אז כ״ק מו״ח אדמו״ר
 נשיא דורנו האט עט מדגיש געווען אין
 זיין ערשטן מאמר (תורה) חטידות51
 (בתור נשיא)52 — וואס באווייזט אז דאס
 איז א התחלה ועיקר ויסוד אין זיין גאנ־
 צער נשיאות — ד״ה ראשית גוים עמלק

 ואחריתו גוי״:
 ומקום התורה והעבודה של צדיק
 בקדושתו הוא גם לאחר עלותו מחיי
הארת אור פות לחיים האמיתיים ו  הגו
ם , די״ל שהמקו  עבודתו נשאר במקומו
רה וכל כליו  שבו למד ועסק בחו
דה קדושתו  שהשתמש בהם לצרכי העבו

 עליהם מחלקי בירורו בעולם.

 און ער ברעגגט אויף דעם א
) טיפור וועגן זיין פאטער  (ביאור -
 דער רבי נ״ע (וואם איז דעמולט ערשט
 נםתלק געווארן) ״וראיתי פעם כי כ״ק
 אאמו״ר הרה״ק הכ״מ נכנם לחדר אביו
 כ״ק אאזמו״ר זצוקללה״ה זי״ע54 והיו

 50) נופף על וה שעיי ״זרעו בחיים״ ״אף הוא
ית ה, ב). (תענ ים׳  בחי

 51) נדפפ בסהימ תר״פ־תדפ״א בתחלתו.
, יום האחרוץ  52) שנאמר בשיק פ׳ צו אוזר מנחה׳

 של השבעה אחרי אביו אדנ״ע.

 53) שהוא (מיוסד על) מאמר האחרוו של אביו
יע (פורים בסעודה, פר״ת•), בהוספות  אדמו״ר נ
 רבות וכו׳ ובשינויי לשונוח בכ״מ. — ולהעיר
 ממארזיל (מדרש תהלים בתתלתו): ממקום שחתם

 זה פתח זה. ובארוכה — ביר פיק, יב. וש״נ.
 54) במ״א (ראה ס׳ השיחות תש־ד ע׳ 6 ואילן־.
 ועוד) פיפר כיק מויח אדמו״ר בפרטיות יוחד,
 שבהיותו ילד קטו הי׳ רגיל להכנפ לחדר היחידות
 של כיק אדמו״ר מהר״ש. ופעט אחת ראה שהדלת
 גפתחת, ונפל עליו פחד והמחיר עצמו, וראה שאביו

 נכנפ וכו׳ - כההמשד שנעתק בהמאמר.

 •) ס נרשם בראש המאמר — בכת״ לא נודע
 למי.

 •) נדפס בסהימ פר-ח ע• רצו ואילך.



 ש״פ ויקרא, ה׳ ניסן 377

 וכדברי המאמר, אז דער ״מקום שבו
ו שהשתמש  למד ועסק בתורה וכל כלי
 בהם לצרכי העבודה קדושתו עליהם״
 — אז אויר דער מקום וכלים שהשתמש
 בהם לצרכי העבודה״ ווערן זיי דורכ־
 גענומען און באקומען די קדושה נצתית

 פון דעם צדיק.
 ביז נאכמער — אז דער מקום און די
 כלים כר זיינען פ ונקט ווי דער זמן ווען
 דער צדיק האט זיר באנוצט מיס זיי
על אלט א נשמה בגוף — ווי פאר־  בפו
 שטאנדיק פון דעם מיפור אין מאמר, אז
 ער איז אריין אין דעם חדר פון זיין
 פאטער, ״והיו עוד םדרי החדר כמו
 שהיו בחייו כר ונכנפ לבוש בחגורה
 ועמד אצל השולחן למול בטא שבתו,
 ושפתיו נעות כמדבר, ובכה הרבה״ —
 פונקט ״כמו שהי׳ בתייו״ ווען ער פלעגט
 אריינגיין צו יחידות — שי״ל שענינה אז
 די יחידה פון דעם וואט גייט אריין
 ווערט פאראיינציקט מיט יחידה פון
 דעם רבי׳ן — בחיים חיותו פון דעם

 רבי׳ן מהר״ש!

 און דער ביאור בזה איז פארשטאנ־
 דיק פון דעם גופא וואט דאט איז
 ״קדושה (לא זזה ממקומה)״: קדושה —
 הייליקייט — נעמט זיר דוקא פון דעם
 מקור הקדושה, דער אויבערשטער
 אליין. איז כשמ ווי דער אויבערשטער
 איז קיימ בבחי׳ עצמי(ונצחי״)(ווארום

 הם עומדים כו׳״. און אויף דעם ברענגט
 ער וועגן דעם מקום התורה והעבודה
 וכלי תשמישו פון א צדיק אז קדושתם

 לא זזה ממקומה.
 דערפון קומט אויס, אז דער קיום
 נצחי פון קדושת מקום הגשמי ״וכל כליו
 שהשתמש בהם . . (הצדיק) לצרכי
 העבודה״ — איז ״גם לאחר עלותו מחיי
 הגופות״ איז עם ע״ד וכדוגמת ד ער קיום
 עצמי (ונצתי) פון די כלים מצד זייער
 ביטול און אחדות מיט דעם אור. ויש
 לומר נאכמער — אז דאט איז פונקט די
 זעלבע זאד ווי די אורות וכלים
 דאצילות. וי״ל אז דאם איז אייר מובן
 ממש״כ בתניא״ בביאור מחז״ל״
 ״האבות הן הן המרכבה״, אז בכל
 עניניהם זיינען זיי געווען א מרכבה
 דאצילות, איז עד״ז בנוגע צו די צדיקים

 ונשיאים וועלכע זיינען דוגמתם.

 דאט הייטט: תיי הצדיק זיינען
 נצחיים״׳. און ניט נאר ברוחניות
 הענינים, נאר דאמ נעמט דורד זיין
 מקום גשמי אוץ זיינע כלים גשמיים, זיין
 טיש און בענקל כו׳ — ווי פארשטאנ־
 דיק פון דעם לשון ״קדושה לא זזה
 ממקומה״, אז די קדושה רירט זיר ניט,
 און ״ממקומה״״ — מקומ הגשמי ב״חדר
 אביו״׳ איו איד מקום הרוחני — מעלה

 ומדריגה״.

 63) ולא רק כשנשאר לאחיו רק לקדושה בלבד,
 כמו השולחן ועמוד (שטענדער) של הצדיק שממנו
 עשו הארון שבו נגנז הצדיק, שכל מציאותו רק ארון
ל כמו ארון וכלי ללוחות הברית ״  וכלי להצדיק, ו
 (להעיר ממאחז״ל .קשה מיתתו של צדיקים לפני
 הקב״ה כשבירת הלוחוח• — ירושלמי יומא פיא היא
 ובקה־ע שם. תנחומא (באבער) אחרי יוד. הובא

 בפרש״ עקב יו״ד, ו).
 64) התואר ״נצחי״ כאן הוא בשם המושאל — כי
 לשון .נצחיות״ אינו גופל כ״א בבחי׳ וגדר ומו,

 8י) פכ־ג. פל״ד. פליט.
 59) ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו. — .אפי׳ בשיגתס״

 (מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ תקמ).
 60) וראה אגה״ק טי׳ זד וביאורו.

 61) והדיוק בזה יובז עוד יותר מוה שלשון
 .ממקומה׳ לא הובא בע״ח שליד ושליה שבהערה

 אי.
 62) ראה רמב״ם הלי יפוהיח פיב היו. מו״נ ח״א

 פ־ח. נת׳ בם׳ החקירה להציצ עד, םעיב ואילד.
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 בתורתך [כולל ובפרט בנדו״ד אין די
 כתבים ופפרים פון דעם נשיא] ובידאתד
 לעשות רצונר כל ימי חיי אני וזרעי וזרע

 זרעי מעתה ועד עולם (נצחי)״.

 יו״ד. ובנוגע לפועל:
 מען דארף זיר פארבינדן מיט נשיא
 דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר. און דויד דעם
 באקומט ער די נצתיות פון דעם נשיא,
 ביז אז דאס ווירקט ״להבין ולהשכיל
 בתורתר״, לערנעז תורה, נגלה און

 חסידות, תורה פון רבותינו נשיאינו,
 ותלמוד גדול שמביא לידי מעשה״ —
 ״לעשות רצונד (דהקב״ה) כל ימי חיי״,

 קיום המצוות בכלל,
 און טפעציעל אין די צייט — די
 ענינימ שהזמן גרמא: ״מבצע פטח״,
 גרייטן זיך, און אנדערע אידן און כלל
 ישראל — צו חג הפטח, דורך שאפן
 פאר זיד און פאר אנדערע אידן אלע
 צרכי התג, מיי די גשמיות׳דיקע און טיי
 (ובעיקר — המעשה אשר יעשה) — די
ת החג ו  רוחניות׳דיקע, ווימן די הלכ
 ומצוות החג, אנהויבנדיק פון דער
 התחלה(הלכות ערב פ טח), און פון דעם

 ליל הפדר.

 יא. אין דעם אלעם קומט צו א
 ספעציעלע הדגשה בנוגע צו דעם ענין
 וואט מ׳רעדט לעצטנס״: ״ועשו לי
 מקדש ושכנתי בתוכם״ — וואט דער כח
 אויף די עבודות פון כל המשכן קומט
 פון חנוכת המשכן דויד הקרבת
 הנשיאים (כנ״ל ס״ה) — ו״כל מקום

 שנאמר לי אינו זז לעולם״0,,

 68) ראה קידושיו מ, ב. ב־ק יז, א.
 69) ראה שיחת ש״פ תרומה - לעיל ע׳ 346-7.

 וש״נ.
 70) ויק״ר פ״ב, ב. נת׳ בשיחת ש״פ תרומה שם

- לעיל ע׳ 345 ואילך. לקו״ש תל״ו ע׳ 123 ואילד•

 מציאותו מעצמותו כר), אזוי איז אויר
 זיין קדושה ואור (וואס איז דבוק ומעין
 המאור) — קיים בקיום עצמי ונצחי: און
 וויבאלד אז די קדושה ווערט נתאחד
 מיט די כלים (און די כלים זיינען בטל
 דערצו) — באקומעו אויר די כלים א

 קיום עצמי ונצחי.

 ט. און דער קיום עצמי ונצחי פון
 קדושת הצדיק ונשיא — ווערט נמשד
 צו כל ההולכים ״כדרר״ ישרה אשר
 הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח
, דויד דעם וואט זיי פאר־ 6 6  סלה ועד״
 בינדן דך (התקשרות) מיט דעם נשיא,
 נשיא דורנו, כולל אויר דויד ״פאר־
 בינדז זד״ מיט זיינע כתבים, טפרים
 וכר, ״די כתבים לאז איך אייך״, אין
 וועלכע דער נשיא (״איד״ ווי ער שטייט
 אין הימל) האט זיר אינגאנצן ״אריינגע־

 געבך למטה,

 ובפרט דויד דעם וואט די לערנען
 אין די כתבים וםפרים, און ברענגען
 דאס אראפ אין מעשה בפועל, בא זיר
 אלייז, אוו אויר — הפצת המעינות

 חוצה, פון די כתבים וספרים.
 וואס דורר דעם ווערט יעדער איד
 (וואט פארבינדט זיך מיט ד עם נשיא)
 באלויכטן מיט ״כל ניצוצין קדישין וכל
 האורות הקדושות הכלולות״ אין דעם
 נשיא — וואט בנוגע לנשיא דורנו, איז
 ער כולל ״הכל״, ווייל הנשיא הוא
 הכל,6, און דאפ ווירקט ״להבין ולהשכיל

 שיומשד זמו בלי פוף, אבל מה שאינו בבחי׳ וגדר
 הזמו לא שייר בו המשן־ הזמן בר(לקו״ת שבת שובה

 פז, ג).
 65) אגה״ק פב״ז (קמו, א).

ה ועד איו לו ל  66) ו.כל מקום שנאמר נצח ס
 הפסק עולמית״ (עירוביז נד, א).

 67) פרש״י חוקת כא, נא.



 ש״פ ויקרא, ה׳ ניסן 379

 צער בית — א קיום עצמי, ווארום
 ״קדושה לא זזה ממקומה״(כנ״ל).

 און מ׳גייט אהינצו אריין ״אנגעטאן
 מיט א קאפאטא און א גארמל, און
 מ׳שטייט לעבן מיש״, באופן פון ״דע
 לפני מי אתה עומד״י, און מ׳רעדמ, מיס
 דמעות של שמתה — ווי א זון צו זיין
 פאמער, א בן יחיד צו הורים זקנים8,, א
 איד (בנים אתם לה׳ אלקיכם״) צו אבינו
 שבשמים, וואס דאפ פארשאפט דעם
 פאסער דעם גרעםטן תענוג, און דער

 תעגוג בורא ווערט תענוג נברא0,.

 ביז אז דאס קומט ארויס בתכלית
 הגילוי ושלימות — אין דעם ״מקדש
 גדול״, ביהמ״ק השלישי, און דארט גופא
 — אין קודש הקדשים, יחידה שבמקום
 (שבעולם), וואו יחידה של כל נפש
 מישראל, פארבינדט זיר מיט יחידה

 שלמעלה, יחידו של עולט,
 בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח
 צדקנו — יחידה הכללית״, ותיכף ומיד

 ממש.

 77) ראה ברכות כה, ב.
 78) כמאמר הבעשיט: יעדער איד איו םייער ביי
 דעם אויבערשטן ווי א בן יחיד וואס איז געבארז
 געווארז ביי עלטערן לעת זקנותם, אמ נאד טייערער

 (כשיט (הוצאת קהיח) חוטפות סקל״ג. ושינ).
 79) ראה יד, א. וראה תניא רפיב.

ז פייב. פט״ו. וראה  80) ראה המשד וככה חרלי
 שיחת שיפ ויקיפ שנה זו.

 81) רמיז לזחיג רפ, ב (נדפפ במק״מ קצ, ב).

 ל״ת להאריזיל בראשית עה״פ ויתהלך חנוך. ועוד.

 וראה אוהיח נצביפ ד זורעו. פהימ תרכיז ע׳ טז.
 תד״ל ע׳ י ואילך. תרניה םיע יט ואילך. תרצ״ט ע׳
 207. חשיב ד 51. ס׳ הליקוםים־דאיח ציצ ערך

 משיח. וש״נ.

 אז יערער איד, מאן, פדוי און קינד,
 מאכט זיין הויז און חדר וכו׳ — ע״ד א
 ״מקדש מעט״יי, א בית תורה תפלה
 וגמ״ח (וצדקה), אזוי אז דער בית גשמי
 און די כלים גשמיים (דער טיש און
 ביינקל וכיו״ב) ווערן כלים צו קדושה
 (תורה, תפלה וצדקה), א ״בית מלא

 ספרים״״ וכוי,
 ווי אונטערשטראכן אויר אין חג
 הפסח — ״אשר פסח על בתי בני

 ישראל״3,.
 און טפעציעלע אכט זאל מען אין דעם
 לייגן בנוגע צו חיגוד פון קינדער, וואט
 זיי נעמען א הויפט־איינטייל אין דעם
 פדר של פמח (מ׳טוט פארשידענע זאכן
 נאד פאר פמח, און מ׳מאכט שינויים
 בכדי שלא יישנו התינוקות ובכדי
 שישאלו התינוקות4,), כולל אויר — אז
 יעדער קינד זאל האבן זייז אייגענעם
 סידור, חומש און (להבדיל) צדקה־
 פושקע, אוו אויר אן אייגענע ״הגדה של

 פטח״!י(מיט ציורים4,),
 און דויד דעם אלעם מאכט דער קינד
 זיין צימער און טישל און בעטל כוי — א

 ״מקדש מעט״, א כלי צו קדושה.
 וואט דעמולט באקומט דער חדר
 גשמי און די כלים גשמיים און דער גאנ־

 71) ראה מגילה כט, א.
 72) עיד מארז-ל — ירושלמי פנהדרין פיי היא.

 תנחומא קרח ב. כמדביר פייח, ג.

 73) בא יב, כז.
 74) ראה שו״ע אדהיז או״ח ריפ תעב. פתעיג

 טייד־טו. םל״ח. ס״מ. ועוד.
 75) ראה שיחת פוריט - לעיל ע׳ 349. וש״נ.

א יישנו החינוקוח וכרי. ל ז , ׳  76) שעי




