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ה� שופר של פרה פסול מפני שמזכיר את עוו� העגל ואי� קטיגור נעשה . וגדרי� דקי� בזה כחוט השערה ממש

) ל"אשר זהו גדר הקטגוריה כנ(וכי ֵאילו מחשבות עבירה תעלינה על לב האד� , והדבר תמוה.). ו"ש� כ(סניגור 

, שיש חשש שא� יהיה מקר� פרה: ל הקדושי� שכ# הוא באמת"גלי� לנו חזאלא שמ? א� יתקע בשופר של פרה

, ולא רק אפשר אלא ודאי. ויתגנב היצר אל לבו, י זה יזכר האד� את החטא"אפשר שע, והפרה אמו של עגל

, כל רמז דק נתפס, מתחת לס' ההכרה, כי בעומק הלב; בתורת ודאי" אי� קטיגור נעשה סניגור"שהרי כ# אמרו 

כי פוסלת , כ הקר� פסולה"וע. ולכ� הדק שברמזי� יספיק להדביק בלב דקות של הסתה, משהו מ� המשהו אפילו

  .כי ג� הדק שבדק פוסל את הכרת האחדות, ה שהיא גדר היחוד"את המלכתו הגמורה של הקב
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מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדוכרא 
 והי אכשהלכתי לערבי בי עקיבאמר רא

הנה נמנה כאן שנים עשר  .קורי� לדוכרא יובלא

  , דברים נגד שנים עשר חדשים שבשנה

שבזה החודש צריך  תשרידוכרא יובלא הוא נגד חודש 

י יכול להוציא את ישראל לחרות "האדם להבין כי הש

משועבדים מעולם  ועולם ולהראות להם כי לא הי

  .רק הוא לבדו ולא משל עליהם מעולם

קורין לנדה  והי אכשהלכתי לגלי עקיבא ר"וא

כי בזה החודש  חשוןזאת הוא נגד חודש  ,גלמודה

  .מתאוה ת עצמוצריך האדם לברר א

כי בזה  כסלוהוא נגד חודש  ,קורין למעה קשיטה והי

בחמדת ממון  ת עצמוהחודש צריך האדם לברר א

בכיסא  ליבא ]ד"ה, ח"ירושלמי תרומות פ[' בגמכדאיתא 

  .אתלי

, היו קורין למכירה כירה לפרש בקברי אשר כריתי לי

כי בזה החודש צריך האדם לברר  טבתהוא נגד חודש 

וזה עיקר שורש גוי שבזה אין  ,במדת כעס ת עצמוא

א רובץ ומוקבר תחת וביכולתו לברר עצמו כי ה

  .המדה הזאת

שבזה החודש  שבטנגד חודש  ,קורין לכלה נינפי והי

ואיתא , בתאות אכילה ת עצמוהאדם לברר א צריך

  .ואוכלת ההכלה הופכת את פני .]ו"פסחים פ[' בגמ
  

שבזה החודש צריך  אדרקורין לתרנגול שכוי נגד  והי

מלצנות וקלות ראש וזהו הנותן  ת עצמואדם לברר א

  .לשכוי בינה

שאז צריך האדם  ניסןנגד חודש  ,אקבען פלני

  .להתברר בקנין שאינו שלו

שאז  איירנגד חודש  ,תי אתה מפזר חלוגלוגךעד מ

צריך האדם להתברר במקרה לילה וזה נקרא מפזר 

  .חלוגלוגך

 סיוןנגד חודש  ,ןיגוגין סירועד מתי אתם נכנסין סיר

  .ת"שאז צריך זריזות לד

שאז צריך האדם  תמוזנגד חודש  ,ותרוממך הסלסל

  .הםת ולחפש אחרי"לחבר עצמו לד

שאז צריך  אבנגד חודש  ,השמד אבמטאט הוטאטתי

מכל מיני חמדות וכל אומה יש לה  ת עצמולברר א

וכשיתבטלו האומות יתבטלו כל , חמדה מיוחדת

  .החמדות זרות

היינו אם תאמר  אלולנגד חודש  ,יהבך' השלך על ה

אמר השלך נ ל זהאיך אפשר להתברר בכל אלה ע

, י והוא יברר אותך"ותמסור את עצמך להש' כוו

כ איזה דברים "נזכרו ג .]ח"י[גילה והנה במסכת מ

 אבמטאט המענין הזה אך שם הוא הסיום וטאטתי

כי שם מיירי במחיית עמלק ושם הוא העיקר  ,השמד

ה העיקר "וכאן במסכת ר, השמד' כוו הוטאטתי

  :יהבו' להשליך על ה
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מ� ' איש שכלל בו ה, ורו ומיוחד בתקופתוה והיה יחיד בד"וכאשר עבר הזמ� אחריה� עד רבינו הקדוש ע

והיה , והיה שמו יהודה, המדות הטובות והחסידות מה שזכהו בעיני אנשי דורו לקרותו רבינו הקדוש

. כמו שאמרו מימי משה ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקו� אחד, בתכלית החכמה ורו� המעלה

. שאמרו משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא והיה בתכלית הענוה ושפלות הרוח והרחקת התאות כמו

ה לומדי� ביאור מלי� "עד שהיו החכמי� ע, והיה צח לשו� ובקי בשפה העברית יותר מכל אד�

  .וזה מ� המפורסמות בתלמוד, שנסתפקו לה� בלשו� המקרא מפי עבדיו ומשרתיו


