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לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו טגיד

ספר

ישראל שארית
ש על / והגהות ורטוים חידושים ר ד מ ה ה ב על ולקוטים , ל

ש מ חו מב״ן עם ה ר יעל ;הר ה ס^ועיד ועל הזו הלי ת ה
 , הדורה נזר , הגרול הגאון , הצריק הרב מאח ,לקוטים איזה
 סבא ,ישראל קרוש , אלקים איש , רעטא טרבתא ,ררזין טרא

 קרישץ אלהין רוח רי גבר , וטטירתא עטיקתא גלא הוא , קרישא
 ,האלקי הטקובל , לי׳ אגים לא רז ובל ,ליי גלי׳ ורטיטטרין , בי׳

 כבור ד,״ה , הגולה בני בל של רבן , ארץ בקצוי וטפורסם
ל טו״ה , ורכינו טורינו ארונינו א ר ש  בהטנוח זצוקללה׳ה י
תי טוהר״י ב ץ רק״ל! , מישרים טגיר , זצ״ל ש אזגי  I ק

• ספריו ’ גליון על , הטהורה ירו בכתב , כעצמו כתב אשר

- o־ o o ^ O o o -

ר ט״י לגיה״ד הובא כ ש ל י ץ י1ה רווי  נכד ,שמטרינפעלד הו
ץ זצללה״ה, הקדוש המגיד הרהמ״ס ני אז ק ן כעס חונה מ לי ב לו ב

ד בעזגת ס ל ח א ר ש א לי לפ״ק הו

ישראל תהלות יושב סדוש ואתה



 והנדיג כחסיד המופלג האגרך ידידי כמד אש יזכר מוב ושם עולם לזכרון
י מו׳יה כש״ש ב ץ צ נ י  המסורסים החסיד הגגיר של כנו , מפה נ״י מ

 הגכיר כחסיד כרג כל ומתנו מווארשא. נ״א מינץ אליעזר מהור״ר
 נדנה אשר , .מלובלין’־• יאסטטאן בונם שטחה מכור׳׳ר כמסורסיס

 מנח ממשנשו והפיק ,לגיה״ד להניאו הזה הקדוש הספר אש לאור להוציא רומו
 , מוג היושר צד על וניופי כהידור שיה' זה על רנ מעוש והזיל . הפועל אל

 ולזרעו לו יעמוד זצללה״ה הקדוש המגיד המחנר הרג וזכוש .וגכולו חילו ינרך השם
סלה טוש נכל להוושע עולם עד



3 ב הדור פארי* הזמן צדיקי הגאונים הסכמת
ם כ רינו אדונינו ד מ ב ורבינו מו ר זצללה״ה הקדוש הצדיק הרב מ^כוד ה

ש ר 4שליט*\ הקדו ו ג מ

 הכמוש מעמ הזה הספר ראיתי אני גם
 של קודש יד מכתג שנעשק האיקות ורג

 , זצלה״ה מהאזניץ הקדוש המגיד הרש
 ראיתי כאשד המדרש׳ גליון על שכתכ

ם, דנרים בעיני,והמה  כאשר ואי״ה יקרי
,הספר אקס לאור יצא

גור מק״ק ליב ארי׳ הק׳
̂׳ האברך המוכ״ז ביד לראי׳ להיות מו<

מסאזגיץ ,נ״י ישכר
 זצללה״הי’ הקדוש המגיד המחבר של נכד
 הנ״ל כתי״ק ההגהות עם המדרש גוך אשר
ר ביד שבועות איזה היה ב ע ו י ד ו מ א  א
 גם , מקומות בכמה ותיקן ההעתקה על

,מ״ק ונתתי ,כשיגמר אי״ה אמד ספר אקח

 אלמי מרדכי אכרהם הכותג לבלי

גור «פ״ק
ק. ענין באיזה יהיה באם זצוקללה״ה כו׳ צי״ע הה״ק ספ  רעיוניו ,אשר מופלא דבר וימצא ב
 זצוקללה״ס כו׳ הק׳ ההמ״ג לברי בוודאי כי ,בעצמו ידיעה החסרון יתלה מלהבינם ינבוכו

 דשמיא לסייעתא איש לכל מהצורך אשר והקבלה הסוד וע^ד ,הועבעו והצדק האמת אדני על
 לאור, להוציאם ביכלשו ואין הלחץ בגודל לביה״ד המביא האברך כי ויען .מהם מה להבין

 למען דאפשר במה בעזרו להיות ,בו י״א אשר ואיש איש לכל מהראוי לכן .מאמב״י עזר בלי
ה׳ גרכת אלול 3י־ תבא א׳ באע״ה ולראי׳ , בביתם הגנוז לאור ברכה להניח

,גראדזיסק לפ״ק במלואו

זצללה״ה הה״ק גן אלימלך הק׳ נאום

ק ס י ח א ר ג ,זי״ע דזמוזבר הרב של נכד מ

ה ״  בח׳׳י לבוא על' קשה מאוד אמנם אם ב
 הרב מאא״ן שי״יו טל להסכים

 מקאזגיץ זצוקללה״ה וכו׳ צי״ע הק׳ המגיד
 לגיה״ד להביאם מסייע ולהיות ,ועכ׳׳י זי״ע

 הק* דבריו כל כי יפן החבל ע״פ ולהפיצם
 הקדושים מאודודבריו מאוד המה עמוקים
 להבין דא סביל מוחא כל ולאו .וכו׳ סתומים

 בסודי המרומזים .הק׳ מדבריו' דקצת קצת
 השיבותי אולם .כו׳ מעל^גבוה גבוה סודות

 לישרים אור שיזרח גא אולי'העת כי לבי אל
 בכל ואשר , מגא מרגניסא ח״ו יאבד ובל
 ותיקון , מופלאים סודות תלוי׳ ואות אות

 לפועלא ייש״כ סמרתי לזאת אי , עולמות
 מוה׳ המופלג הרבני האברך ש״ב ה״ה מגא

 הרב נכד שהוא נ״י הוחויץ הלוי ישכר
שר בעהמ״ח זצוקללה״ה הק׳ המגיד  הק׳.א

 לאור להוציא שכמו על הקודש עבודת נתן
 אבקש זאת עוד אולם , לביה״ד ולהביאם

יז1אא בעה״מ של הק׳ בדבריו הקורא מאת



הדור פאד הזמן צדיקי הגאונים הסכמת
זצללה״ה הקדוש הצדיק הרב מכבוד

, מפאריסאוו
 מהמגיד כ״ק שאליש עוד נמצא היות

 מסאזניץ זי״ע ״ל5י הקדוש
 י בכשב בעצמי' כשב אשר רבה מדרש על
 בודאי שלו,והנה המדרש גליון על קדשו יד

 מאודו בכל לחבב מסוייג ב״י מאפינו כ״א
 הון כל כעל לקראשו ולשמש לקנוש ולמהר

 המופלג כחסיד של נכדו עושה עוב לכן
 מוהר״ר הצדיק הרב של חשנו מוהר״ט

 הרב המחבר של נכד שהיה זצלה״ה ישכר
א , /!ללה׳ה מיןאז:ין ש1הקד המגיד  מ
 ידוע היא המצוה ערך ויקרש נ״י הורוויץ הלוי ישכר מוה׳ החסיד האברך

 לבצע יוכל למען האפשר בכל לסייע לכל
 , הקדוש החיבור לאור ולהוציא מעשיהו

 המבקש הכ״ד , מ״ק לו נששי אנכי וגס
יש׳ שמו לכבוד לאור להוציא למען מאוד

תרח״ם פיוז ז״ו ה׳ יום ,שוה״ק ולכבוד
/ פאריסאוו פ?

מפאריסאוו צבי יעקב נאום
 מהאברך בל״נ אחד ספר אקח אנכי

 הלוי ישכר מוה׳ וכו׳ החסיד
 מקאזניץ הקדוש המגיד הרב של נכד נ״י

 , הדפוס מביש יצא כאשר זי״ע זצללה״ה
, קדומה מעיה ע״ז ונששי

זצללה״ה הקדוש הצדיק הרב מכבוד
״ מאלכסנדר

 להיוש יחי׳ מאנ״ש מאודאבקש
 האברך המוכ״ו בשומכי

 מוה׳ קודש מהררי יסודשו החסיד המופלג
 מעשיהו לבצע שיוכל , ישכרהלוינ״י

 מרהמ״ג מזקינו הקודש מחברש לאור להוציא
ץ 'י״ע זצללה״ה הקדוש י נ ז א ס  ובל״נ מ

 מביש י יצא כאשר אמד ספר ג״כ אקח
 רבה ומצוה קדומה מעוש לו ונששי הדפוס

טו״ב ד׳ יום , בידו המסייעים לכל יחשב
.לפ״ק חרמ״ט ,שגי אדר לחודש

 שרגא י מוהר בהרג יחיאל היו׳
,זצללה״ה פייביל

ם  מהרב בל״נ אחד ספר אקח אנכי ג
ץ הקדיש האלקי המגיד י ג א ז ס  מ

 י האברך עלי ישש אשר במחיר זצללה״ה
מוהר״ר הקדשים קודש ממע נצר המופלג

ילראי׳ - מתאזניץ יי ישכר
ב׳ אדר לחודשי שיבסר יום באעה״ח

,ל־־ק תרמ׳ט

 גיי־ יצחק ישראל ירחמיאל
מאלכסנדר, ־קדוש־וליט״א

טפאריסאוו «'<>’של היג3 אלחנן אשר יהושע אורי



זצללה״ה,מקוטנא הצדיק הגאון הרב מכ״ק
ב״ה

ם הסכר צ"נ3 אקח אנכי ג
ישראל שארית

 הקדיש המגיד הגאו! מהרג
ץ י נ ז א ן ל זי״פ צללה"הr מ

5 ג הדור פארי הזמן צדיקי הגאונים הסכמת
 הצדיק הרב קדושת טכבוד

מפילץ / א שליט
 ועוד כיהודא אנכי גם

 כאשל ובפזה״י לקרא
, הספר אקח נגמר יהי׳

 להמוכ״ז לסייע גדולה ומלוה
ר מיהי ידידינו כ ש  נ״י י

 זצלה״ה הקדוש המחנר נכד
 כי זאס לכחוב מהצורך ואין

 יהיה אחד כל מסחמא
 הספר להביא שיוכל בעזרו
 וכמעס הדפוס לביח הנ״ל

 כזה לספל לכחוב נאוה לא
 גודל למען אך כאלו דגרים

,זאש כשבתי המצוה

 לפ״ק תרח״ם ראה א׳ יוס

ראטטענבערג אלי׳ פנחס
פילץ חוס״ק

סאכטשאב חוס״ק אברהם הק׳ נאיס

 האברך ׳ מנכדו
מוהר״ר היוחסין המופלג

מקאזניץ. ישכר
 הנ״לי ספל המביא ,ליי

 גדולה ומצוה הדפוס לביש
 להוציא שיוכל למוכ״ז לסייע
 הללו קודש הכשבי לאור
 עה״ח באשי ולראי׳ , בנקל

ת דל״ח א׳ ׳3 יום כ ו׳ מ
 דחנוכהתרףפ״ק,

 יועשע ישראל
קוטנא ״י״׳י!

שליט״א.מסאבטשאב הצדיק הגאון הרב מב״ק
ה נ  המופלג האברך ה

מוה׳ בנש״ק החסיד
שכרהלויהורוויץ י

 חדושי להדפיס רונה ,ליי
 המגיד מהרב מזקינו שורה

 מקאזניץ זצללה״ה הקדוש
 גליון על כשוב נמצא אשל

 קדשו יד בכסב שלו המדרש
 למען לו לסייע גדולה ומצוה

 וזכוס ,מעשיהו לבצע יוכל
 לכל יעמוד ז״ל המגיד

 דבליו להוציא המסייעים
 יצא כאשר ואי״ה ,לאור

 אקח בל״נ הדפוס מבית
מ״ק, ונששי אחד ספר

ו ליייש י' יום י ל ס לפ״ק רנ״ת כ



הדור פארי הזמן צדיקי הגאוגים הסכמת
 הצדיק הגאון הרב מכ״ק

ן אכ״י ,עליט״א י ל ב ו ל מ

ח ״  גל״נ ל3אק אני גס ב
 על הגהוס אמד ספר

 מהגאון וליקועים המדיה
 מקאזגיץ המגיד הקדיש

 ידי לסזק זלללה״ה,ומהראוי
 המחבר נכד מצוה עושי

 הנ״ל ספר המגיא הקדוש
 באעה״ח ולראי׳ , לביה״ד

ם יוסה׳ר״ח ״ מ ר ת ט כ ש
לובלין

זלמן ־*סשניאור
י ,הנ״ל סופ״ק

הצדיק הגאון הרב מכ״ק
מלובלין שליט״א.

ל ב ס  ספר בל'נ ג״כ א
 מהגאון אחד

 המגיד הרג הקדוש
ץ י נ ז א ק  כנאסו זיע״א מ

 המביא , לאורע״ינכדרנ״י
 עם לנדיגי ומהראוי ,לביה״ד
 יוכל למען בזה לסיימו
 קודש כחבי לאור להוציא

 דברי אלה , שבידו הנ״ל
 מצוה עושי ידי לסייע המסב

א ליום אור ב ^ ק ״ ש ע ו
 .לובלין תרט־ט

הכהן צדוק

 הצדיק הגאון הרב מכבוד
א זצלה״ה ק א ר ק מ ד ״ ג א ד

ה״י*  הרבני כביד הן ב?\ז
 המופייג האברך

 היוחסין שלשלת וחסיד ותיק
ישכר מוהר״ר המיכ״ז
,נ״י הורוויץ הלר
בו פילץ ממדינת לנ א תן'  נ
 תעלומת עולם לאור להוניא
 על והגהות פירוש חכמה
 אביו מכבוד רבה מדרש
דפקיע הקדוש הגאון זקינו
המגיד הרב שמי׳

ן י י נ ז א ק  זצוקללה״ה ס
 ליקומיס ג״כ י ובתוכם י
תלי׳ כבר הזה ,ובדבר עה״ת
 הגבורים שלמי כל עליו

 ממש המהיר יד כתב לפניהם היה אשר פולין גמדינת המפורסמים הגאונים אדירי
 יעמוד הקדוש הגאון וזכות ולהאדירה הורה להגדיל להמצוה להמסייעיס נמנה הנני

:בו המחזיקים לכל היא חיים ען הנ״ל האברך נכדו ידי על הסומכים לכל

> ל־־יו תרג־א טבת איי קראקא פ״ק הכוה״ח

קארניטצר עקיבא ־?׳



ד ד הדור פארי הזמן צדיקי הגאונים הסכמת
שליט״א/מביאראהצדיק הרב קיושת פכבוד
 נפסל להיוח ג״כ הנני ב״ח

 לזכות מצוה לטושי
 ושי חיל שיתגלה הרבים את

 רגינו טוזינו אור של הורה
 זצללה״ה המגיד הרב הקדוש

ט ״ י ז ץ י נ ז א ק  ,ועכ״י מ
 וא׳ אחד לכל י גדולה ומצו׳

 המוכ׳ז ביד להחזיק מישראל
 מוה׳ בנש״ק המופלג האברך

 המחבר נכד ,נ״י ישכר
 לגמור שיוכל זצללה״ה הקדוש

 ̂ בנקל השם בע:ר ההדפסה
למב״י וטשרים אחד יום

 ביאלא פה תרמ״ט
 בהרה״ק יעקב יצחק

׳ה׳  זצללה״ה דוד נתן «

יהושע «׳ ה׳ הרה״ק
,ןי״ע

 הצדיק הרב קדושת מבבוד
,מראדאמסק זצללה״ה

ת ו י ה  המוכ״ז ביד לראי׳ ל
 המחבר הרב נכד

 אשר / וטכ״י זי״ע הקדוש
 אאמוד קדושת כבוד
 על הסכים , שלימ״א הק׳
 אחד ספר ממנו בקבלו ידו

 ומרוב מ״ק ונתן מלא במחיר
 ביכלתו היה לא חולשתו
 החתום על בעצמו לעמוד
 , נ״י המוכ״ז בעד ומבקש
 מצוה בדבר לו ולסייע לתמכו

 בכלל בקרוב ירחם וה׳ .זו
ישראל, כל

הכהן אלימלך משה
 מראדאמסק שלימ״א בהרה״ק

אחד ספר אקח אנכי גם

הצדיק הרב קדושת מכבוד
מגארוואלין , ״אJשליפ
ם  אחד ספי אקבל אנכי ג

לאור, יצא כאשר בל״נ
 המופלג האברך ש״ב מן

ישכר מוהר״ר החסיד
,מקאזניץ לי הלוי

 המגיד' הרבי של נכד
 ,ועכ׳׳י זי״ע המחנר הקדוש
 לו לסייע גדולה ומצוה

 אני גס לאור דבריו להוציא
, קדומה מעות לו נתתי

 תמוז דר״ח א׳ יום
פאריסאוו לפ״ק תרח״ם

 בהרב שלום מאיר נאום
זצללה״ה, מהרי״א

־׳י מהטוכץ אי־־
קיומס cira הדפוס,וגפפי יס5פ א5י פי6פ

חדש שדה אנייוק הכהן יחזקאל
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הן

הצידיק הרב קדושת מכבוד
שליט״א/מפשעדבארז

 האברך ש״ב כבוד ־*,ן
מש״ק החסיד המופלג

 נ״/מקאזניץ הורוויץ הלוי ישכר מוהדר
 ׳ נחמד ׳ אוצר בידו יש

 זקינו מאביו קודש יד כחבי
 הקדוש כמגיד הרב אדומו״ר

ז י י ב ז א מ  זי״ע זצללה״ה מ
עי ורונ̂׳ ב קו  בדפוס ל

 וכנה החבל, פני על ולהפיצם
 יהי׳ מאחב״י אחד כל בוודאי
 מה בכל ולסעדו בעזרו

 הדבר להוציא שיכול דאפשר
 ממנו ולקנוח הפועל אל מכח

 נחחי אנכי וגס מלא בנסך
 יוסיפו המוסיף וכל ,מ״ק לו
 א׳ היוסיוס מןהשמים, לו

ברב׳ היום לפניכם [סדרנותן

לפ״ק תרנ״א

:pמשה אברהם ׳
פשעדבארז אבל״ק

הצדיק הרב קדושת מכבוד
מלובלין ,שליט״א

ה ״  כי לבי ושש ראיחי ב
 עיני יאירו עוד

 אמש חורש באור ישראל
 הרב ישראל הנר מרבינו
 אלקים איש הקדוש המגיד

ץ י נ ז א ס  זצוקללה״ה מ
 המוכ״ז אשר ועכ״י.׳ זי״ע׳

 יוציא קודש פרי היקר האברך
 הקדושים הדברים לאור
אצבעושיו כוננו אשר כללו

הצדיק הרב קדושת מכבוד
וyשליט״א ו א נ י ש מ א מ

 בל״נ הספר אקח אני גם
 הקדוש המגיד מהרב

 . ועכי״א זי״ע זצללה״ה
 להמוכ״ז לסייע רבה ומצוה

ד נכד י ג מ  הנ״ל הקדוש ה
 להוציא הדבר לגמור שיוכל
 ע״ז , הנ״ל הספר לאור

א ג' יום באעה״ח ש ת
לפ״קאמשיגאוו תרמט

הקדוש בכרב מנחם פק׳
, זצללה״הזי״ע

 קדשו יד בכחב הקדושים
 יישר ,שלו הספרים גליון על

העוב על המוכ״ז של חילו
 להיוש ילבב נבוב איש כל ובוודאי ,אחנו עושה הוא אשר

 להוציא שיוכל ממש בה שיש בסיוע הנ״ל האברך בעזרש
 הקדוש כמחבר זקינו וזכוש . לפעלו הזה הקדוש הדבר

 לכל יעמוד זי״ע הקדושים אבושיו כל וזכוש זצוקללה״ה
: בידו המסייעים

לס״ק תרמ״ט אור הי׳ ישראל בגי ולכל לשדר נש״ק לובלין

 זצוקללה״ס איגר מוהרי״ל הקדוש בהרב אברהם
t הכ״מ ועכ״י ןי״ע
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 לקבל ל' והבטיחו מ׳ק לי נתנו אשר המפורסמים הקדושים הצדיקים הם אלה

: הדפום מבית יצא כאשר אייה הזה הקדוש הספר את
חיים מוהר״ר כק״ש מ׳ הצדיק הרב

,מחענטשין שליט״א הלוי שמואל
 ירחמיאל טוהר״י כק״ש כו׳ הצדיק הרב

 ,זצ״ל הה״ט נכד מקאזניץ שליט״א משח
 ישראל טוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב

 ; ל זצ הה״ט נכד מגראדזיסק שליט״א
 זעליג טוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב

 זצ׳ל> הה״ט מקאזניץנכד שליט״א אלע׳זר
 משה טוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
 ,זצ״ל הה״ט נכד מזעלחאוו יא שליט ב׳ א׳

 פנחס טוהר״י כק״ש כו׳ הצדיק הרב
,מקינצק שליט״א

̂גא טוהר״ר כק״ש בו׳ הצדיק הרב  שי
 , מביאלאבזיק שליט״א יאיר

 הלל טוהר״י כק״ש כי׳ הצדיק הרב
/ מרדשיטץ שליט״א

יהודה טוהר״ר כק״ש מ׳ הצדיק הרב
׳ מאזראוו שליט״א סג״ל ליבוש

אברהם מיהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
. משידלאווצא ןצ״ל

 ישראל מוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
, מקאצק שליט״א

שמחה טוהר׳יר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
, מווארקא שליט״א בינם

שלמה טוהרר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
, מראדזימין שליט״א

 צבי מוהר״ר כק״ש בוי הצדיק הרב
. מסראצק שליט״א

ב טוהר״י כק׳ש כו׳ הצדיק הרב ק ע י
, מנישעלסק זצ״ל

 פנחס טוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב
, מגור שליט״א מנחם

ם טוהר״ר כק״ש כו׳ הצדיק הרב ה ר ב  א
, מסטאשוב שליט״א

יחיאל כק״שטוהר״ד כו׳ החסיר הג׳ הרב
,ממאלעניץ ״ ןצ״ל הבחן פישל

 אלטר טוהר״ר כק״ש מ׳ הצדיק הרב
> מוואלבראם שליט״א

חיים טוהר״ר ן״ש3כ ט׳ הצדיק הרב
> מפינטשעוו שליט״א מאיר

 הת! מקאזניץ שליט״א שמעלקא שמואל מוהר״ר כק״ש מ׳ הצדיק הרב
: ןצללהיה הרבהטחבר נכד אלעזרזצללה״ה טוהר״ר כק״ש מ׳ הצדיק הרב אדומו״ר

ד ן ז  ופרענומעראנטין .יחי׳ ;מניגי ני5ר מנדולי חחימוח והרגה הרגה ידי סחח נמצא ו
 .הדפוס מגיח יצא כאשר הזה כקדוש הספר אח ליקח המסנדגים מאנשים רכות ׳

 . רבה כי הדפוס הונאוח מחמח שמוחם אח להדפיס יכולחי ולא . מ״ק לי נוחנים והי׳
;אמן ע״ע ולזרטס צהס יעמוד זצללה״ה הקדוש המסגר הרג וזכות , ונגילס חילם יברך ז׳
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 לחייצייא 1השכ דכני׳ אשר .מעוניים שוכן לאלקי־ .ורננים תודות ואתן .הכניים דנילי האב ישטח

 כתני ,כטמונייות בנגד בחפשי■ עוד מצאתי■ אשר חכמה. תעלומות הפלטה שיור' יתר לאור
 ,תורה אור . החכמים מר אלקים איש ישראל קדוש הצדיק הגאון ד.רכ אמ״ו .אא״< של קודש
אל מהור״ר ה״ה .רשכבה״ג .האלקי המקובל קדישא מכא .דרזין מרא .דעמא רכה ר ם *  י

ד זצוקלה״ה י ג ם מ די ש ץ רק״ק מי י נ אז  בהגדותיו . ונעלמים צפונים דכרים גילה אשר . ק
 דכריםחרימים. לרוכהטה המדרש דכרי אשר .‘רכה מדרשי על קרשו יד בכתיכת ופירושיו

 ובכר . ככרקים מכהיקים הקדושים ורכריו .וחידה כרמז דברו אשר , דכריהם מעט יאירו ובזה
 מעין אל לגשת לבו יערב אשר מי וכל . תכל פני כל על הקדושים וחיכוריו מעיינותיו נפוצו

ם 5 יקרים ומפנינים מפז הנחמדים רכריו כצמא שותה החכמה נ מ  מנחה לפניכם מביא אנכי א
 למד אשר המדרש .ממשפחותינו א' יורש אצל כשנים רבות זה ונעלם טמיר שהי׳ גנוזה וחמדה

 .והגהות פירוש . הטהורה ירו בבתב כתב גליונותיו ועל .זצללה״ה הרה״ט קדושת עת ככל בו
 נמצא היי גם הדפום לבית להביאו , גמורה במתנה זאת הנ״ל ה'ורש לי נתן השתדלותי ובגודל

ה זצללה׳׳ה ובו׳ הקדוש הצדיק הרב ש״ב כ״ק אצל צ י ז ד א ד ג  בכי״ק לקוטים איזה ג״כ , מ
ש הגליין על זצללה״ה מהרה״ם מ ר ח ״ן עם גדול ה ב מ ר ר הגליון על י וגם :ה ה ו ז  וצוה ז ה

 נמצא הי׳ ועוד הזה החיבור אל י לספחם הנ״ל מכי״ק אותם להעתיק .זצ״ל קדושתו1כבוד עלי
ם על לקוטים איזה תחת.ידי י ל ה ת ״י הסידור על והגהות . ה ר א  םידור בשמו הנקרא .ז״ל ה

י ר׳ של ת ב ד ש ע ר סו ש א  אל אחד אותם ולקטהי .מעולם נדפם לא עדיין והכל ,זצללה״ה ר
 .בדפום לקובעם בבדי עולמות לחלוטין גמורה במתנה ל' נתנו הנ״ל ובל ; בירי לאחרים והי׳ אחד
 אשר הטוב כי על ושמחה חדוה מלאתי הנ״ל כל הש״י לי הזמין וכאשר ;חמלה מערער שום בלי

 האיכות, ורב הכמות מעט אמנם הוא. שמצער אף הלז הקרוש החיבור לאור להוציא שאזכה גמלני
 .המתוקים דבריו שיתגלה חשקו נפשם בכל אשר .זמנינו וגאוני צדיקי בו ויתענגו ישמחו ובודאי
ר ואצל .ממש הנ״ל הכי״ק לפניהם הראתי וגם הן ואמרו פיהם בשאלת שהי׳ בפרט ״ מו דו  א

ף שליט״א ו ג  ובעצמו שבועות איזה הכי׳יק עם זצ״ל הקדוש המגיד הרב של המדרש גוף הי׳ :מ
 תיבות איזה חסר לפעמים או שיבוש איזה שהי׳ ומה כתקונו הוא אס לראות ההעתקה על עכר
ת הזה החימר שם וקראתי :בהסכמתו ע״ז יעיד כאשר .כהלכתו מתקנו הי׳ י ר א ל ש א ר ש  י

 :כידוע שמו על נקראו מפריו כל כי הקרוש המחבר וע״ש הקדושים מחבוריו שארית שהוא ע״ש
ת א ז  הטוב כל על ל\.ל והוריה שבח ליתן מםיים טוב בדבר ואהי .לשטים כפי אשא וכעת ל

 יזכני כן ,הדפום לבית ולהביאם .הטהורה קדשו דברי מסיים להיות וזיבני גמלני אשר
 להבא על ומתפלל העבר על הוראה נותן והנני בישראל ולהפיצם ביעקב ולחלקם ההדפסה לנטור

א״ן וזכות ן יצליח בידי ה׳ חפץ  לי יעמוד הקדושים אמתי בל וזכות זצוקללת״ה המחבר הרב א
 לשמור וללמד ללמוד ונזיד. ישראל בית כל ועם משפחותינו ובל וב״י אותי יברך שהשי״ת עלי ויגן

 רוויחא ומזוני אריבא בחיי לשמה ובמצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים ולגדל ,ולקיים ולעשות
מן ניפא ובריאות ה • א ל ,עבור! ובגודל רבה ביגיעד. לביהד״פ והמביא לאור המוציא דברי א . 
ר כ ש ץ הליי ילסה במהור״ר י י ו רו ן בעיי כעת חינה מקאזניץ שטערענפעלר הו י ל ב  :לו

ר הרב נכר ב ח מ י לד,רה'י! ונכד :זצוקללד״״ד, 'ד,קדוש ה ב ר ן ה י ל ב ו ל  זצוקללה״היז מ
ה מהור״ר להרה״ק ונכד ד ו ה ב י י ז ל ר כ ע ה י ל א פ י נ א ה  ספר בעהמ״ח י : זצוקלל״ה מ

ד ן אל ו נ ג : אמן ישראל בל ועל עלינו יגן יזמתם } הקבלה על ה
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בראשית ספי

יב פרשה
י מ א ר א י ו ה  לא ם'מון ר׳ בשם י

 ביגיעה ילא בעמל
 כל ואת שנאמר עולמו את הקב״ה ברא

]1 עשתה ידי אלה ב ׳  כל ויהיו וגומר נ
 : ה׳ בדיבור כיינו ה' נאום אלה
בן דר״ש הדא על אמר עזריה ר

 טבל שבת בו בי לקיש
 . והארץ השטים תולדות אלה . מלאכתו

 בטיניו זכו לא שמיס הן וזה מה״כ5 טי׳ נ״ב]1

סיג , מ י ה ו ז :יוסר יום בכל מזכין שלכן ב

יג פרשה
 בל השדה שיח וכל ובו׳ חייא ר תני

משיחין באילו האילנות

 דקלים שיחס וזה ונ״ב] אלי עם אלו
:כרש״ל וט״ש . בסוכה הנאמר

.ובו׳ בדמו את שבצר באחד מעשה

הי' לא האדם וזה ננ״ב]
 הי׳ לא בוודאי הבין שאילו שימסן מכין

 רק . אדם להנאת משיחין והאילנות לן
ז הבין לא שזה

שרה חיי סדר
נח פרשה

ובו' בגיחה כתיב פעמים עשרה
הדברו׳ עשרת בנגד ^

 . צדיק של מקחו שטברר טי שבל ללמדו
ב! ג מטשר הקדושוס ניצוצוס בירור במי׳ הם נ

 מס כני לשון והיא דמסאבוסא כהרין
 הקדושוס הניצוצוס ובירור . שבירה פירוש

: צדיק של מקחו היינו

נט פרשה
״יי״ יו י״ אחא ר אמר

מקנה



ישראל שרה חיי שארית ג 2
.להיפוך וכן . הגנין ימי שבטס הייגו כזקנה ואיינו כימים . כימים ואינו בזקנה

̂ם ימים כנגד זקנה כאן אכל שהאיר פי׳ וכו׳ ימים נגד זקנה כאן אגל זקנה כנגד וימ

ימי לסוכם שיומשך הבנין ימי שכטס טולמוס היינו לזקנה שהוא אדם ננ״ב]
: הזקנה לימים ואינו .זקנה ימי הנקראים הטליונים

תוררות סדר
סג פרשה

ה ל ת א ל ד ל ו  גילה אחר גילה וכו׳ ת
 אחר גילה ננ״ב] וכי׳

 שקטה שלא טד שאמרו מה טפ״י היינו גילה
 וזהו .אחר צדיק נולד . זה צדיק של שמשו

:גילה אסר גילה

סד פרשה
' ת ר י י א ר  כל אין יהודא ר׳ ביצזם אמר ב

 מחרש הקכ״ה שאין ויום יום
 .וכו׳ קולו כרגז שמוע שמעו וכו׳ הלכה

[ ב ל  הקדושוח ניצוצוח לירור כפי היינו [
 למחקא מרירא ומהפכים מלררים שישראל
 צירופים יח׳ מסדש ככה . לנהורא וחשוכין

 שמטו וזהו . קדושוס והשפטוש טולים

 ר״ס רג״ז יצא מסיו והגה . קולו לרגז

ניה״ק טליוח היינו . "זנל ״גוף ׳'ראש

 : יס״ש לפניו חחחונה ממדריגה
 זכל אומרים שהי׳ עד הנין י׳ אמר

וזהבו כםפו ולא יצחק של פרדותיו

]1 אביטלך של ב  יצחק של פרדוסיו זבל נ
 של הקטנוס היינו .פירוד מלשון פרדוסיו

 אלימלך של וזהבו מכספו יוסר חליל יצחק
 היינו אלימלך של .חו״ג היינו וזהב כסף

: גדלוסו בחי׳
 בארות כמה ובו׳ ויחפור יצחפן וישב

. יצחק ז«בינו חפר

 גילוי הוא שחסרו הגארוס טנין ננ״ב]
 והם . בטולס שסוס שהי׳ יס׳ אלהוסו

 היסה וזה יס׳ ואמונסו אלהוסו וגילו חפרו

:להמקלו׳ יטקל כמו הלארו׳ גחפירו׳ כוונסו

סה פרשה
יוחנן רבי וכו׳ אלהיך ״׳ הקרה כי

וויש



תולדות שארית
 .וכמה כמה אהה על למאכלך וכו׳ לקיש וריש

 פלל בודאי הוא הצדיקים מאכל כי [נ״בז
 ע״ג הנקרב מקרבן יוסר להניה״ק גדולה

בגשמס נדבקו שבמאכל הניה״ק כי המזבח
:יס׳ לפניו הכל ועולה הצדיק

ויגרבהי בגדיו דיה וירו^אוז אחר דבר
 .וכו׳ משיתא יוסי בגון

׳1 י פ ל ד י ר א ה י כ [ ג ״  כשהי׳ בפיו ציד כי ב
 נשמח לפניו מעלה הי׳ יצחק אצל נכנס עשו
 ועכשיו . אוחו רימה ובזה צדק גירי

 אביו ויסבור הברכה לקבל יעקב כשהוצרך

 בוגדים נשמח לפניו מעלה הי׳ .עשו שהוא

 שהוא שיסבור כדי . ■למונוב שחזרו
• עשו

סו פרשה
 הן הן וכו׳ אומר מרון בן אלעזר ר

וכו׳. בעוה״זוהןהןבעוה״ב

[ ב ל  מכשירין כשישראל היינו בעוה״ז הן הן [
 .במדה מדה עפ״י עוב לכל שראויין מעשיהן

 געוה״ב הן והן .כזה עולם גשם נקרא זהו

 . משוקנים אין המעשים כשעדיין היינו
 יכשירו שאח״כ הנולד אח רואה יח׳ אמנם

דעחיד והרגום אהי׳ בחי׳ זהו מעשיהם

ישראל
:לאחגליא אנא

סז פרשה

13 ז

ל מ א  היום אותו בל .לוי בן יהושע ר׳ ד

 ומלאך וכופחן צבאים צד עשו הי׳
 בא ומלאך ומםכםכן ועופות .ומתירן בא

] • ובי׳ וטפריחן ב ל  בזוהר שאמרו מה עפ״י [

 תיקונים ענין שהוא הענין זה בסוד

 לקסרג כשרוצה ע״כ .בר״ה עושים שישראל

 רגע באומו אזי ישראל בני עוונוה על
 זה ג״כ אצלם במחשבה ועולה נזכרים

 צד שאמרו וזהו בחשובה ומהרהרים המעא
:ומפר׳׳חן בא ומלאך וכו׳

אומר יהודא רבי וכו׳ טבל ואובל
 מששת שנברא מה מכל

מ • בראשית ימי ל  .צי״ע בחי׳ נקרא כל [

 מה מכל וזה קצווח וי׳׳ו כל הכולל והוא

: בראשיח ימי ששח3 שנברא

 מיד בשר שהזכיר כיון ברכיה אמרי

] בכה ב ל  עליונה בחי׳ יש כי נ

 אח דוחקת אהבה כמ״ש . בשר שנקרא

ת י :הבשל ב
נ׳



u תולדות שארית
 5יעק ונו׳ תורתו בחכמת בא אמר יוחנן ר

 הם 1ב״ב1 וכי' דעקבגי

ב״פ גגימעריא הנקודוצז טס אלקיס השמות

ישראל
 אמר ע״כ . החיצודם לדחוס והוא

 פעמים הב׳ הם . פעמיים ןה ויעקבני

: וכל מכל אותו דמה בזה .יעקב

ויצא סדר
סח פרשה

משפיל סולמות ועושה יושב הסבה
ו וכו׳ לזה ומרים לזה מ כ מ ל ] 

 ואח״כ גאים משפיל בתפלה ז״ל שיסדו
 פעמים אכן . חסד בחי׳ שפלים מגביה

 הקטנות ומזה לאדם קטנות איזה א3

 באותו וכן . אחר לאדם גדלות נטשה
 הקטנות נקדם לגדלות שבא קודם אדם

 אח״כ גדלות נעשה הקטנות ומזה .אליו

 שלא כדי . אפשר אי קטנות בלתי כי
:הגבהתו הוא השפלתו נמצא .לבבו ירום

 הראשונים אבות לוי כן יהושע ר׳
. וכו׳ תפלות שלשה התקינו

 האמת כי תפלות שלשה התקינו נ״ב]1
 יתפלל מחומר שקלוז השכל מדרך זה אין

בגודל האבות אס כי .העילות עילת לפני

 להתפלל יכולים שנהי׳ זה התקינו צדקתם

: ית״ש לפניו

ה ח נ מ  כשם .וכו׳ לומר אדם צריך ב
 בזריחתה חמה לראות שזיכתני

 הוא נקרא בשקיעתה לראות תזכני כך
 ובבוקר .וכו׳ ומגן שמש כי כמ״ש שמש

 ית׳ אלהותו גילוי הוא החסדים עת
 . ית׳ אליו מחשבתו לפנות האדם ויכול
 התחזקות האדם צריך ערב לעת אמנם
 בבוקר כמו האור גילוי אין שאז יותר
 שגם . בשקיעתה לראות תזכני כן וזהו

 לראות אוכל האלוהות גילוי כ״כ כשאין
 ל ז״ שאמרו וזהו . יס׳ לפנו ולהתפלל

 תפילת שגם הכנה שעשה פי׳ .קבעה יעקב
:להתפלל יכולים יהי׳ ערבית

^ ״ הוא דדין אתווי סיגי זה םו?ם והגה ך

אותיות



ויצא שארית
! • דיץ אוהיייית ב ל  טצי׳ הי׳ שכסיני כמו [

 גסולם כן . לטכו״ם ירדה ושנאה לישראל
 חהו .לעכו״ם ירידה היחה יטקג טלייח

:לבד במספר שאינו ר״ל דדין אהווי

י ר נ ו ט ל אמר לקיש ר׳ בשם ש
ם ג׳ של תרכוסא  תלי

 ר׳ וכו׳ דסכנין יהושע ר׳ ובו׳ לו הראה
 שנאמר וכו׳ עולם ושליש עולם אמר ברכי׳

] וגי׳• כתרשיש ונויחו ב ל  מטולים זה דרשו [

 ויורדים .החסד קו היינו טולים .בו ויורדים
 • האמלט קו הוא ובו . גבורה בחי׳
 הוא בעצמו שיעקב דרש דסכנין ור״י

 מולם דרש ברכי׳ ור׳ . השלשה מכל כלול
 בנה״י שדבוקה כנ״י היינו . עולם ושליש

 .ש״ש כחר״י עולם יסוד צדיק הוא וגוויחו
:נוקכא בחי׳ היא ושם רגלים שלש ונקראים

פט פרשה
ח  הללו בבהמות איבו א״ר וכו׳ ךן׳ דן2ו

] וכי׳ למים מצפות שק ל ל  הרב כי [

ק י1ל מי״ה הקדוש ח צ  אמר שיחי׳ י
 ב״ה שקולה ע״ש בהמה נקראש שלכך

 ב״ן שם . בגימטריא בהמ״ה כי . מ״ה
בהשחלשלוח גם ע״כ . מי׳ה לשם וצמאה

15 ח ישראל
 מ״ה ב״ה קולה ג״כ העשוי׳ טולס בזה

 כמס כך בשרשם הללו כגהמוח הפי׳ וזהו
;בשרי לך

ף ןךקי׳ ן ן ך  אינו הארץ עפר מה כעפר ץ

 כך במים אלא מתברך

 הגלוח בזמן שגם רמז לב]1 • יכי׳ בניך
 וגם במים יחברכו סכ״מ לעפר שנמשלו

:הכל אח מבלים יהיו

ת צ ר פ ק ו ך מ  בר אבא ר׳ אמר וכו׳ י
 תרעיא הוא את כהנא

 בצר הכחוב שהחחיל לפי לב]1 • וכי׳ ריפא
 המזרח בצד נהחחיל הי׳ ומהראוי ממרב

 חרטיא ־׳וא אנס ימה ופרצח דרש ט״כ
:הים הוא ימה פי׳ . דימא

 הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא
 הסולם וכו׳ אלעזר רבי

 עד מגיע ושיפועו שבע בבאר עומר הזה

] ביהט״ק ל ל  עולם יסוד צדיק היינו נ

 ה׳ היא ביהמ״ק טד ומגיע שיפוטו נקרא
חק ע״כ . חחאה  אמצע רש״י גירשס י

 :הרמב״ן קושייח ויסולק . שיפוטו
גבוה שלמעלה ביהמ״ק אין רשנ״י אמר

P



ישראל ויצא שארית16
 ט'ל עשרה שמונה אלא שלמטה ביהמ״נן מן

:ח״י הנקרא ירוד ננ״ב]

ע פרשה
 אבוהו א"ר וגו׳ נדר ישראל וידר

לה׳ נשבע אשד כתיב
 בטי הנדר את תלה יעקב לאביר נדר

ב! תחלה בו שפתח ל  נקרא יעקב [

 והוא . אמח למוח מרכבה שהוא אבי״ר

 י האכריס כל ויניקח יציאה שממנו כגון!
 הוא ונדד . אברים לשאר מלך הוא ע״כ

 בנדר פשה ע״כ . המלך חיי שהוא בינה
 מלך שנקרא עצמו על להמשיך . החלה

. מלכוהו עול מקבלים הם ע״ש עצמו
: מלך חיי הנקרא מבינה הארה

 עריות מגילוי לאכול לחם ̂■יי

 כוונה שעיקר כמו ננ״ב]

 לעבודשו האדם שיהחזק כדי הלחם אכילה
 ס״י כמי׳ש הזיווג בסי׳ להיוה צריך כן

ף,  ובו׳ זדה מעבודה לאלהים. ךי׳ ןךאי

ב1 ״  האומוה שכל לפי 1נ
 ע״כ . מקבלים ידם ועל שריהם שחה הם

 ישראל משא״כ ,השיהוף על מוזהרים אינם

באלהי שייכוה להם ואין ם׳ הלק הס

 :כו׳ בחו״ל הדר ז׳׳ל אמרו ולכן הערים
: זרה מעבודה לאגקיס לי ה׳ וליה אכיר לזה

 בדרך ושמרני עטרי אלהים יהיה אם
 הנשבעים כמר״א וגו' הזה

 כמו ננ״ב! • שבע באר דרך וחי וגו׳

 זה אה כן , המלך בחיי הנדר שבקדושה
 באר דרך בחי נשבעים היה זה לעומה

. שבע

 ה׳ והיה אמרת אתה הקב״ה אםר
 כל חייך לאלהים לי

ובו׳ לבניך נותן שאני ונחמות וברכות טובות

 שמחה שיהיה היינו שמחה היא והיה ונ״ב]

: לאלקים לי שהוא במה יה׳ לפניו

שיטין שית ביה פתר חנינא בר ל'
ובו׳ צאן עדרי שלשה והנה ובו׳

 שוד על הם הדרשוה אלו כל המשך ננ״ב]

. נהי״מ בחי׳
 שלשת אלו צאן עדרי שלשה ולגת ל״א

 קבלת עיקר •ננ״ב] רגלים

 נקראו ע״כ . נה״י מבהי׳ הם ישראל
; הג״ה נגד הס הרגלים שג׳ הגס רגלים

 .השואבה בית שמחת זו גדולה והאבז
 בינה היא גדולה אבן ננ״ב] י

שמשס



17 טישראל ויצא שארית
 יס3 שמלוס וזכו הקודש רוח נמשך שמשם

:ה3השוא
ו ב י ש ה . הנא לרגל מונח האבן ו

 הנפננר כן כמו !נ״ב]

 ״פ3פ להראות נזכה 3הא לו ואומר מאכיו

: א3ה לשנה
 שלשה אלו צאן עררי שלשה והנה

 כמו נ״ב]1 • ראשונות מלכיות

 כחי׳ כן רישין משלח מקכליס שהמדוס
 מלכיוח מהג׳ מקכלים שלים השכטיס

:ככחינשס הראשוניוח

 אלו ונו׳ סנהדרין זו נשרה באר והנה ך״^!}

ע׳ נ״ב^3 כו׳. העדרים ישקו שורות נ׳

: דרים

ס א ה ה ו ל ת מופלא זה הבאר עפ״י נ
 מפרד שהוא שננ״ד

 כסריס פי׳ מסרס צ״ל [נ״ב] . ההלכה את

 נולד שלא ההלכה ירר3 כך מוליד שאינו

: וסח*רה קושיא שוס ה3

ה1ח ויחלצם לירא'י סביב ה׳ ג
. ליריאיו לסוננים

[ ״י נ  נקראת ט״כ נורא מדת הוא 3יטק נ

 כירושלמי שאמרו וזהו ליריאיו 3סכי רחל

;וכו׳ חונה כמ״ש הספר תיק מצילין
ל מ י ג

 א״ר בכה לטח ויבך קולו

 אחר נזם לא ואני וכו׳ אליעזר

ב1 אחד צמיד ולא ״  בוכ״ו השס 'כי 1נ
 ישראל כנסם טדיין היות טל מורה ד״ל בני׳

 בברכה השס זה סכוונין ט״כ .קשומין בלי
:היחוד נשלס לא שעדיין ׳3

 עםו נבנםת שאינה שראה בכה למה

 נכנסס היסה שאס, ע״ב] • לקכורה

 שלכך ועוד גדול תיקון היה לקבורה עמו
 הגליות שיעברו בשביל בפרהסיא נקברה

;הגלות על בכה לכך קברה על ויתפללו

 עטך לה אמרה הלילה עםך יישבב

 כמ״ש ב]“נ1 דפיו הוא
ע הצדיק במשכב שזלזלה בשביל  לא ל

 :וכו׳ ישכב לכן חהו .לקבורה עמו נכנסה

מפורשות. קורות כב׳ בנות שתי וללבן

 וי״ו ננד יעקב כי נ״ב]3

 גוף יוסף יעקב תולדות ואלה . השס של

 ׳3 נקראו ווי״ן ׳3ו סד חשביק וברית
 קורות כשתי הגנות על אמר ע״כ קורות

:הדמיון בכ״ף

ת ו ש ל ו ח . סופו ועד העולם מםוף מ
]’נ1 בקומת לאה שיעור ב

מהחזה ורחל החזה עד תפילין של מקשר ז״א
ולמפה



שארית !8
: עולם נקרא וז״א .ולממה

 אחדים כאן נאמר פזי בר חנינא ף׳ ג;ןף

 כי •ונ״בו וכי׳ שנים שבע ובו׳

 ז׳ נג״ש אחדים ימים נקראו שנים ע3ש

: כבנין ימי
ף ר;ן  עשר שנים מעמיר שאני הקב״ה לי א

שיחשקןז כדי !נ״ב] וכי׳. שבטים

 מרכבה שהם שבמים בי״ב רבא האילנא
שמום: לי״ב

הבה ובו׳ לומר הכתוב הוצרך לפיכך

 הב״ה כי נ״ב]1 וט׳ אשתי את
: י״ב גימ׳5

 ואת עשו אביך לך צווח היה כד לא
 מני ואס נ״ב]1 • ליה עני

 רמימי לא ממחה . בכורך טשו אנכי לי׳

 הגדולס אמרו הבכור שאמה כיון אומך

: לגדול

עא פרשה
̂ב״י תנא ̂ג  לשמה דבר סוף ולא וכו׳ ר

וכו׳ בנה לשם לא

[ ב ל  אז גדלוה כבמי׳ הם כשישראל נ

 לסמא נקרא ובגלוס . ורחל יטקב היסוד

 שם על היינו שלומי בריה בחי׳ טניא.

הירידה יוחר הוא כשח״ו ועוד . בנה

ישראל
. חפרים בחי׳ בעטרה כ״א אינו היחוד

ת ארבע חנינא בר דיוסי אמר  מח
 יש בשמות נאמרו

ט׳ נאים ששמותם ב1 ו ״  שהשם כידוע 1נ

 שם אשר כמ״ש הנשמה שורש טל מורה

 בחירה בעל האדם ומכ״מ .בארן שמוח
.למומב והן לטוב ק לשנוח ויכול

. ונו׳ אנכי אלקים התחת ויאמר

ז ב ל  הוא אלקים שם חחה [

 .המבע בגיממריא ואלקי״ם במוכ״ן שם
 לחבירו במוכן נוגע אדם אין אמרו ולזה
 הרגום ולזה הטבע עס״י לו שייך שאין

 לפני .חבעין ה׳ קדם מן הלא אונקלוס

ד אוסיוח הם ה׳ ׳ ה ד  תיקוני י״ג הם ט
: דז״א חיקונים לט׳ המאירים דיקנא

 הנה מעכב הזה הדבר אם לו אמרי
. וכו׳ בא בלהה אמתי

[ ב ל  וברחל . זרע לכם הייא כחיב כי [
 אוח ליקח הוצרכה ע״כ .ה׳ אות היה צא

: מבלה״ה ה׳

בדבר רבותינו נחלקו אחך;

 בניה מבני אני . וכו׳
של
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] אני רחל על ב י נ ! ע3«35 ר3ד שכל ידוע כי ננ״ב) ובי׳ ר״מ3יש רח״ל.3 כי י
 גי״ כמלואו אנ״י וכן ,גי׳3 כ״ן ש׳ ד

 מכנ״י אמר ולזה .״ן3 גי׳ ואליה״ו .רמ״ל

: א״נ״י רח״ל של ב׳׳ניי״ה

עב פרשה
.ובו׳ יגרוחץ אסר אבא בר חייא ר׳

 י0רי3 סזק כי ט״ש ננ״ב]

 והכטל . לאשה רימים3 יש כמ״ש שעריך
 הם בשרשם והדודאים . כלי אוסה מושה

הם דודאים שירש כי . זה מעוררים

 לסכר״ה מ״נ המעלין וסגד״ל מטים
:דודה עם
 ״פ3נ״ב]1■ וכו׳ שעורים למאןדאמר

 פ״ר פ״ר הם מנצפ״ך
 אושיוש ויו״ד הס״ג ועם ורביה פריה לשון

 שעורים גם ע״כ . שער״ה גימעריא3 הם
;ללידה סיוע בהם יש

 לה אמר הלילה עמך ישכב לכ?
וכו׳. דמיך הוא עמך י
צניעוש. מדרך איגו ישכב הלשון כי [גי׳□

ושכבשי מלשון הוא כי רז״ל דרשו ע״כ
:הדיבור יצא במשכוון ושלא אבושי עם

ונשתכרה דודאים הפסידה לאה
ובכירה שבטים שגי

 מההלם בו היה הדבר זה למשוש האדם
 מאסשיהו כי באליאב כמ״ש .נשמשו בבחי׳
 . אח״כ היה שהכעס הגם הכעס מפני

 שכיבס לחבב היה לאה נשמש ובשורש
:הבכור להוליד זכשה מ״כ . הצדיק

אבהו רבי אמר הבא אלי ותאמר
 היה שלא הקב״ה צפה

 . שבטים להעמיד שמים לשם אלא מונתה
 נפש מסירש כעין זה היה כי נ״ב]1

 סונמים הכל שהי׳ לעיל כס״ש . מלאה
 • אלקים אליה וישמע כשיב לכך . בה

:שבעים להעמיד כ״א היה שכוונשה

. בתורה ועוסק יושב יששכר
 לק רמז יש 1[נ״ב

 היה הצילה שזו נ הלילה עמך ישכ״ב

 ממעים הלחם שני שמקריבים שבועוש ליל
 כזה השורה אוחיוש כ״ב בגימטריא וחט״ה

 כ״ב י״ש לכן וזה השורה שניחנה יום הוא

 יודעי שהם יששכר ונולד הלילה ממך
: השורה

כי נ״ב]1 .ריח נתנו והדודאים
 נו״ה בחי׳ הם הדודאים

רגלין
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והיא הצדיק אסר הולכס השפיכה הולך אפשר אי כי זב״ז פעולחן המטרגים רגלין

א הליכה פעולח לפשוח  לפיכך כשניהם. ל
 המולידים הם כי יוסף לידח אס״כ היה

: מולם יסוד צדיק הוא הריס

עג פרשה
ר1י1 ו  ברצון ה׳ זכרני רחל את אלקים ^

 נפקדה כר״ה אלעזר א״ר עסך
] ׳ וכי׳ ב ל  שאסה בשעה ה׳ זכרנו פי׳ [

 ט״י להם מחרצה בר״ה כי . לעמך מחרצה

: והחקיעוח ההסילוה

ה ס ו ׳ י י ה  אחר בן ובו׳ ל
D פנחס א״ר י

.למחלוקת
 של מתפלתה

 עשרת עם ובנימין שבט,יהודה חלק לא רחל
 הס ובנימין שיהודא לפי ג״ב]1 השבטים
 עלמא הוא ויוסף . דנוקבא מעלמא

. דדכורא

. אחרים מעשה שעשה אחר
 לי יוסף פי׳ 1נ״ב1

 מעשה עשה שזה . מזה מוץ אחר צן
;כן יעשה לא שזה אחר יהיה והוא אחרים

ך ר ב י ׳ ו  מקום כל . לרגלי אותך ך
 ברכה הולכים שהצדיקים י

שהצדיק מקום כל 1נ״ב1 • ום׳ משתלחת

: הברכה
אין הזה הכבוד כל את  אלא כבוד בו׳.

 לבן נקרא שלכך ננ״ב! י כסף
 אמרו ע״כ כסף במי׳ שהיא הליבון ע״ש

;ממנו הכסף את יעקב שלקח

עד פרשה

• וכי׳ אטע אביכם ואלהי
 בסינס נ״ב]1

 במינח שהם ואש ממים הכלול או«ר יעקב

:שW אביכם אלקי וזהו .ויצחק אברהם

שהיה פעמים שני רחל באוהל למה
משמשניוח. שהיחה מביר

 היא בגלוח שעמנו רמל בחינח כי 1נ״ב1
: לבערה ע׳יז אסר ממשמשת

ל מ ׳ א .ובו׳ מצא לא תרפים יוףןן;ן ל
 קיחוניות הרפים נעשה י

! • וכי' ב ל  שמכבדין זמן כל הע״ז כי [
 ,כח לה ונוחנין שפע עליה מושכין אותה

: אותה ומכניעין אותה כשמבזין משא״כ

ה ה מ י ף ה ט ו  שיר ו ט׳ אמר ריב״ל א
 שבספר המעלות

ט״ו הס )D'lJ • וכי' אומר היה תהלים
מעלית
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.אחיו הקודש בלשץ אותן קורא שהיה ט״ג מטלוש שהם . המלאכים מעלוש

שקראה טד מחבבה זז לא כמ״ש [לב] : מעלוש
ל ט א י ב ו ק ^ ; אחושי נניו אלו ונו׳ אחיו אל י

סדר
עה פרשה

 אקום עתה אמר יונה בר שמעוז רבי
מונפשת שהוא כ״ז ׳ ^

כן טליו מכביד האפר [לב] .וכי׳ באפר

השנטרי שיהיה טד מכבידין העוונות עיכוב
: מעפר

ן י נ פ ה ט ד  לא עד לרשע קדמי׳ ק
 רומז [לב] .יקדטינך

 .אותו ולהקדים להחכים .שלריך, ליצה״ר
 רעה וביום בטוב היה טובה ביום כמ״ש
 במה רמז יש עוד . ממנו והזהר ראה

 לפעמ׳ס כי . לרשע הקדימהו שאמרו
 . קטרוג איזה ח״ו שיהיה יש׳ כשרואה
 בזוה״ק כמ״ש פניו אור לגלות יש׳ מקדים

 וזהו לקטרג כח אין בשממה כשהמלך

ק .פניו קדמה דוד שאמר  הזוה״ק פי׳ ו

: קדים הפונה פסוק על בראשית) (פ׳

וישלח
̂יףי אלצה ̂;ן  אדום הוא .אדום שדה ^

 על רומז [לב] ובו׳
: מאדים מזלו כי הדין

יזואו אחד טשור אומר יהודא רבי
.ובו׳ הרבה שוורים

 וכן כגבורה כח שהוא לשור רמז [לב]
 וממורים שורים נשתלשלו ומהם . ממור

: הרבה

 םלחטה משוח זה שור אמרי רבנז
שור נקרא [ל׳ב] ובי׳• ’

 כח . גדולים שעיניו ט״ש ראי׳ מלשון
 מלמטה משוח ענין וכן אצלו גדול הראות
 הקדושים ניצוצות מעלה היה צדקתו בגודל

 בראיישו פגרים ונשארו .הקליפות שבתוך
• עליהם

:להכניעו [לב] . הטור על ורוכב עני
הנה



שארית 22
אדולהם יד אל עבדים הנה

 לשון היא יד [נ״ב] .ובו׳

 סמיד ועיניהם מלבוש מדת והוא מקום

 אמצא עד כמ״ש . מקום יש׳ לו למשוש

:לה׳ מקום

 בארץ שמת^רבין הצדיקים אשריהם
יתברך וכו׳ בשמיפ• וטהברכין

הם והארץ השמים [נ״ב] • אם״ן באלהי

:אמ׳׳ן וזהובאלרף ו״ס

לעתים בינה יודעי יששכר ומבני
 כי [נ״ב] ובו׳

מכוונים שהי׳ ע״י היה עמלק מלממש
גמלממש רש״י כמ״ש באצמרוגילץ השעה

 נינה יודעים יששכר ובני . ערד מלך

:השורה ע״י הזמנים והמליך לעשיס

ד ב ע ך• ו ף ז ן  כי [נ״ב] יכו׳ שנאמר ף
 הכנה הוא הפרשה כל

 וכן . המשיח מלך ביאש פד הנלוש על
:לבנים והכנה סימן היה אבוס מעשה כל

וכו׳ עטו איש מאות מךקן
 מלכ*ם מאות ארבע

 בקדושה שיש כמו [נ״ב] וכו׳ בתרים קושרי

הנקרא בס״א יש כן .דכסופין טלמין ש׳

ישראל דשלח
קושרי אסרו ולזה . דס״א בכשר והם ק״ש

:כשרים

עו פרשה
א ר י י ד ו מ י ז ל  פנחם ר׳ לו וייצר מאר י

ובו׳ ראובן ר׳ בשם * ^
 וכו׳ שבנביאים והבחור שבאבות הבחור
 דאמצעיחא לממודא מרכבם שהי׳ [נ״ב]

:והרצון הבחירה היה שבו

 .ובו׳ נתיירא ולבסוף עטך אנבי והנה

 לו ו״לי פי' 5t5 ואפשר נ״ב]1
:שנהיירא מה על

 מלמעלה השטים ימדו אם ה׳ אמר כה
שמטו, שטים ראיתם אם

 באוחיוח בדל״ש שי״ש חילוף [נ״ב]
■ דמלנ״ש

 בר אבא א״ר . החסדים טבל קטנתי
ונו׳ אמר לוי ר׳ וכו׳ כהנא

 החסדים מכל קמנהי דריש אבא ר׳ נ״ב]1
 כדאי איני עמי שעושה החסדים כל

 אני למקצשס דרש לוי ור׳ . להם וראוי
־ לכולם לא אבל כדאי

י י כ ר ק ב  יעקג נ״ב]1 וגו׳ עברתי ב

 וי״ו לאוס מרכבה הוא
ל מ
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:מקל כקרא שם של

 ירדן מצווח תמן הוא אתר ל<י א״ר
 מדכתיב נ״ב]1 טכרי׳ בחמי

 ונעשס הי׳ מסוכן מקום ש״מ ה;ה גירדן
: נס לו

 לעתיד בני את הציל .וגו׳ נא הצילני
.וכו׳ בניו בני מיד לבא

! ב ל :המ״ן הוא ״מיד ״נא ״הצליני ר״ת [

 האמורה לעונה מבאן אלעזר אד
 בבל הטיילים בתורה

ם • וכי' יום ״ נ  יותר שהאדם מה למז [
 יוכל יותר בקל . פוה״ז מטכיכי מרוסק

: ית׳ בו טצמו לדבק

אחרינו. יעקב עבדך הנה נם ואטלתס
 רשע ביד נתנה ארץ הה״ד

 הוא יטקב [נ״ב] • יבמה שופטי׳ פני

 פכי אמר ט״כ . משפט לבסי׳ מרכבה
:יכסה שופטיה

עז פרשה
 אין וכו׳ ברכי׳ ר׳ ,וגו׳ יעפב ויותר

.ישורון כאל וטי באל

 אין כי ננ״ב] * שבכט והמשובחים הנאים

 בלשון ולפטמים הן בלשון לכטמים הוא
 המישרים היינו .והמשובסים הנאים .לאו

 ״ישורו״ן וזהו .ית׳ אליו ומידותיהם טצמם
: ינאה ״שבס

ה ב ק  ויותר יעקב אף וכו׳ ה
 נ״ב]כמ״ש1לבדו. יעקב

 מס טד הגליות טל מורה הפרשה שכל
 ויוסר יקוים שלטתיד אמר ט״כ . קן

: לבדו יטקב

p.כלום אנשינין אי ונח^י נחזול m
 טחיילא ואשכחץ

 לבני השכל מוסר !נ״ב] דמטקסיןוכו׳

: נשמתם בעניני מגגשיהם בפשפוש אדם

ור׳ ברכי׳ ר׳ יעקב ירך כף ותקע
 ב״ר נחמן רבי וכו׳ אליעזר

 לבי הפגם בענין נמלקו נ״ב]1 • וכו׳ יעקב

 הבשר שהחליק היינו . שייטא אמר אליטזר
 הסרת היינו .מגין יהי׳ שלא הטצם מטל

 סדקה אמר ברכי׳ ורבי דאורייתא תמכין
התורה בלומדי פגם שהכניס היינו כדג

ק ור׳ . בת״ח קטוגוריא כטנין טצמם מ נ
גר
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 שהכניס ממקומה פרשה אמר יפקב צ״ר

 לקבל יס׳ בו לדבק יוכלו שלא פגם
. נביאות

עח פרשה
 יום בכל וכו׳ שמואל ר׳ בשם חלבו ר

 מלאכים של כת הקב״ה בורא
 ניצוצות היינו . חדשה נ״ב]1 וכי׳ חדשה

 ומדיין . יום בכל שמתבררים הקדושים
 לנכר ואולי . בקדושה כך כל רגילין אין

 מד פעמים כמה שמתבררים עד דינור
 בהרהורי כדבר וכן , גמור לתיקון ביאתם

 להם אין בתחילה . אדם בני אצל השובה
 מ״י גמור לתיקון בואם פד כך כל קיום

הדגל

. וכו׳ וגבריאל מיכאל זה לי אמר

ב1 ״ .השכינה מרכבת ר׳׳ל 1נ

א , י ^ ס  כהדין א״ל דינור דנהר ע
ב1 . ירדנא י ׳ ״ אותיות 1נ

ירדן אותיות היא דינו״ר

 מזיעין דאינון דחייחא זיעתהץ א״ק*

 היינו 1ונ״ב • כרסייא טעינין

 ית׳ מלכותו מול מקבלת המהורה יראתם
: עליהם

י.ת הא1 «י סונקתדרון א׳ל
 מהלך ירדנא

 . בלילא מהלו הוא וליח ביממא הוא

ב1 ״  ניכר ן א־ הגלות שבזמן הי׳ תענתו 1נ
: עמו על יה׳ והשגחתו נוראותיו

 דמהלך כמה פעור כבית הוינא נטר אמר

שהי' פעור בביש ננייב! • וכו׳
 פנחס נמצא שם וגם . בירידה אז ישראל

 שום על השגיח ולא יש׳ לשמו קנא אשר
 במלחמת נסים להם עשה יש׳ והוא . מורא
 השגחתו הסיר לא ומעולם . מדין

: מעליהם

 עליך להגלות הוא עתיד לו אמר
 אח ולהחליף . אל בבית

 מקום כל כי ננ״ב] שם עומד ואני שמך

 . הולכים משרתיו שם . הילך שהמלך
 מלכותא כעין במדריגה הפחותים גם

: דארעא

טפילה ויעקב עיקר יהיה ישראל
 עיקר יעקב וכו׳

 המדריגות ׳3 ונ׳יבז וכי׳• עליו מוסיף וישראל

נשמתם בשרשי במדריגה שגדולים יש אמש
. הכנעה מדת להם להעפל ג"כ וצריכים

ויש
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' ♦ ההננג® היא עבודסס שעיקר אנשים ויש ׳ ט ת ש טדת מהכניס עד והו^ך מ

ס לגבס לפעמים וצריכים  .ה׳ דרכי3 לנ

ק : מנים1ה עפ״י ו

ן ך  ריקם פני יראו ולא ארקים ;י•3^ מ
. ריקם פני יראו לא את אף

 . כסף ברצי מסרפס לקמן כמ״ש נ״ב]1

 רגלים ושעירי ר״ס שעיר שמקריבים כאו
 רזא בגו דעגלא שערא סד ולאצנעא
: בסורה נצעוינו כאשר להמתיקה דספילין

ת ח ר ז  • וגו׳ צדקה שמש שפי יראי לכם ו

היינו יראי [לב]  אוסם שמי.

 בשביל לא יראה להם שיש הצדיקים
 צער שום ס״ו יגיע שלא כ״א . עצמם

 זורמת מדה כנגד מדה ע״כ . לשכינה

 שלהם שמעשים כמו בצדקה שמש עליהם
: בצדקה

י היינו [לב] וקם צדק יפול כ

 המלכוס עד מדריגוס שבע

: שבע הנקראס

 עלי מתמלא ואת וכו׳ שבעה למה ףי}ו^

 המידות ז׳ כל היינו [לב] * רחמים

:להרממים יסטמו

.ונו׳ הרחמים למדת הדץ

 שהשחמוה בזוה׳ק שאמרו מה עפ״י [לב]
 ונמתק והצדק הדין מדת כיינו . לשכינה

: ורסמים צדקה ונעשה

של יעקב אבילו של צואףן ונןןשה
] וכי׳• שיש ב ל  רמז [

 והתלאות הצרות בכל אותנו יס׳ לשמירתו
 . לשיניהם מרף נתננו ולא עלינו שעברו
 וההתמזקוס . שברת רשעים שיני כמ״ש

: בזה ודי שיש של צואר נקרא

 אמו את ויביט עיניו יתלה שלא
 וכיסה קומתו וגבהה

 שיוכל במינתו יוסף כי [לב] י אותה

 אסרונה ה' של הקיז והיא להגדיל
.ר׳ יהי׳ שלא עלי׳ המופף שבשם

עלי אמר סימץ ר׳ בשם ברכי ר
. העץ אותה מן לך לפרוע

 מדס תשלומין על מורה פר ט [לב]

 נגד מ״ם כפולים ״מנצפ״ך אותיות במדה

: כפעלו איש לכל לשלם וכו׳ מ״ם

 בצפרא .אעון ריק מן קיןקןן שבקין

יש [לב] .וט׳ א״ל
גזה
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ט׳ כעניני נפלא רמז בזס ל/וחס לקנות צריכים קדושה של המקומות אפשר ואי ו

: לפרש

ף ן ^  אבל ובו׳ יגעתי יגיעה במה א
.אצלך באה היא מאלי׳ אתה

 שנמתק גדולה המתקה טל רמז [נ״ב]
 שנותנים דהיינו לו המשתלח גשטיר השר

 פפ״י פטולה ובלי יגיטה בלי חלק לו
הבורא: ציווי

י ח ב י ד ל י .ואהרן משה וה וגו׳ רכים ה

 אם מ״ש טפ״י [לב]
 מד האהבה את תעוררו ואם חטירז

: שתחסן

עט פרשה
. ‘ובו תורמסא נסיב עביר מה

 בן שממון ר׳ [לב]
 . זו פטולה פטל קדושתו בגודל יוחאי

 שבחילוף לפי .תורמשין שלקח מה אבל

ם הוא בתי״ו הס׳ ל  שיטלו מיח״א ת

:המתים

ן א״ר ף  משלשה אחד זה .םימון גר דן
 יבולין עבו״ם שאין מקומות י

כי [לב] • בידכם הס גזולים לומר ובו׳

. מלא בכסף מהס״א

 של ובו׳ יה האוגר. על מעיד ומי
 קשיט״ה ׳•[לב] קשיטה

: י״ה קש״ט אותיות

 עדות יה שבטי שבטים עלו ששם
 באן אף . ובו׳ לישראל

] העיד ב ל ] • י ב  הס שבטים הי״ב אלו ו

 ״שם לית שכ׳יס במי׳ והוא להכסא מרכבה
 האסיפה בשכם הי׳ ט״כ . ״מלכותו ״כבוד

 מוכן שהוא שאמדו והגם . מלך להמליך
 יורדת רגליו שנקרא לפי הוא לפורעניות

. וכו׳

פ פרשה
ח ל ל ש  הוא [לב] יעקב זה הארז א

: ותקיף רבא אילנא יעקב

בג׳ .לאפר אתם חמלר וייבר
ובו׳ חיבה של לשונות

 .הרשע אותו של מפרשחו אותה למרים ואנו
 טוה״ז ושפלות החמדות שמכל רמז [ל׳ב]

 לטבודתו החמדות אמיתית לברר צריך

;יח׳
ומה
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פא פרשה

ת מ ^ ו ת. שלהקנ״ה חותמו ך,ןי מ א ונו׳

נצה' הוא אמס פי׳ [נ״ב]
 וזהו . אמס אינו הפסק לו שיש דכי כי

 . אחד הוא כי וכו׳ חוסמו אמס שיסדו
 כפולס בריאה שום להמצא אפשר אי הי

 מורכב הוא דבר כל כי .אחדוס בחי׳ שיהי׳
 לשום שאין ועוד . משנים או יסודוס מד׳
 והרי * יס׳ מאסו בלסי חיוה שבעולם מנין

 שהרי . אמד בשם להיוס אפשר אי
 כח בלי חיוס לו אין הדבר זס עצמיוס

 עילה משא״כ . בו הפועל יחי הבורא
 . אמד בשם להקרא יאות לבדו לו העילס

 משא״כ אמס חותמו ע״כ הנצחיי והוא

 אז הפירוד לו אפשר מורכב דבר שום
: אמס אינו

פב פרשה
א1 ר ם י י ה ל  עטי עשה כתיב . וכו׳ א

 בדוד מדבר לטובה אות

 הסויה זו למדו הנשמוס כי •[לב] וכו׳

 זה דוד אמר ושס . לעולם שבאו קודם
 כי עוד . ביעקב אח״כ ונתקיים הפסוק

ויעקב . הדיבור עולם המדבר הוא דוד

: כידוע השומע

 הראשונה הה . ובו׳ עוד אלקים ןיף^<ן

] . מלאך ע״י ב ל  שאמר ממה [

 נראה . וכו׳ לאל מזבח שם ועשה לו

:מלאך ע״י הי׳ שהאמירה

ל ״ ׳ א י כ ל  על שטי מיחד איני עוד ב
. עליך אלא ברי׳

[ ב ל  ויעל וכתיב עוד יעקב אל מדכסיג נ

 שמי מיחד שאיני נשמע . וכו׳ מעליו
: עליך אלא

] • ממר יהי׳ וקהלנוים גוי ב ל  אלא [

: אמר דרש וזהו נמסק

ו ל מ  שדת חוכר משהוא טוב א

כו׳-גלב] הו בל טי תו ח פי׳ א

 הלימוד על ולחזור מעע ללמוד 3מוע
: צרכו כדי יחזור ולא הרבה משילמוד

א ל ס ת ט .אוני בן שטו ו ״ ג  שהיסה נ

 עולם בחינס שהוא ספורה !

 מנד ימין בן קראו אביו אבל . הצער

: ימין

 וישא יעקב ויקם .וגו׳ לימינו
את
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 עשו וקח .וכו׳ נשיו את ואח״כ נניו את

! • בניי את ואח״כ נשיו את ב ל  הזכרים כי [

:כנודע שמאל מצד והנקכות ימין מצד הם

ישראל
פג פרשה

' ל ל ן ס י  י הי׳ נשים מטיבי אמי ס
* [ ב ל שזה ע״ש בזה רמזו [

 דמיסן המלכין וסיקון מ״ה בוזינס הוא המלך

:הלן בחינוס והמסיק

וישב סדר
פד פרשה

 וכינוס פנוטו תניא ונו׳ יעקב וישב
* עשו מיד הצילו בניו

] • הכל יקח רוח ישא כולם ואח ב ל  כי [

 ע״כ דמיסו מלכין הפירוד עולם הוא עשו
 . הסיקון עולם הוא ויעקב נפשוס נרךא

: וכו׳ כינוסו וזהו

. יכטח ככ^יר וצדיקים
[ ל ל אמרו נ

ק ״ ה ו ז  במעשיהם בומחין אץ שהצדיקים ב
 של החלש השם שהוא ככפיר אם כי

 וישב פסוק על זה דרשו לכך .ארי׳

 מנור מלשון . אביו מנורי בארן יעקב
.במ׳נשיו בעח ולא שנתיירא

 יוטף של בזכותו אלא נקרע לא הים

ב] ל בא לא אלמלא כי נ

 סי׳ לא הארן מרוס שהוא למצרים יוסך!
 ארן קדושס מחמס זה נשיון לידי בא

 בערוה בניסיון שעמד ומשום . ישראל
 נו״ן להוציא זכה מזולל יקר הוציא הארץ

 וזה . מומאה שערי מנו״ן י/ס3 שערי
:הי״ם שיקרע

• ן ^ . לזה אירע לזה שאירע ש
[ ל ל ובריח גון» כי נ

: חד איהו

א ל .וכו׳ נערות מעשה עושה ע^ןקי׳ א

[ ל ל נערוס מעשה נ

שמקשע מט״ט הנער מעשה היינו
 שעיניה כלה כמ״ש ממשמשבעיניו. הכלה.
: נוקגא לשון הוא בעקובו . יפוח

׳ ן ל ן ז ; מ עיניהם הן חולין אומר ש
בכנות * ^
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 רעה דכחס הייינו נ״ב]1 • האיץ בבנות

. ח״ו רעה מקרה א3 הראי' שע״י

 בבני הן מזלזלין אוטר יחודא ל'
 סדכפיב 1נ״ב1• יכו׳ השפחות

: זה דרשו ובו' בלהה בני אח נער והוא

 שמטרו הלבות שכל אומר נחצןיה ר
.לו מסרן ליעקב ועבר שם

:ליוסף מיעקב נשפע החכמה שכל 1[נ״ב

jSDI דאטא משתיקותא לי׳ סאים 

ה'ינו נ״ב]1 י קמה
שהכניסו בפס סאוסה על הסגברוסה

 על יסגבר הוא שגם לי׳ קמה אחותה
: רעה החיה כנגד יצרו

 כך הקב״ה אמר וט׳ פסים כתונת ןן״י

 יעקב אבינו הי׳ כך ובו׳ גוערים תהי׳

« כימיו מגעת המתים שתחיית סבר

ק ענין שהי׳ הגם נ״ב]1  מ״מ.אילו ק

הי׳ . עליהם למלך אוסו מקבלים היו

 בחי׳ . כידוע ביושר נעשה &עולם סיקון

 רצו כשלא משא״כ . יה שבעי ובחי׳ יוסף
 כעין .קלקול מזה בא הצדיק אס לקבל

לה והסך למלכת מקעירין שהיו אותם

29 טו יישראל
 יוסף בן משיה כשיבא ואי״ה *. נסכים

 להשסחווח ואחיך אמך יקוים דוד בן ומשיח

:ארצה לך

א י ק  ,עזומן את לרעות אלא ך,^;י^;ן ^

[ ב ל  מדת היא א״ח [

 עליהם והים אלי׳ מרכבה שהם מלכוח

: עצמוחן עצמן וזהו . מלמעלה

מעזות ובו׳ חברון מן{טק וישלהת
ובו׳ עמוקה

ע] • אותם וענו מעברים  בחיבת זה רמזו ונ׳

ך גגימעלי' מעמ״ק ״ ד  מצרים גלות מנין ר

שבזמן . אהי״ה ״שיה בגיע׳ שהוא
 לאסגליא דעחיד הוא העולם הנהגות הגלות

 שיעבדו מחשבתו בעומק יח׳ ומביע שצופה

: אוחו

 מטרותיו מזה נסעו האייש ויאמר
 הם 1ג״ב1 • מקום של

 גבולי י״ב נקראים והם קצוות הוא״ו

: אלכסון

ם של ו ק  כעין זהו כי [נ״ב] . מ
: מנוקבא דכר פירוד

ן א ר י ן ו ת ו וכונסס נ״ב]1 .וכו׳ מרחוק א
הי׳
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 שהוא סבורים שהיו . שמים לשם הי׳

 אוחו וירא״ו וזהו פסולת כמין חלילה
: סרחו״ק

. הכלבים את בו וגעסד• באו אמרו

[ ב ל  המספר כל כמ״ש [

: וכו׳ לה״ר

 בורו נתרוקן רק בור אחא ר אטל
 יוסף יעקב׳ונ״ב] של

 . יטקב של בורו כקרא הלדיק
. וכו׳ לאהוב בלבם נתת כשרצית

[ ב ל  טל זכוח לימוד הוא [

 טכ״ז . חסשית שהבחירה שהגם יה שגמי
יח׳•* הבורא מרצון חון דבר שום יוצא אין

.הי׳ והיכן הבור א^ ראוב? ישב1
I לשקו אומר ר״א

] • ולתעניתו ב ל לשון הוא וישב פי׳ [
יוסף בהצלת שטשה שהמצוה . חשובה

יוסף שע״י וטוד . התשובה מצות גררה
וטיקר מהמנין נדחה שלא לו נתגלה
ידיטתו ט״י הוא בתשובה האדם החזרת

את יתיאש ולא . הקוה לו יש ואמירתו
: טצמו

פה פרשה
ירידה לסםוך כדי אטד אלעזר ר

ישראל וישב
 יהודא ירד זו כיט״ימעשה 1[לב . לירידה

 יבום ע״י המלכות להתגלות והוצרכה
: כנודט

׳  ובו׳ אתיו אשת יבם חלפתא בר דן^ןי ך

 היינו [לב] • בעל מדין ודרך

 כמ׳׳ש הגלות בטת הנמשים היחודים כמין

 אחד והתלמיד . החור מן ידו שלח דודי

 למשות רצה ג״כ שבת במסכח הנזכר
. בידו טלתה ולא . אלו יהודים כעין

 תכלית להשיג זוכה אדס כל לאו כי

 חלפתא בר שר״י ואפשר . ודו״ק המכוון
 בעת הנעשים היחודים על הכנה טשה

: הגלות
ם י ת ן ש ב  חמר . בצעיף שנתכסו ה

 ילדו ושתים , ורבקה
 נ״ר בגמטריא צעי״ף כי [לב] • תאוטים

. ״רוח ״נפש תאומים והוא

א ל  ואומרת כריסה על מטפחת שהיתה א

]1 י כי׳ מעוברת אני מלכים ב  הנה ל

 שמחה לה שיש שאמרו . שמחה לשון הוא
: זה מהריון

פו פרשה
יוסף זה אמשכם אדם כחבלי ד־א

ונו'
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 .ישראצ כצל נקרא■ יוסף כי ננ״בז v ונו׳

: אפרים צי יקיר הבן כמ״ש

 בגימסריא ויה״י נ״ב]1 • יוסף את ךן׳ ויךןי

ל י  שבמקרא ויהי פעמים ג׳ . א

ה׳ ה״י ה.וי ׳7א בסימח . ז י ו ־  ■ ה
 בחינוס שד״י בגמסריא . אי״ש ויה״י

ל ״ .אדוני״ו בביס ויה״י . שדי א

:אדנ׳י א־ל ׳’«
 למ״ד עוצרץ* דבר כל .מצרימה

.בסופו ה׳ בו ניתן בתחילתו

 שירדה השכינה מל מורה הה״א נלב]

ק . למצרים  ויה״ו כסיב כי סדומ״ה ו

: שמיר״ה וכן סדום מל הממיר

. יוסף זה זה ואי כתיב
[ ב ל  הוא הקרי [

 מיני כמה כולל שהצדיק מ״ש . חסידיו
 .יחיד לשון חסידו הוא והכתיב . חסדים

 כמ״ש . אחד ונמשים בו שנכללים לפי

H 1 D״p מכל שגובה צדקה גבאי מל 
:בידו לאחדים והי׳ אחר מין אחד

פז פרשה
ר״י . וגו׳ הרשע שבט ינוח לא בי

זישראל 31 ט

 בצד אלא ובו׳ הנחה לו אין אטד

] . צדיקים של חבורה ב ל  כמ״ש [

בן אס שמסיתה לזונה ®״של
 גם יש לה שוממ הבן וכשאין . המלך

: גדול שכר להזונה

. אמתך על כנפיך ופרשת
[ ל ל בזה יש • נ

.כנפיו שיפרוש הצדיק לבוטז שרמזה רמז
לשם הקודמת האותיות היינו הכנפיים

והאותיות . חס״ד בגיממריא הוא בוטז

ה1ה כגיממריא הם המאוחרים ״ :חס״ד י
*

 מטאנין טצוה בדבר אטד כר יהורא

] וכי'• ל ל  יבמי מאן פי׳ נ
 שהוא הגם־ ׳ ̂ . וכו׳ שם לאחיו להקים

 .יבום מצות לשם כוונסו ועיקר כשר איש
 לשם מחשבסו ימשוך שמא מסיירא טכ״ז

 כמקום שלא אח לאשת קרוב ויהי׳ נוי
 עבירה לדבר . ממאן הוא’לכן . מצוה

;כ׳ש לא

אותי ויטצא הקכ״ה עלי ושמא'יגלה

] י טטא ב ל  כמ״ש [

ככל נכונים שתהי׳ פי׳ קדושים והייתם

ה ה5יר שמא שעה קל קדושתו להשרות ה
פלי



ישראל וישב שארית32
 וושהה ימי מחשב בטלה כמ״ש . טלי

: וכו׳

 הרע הדבר עושה איני לאלהים
 כי 1[נ״ב . הזה

 כש״ס כמ״ש אלהיס בשם הוא השבועה
:ה׳ע׳ב׳ו׳ד׳ה׳

בשכיבה אפילו אלי׳ שטע ולא דיא
. תשמיש בלא

 ולנוף אצלה לשכב אומו שרשימה נ״ב]1

 להיומ וזהו גדול שכרו שיהי׳ כדי יצרו
:ז״ל בפירש״י כמ״ש לעוה״ב עמה

 כמו ננ״ב! .רבו של חשבונות לחשוב

 פסוק על בגמרא שדרשו
: חשבון בואו

 איש עצמו מצא ולא א״ע בדק

 ממיירא הי׳ פי׳ נ״ב]1
 וינש ע״כ יצרו לכבוש יוכל לא שמא

• ויצא

ץ נ ו ק י ״ב]1 . ראה אביו א  עפ״י י
 חוזר הי׳ שאמרו מה

 בירושלמי ואמרו אביו בבית שלמד תלמידו

עומד כאילו שמועה בעל אדם יראה

ק .מגדו  : גזוה״ק הוא ו

ברכתא . ורחם שדים ברבות
. ואמך דאביך

[ ב ר  וגו׳ חהיו קדושים בזוה״ק כמ״ש ו
 גודל כפי כי וגו׳ תיראו ואביו אמו איש

 ככה הזיווג בעת המחשבה ועהרת הקדושה
 ורחל יעקב זיווג ובודאי . הבן נמקדש

 היסה ע״כ , ערך לאין קדישחם הימה
 ברכת וזהו . בנסיון לעמוד ליושף שיוע

:והמקבל המשפיע ורחם שדים

ץ פ ת ק ו כ ז אותו ויוצא וכו׳ אבות ב
כי נג"□ . החוצה

לעיני ערוה דבר איזה חלילה כשבא הנה
 הדב אוחו בשורש יכמכל אזי האדם

 אשה גגי רק שאמרו כמו . ומיאושו

 אחרת בחינה עוד ויש . מורנוסרופוש
הדבר שבאותו הקדוש בהניצוץ שישתכל

 יש ועוד . כולם את מחיה ואחה כמ״ש

 זה בא מהיכן שישכיל . למעלה מדריגה
 ולהדביק עוזינו לשכינח תאוה ויחאוה היפוי

 ויצא יוה,ה בחי׳ היסה וזהו . ית׳ בו

:ויחמנה ית׳ בו שנסדבק לעולם חון החוצה

ח נ ת ן ו ך ג אמר אמי ר׳ אצלת ב
מחבקתו



וישב שארית
 ברפיא עייין 1ננ״ב • ומנשקתו מחבלןחו

 שהשביעה’ אסהר בענין חצא פ׳ מהימנא
 . ודי בידה בגד״ו ויעזוב וזהו . שידא
:צפרגיו דרך במ״ש זה רמז יצחק ור׳

ם י , ה ף א ] • וינם ר ב ל  מנין לעיל כ״כ ו

 שהפריד הבגדים עזיבת

 סוף ים קריעת היתה כן מהדינים רחמים

:לישראל ורחמים למצרים דין

פח פרשה
ראוין היו לא אמר חנינא בר ף׳

 דווים בהם שיהי׳ העולם אומות‘

מ1 • וט׳■ וסכופין ״  העוה״ז נמלו הם כי נ

 . בשלימות העוה״ז להם ראוי הי׳ ע״כ
 ישראל פנחם פ׳ ב׳וה״ק שאמרו כמו ועוד
 ומרגיש רכיך דאיהי שייפין גו כלבא אינון

: ומ״ש ביותר

ס ו כ חכמים קבעו מכאן בירי. ו
 לילי של כוסות ארבע

] פסח ב ל  במצרים יוסף התגדלוח בחי׳ [

ושר האופים ושל המשקיס שר ע״י הי׳

33 יז ישראל
 קנה נגד שרים השלשה הם . המנחים

 בחי׳ הם בכתבים כמבואר .וורידין וושע

ד ״ ב  השלשה ואלו העורף לצד והוולידין ח
 התגדלות הי׳ ע״כ .פרעה של שלים היו

 הג׳ אלו ע״י עולם יסוד צדיק בחי׳ יוסף

 רמזו ע״כ . לשנים נחלק והדעת . שרים
 כאן וקראם פסח של כוסות ארבעה נגד

 קראם פשח ובאגדת . מלכיוס ד׳ לקמן

 פרעה שאמר וזהו . בנים ארבעה בשם
 הוית אחורי ופירשו .הודיע אחלי ליוסף

 .לשנים נחלק הדעת כי לעיל כמ״ש .קאים
 .הארבעה מכל כלול בפ״ע מוח כל וגס
 ארבעה המשקים של בחלום רמזו ע״כ

 הד׳ והם בנים ד׳ בחי׳ שהם מלכיות
:לפי, כמבואר כוסות

ל ד ג נ כ  ארבע לישראל משקה הקב״ה !
ב1 • ישועה של כוסות ״  כוסי 1נ

 וכוסי חלקי מנת . חכמה בחינם מיה

 דעת בחינת ישועות כוס . בינה הוא
:משניהם הכולל

שלשה אלו חורי סלי &דשה והנה
. הראשונות סלביות

: החור מן ידו שלח דודי כמ״ש נ״ב]1

זה



 ישראל מהץ שארית34
מקץ סדר

פט פרשה
 מבטחו ה' שם אשר הגבר אשרי

 האמה 1ננ״ב • ונו׳ יוטף זה

 שמשב אכן בו מלילה בממונו היה שלא
 לסוף באמה שהי׳ כמו הסיבה שהוא

:לשגיאה לו נמשה האמירה כמוהו ולצדיר!

 החיים כל את ראיתי מהץ יהי1 ל״א
 תחת המהלכים

ב1 יוסף זה השמש ״  הוא החיים כל 1נ

;ובריה גוף השמש המה והוא יוסף מדה

 שנים שתי אלו השני תיריף
וכו׳ ולמה . לו שגתומפה

 העטרה ההגלוה 1[נ״ב • פרעה שיחלום כדי

 ועור המיהוך עור ערלוה ב׳ להסיר צריך

 בחינה העטרה נמגלה ואח״כ . הפריטה

 חיזוק כ״ע״ה שימלו״ם פירש והוא . אפרים
 שנים בשני נעשה הכנה וזהו . הפריעה

:הנוספוה

 הרשעים יוחנן א״ר .חו?*ם ופרעה ד*א
 אלהיהם על מתקיימין ׳

עליהם מתקיים אלהיהם הצדיקים אבל .וכו׳

 להבלים כח נוהניס הרשעים ננ״ב] וכי'

 המרפים כענין אלוה אוהם ופושים שלהם
 הבזיון ע״י . עליהם והשב כמ״ש לבן של
 במי׳ הההו עולם ועוד לעשוה. יכלו לא
 שכל יודעים הצדיקים משא״כ .אמלוך אני

:אלוה כח הם טובים המעשים

 שכל להודיעך ויקרא וישלח דא
 מעמדת וכו׳ ואומה אומה

 , אותה שישמשו חכמים חמשה לה
 שע״כ . ״ח״ג״ה״נ״ה מדוה ה׳ נגד 1ננ״ב

: שנה ה״ק מהלך החיים ען נקרא

ף ן וכו• הקכ״ה בה נותן אלא מ
, וגבורה כינה חכמה ׳

; חב״ד רישין ג׳ הם 1ננ״ב

וכו׳. יוסף ישכחנהזה באחןך וחכם
 לעיל כמ״ש נ״ב]1

 הוא יוסף כי . קאים הויא אחורי בפירש
 זזהו ־ אמור לצד שהוא הדעה בחינה יוצא

:וכו׳ באמור וחכם

 דהיינו ננ״ב] שוטה .נער

 החלום לפהור שיכול שמה‘
הוא



שארית
ס נחנה עיד הוא א : לשועיס מבו

] . תגייא דגיתא שליתא ב ל  שדיחא [
 רמז .הבעל היינו דביחא

: החילה הזריעה שהאשה
כמ״ש ננ״ב] .לי יטוג שותה ת״ח

:סוד יצא יין נכנס

צ פרשה
 שנאסר אברהם זד, יונתי היא אחת

 אברהם היה אחד
 למוסר. הוא לכאורה [נ״ב] .הארץ את וירש

 לבחינה דדך עוד שיש בזה כוונו אכן
 נמעסיך ואנכי כמ״ש .שור״ק כדמיון האבוס

 קז ביסוד יצח״ק .בזעיר יער!ב וכו׳ שורק
 לו היסה בס כמ״ש .במלכוח אברהס .ס״י

:האר״ן אח וירש וזהו .שמה ובכ״ל לאברהם

 השבטים אלו . ויאשרוה בנות ראוה
! ב ל : הנוקבא סקוני שהם [

 טגדוכתכם לטעלה גדולתי . רס ת״ל
] נ1 י  הגדלוס כל היינו ב

 להשיג האדם בכח שאפשר יס׳ בטבודחו
.יח׳ מאחו הוא הכל

. *ני mp נ- 9ח כטןני ןל3י
לטעלה קדושתי

35 יח ישראל מקץ
ם׳ טקדושתנם  ז״ל מאמרם טפ״י נ״ב]1 • ו

 לפני כנר השכינה בפני דומין צדיקים למה
 אבוקה חמן בדיקת גבי רו1ואנ . האבוקה

 החפשמוס כן .קטןן ומקטיף לאמריו אורו

.לסגול נברא לשוס אפשר אי יס׳ קדושחו
.מטי ולא מטי בדרך להיוס צריך ע״כ
 הקדושה יכול לאחריו האור מזרת ע״י

. חהיו קדושים אומרים וזהו להתגלות
 ג״כ האדם יחזור שלפעמים כמוני יכול
.למטלה קדושתי וכו׳ ת״ל .נאחריו אורו
 מה . אסר במנין להיות אפשר אי ע״כ

: לעולם להחזיק צדכין אסם כן שאין
אסת) שורה מסר (

ב ה א מ כ ח ב1גשנים״ ורך ב שורש 1ל
א יוסף בחי׳ הו  בחכמה .

 שנראה וכמו . מכמה צנוטים ואת כמ״ש

 ששואב חיותו לו יש אגר כל כי .לעין
 .מלילה הפסק בלי מהמוח הצינור דרך תמיד

 הרגלין . להלוך כשממשב לעין כנראה
ק .מהלכין  משא״כ . האברים כל בשאר ו

 . הצורך לטח כ״א . במוח הוא חיותו זה
: יוסף אמייליד ונקרא

צא פרשה
ו. על שכרו הי ל א םי׳1 ה׳ מ ג ש ט ״ נ

»1



ת 36 י ר א ש

ק שאמיי כמו ״ ה ל ז  משברים הצדיקים ב
בשבילו גיסולים עצמן אח
: מצדם בגלוש יעקב שעשה כמו . יה׳

ישראל מקץ
 זכוחם להניח וגם . שכרן להרבוח אהבה

 קריעת כי .לכאן סמכו ע״כ .עי״ז לבניהם

: אבוש בזכוש היה ג״כ סוף 'ים

י ץ כ י ל מ  המלין [לב] סנשה זה ה

ט הוא הידוע ״ ט  מ
ל בשם כמ״ש ״ ז י ר א  מלין ויעמוד ה

 ״מ״נ׳׳ש״ה זה המלין כאן שאסרו וזהו .עוב

י י״חטמ״נג ע י נ ם. ש י נ פ  כי גם ה
 והוא כמ״ש . נער נקרא עצמו יוסף גחינה

לנער חנוך כענין נער

 להמליך עומק אני הקני׳ה אמר
 אומר והוא במצרים בנו את ’

! • וכי׳ לי הרעותם למה ב ל  יעקב בוודאי [

 לבד ידיהם שעל בדעפו היה לא אבינו
ה  אכן .הכיבוס מסיבה כ״א .זו סיבה ^
 מגלגלין כמ״ש שלוח־ם הם שזיה מה לו הרע
 להמליך אניעוסק אמר הקב״ה וכו׳.אבל זכוח
 .יה שבסי ע״י זכוה באמש ונחגלגל בנו

 .עבד שהוא סבורים היו הנה עד כי גס

:ז״ל לש״י שפירש וכמו

צב פרשה
 אשרי אמר הושעיא ר׳ בשם פנחס ר

נטל וכו׳ פנחס ר׳ וכו׳ הגבר
של יסודם שיש שאמרו לפי נ״ב]1 • הקכ״ה

ל י ח ת ד ה פ ו  שדי ואל . תחנונים ש
ב י ״ שר1ונו׳.ננ אפ כי

 בעניני כלל להרגיש שלא לומר מקום שיש
 שאדרבה מכאן ללמוד יש אכן . עוה״ז

 היסורים שיסיר יה׳ לפניו להחפלל צריך
 כי שניח עוד יח׳ מלכוחו ניכר בזה כי

: גבוה צורך הוא

א ד ה ה ר מ  השבת את יוסף ששמר א

 כמבואר ננ״ב] כו׳
 בחינח הם המועדים זיי״ן כי חדש בזוהר
 לזה שבח בחי׳ הוא ויוסף .רועים שבעה

: האוח הוא כי השבח יוסף ששמר אמד

א ש י ת ו א ש . וכו׳ פניו מאת מ
 גודל היינו נ״ב]1

 בא עי״ז זו בסעודה שהרגישו הקדושה

 ה׳׳פ הם ידוה החמש גדולה הכנעה לידי

 הוא בנימין כי . שבשמ״ע הע׳ והוא .י״ד
דלחחא צדיק

ה ד ז ח . שבתורה ק״ו מעשרה א
ב ״  היא דה מ שכל 1ע

כלולה



37 יט ישראל מקץ שארית
! : מעשרה כלולה ב ר גסי׳ משלים שהי׳ כניסץ היינו !

ץ ר ט ׳ א י • יוסף גמקום שלום וכי׳. נשפה דכוליה השלום ל

ויגש סדר
צג פרשה

 ונו׳: אלו עם אלו מדיינים מלכים אמרו
.ויהודה יוסף הס מלכים נ״ב]1
: דנוקגא ועלמא דדכורא עלמא

 היו כך . וכו׳ והב תפוחי כתיב
נראים וכו׳ דבריו

מאיר הזהב שחסוס כמו ננ״ב] ׳ עי לכל
יהודה של דגליו האירו כך .הכסף לסוך

:וכנ״ל ליוסף

.וכו׳ יוסף זה בקוצר יהודה זה חורש
[ ב ל יס׳ אוהו הממליכים נ

 כעין הכנה היינו ומטש״ס מלוח ועושים
 ידו על צדיק הוא יוסף זה וקוצר . חורש

 כי וזהו . החרישה הכנה כפי השפע גא

 האברים שכל פי׳ .קש״ח יהודה לי דרכסי
: ויהודה יוסף ביחוד טחייחדים

אנו׳ לממלי אם אנ א O.טי T כי 
דלחחא צדיק הוא צנימי!

דלית

 הוא ט״כ . דלחסא מלכוה הוא ויהודה
 ,ג״י שם היינו אנ״א וזהו .לבנימין קודם

.וכו׳ יהודה של בחלקו היה מה וכמ״ש
:בנימין של בחלקו היה מה

ף ^  דגר ומכנים מבפנים מוצא אני ף

 נ״א 1ונ״ב אתכם ומכלה בנא

 הנמחקין אחוריים בחינה יודין נ״א היינו

 הי׳ . גכחביס כמבואר . ידים בנעילת

: להמתיקס רוצה יהודה
ה ס ו  וכו׳ אצלי בא יעקב בן י

] י ב ל משורש השפע החעוררח ו

: הממשגה
י פ  פ״ה ננ״ב] בלה״ק• אליכם המדבר ט

 ששומר ומי , מיל״ה גגמעריא
 מדיגולו כמ״ש . קדושים דיבוריו הבריח

: הקודש בלשון וזהו .ניכר אדם של
י ל ו ק ת א ן ת י י ו ״ פ ב ב ז ב ״ ג נ י י כ ב כ

 רמז היינו ד״ל גימטריא

•• ברכז שם לגלוש והכנה
רנינו



8a שארית
ויחי סדר

צו פרשה
סן נפטר כשהיה ההדוש רבעו

 תזוז אל וכו׳ העולם
 עם3 שגס רמז ננ״ב] • כיתי טתוך אלמנותי

 כנס״י על שנאמר . רח״ל הגדול הקמנוס

 לעשוש האדם יראה עכ״ז .כאלמנה היסה

: יסי3מ הזוז שלא וזהו ימודים

.וכו׳ יעקכ ויחי עצמו על מורא והיה
הקדוש ינו3ר כי !נ״ב] ׳

:3יעק נשמש היה

צז פרשה
אמר יותנן ר׳ .ויאמר יוסף את ויברר

 ומביט עומד שהוא לרועה י
! בצאנוי ב ל  הלריכים האנשים אוסס היינו נ

 מהלך לנשיא אמר לקיש ר׳ .יה׳ להשגחשו
 הערך גדולי הצדיקים הם .לפניו והזקנים

: כדרכים אלו ׳3 שורש כידוע
 בכל גאולה אף יום בכל פרנסה מה

הגם כי 1ב״ב1 יום•

 יש עכ״ז ישסנה שלא לגאולה אמיסי קץ שיש
: יום כל3 לגאולה זמן ג״כ

 .וגדעון יהושע זה .הגערים את יברך
ע״ש נער נקרא נלב! ’

ישראלויחי
ם המל^ו ע״י בימיו היסה שהנהגה ״ ט  ט

: נער שנקרא

צח פרשה
א ר ק ם א י ה ל א מ! ל ה. ע ר׳ יאל נ

.ביוה״ב על* שנמר
] . ומה׳כלסשפטו ל ל מדש הוא ר״ה [

 ואמרי .הרחמים מדש הוא יוה״כ .כדין
 כי ע3קו השם ואין . קובע הגורל ז״ל
 אלא השעיר נושנים אנחנו שנהיה ח״ו

ק כמ״ש .טלי גומר הקב״ה ־ ה ו ז  וזהו . ב
 ר״ה3 הקמרוגים כל והנה .משפטו כל ומ״ה
 בך אשר ישראל עפ״י העולם יסנהג שלא

 העיבור בסוד זו בסי׳ אז ובא , אספאר
 ומביאין . בשופר ישראל שמחקנין עד

 .שעושים החיקונים ובשאר שופרא לבחי׳
: בר״ה עליון לאלקיס אקרא וזהו

. וכו׳ הגורל את יוטל בחיה
] י ל ל בגיממריא בחי״ק [

 וכפי . אלקי״ס צרופי ק״ך בחינס ק״ך
 ההנהגה הוא ככה הצירופים התחלפוח

 בגיממריא משפעו כל ומיהרק והאייל
י ל ל • הכולל עם א

א ר ס י ב ו מ ע  ר׳פנתס וכו׳ בניו אל י
. לכניו זימנו אמר י י

נ״כ



ויחי שארית
[ ב ל  .יס׳ למרא והזמנה הצנה שעשה [
ס שיהי׳  והכשרה ננבודסס חינס33 ניו3 פ

 להתפאר אליהם מזומן ייהי׳ כן .מעשיהם
; כמעשיהם ולהסלכש כעכודסם

 הימים באחרית אתכם יקרא אשר את
ר׳ ר׳םיםוןאטר / ו  יהודא כ

 אחריה כי ננ״ב] » כו׳ כיהט״ק בנין אמר

 .ביהמ״ק נין3 וזהו .מלכות מרה הוא ימים
 . להם הראה גוג מפלה אמר סימון ור'

 ג״כ הנקראים התחהונים מולמוה היינו
: ימים אמריה

ס , ף  של בכבודו זהירין הוו ל

! הקב״ה. ב ל  זה נרמז נ

מה  מיקר כי אתה כורי3 ן3לאו שאמר נ

 שעיקר מאמינים שישראל מה הוא וד3הכ

 ה3האה צד מל כ״א הי׳ לא העולם נריאוה
 מעמים שמנקשים הרשעים כן לא . ומסד

 וזהו הכרח מפ״י חלילה או . ריאה3ל

: כור3ה הוא אהכה חינה3 הוא ן3ראו

ק ״ ה ו ר ה י ״ פ [ ב ל ] , ק ״ ה ו ר ב ן ס נ י כ ו
 מם ר3לד אפשר

 .הגוף מצד רחוק שהוא הגם .אדם נשמת

והנשמה .עמו ר3לד אפשר הנשמה מ״י

S9 כ ישראל
ס .לו מודיע ז ^ ו כנ : נרוה״ק ו

ישרא^ הוא אל אטר פנחס ור
ם • אביכם ל  להורות !

 לילו ודם שר3ל אפשר ט ישראל ני3ל
 כמו יכול3כ אליו ולהדמוה יה׳ בדרכיו

: ינו3א ישראל

א ס  זול מחלוקת בלבבכם ש
 שמע לו אמרו . הקב״ה

! .וכי׳ ישראל ב ל  וההריסה המחלוקוה נ

 הפארה חינה3נ יה׳ ההלבשותו סל היא
 רחמנא ההריסוה מיני וכמה . ישראל

 .אלקינו ה׳ ו3השי ע״ז . זו חינה3ב ליצלן
 . ההפאלוה חינוה33 שמהלבש היינו

 הוא . אחל ה׳ הוא .במכודהינו להספאר

 בבחי׳ מהלבש המוב שמרצונו יש׳ הא״ס

 שיהפשמ .בשכמל״ו ואמר הוא ופירש . זו
:העולמוה בכל מלכוהו

ועקפי אלו .אוני וראשית כחי
לב] ה-נ ט ח טל  זהו ה

 נשא שלא הכבילה מלחמה אוני ראשיה

ד שיפה ראה ולא . שנה פ״ל מד : ק

. צערי ושירוי חילי שיחי
ב1  הצפר המחלה 1ל

ע״י



שארית 40
 ה3המחש כבמי׳ ברחל לאה החחלסוח ט״י

: בלהה מעשה ע•״; בא

לא באמך שחרשתי החדישות כל
 ראוי הייתי ברחל

״ב]1 .לחרשן ק כמ׳׳ש נ ״ ה ו ז :גאריכוח ב

ו י ^ כ }  : לנעליה הבכורה חזרה ?

 להחחזק נרמז מכאן נ״ב]1

 יח׳ שחרש החרישוח כל ישראל בני לב
 בשביל כ״א הי׳ לא . העולם בבריאוח

 והמלכונז הגדולה חחזור ומדאי .ישראל

: לישראל

. לטנןום טטלןום ניחרין
 מהרה להם יש כי [נ״ב!

: בהשקה

 ראשי מאתים אלו עובד לטס ויהי
 מיס ננ״ב] י טנהרראות

: ״סנהדרין ״מאחים ר״ס

י יךקי  בן שטשק בך דרך עלי נחש ף

. הנשים בין מצוי מנוח
 חיקון והי׳ , נדיב אוחיוח בד״ן נ״ב)1

: אשה לישא

בהטה בולד ובו׳ טורין בן לילייאני ר

ישראל ויחי
 שהוא השסע מין הנה [נ״ב) • יכי׳ ברני

 החגלוח .השפעה מיני ׳3 יש .משפיע יח׳
 שיחברך סחימין ורזין הגדולוח החכמוח

 והשפעוח . אשה לדי בחי׳ נקרא משפיע

 כשם נקרא החחתונים בענינים החכמוח
:אוחו בירך בזה וגם . בהמה דדי

 תהיץ עולם גבעות שנתאןן
. וכו׳ יוסף לראש

 שכל המעבר הוא שהצדיק נגיבז
: אליו באים החסנוקים

 לא הם אחיווכו׳.אף גץיך ולקלקד
. וכו׳ יין טעם טעטו

ב1 ״  דאחיך כלילהון הוא אח לעיל כמ״ש 1נ

 כשהוא ע'כ . עולם יסוד צדיק בחי׳ שהיי
 להם בא ממילא . יין מעם מעם לא

 ימעמו לא הם שגם ידו מל במחשבתם
 הנזירוס במינוח אחיו נזיר וזהו .יין מעם

;ידו על ג״כ הי׳ שלהם

צט פרשה
שבטים כולכם .וכו׳ תרצדון למה

 מלשון ונ״בז וכי׳
: הקדוש מהאילן וענף מ3ש
דניאל. ביד נופלת בבל מלכות טי ביד

הייט



»כא ישראל ויחי שארית
א״ם «םי™ ■ לגם ואגירה האספו החלומוה כל כי ה&חלון ט״' היינו 1נ״ב1

:הפה אחר הולכין

וכו׳. יאכיטרף גניטין בזאב נטשר זה

 אוחיוח הוא 3זא״ ננ״ב]

 ג״כ ויוסף . הקטן האילן שהוא 3אזו״

 וכנימין דלטיצא דיר,5 יוסף כי .3אןו נקרא

: דלחחא צדיק

 כי [נ״ב] וכו׳ יון מלכות כנגד לוי

 נו"ן3 מתחלפח הלמ׳יד

 לוי . זה לטומח זה כי וטוד . ד״טלנ״ח3
 מלשון הוא .דאמצטיחא טמודא חינס3 הוא
 חינוח3 לאונן לכחינח שנלוה וחיבור ליווי

 כי לאה שאמרה וזהו .שמטון חי׳3ול חסד
 כנגד טמד ט״כ נחינחו סי׳ .לו ילדחי

 נכוכדנצר כי . כסט״א הגוף חי׳3 שהוא יון

 ויון . זרוטוח ומדי ופרס . יישא נקיא

: המיצוע

 [נ״ב]הוא מלחמה משוח ביד נופלת
:יוסף בן משיח

 המזכה הי׳ כך חוטף הזה הזאב טה

 שמבואר כמו [נ״ב] וכו׳ חוטף

 . דלחזא צדיק שהוא בנימין בחי׳ לטיל
; ודי .בכאן שרמזו וזהו

] • זקנים ב ל  היינו [

 להטמיד וכח הכנה להס טשה זה שבדיבל
: זקניה

כל שנוטע טי אתונו בני ולשורקה
.וכו׳ כשורק ישראל

בהוד [נ״ב] • וכו׳ עליכם וזרקתי .והאיךוכו׳

 מיני כל בא ומשם שורק בניקוד ההןי
 שרמזו וזהו . להוד הדוה שנהפך טהרה

:בשורק בכאן

^ ףן ^ ! • כתחומי מתכסים ן ב ל  בלשכש [

:הגזיח

התורה כזכות . מחלב ולבי
שיניים. ולבן נ״ב]1 וכו׳•

 ר״ס ונש״ב . החכמה נחיבוש ל״ב היינו

: החורה בזכוח שאמרו וזהו . לב״ן

ק פרשה
. וכו׳ האלקים הוא ך, כי דעו

זה סמכו לכך נ״ב]1

וזהו יחודו לבניו שלמד לפי .לכאן הדרש
שלא . האלקים הוא ה׳ כי לידע היחוד

שהוא שהטב״ט הדטח טל טולה יהי׳
נגמפריא



שארית »
 1«לס כס כת) אלהי־מ גגיממליא

 שיחני1ג אני פרטה שאמר כמו . סלילה

 המזל כל הוא כן ולא .מזלו הגבהת היינו
 .האלקים הוא ה׳ כי .יח׳ זולתו אין והנוגע

׳ כונח וזהו י ו ה ו  : האלקים בניקוד ד
 כי ננ״ב] • צי אחרי הלו הואיל כי

ל בגימעריא הוא ״ו5 ״  א
 בעולם המשמש השם והוא . אדנ׳י

:הע״ז מכניע והוא טשי׳
 אטד . פרשים גם רכב גם עטו ויעל

 העולמים גדור יצהק ר׳
 מעלה של פמליא כי 1נ״ב1 .וכו׳ שם הי׳

 ופלשיס .המרכבה הוא ופרשים רכב נקרא

צירוף והוא הפרשה לשון . הממוצעות הוא

ישראל ויחי
: ושלף סש״ר

 , העולמים חי ככור דאמרין ואית

 הלכב המייסד הוא [נ״ב]
: המרכבה ממשה הן כס״ש

 יהודא ר׳ • וגו׳ האטד גרן עד ויבואו
 הראו אמר שלום כר

 היוצאים האצבעות כי נ״ב]1 ואמרו כאצכע

 :מאילן היוצא כאמד הם היד מן

ואני הגוף אתם שמלאי ר אמר
. וכו׳ הראש

1[ ב  לפיכך . דדכולא מעלמא הוא כי נ
 נקרא דכוקבא מענמא וסם . ראש נקלא

: גוף

בראשית ספר חסלת



 ישראל שמות שארית
שטות סדר

« ב כ

א פרשה
״ שטות ואלה שם על .׳01 נ

ת  נזכרו ישראל נאו̂י
 . ונו׳ ראיתי ראה שנאמר ראונן כאן

 טל מורה שמותם הוראות כי נג״ב]
ה היהה וזו . צדקתם מ : לגאולה ה

 שהם לפי לאלו אלו הקדים למה דא
ובו׳ העולם תקרת

 והוא שם של לוי״ו מרכבה שהם ננ״ב]
 ואהרן משה כתיב ולכן . תקרה כמין

 והירכין . והוד לנצח מרכבה שהם בקוראיו

:וי״ו דיוקן ג״כ הם

 בכרם ששה ילדה ואחת אחת כל דא
.וכנ״ל וי״ו הוא ננ״ב] אחד

 הוא הוי״ו כי וכו׳ טשר שנים אומרים ויש
:ו״ו מילוי

. אחד ככרם ששים אומרים יש
 יוד מם ויו הכאת [נ״ב]

: ס׳ הוא

 בעצה התחיל הוא עמו אל ויאמר
אסר .ננ״בזתחילה

:למלכותו שהחזירוהו

נאסר לא להם .לו גתחכמה הבה
כי ב] ״ ננ לו. א ל  א

 • מאלהי״ם מ״י מאותיות יניקתם
 המכות עליהם הביא אלוהותו ית׳ וכשגלה

 ״אלה אותותי שיתי וזהו . ״אלה מאותיות
 לגילוי הוראה הוא אלה כי . בקרבו
 יתגלו שלא להססכם רצו והם . אלהות
 בגימטריא ל״ו נתחכמ׳ וזהו .״אלה אותיות

:כו׳ כפב אלה מי לבא לעתיד וכן .״אלה

 בעדרי אלא עדיים בעדי תקרי אל

 זהו כי ננ״מ • עדרים
 אתינא ברא בהאי אשה קשומי עיקר

:לקמך
 ולא מצרי כין יהודי בין הבן

 הוכיחו •ננ״ב] וכו׳ לקבל רצו

 מילדי פרעה בס שאמרה ממה כן
: זה העבריים

ם .שטי טוב ר״מ ״ נ  אמרו ע״ש נ
:שוב כי צדיק

א ר ת ן ו ת ו ר׳ • וכו׳ הוא טוב כי א
יאשיה



ישראל שמות שארית44
 כי נג״ב] ׳ שטי טוני׳ אוטר יאשיה

 . או״א המייסד דטס כחי׳ הי׳ משה
 מדכחיב זה והוכיח . י״ה מו״כ היינו

 והוא . הוא מוג כי אוחו וחרא

:הנסחר מולם על מורה

' א ל ר ו ת  , לגניאוח הגון אומר י

.נביאים מנינה כי [נ״ב]

: נכיאים יניקח ומשם איחסשטח הוד ועד

ם ש ת ת ו  ר״אאטר .וגו׳ הילד אח ב
 אסר רשנ״ג .וכו׳ סוף ים

! • וכו׳ אגם ב ל  עמודא בחינח הי׳ משה נ

 ע״כ .עמו יוסן? עצמוח ולקח דאמצעוחא
 ששמה אמרו קענוח לנחינח שבא בעח
 .דדרגין סופא סוף ים בכחינח אמו אוחו

 החלולים קנים הם . אגם אמר ורשנ״נ
 זעקחם ואח וזהו . יוסף עצמוח בחי׳

: ליה כדאיח חד לכל סיף ים על שמעח

ח [1^1 ל ל י מ ה  אטה עטדה ליאור ש
 על לה וטפחה

 אב ישמח חכם בן ט״ש [נ״ב] • ראשה
 ונשקה אביה עמד מחחילה לכך . וכו׳

 : עסחה אמה ואח״כ
ב צ ת ת ן ו ת ו ח  לדעת וגו׳ מרחוק א

גסוף יהא מת

 אצלה שהי׳ מרחוק היינו 1ננ״ב • נגיאוחה
 מה לידע רצונה הי׳ ע״כ . רחוק זה דבר

: נביאחה בסוף יהא

ץ ו ח ר  טגלולי לרחוץ . היאור ל

שהי׳ 1נ״ב1 • •אבי׳ בית
 רחצה והיא . לאלוה היאור אח מחזיק

: זו מאמונה עצמה

O.כנער וקולו ילד הןא תני Tא  הו

 עמודא בחי׳ היינו ^ילד

 הוא משה כי . כנער וקולו . דאמציעוחא

ט בחינח ״ ט  המלין והוא נער הנקרא מ

ט מש״ה ול״ח . טוב ״ ט ר מ ש  ״
 .הנער כזה קולו הי׳ וע״כ . ״הפנים

 אפשר אי שבלעדו שידע לפי בוכה והי׳
 ואראה וזהו .לקמן כמ״ש .להגאל לישראל
 ור׳ . אסוחי הנק׳ השכינה היא אחוחי
 יחכן לא בפשוטו הכחוב כי הקשה נחמי'

 .נעורים חופח פי׳ ע״כ .כנער קולו לומר

; וחופאה מכסה היינו סופח

ה כ ו ט .ב ־ נ ה ! ׳ כ ו  אחר אוחיוח ב
 גזמן משמש השס אהי״ה

. בוכה הקב״ה ז״ל שאמרו וזה . הגלות
: זה בשם התלבשות סייט

רו8צ



45 בג ישראל שם״ שארית
רו ס .ממשיס ולמיגס מ'ס 6סי גי־ה . ׳6 היא טי ׳01 הי,נ־ה ני6ל טת׳?<} א

 שידה לומר שעתיד
 הבנה נשמהו גכס שהי׳ היינו נ״ב]1 .יבו'

: הסודה ולקגל שירה לומר .

ונו׳. בו וטניט אותו ריאה משה ודדה
ז ב ל הי׳ המצרי שזה [

 וראה הבל נשמת הי׳ ומשה . קין גלגול

ס לו שעשה מה  אוסו שקינא . אשם זו מי
 לעשוס שטסיד ומה . יתירה מאומה על

ק שהי׳ . גשרה  ויהי כמ״ש . לשרעניוס מו
:בשדה בהייסם

ן נ ב ר ן ו ף ^ י  שיל תוחלת שאין ראה א
.טמנו עומדת צדיקים

! ב ל  מירין הי׳ שמשה לקמן שאמרו הגם !
אוס דרך אינו זה . לנבואה  ויכולין . מי

 הצדיקים הנבואה שפסקה הללו גדורות גט

: ראיות כמה טוד ויש ברומ״ק לראוס

 , באגרוף הכהו אטד אכיתר ד
! ב ל ג׳ הוא אגרו״ף (

בכתבים כמבואר כוסות ר״פ אלפים

ש של ״ ד ד :מ

] אומר אתה הלהתני ל ל יא״מ״ר [
ד הוא ל מכמה ח

 בהתגלות . דעת ראשית , ראשית י׳

 מוזרים כניכ״ק היו הק׳ מניצוצות המקור
 מלחמה המשיח כהן הי׳ וזה .למקורם

 בשמות וכונסו וקדושתו כוחו בגודל עושה

;לזה המיוחדים

.עליגו ושופט שר להיות ראוי אתה אין

ז1 ב  היו ואבירם דתן כי ל
 משה במקום דתן להיות בדעתם סבירים

אלי .דת״נ הוא בפינה  ויש . בחכמה ר״ם ו
ד ד . בינה עליון ל ל  , מלכות מחסון ו
 שופע להיות ראוי אתה אין לו אמר ט״כ

:עלינו

ירד וכו׳ .פרעה מפני משה ויברח
.ובו׳ השמים מן מלאך

ז ב ל  פשוק על לעיל כמ״ש הוא המלאך !

 גבי בזוה״ה וכמ״ש בגדו ויעזוב
:אסתר

 .הבאר מן זווגיהן להם נזדווגו שלשה

ר1 א ג י כ ק ״ ה ו ז ב ש ״ מ כ [ ב ל
 שמבארת שבע״פ חורה היא

;שבכתב התורה

ומפרש׳

כד״א
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והמצדיס אליו הק״ן והם ב״י ודפ3ע כוונחו [נ״ב] .האדם את

 המיות להוציא ורצו בזה רוצים אינם

, ילדים קן שממו ט״כ הזה מהקן
איכה בזוה״ק כמ״ש

:מהאדם נתגרש שהאת

, השקות ונשים דולים אנשים דרך

.ההצטרכות משפיט האיש כי [נ״ב]

: לביתה טרך נותנת והאשה

 שהרגתי מצרי אותו משה

. אתכם הציל הוא

 המצרי שט״י ניה״ק בירור הוא [לב]

 יוכל הטרוד שט״י במשל כמ״ש . ניצולו
: לתינוק ישוטה לבא

ה א . ונו׳ השקה הרועים ש

 שהצדיקים כמו [לב]
 ישקו ומהם . ית׳ מאתו השפט מביאים

שדי: חיתו כל

תי יי של ימים ההם הרבים ו
] ונו׳ צער ב ל  מצד [

 ועוד . האדם על רבים הם צמר של שהם

: הרבים רשות הנקרא מסע״א הוא שהצער

 מקטני נשחט לא אם רפואה

.בבוקר וק״ן בערב ק״ן ישראל
עפ״י העולם מנהיג ית׳ שהבורא [לב]

 שראה ר״ל אמר . אלהים ןיף^,^

 ים על להמרות עתידי; שה!
 , אלי זה לומר עתידי; שהן , וכו׳ סוף

[ ב ל  הים על להמרות שעתידי; אעפ״י [
 גדול שבח זה . אלי זה יאמרו אעפי״כ

:לקמן רילל בדברי וכן .כאלו לאנשים

ב פרשה
א ״ ה ד ש מ  הי׳ בו שכתב מי כל הי׳ ו

] וכו׳. לכך מתוקן ב ל כי [

: כבר שהי׳ פירוש הוא הי׳

ה מ ן כ י כ ו כ  למעוברת התקנת ר
וכו׳ הקב״ה השיבו

] והלאה. משם תכנם שלא ב ל  לא זה [

 על .שאמרו כמו כ״א . תשובה דרך הי׳

 גם . להם ישחט ובקר הצאן שאמר מה
 מה על קנס בדרך ית׳ לו השיב כאן

: להם התקנת כמה שאמר

ף האדם שאוכל מה שכל ה

 שנתנה התורה בזכות .בשיניו
בהר



n שארית w כד ישראל«
ד הם מ O'M .ונו׳ גהר M 8 גסרזש לשי ימז נימ1 סיסס ל״ג ע Bמ .מאל 6ו

 ע״י הסורה דיכורי מחחכין והם .החכמה

:3נש״ ר״ס ובש״ן חורה3 נסם3ה

 רשות סנהדרין נטלו שטמנו חורב הר
 כמ״ש [נ״ב] • בחרב להרוג

H 1 D״p למו משמיר וזרח לק3 פ׳ 
: זים3ז3נ להו י3דיה

י ג א ך ש ב ר  הקוצים מתוך עמך מ
 כמ״ש [נ״ב] . ומ׳

ק ״ ה ו ז  מצמח כשהכלה גם ויצא פ׳ ב
ז . ודרדרים כקוצים הממה ל  החסן אין פ

: מניחה
, ד נ ס  מצד כי 1ננ״ב י ובו׳ שפל ה

 כסכליס כגלוס כטומק שהי׳

: לשם לרדס ככיכול יס׳ הוצרך . השפלזס

 לפני קשה מצרים שיעבוד ך^יך*

] .ובו׳ המקום ב ל  גלוס כי [

 כסכנו גם . דסמ״א ככסר הוא מצרים

; במ״י הי׳ מצרים אחיזס לעיל ם ו ר ל א  ד
ה ע״י היסה והגאולה ל א ״ ח מיו  היא או

:המקום לפנ״י קשה אמרו ע״כ .קצווס וי״ו

א ״ ן ד ך7מ  יש הסנה אבל ובו׳ הסנה ן
. ובו׳ עלים ה׳ לו ׳

 • חג״תנ״ה שכממח גנירוס ה׳ נגד
 וזכוסם אהרן משה 3יעק יצחק אכרהם והוא

:לישראל גאולה הי׳

 ממגי יותר ששימש יעקב אצד לכו
א1ובו׳. ׳ ״ב]  רהם3נ

 כחי׳ 3יעק אצל לכו להם אומרים ויצחק
: הסורה גוך והוא דאמצעוסא עמודא

ג פרשה
אביו. של בקולו עליו נגלה עשף,

 של רכן הי׳ משה [נ״ב]
 . דאמצעוסא עמודא כחי׳ הנכיאים כל

 והיינו . דעס כחי׳ ר״ם ע״מ הי׳ ואכיו

 שלמה וכן אכיו ע״י . אכיו של כקולו
 לכל ראש שהי׳ . אכיו ע״י הרוס״ק קיכל

 עוד ולא לקמן אמרם וזהו . רוה״ק בעלי

:סחלס שמו שנזכר

אושעיא ור׳ קרחה בן יהושע ר
 לא אומר מהם אחד ’

 יפה אמר הושעיא ור׳ .ובו׳ משה עשה יפה
 .אמס הפרושים ב׳ נ״ב]1 ובו׳י משה עשה

קכל ע״ז . הענוה מצד פניו שהססיר מה
.פעלו משפעו כאשר כסיכ אכן . שכר

pהpנ״ה
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: יח׳ רציגו לעשוה ממרג רצה כשהקב״ה

ך ן  לחבירו פתחו הפוחח שכל ^ו
 מאביו ויותר בכבודו חייב

 מעיבים הם ואמו אביו כי [לב] • יאטו
:רחמגוהם מצד עמו

ה פרשה
ך א צ מ  חוץ באיזה . אשקך בחוץ. א

 אחים שנשקו מקום בטדב'־
 כנש״י אמירה וזו [לב] ונו׳ לזה זה

 דהיינו בגילה אוהנו שסמצא הגם ים״ אצץ

:בנו שהדבק אפשר עכ״ז . בחון

ל ב ע | ר ע  הבכורה שקנה אטר אביהם י
.לטקום לעביר שיוכל כדי

:ישראל לאלקי מרכבה שיהי׳ [לב]

ד צ י , כ ך ״ ב ס  ישראל . וכו׳ טדבר ה
 בא הקול את שוטעין

 אליהם שבא [לב] . הדרום טן עליהם
:נה״י חג״ה קצוות זי״ו מן הקול

ל1 , כ ד מ ו  בלשון קול שוטעת ואוטה א
 יוצאות ונפשותיהן האוטה

 .וכו׳ נזיקין היו ולא שומעין היו ישראל אבל
במעמד כשנתגלה שהתורה היינו [לב]

 לעולם חיים שם שיסי׳ הגילוי הי׳ .הנבחר
: סה״מ ולעכומ״ז לישראל

הי׳ , ל ד ש  טצריטה לך בטדין שוטע מ
 לקראת לך שוטע ואהרן

 . משה לקראת פי׳ היינו 1לב1 • טשה
:לקראתו אתה ולך משה יצא זה שבדיבור

ק ^ ^ ן ןי וכו׳ שמואל א״ר .ך
. וכו׳ לזהבי משל

 והנה .המשל נזה בדולה התמיה נלב!

 דברים הדבקות היינו . הנשיקה סוד

 ג״כ יש זו וכדוגמא . מזה זה רחוקים

 עשו ה.קרא התוהו מעולם נשיקה

 ואהרן משה כי אמר ולזה . להקדושה

 בחי׳ זה הפכיים ב׳ . לכאורה שהם הגם

 של היתה הנשיקה . לוי בחי׳ וזה .כהן
 עשו(מהיום) של הנשיקין משא״כ . אמת

 כמ״ש . גמור מיתוק שימתקו לעתיד עד
: סגוים מכל אחיכם כל את והביאו

ה מ ם כ י נ  שעלה מיום לו יש ש
כי [לב] .וכו׳ למלכות

 עליונים מהשרים אחד כמו שית׳ סבר הי׳
וכמצבי' כמ״ש . ממשלה מקבלים שהם

;לממשלתו וזמן עת ויש עביד
ד״א



כה ישראל שטות שארית
ח לא והצל אואר ר* tf' גו״י אלתו סרם ה מי דיא מי ו

ט • הודיעךה׳ ל ט כי נ ל ] . י א ד ל כי ו מ ה

א חסח כסוסין שכולם ראו נים ר : מקום בכל הע<ין לסזק :יח׳ מו

וארא סדר
ו פרשה

 ועל שלטה על נאמר הזה הפסוק

 שלמה קי [לט טשהי

 הוא שלמ״ה צירף ע״כ משה גחי׳ הוא

; למש״ה

ח ג נ כ ן ו נ ק  כוסות ארבע חכמים ת
אשא ישועות נום .ונו׳ ׳ ’

 כוסות שהארכע [לב] • אקרא ה׳ ונשם

: השם אותיות ד׳ נגד

א ל קשה הי׳ וכו׳ משה אל ו
. טע״ז לפרוש בעיניהם

 עצמו פורש האדם שאין זמן שכל [לב]
ית׳ דבריו לקבל ללבו אפשר אי .משפלות

ח פרשה
 של והארון אמות יו״ד של הפתח הי

. וכו׳ אמות עשרה

[ ב ל  הוי שלמה נימי כי לפרש נראה [
 ונחגדלה . נשלימותא ^יהרא קיימא

 והמלכות . מדות היו״ד מכל המלכות
 והשפלים . להתויה כלי ארון בסי׳ היא

 ג^כ שהיו . אמות יו״ד נתינה ג״כ היו
ס אמרו מ״כ . הסדות מכל כלולים מקו  נ

 אמתא כי . נזה זה שמרים דבקו אסר
 שאמרו :ריס ני! וסן .יסיג היכי נאמתא
:ודו״ק .וכו׳ אמות יו״ד ואין כאן

 וכתיב ופו׳ הכבוד מלך ץף, טי ד״א
 השטים בסערה אליהו ויעל

] י וכי׳ ב ל  דרמ ונסערה נסופס שפי׳ [
 כסושיו הם התסתונים הפולמוס שגם הוא

 . מלכותו תסס ונכנטיס ‘יס ססתיו
 זכה מי״ז . הקליפה ונצס אליהו וכשהכניע

כי .השמים נשערה אליהו ויעל ג״כ
ט״כ מלכות למדת מרכבה הוא אליהו

כספר



m שארית
:ב״ן שמו מספר

̂ןך, ל מד׳ אחד ך,י׳ פר  שעשו אדם נ
לנפשם. והרעו אלהות עצמן

□ ״  שהמה בדטחם שסברו פ״י ע
 נסהפכו ט״כ , הטולם לכל המשפיטים

:מקבלים לבסינה

ט פרשה
אלא הרשעים את הקב״ה רודה אין

 שנמשלו לפי ולמה במטה
 מוב הדמה הטן כי נ״ב]1 • ובי' לכלבים

 מיכאל ימץ מבחי״ מט״ט היא ירט
 ליקוי הוא ימין לצד ממה וכשהוא .יונק

 :בממ״ה הרשטים רודה וזהו . לכלב
 טוב םימן אהרן מטה שהי׳ מכאן
ונפלאות נמים בו לעשות י

 לדורוה הכנה זהו פי׳ ונ״ב] י לדורות

 מטה הוא וזה . ססד כלפי מטה שיסי׳
: לטיל כמ״ש אהרן

פרעה. לב בבד משה אל ף|׳ ויאמר
* מעם הכבד מה .הוא טעם

□ * בבד נעשה זה של לבו אף  שהנפש נב״

 .במוס ונשמה .3בל והרוח . בכבל שוכן

>or שהרשטיס . ד3כ נטשה שלב אמר

ישראל וארא
: נפש אלא להס אין בהלב גם

 יוצא הנה בבוקר פרעה אל לל
 ואומר .ובו׳ המיטה

] • לנקביו יוצא ואינו אלוה שהוא ב ל לכך [

 בחירם שכסוב כמו . יוצא הנה לו אמר
 ובראחי נסחכלחי בך .וכו׳ חופיך מלאכה

 שאין אומר הי׳ ופרטה . באדם נקבים

: לזה צריך

. דם עליהן הקב״ה הביא מה מפני
 ונם .ובו׳ טדה בננד מדה

ז • וכו׳ יעמדו אשר הנוי את ב ל סי׳ [

 בחינה באוחה יטבודו אשר בחי׳ באוחה
נ אנכי לן

אומרים רז״ל .ובאבנים בעצים מהר
 בדם לקה שלהם ע״ז אף

] ♦ אתה אבי לעץ האומרים שנאמר ב ל  טץ [

: שבקליפה א3ונוק דכר הס ואכן

י פרשה
 הן וכו׳ הוא בכל ארץ ויתרןי מהו

 שנאמר .וכו׳ בכלל היו *
ב1 • עשה בל את אלקים וירא בכלל סי׳ 1ל

הי׳ שהכל הוא . טשה אשר כל אס וירא
בכלל



שארית
i בריאה בכלל

וארא

 עקיבא עזרי׳ כן אלעזר ר׳ (;ין

 שר״ע ננ״ב] ♦ אגדה אצל לך מה

 לו אמר ע״כ . הגבורות משרשי הי׳ נשמתו
;הגמרות מיתוק שהוא הגדה אצל לך מה

יא פרשה
 זה . יתיצב מלכים

 ^יתיצב בל .מטהקכ״ה
 הגס ננ״ב] • פרעה זה . חשוכים לפני

 הי׳ עמידתו עיקר . פרעה לפני שעמד

; הצדיקים כדרך ית׳ לפניו

יב פרשה
 ברכי׳ א״ר .ופו׳ ככוחו ישגיב הואל

 קורץ ייני בלשון שכן .אחד הן
 במ״ק ונו״ן . ממשה ה׳ נג״ב] .הן לא׳

 סהר הוא ועשרה . עשרה הרי . ממשה
האותיות מספר בא״ב וכן . א׳ למספר

51 כו ישראל
 ואלן* . אלף הוא והשר״ק .ק׳ עד תצ״ה
 וסיז • מצ״ו מספרו הכלל הרי .אמד הוא
ד. הרי . יו״ד הוא מ סרייו״ד. והצ׳ע׳ א

 :ית׳ ימודו על ומורה מוזר והכל
 מעצים כפוהו ישגיב אלהיגן אחד

.דצונו לעשות הצדיקים כה
 גדול יצרו מסבירו הגדול כל כמ״ש נ״ב]1

 .וכוי אליהם שמגיע צדיקים יש וע׳׳כ .ממנו
 חס .יצה״ר נגד כוחם להעצים יס׳ ע״כצריך

 כדי . ברי׳ לשום נגלה אינו כס העיצום
 ית׳ באחדותו אמנם . קערוג יהי׳ שלא
 אלהינו אחד וזהו . כוחם מעצים הוא

; בכוחו ישגיב
 ולא בעולם כמוהו שלא לד לומר

ם • כמצרים ״ נ  כמיש נ

 שעתיד נשמע .יהי׳ לא כתיב מדלא לקמן
 מוכח בעולם כמוהו להיום ומגוג גוג בימי

ם היינו כמוהו הי׳ לא שכתוב שמה  ג
:סעולס בכל

בא סדר
ג פרשה דווקא אמרו נלב] . כמלים כדברים י

• ך ^ י ד ו ם לפגי מנעים שהוא כמי יגע » מי שפלות מיני שכל לפי . בעלים ד
מגעולס
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 לגריאס וכלי מקום לו p ר״ל שכעולם

סי׳ העולם  מן האור כיסרון הקדושה מ
 שהוא דבר . בעלים דברים משא״ב .סושך

; סינם יגיעת הוא בעל

יד פרשח
ו ג י ת ו ב ן י ד ט ה א ד ענ  ‘ הי׳ כדנ

! ב ל  שלמעלה אש [
 וזהו .דינור מנהר ויוצא . סושן בקרא

:כדינר
ר ט  שאנו סמר תהא לא טשה *p א

. מ׳ בלום משלנו נזבח
לקרב הקרבן הקרבת עיקר כי נ״ב]1

 סבור תהא לא וזהו . ית׳ לבורא עצמו

 מקורבים כבר שאנסנו .כלום משלנו פנזבס

 שנקריב . וכו׳ אתה גם אלא .ית׳ אלין

 גם שנקריב היינו , שמך על להקב״ה

;ית׳ לפניו ששכנע אותך

טו פרשה
 מיד ענר הסתיו הנה שנאטל

את הצדיקים גילו
] • ונו׳ דאשיהם ב ל שהיו זמן כל כי [

 להם הי׳ לא . הק׳ן נשלם שלא סבורים

להם שאמר משא״כ . יאש להרים יכולת

ישראל
: ראשיהם גילו .שלמו כבר

.כולן צדיקים שהי׳ לוי שבטו

 סיבור לשון הוא לוי [לב]

 וכשיצאה .וגניז עמיר שהי׳ צי״ע בסי׳ הוא
 וגילו צי״ע בסי׳ נתגלה מהגלות הכלה

:פערה היא ראשיהם

; וכו׳ הכהנים אלו הנצנים דא

 מסד היינו סי׳ [לב]

:דאמה בסומא דאתגלייא

 ונוזל תור שהקריב אברהם בזכות

] . כי׳ ב ל  תור [
 בחי׳ יונה ובן • מיכאל במי׳ הוא

 החסד הוא התור קול ע״כ גבריאל
: אברהם מדת נשמע

הצדיקים אלו סניה חנטה התאנה
, והישרים

 היינו . תאנא מלשון היא התאנה לב]1

: השורה השונין

 וציין . וכו׳ ראשון נקרא הקבה
. וכו׳ ראשון נקרא

שהוא הגס 1[לב • וכי׳ ראשון נקרא ועשו

עצמוסו עכ״ז .ישראל בשפאלש מתפאר ית׳
יח׳



שארית
 ישראל גני עגזדש טפ״י p מהלגש יס׳

 .צי״נג בסי׳ הוא וציון .ראשון נקרא היינו
 .ראשון נקרא ישראל לבני מוג רב המשסים

 רב להם להשסיט יס' גמסשב׳ הוא ק

 האמר שלא .ראשון נק׳ ומשו . מובו
 .ההסדשוח איוה סלילה הוא הגלוס שכל
 הי׳ כן . ראשון נקרא טשו אמר לזה

 ט״כ .אלה כל טל .יח׳ מסשבסו ראשיה

: וכו׳ הקב״ה יבא

 אלה .וכו׳ לכם הזה החודש ד״א
 העומדים היצהר בני שני

 הנצסיס היינו נ״ב]1 י הארץ כל אדון ער

 ממדה והוא וזהו . המלכוס הוא ששם

: טמידסה היא ששם . להם

 כי ננ״ב] * בלבד נזמים שני אלא
 לתקן הגאולה טיכוב טיקר

: קדישא דמלכא האודנין

. הזקנים אלא הדדים ואין
 הורים מלשון [נ״בן

: ומורים
 אשר בית אין בי .ובו׳ לכהן משל

א איןשםמת• הו ט ״ נ  נ

היי« . מקברים ומצכיס ואומר . ע״ז

6כז« ישראל בא
ק פ׳  1נעי פי' . גמזכם ^פוטיס טהי' מי

 וימן פסוק טל כזוה״ק כמ״ש קבורה
:קברו רשעים אס

אחווכו׳. וטהר לאהרן קרא כשהוציא

 שגההפשטוסו אמה כי נג״ב]

 למגע מקום הי׳ המססונים במדריגות יה׳

 אהרן גסי׳ הקודש בהתגלות טכ״ז . וכו׳

:מכל ונטהר נתכפר קדישא אבא

 * וכו׳ ושמחה אורה היתה ליהודים

[ ב ל  אותיוס שמס״ה נ
:ה׳ לבנה בסי׳ סמש״ה

ב] שלשים זה ל ] ם-  לאסר דהיינו יו
 צריכה יום שלשים

: להתמדש

 קדוש יום בבל אומרים המלאכים
 וישראל . קדוש קדוש

 ואלקי אלקייצחק. אברהם. אלקי אומרים
 נגד הס קדושוס הג׳ כי נלב! יעקב♦

;סג״ת

ן ם ה ; הללו אותיות סב׳ חוץ .וכו׳ ^

[ ל ל אמד טולה הוא ה״ן נ

אמד הם ועם .יה׳ יסודו על מורה כנ״ל
נסייע
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:עם ה״ן והיינו

 נותן אתה אין אם וכו׳ למלך משל
 אין אם וכו׳ הכסא לי

 . ׳1כ אטה ת״ק ניהט״ק לי נותן אתה
ב1 ״ י1נ ר כ מ מ  הקליפות.ומ״ל בסי׳ נגד ה

 בחינת הוא ישראל וארן .עשי׳ נגד הוא

 והוא . בריאה בתי׳ הבית והר . יצירה

 נותן אחה אץ אם . אמרו ע״ה . הכסא

:וכו׳ הכסא לי

, וכו׳ אחד שכס רך ^ןץף^י•

מ ״ נ ראי׳ הביא ו
 ביוסף נאמר לאברהם שנאסר שהגממה

דאמה: גפומא דאתגלייא ססד היינו

 בזכות הכל . יומם לפניהם תלד וה׳

 יומס 1ננ״כ ♦ וכו׳ אברהם

ד. בסי׳ היא  ה׳ יצוה יומס כמ״ש מס
:חהדו

בנים שנאמר לחירות מעבדות
 כדי ג״ב]1 • אתם

 מעבדות יצאו שלא הדעת על יעלה שלא
 לכך ״ יח׳ לעבודתו ומשועבדים הואיל

עבדות לכנות אפשר שאי אתם בניס אמר

ישראל בא
 ית׳ עבדותו הן עבדות בשם להאב הבן

:מאוד מתוק מה

גואלם שנאמר לגאולה משעבוד
, וגו׳ חזק

ז ב ל  בבואאי״ה לומר הפסוק זה הביא [

 את השי״ת יפקח אז . לישראל התשועה
 הי׳ עצמו השעבוד שבחינת ונראה עינינו

 הפסוק זה הביא זה ולרמז . גאולה

 אלם בחי׳ שנקרא הגלות היינו "אלם ג״ו

 לעס אפשר שאי מה כגאולה עצמו הוא

:להשיג עשה

 דרשו 1וב״ב • הגאולה הוא ולכם לי

זה נקרא הזה מתיבת זה

:בזוהיק
שוחט ואני פסח שוחטים אתם

״כ]1ככורים. בכורים נ

: וכוחם שרשם הוא

ם י ר ו ר  מרור מ״ב] .וכו׳ יעקב בשביל מ

:דאמצעוחא ממורא בחי׳ הוא

 ערים כל בונים שהם הרביעית
לפי 1ננ״ב וכו׳. החריבוח

 החרבות וכל כתיקונן העולמות יהי׳ שאז
והשגירוה
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:יסוקנו והשגדוח

ב] תרעינה ודוב ופרה ״ שכל י!נ
 וחיוס בהמוס שיכול

 לעתיד <כך . מתוקן העולם שאין מחמת

:שיכול שום יהי׳ לא

העולם את קדמו בריות שלשה
והאי« והרוח המים

 והאש .אברהם נגד הס המיס 1נ׳׳ב1 • כי׳

 והאהבה . יעקב בחינת וכרוח .יצחק בחי׳

 הא״ס צמצם שע״י .כביכול דוחקת היתה
 וילדו הרו המיס והיינו .אורו את ב״ה

 כמ״ש .חכמה וילדה הרה כרוח . אפלה

: חכמה רוח עליו ונחה

 את וברא חזר האור את משעטף

ב1 • בו׳ העולם ״  כיעיפס 1נ

 להתהוות שיוכל כדי . ית׳ הא״ס אורו
: עולס

. נו לי־זהק יצרת לה לויתן
 הוא לויתן נ״ב]1

 באים עוגות מיני וכל . המשפיע הצדיק
 ולזה . יופי מכלל מציון כמ״ש .ידו טל

:אליו הולכין המים שכל אמרו

66 כח ישראל
לאויזיע סזוזיר איני הקב״ה אמר

• ובו׳ ילבם אלא ע״ז על
״בז1  מוזהרים אינם העולם האומות כי נ

 ע״י ית׳ ממנו קבלתם כי .השיתוןז על

 אלקיך ה׳ חלק אשר כמ״ש . השרים

:כו׳ אותם

״ב1 ישיאל. את קרש שהקב״ה  כמ״ש 1נ

 עלמי אכולא לה דאסר ז״ל

 כן . לבעלה מזומנת היא ובזו . כהקדש
 ממניני יוסר פמשין שהן מה ישראל

:יס׳ אליו ביותר מקודשין הן .עוה״ז

 הריני אלא . מקדש אני ולעצמי
 מקדשץ והן ופו׳ מקדש

] וכי׳♦ אותי ב ל  ומוגדל מופרש שהואיס׳ [

 יס׳ אליו אי׳ע שמזמנין ישראל וע״י • מכל
: אליהם עצמו אש כביכול יס׳ הוא מזמן

 חק כי שנאמר חגים אלא חומץ אין1
 עיקר •[נ״ב] הוא לישראל

 כי גם .ישראל בשביל כי׳ עולם חקיקת
: גיכ״ק באותיות בגימ״ל מתחלף קו״ף

כי [ג״ב] . מלכות הוד עליו ויתן
:בהוד איה* המלכות

וה׳
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טז פרשה

הוא [רב] ונו׳ אמת אדקים וה
 אחדוסו טל מורה

 מ״כ . נצחי קיום הוא האסח כי . יח׳

 אחרון ואני ראשון אני מורה הוא אמ״ת
 אמח הפייש שייסד וזה וכו׳ אין ומבלעדי

:אחד הוא כי להודיע חוסמו

יז פרשה
לארז. אותו ממשל וכו׳ האזוב מצות

 ובריח גוןז כי נ״ב]1

 הקסן לקמן שאמר וזהו . מד חשגינן

: הקב״ה לפני שווין והגדול

ם ת ד ג ה .אברהם בזכות המשקוף ו

הי׳ הוא כי [נ״ב]
: יס׳ לעבדו הראשון

 ה׳ שנאמר אלהים אותם דן בישיבה

 כמו ננ״ב] י ישב למבול

 דהיינו ישב בלחודוהו בזוהיק שאמרו
 הנקרא הישיבה ועולם . כביכול שנשאלק

 במצרים משא״כ .אוסס דן הנוקבא עולם
 ליום לבא לעחיד אבל הלחמים ה׳ ועבר

:דדכולא קשה_ דץ דהיינו קןמי

ישראל בא
שהיח פר

 המשפטים על . ובו׳ לילה חצות
 ולנו במצרים שעשית

 משפש הוא סצוס בחי׳ [לב] י עשיתצרקה

 למצריים משפע הי׳ ע״כ . וצדקה

:לישראל וצדקה

. ובו׳ למיבאל הקב״ה אמר לכן
 שם בתיב מה

 , מתים פנרים כולם והנה בבוקר וישבימו
 בחי׳ נרב] ־ וכי׳ אצמית לבקרים הה״ד

 ויצאה מיכאל ע״י נסגלה האהבה
 וכעין בוקר בחי׳ לבקרים וזהו . נשמשם

 : שירה ששמעו בגמרא שאמרו
לא אומר והוא וכו׳ שתצא רצונך

 לעולם מכאן נצא
 קשרים משו המצריים כי ננ״ב] • וט׳ כדי

 לצאש העבד יופל שלא .שלהס בכישופיהס

 הסרה ט״י שהצא רצונך אמרו ט״כ לחירוס

:וכו׳ נצא לא משיבים והי׳ הקשרים

יט פרשה
ט׳. חנה זו ,ובו׳ יןר;ן חנ״ה נרב! ו

א‘ . בינה והוא .ס״ג שם הו
: חנה מל דרשו יודע לב מ״כ .מבין והלב

ז״א
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אלג מלכו׳וני׳•והדוד יודע ד שה ט  אדומה פרה וחקת הפסח חקך[ זה ננ״

. לזה זה דומץ ששניהם .שבציצס חומץ ל״ב .3ל נקרא ג״כ

: הסאה וה׳ מילאה ה׳ נ״ב]1;ססאס חכמה שנקראו חכמה נסיגוס זל״ג

בשלח סדר
כ פרשח

] • ייי׳ שנאטי מגדול בה כנה ב ל  רמז [

. ימודים מיני בכל שהכינה

ב מלכיח היא מגיל ״ ק  כל וכן ידוע י
: יחידים בחינת הכל שחשב מה

והי׳ אותו הראה אשר בת סרח
. כנילום קבור

 שתוקפם וידעו ממורים שהם לפי 1ננ*ב
 רצו ע״כ שור מבחי׳ יונקים היותם הוא

: יוסף את לעכב

כא פרשה

א ^ ד ע ו מ ו  • תפלתן ומקבל ש

 תפלה שומע ,1נ״ב1

; עצמה בפני תפלה כל היינו

פותה כיונההס אצלי הקבה אמר

ז .וכי׳ ב ל : פיתוי לשון [

.ובו׳ שלהן השר זה ורוכבו סוס אלא

 ונוקבא דכר בחי׳ [לב]
: ורוכבו סיס וזהו . זה לעומס זה אס

 ובבל מעינות בבל שהיו המים שכל
די מקום כ [ ב ל ] . עו ק נ  נ

:העולם בכל שיתפרסם

ן ;ןף2א  עת1 לקצר עת למשה הקכ״ה ל

 בחיי כי [לבז • וכי׳ להאריך

 .בז״א כמאיר האריך הוא סוף ים קריעת
 בחי׳ להאריך . לקצר ועת להאריך עת וזה

: ז״א בחי׳ לקצר . אריך

׳ א ל ב י ד  ובו׳ יעקב בזכות אומר ע
. ובו׳ ימה ופרצת שנאמר

 רוח ע״י הים שתפרון היינו [לב]
הקדים
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: כנ״ל הקדים

 משה יבול הי׳ לא הםצריים אמרו כך
. נסטה אלא כלום לעשות

ז ב ל  הנהגה ככל כי׳ השפלה שדעסס לפי [

 במי׳ והוא . כסמתון שלם ע״י הי׳

ט ״ ט  ממשלחס עס שיגיע סבורים והיו .מ
 .מסך אס הרם הקב״ה א״ל לכך . ג״כ

 כל כח שאני . מאסי הכל כי ידעו

: הכוסוס

ב פרשה כ

 עלינו להניא יכול אלוהיהן יהי׳

 שידש ננ״כז . טרה נאותה

:במדה מדה ע״י הפולמוס יה׳ שהנהגסו

̂ן . נבפי חטט לא על אומר ן

[ ב ל  אהבה במי׳ כידים הס [
:זכה תפלתי אמ״כ מהורים כשהם . ויראה

בג פרשה
 בניך שאמרו עד נעולטך נודעה ולא

 השירה כי 1ננ״ב .שירה

 יס׳ נסיימד ישיר וכא״ז . מלוכה סל מורה
: כמלוכה סס

עושה היאך הקכ״ה של גבורתן וראו

ישראל בשלח
] ♦ וכי׳ כרשעים משפט ב ל  נגלה ואז [

: במדה מדה שהוא .יס׳ הנהגתו

אין ב] י אמנה אלאלשץ אץ ן ל פי׳ [

 אומן יס׳ שהוא • אמנה
; והמלך המנהיג והוא . הסולם

. שפתותיך תטופנה גופת הה׳ר

 הס השפתיים 1ג״ב1

 מוצא וכן . החטא על מורה אדומים

 .דין ב״פ בגימסרי' בומ״ף שהם השפתיים
 וכל מהוקין הדברים כל הס ובהשפתיים

:מקלסך אני בו חהו .דרמומחא הנשיקין

ץ ואטף מ . משה ישיר א ל  הגס נ

 אמרנשון לא שמשה שנראה
 מלכותו ולפרסם להעלות השירה עיקר אז

;א״ז בגימטריא כיסוד וזהו .ית׳

ר שירה לומר ישראל עתידין תי א מ  לנ

 מוכנים ישראל [לב! • וכר י

 שירה לומר ית׳ בו בטמונס גודל ע״י

; הישועה קודם

האמונה היא . ובו׳ אברהם בזכות
, כו' כה נוחלין שישראל

בזכות וחרטון יצחק בזכות שניר מראש
יעקב



בשלח שארית
 פשח אמונה פשח היינו ונ״ב] . וכו׳ יעקב

 :אנרהם ע״י הוא האמונה ואמ״ה .אכרהם
 למ״ש מרמ״ון : שלגא מורי נקרא יצחק

:דאמצעושא עמודא בללוח היינו

ישראל
כה פרשה

59 ל

 וכו׳ ואתם בצרה נתונין לגיוניתי א׳ל
.זא״ז קרב ולא הה״ר

 הוצרכו ימין מצד היונקים אושם כי נ״ב]1

 שמאל מצד והיונקים .לישראל מסד לפעול
• במצרים דין לפעול

 « זכר לשון שיר אומר שעה באותה

 משם ישיר אז פי׳ וזהו נ״ב]1

: שיר בלשון ישיר לעשיד

כד פרשה

̂ןף והיה  במצרים לשמעון ראובן או
. וכו׳ כטיט ובים בטיט

״ב]1  שבעולמוח סבורים שהי׳ בזה פגם הי׳ נ
 לו אין . ים מצולוש הנקרא החסשונים

:בכאן כמינו נשאר ולכך . שלימה יש׳

שהוא כוב מרבר על עליו אמרו
.וכו׳ פרסה מאות שמונה

ב1 ״ :דמישו מלכין סמני בשי׳ 1נ

ו א י ה אי ו  זהב של לטולייר משל השמים י

 כן כלים ב׳ הוא [נ״ב] • וכו׳

 השמוס וע״י הכלים ע״י משפיע וישעלה וש׳
 וזכו . וכו׳ בשם חסדים הקדושים

 נקראים שמות היינו השמים מן שאמר

: שמים

 יושבים אותם עושה הוא מבקש כשהוא

] • יכי׳ ב ל  שהם אושם היינו [
 וכן . דכורא מצד ועומדים הנוקבא מצד

:לקמן

נ ך י3ה י ^ מ .השמים מן לחם לכם מ

מ1 ״  ממקום היינו נ

 . פעולשו כפי שם כל מקבלים ששמים
 מיני כל במן הי׳ וע״כ . לעיל וכמ״ש

 סערובוס ממקום הי׳ ששרשו . מעמים

. הטעמים כל

 המן 1ונ״ב • וכי׳ רצון חי

: העליון מרצון שרפו הי׳

 לו ענה לאכרהם הקכ״ה שקרא כשעה

 לשון [נ״ב] יכי׳ הנני ויאמר

• ושמחה זריזות

אלא



ישראל בשלח שארית 60
א ל :שנכשג חורה פירושי וכי׳ הים כתוך שכיל לו עושה א

 הדרך נג״ב] י דרכך כים שנאמר

 והשביל .דרך בים הנוחן כמ״ש . בים הוא

א עליון יוחר במקום הוא קר :רבים מים מ

.וכו׳ צדקותינו את ה׳ הוציא שנאמר

1[ ב י שים נמיש נ ה נסוי קנ׳  ס
עסו פפיי פי' .נלשון שיפו  דס«גס ישי ו

 הרטבים כמ״ש . ההכרעה הוא כן
 לשון הנק׳ הוא והדעח . חשובה בה׳

 כס גודל ומוציא מודיע יח׳ והוא המכריע
 ה׳ הוציא וזהו . העברוח וקטנוח המע״ע

• בהרמב״ם וע״ש צדקוחינו אח
 השמים את אלקים כרא כראשית שנאמר

במי׳ היינו ננ״ב] הארץ ואת

 וע״כ . וארץ שמים הנקראים הק׳ שמוח

 הארץ במ״א שאמרו למה סחירה זה אין

 הם השמים גם כי והאמח .־ חמלה נבראח

 מעל גבוה כי . עליונים לשמים ארץ בחי׳

: שומר גבוה

 מן של לחמו נטלתם לחמי בזכות הוי
 לסמי ב״ב]1וכו׳. יין וכזכות

 אנו^ן ע׳ הוא ויין . שבכחב חורה בחי׳

שמבאר באר במי׳ והיא . שבע״ח חורה

והקכ״ה . ובו׳ תחילה מברך ומי
. ברוך למיכאל אומר

 והוא :הברכה וע״י החסד הוא כי [נ״ב]
 יסכימו הגבורוח שגם :לגבריאל אומר

:לברך

אליר.[נ״ב]כי כנפי ואפהש כנף
 על יח׳ כנפי׳ פרישח

 ומעלים שמרננין הרננוח כפי . ישראל גני

; יח׳ לפניו מן

 וכו׳ מועדי׳ ידעה כשמים הסירה גם
 הגם •ננ״ב] ביתי את עזבתי

 עמו הצערכוח ידע עכ״ז ביחו יח׳ שעזב

: עזבם ולא ב״י

כו פרשה

 וכו׳ המעשים כל על הוא רבון אם
 שהוא דהיינו געכדני-ננ״ב]

 מלילה היינו לאו ואם . הכוחוח כל כח

העליונים השרים כאמד שהוא

מעה ע״ב] • וכי׳ כידי זה מטה ^ין

עץ מט״ט במי׳ הוא זה
עת79



ei לא ישראל בשלח שארית
;יס׳ חחחיו הרע בחי׳ גס אז להכריע והוצרך העולמוש מעה והוא . מו״ר הדפח

סדר
כז פרשה

 ואסר יתרו׳ את משבח בלעם ףיי׳

שבך•[לב] איתן פי׳ זהו מו

 עצמו וקירב הבץ שהוא ישרו וישמע

:יס׳ אליו

ר מ ץ א  של אלוה אצל אלא לילך לי א

 המעש כי ונ״ב] • ישראל ’
:יש׳ אלהושו גילוי הוא עמלק

 ט נ״ב]1 . וכי׳ מושביו איך;ן הןר
הששובה. עולם הוא העוה״ב

 הם איתן אושיוש כי .איתן נקרא מ״כ
:לבא לעשיד משמשין

כח פרשה

 מתביישין אתם אי הקב״ה להם אמר
 שירדתם זהו לא הימנו

 השפע ע״י כי נ״ב]1 • ובו׳ ואכלתם אצלי

־ החסד מידס ומידתו אברהם מ״י שקבצשס
דאו

יתרו
 סורס לישן שמהראוי להכיר סוכלו

;לישראל

 עולה אבות חכות בענן וירד בענן עלה
• ובו׳ עטו ויורדות

 .החסד מדש הוא ענן בבחי׳ התלבש [נ״ב]

 שנכנס עולם בלבוש להתלבש שצריך כידוע
 הי;נו .בענן וירד בענן עלה וזהו . לתוכו

 והן . והממוצעוש ערפל בחינת הגבורות

:האבות בחי׳

ר מ א נ  היינו ננ״ב] • כלה מלבנון אתי ש

 ונו״ן החכמה נתיבות מל״ב
:מטצמי עצם אתי היית שם ש״ב

ת ל כ ז  היינו וג״ב] ונשמע- נעשה שאמרו ב

 הדברים כל אח אלקיס וידבר
 הם שאמרו ונשמע הנעשה היינו . האלה

 להם הראה ובזה . האלה הדברים כל

: לאמור החביבות

משה ירד אלא משה או הקכ״ה אמר מי
'1ונ



6 s

שלא וכו׳.  בזמנן שהוא סבורים יהיו [לבז
 גם כ* . משה ירד אמר ט״כ . משה

 והראה .זכוהו להם יהי׳ לא פטם שבאיזה

 לקבל ראויס טצמס בבחינת ישראל כי לו

: התורה

י ^ ב . קול בת לו הי׳ שלא ר

 אומרין יהי׳ שלא ננ״ב]

:הן רשויות שב׳ חלילה

בט פרשה
. מדבר אלא מדברים כתיב שמא

 כח הוא כי [נ״ב]

 הנקראים הכוחות כל ממנו שמתפשנג
: אצקים

T H Hם י נ  ונ״ב]שפנים בפניםוכו׳. פ
בז״א האירו הטליונים

ישראל יתרו שארית
 הנמשכין תיקונים י״ג . אלף כיב וזהו

• דז״א בט׳
̂״ם ל1יכ  ,וכו׳ הי׳ דחוקים רבים שהי׳ א

[ ב ל שהאיר רבים שהי׳ [

הי׳ דחוקים אטפ״כ רבים הנקי מקור
: וכו׳ ת״ל

 העולם כל של אדונו וכו׳ אלני
וזהו ננ״ב] וכו׳ בהם

 . מז״א מלכות למדת התפשטות יסוד
:אלהיך וזה

 .וכו׳ אב לי שאין ראשון אני כן י

 קוראים שאנו הגס ננ״ב!

 זה אין . בז״א ובן ואם אב ית׳ אותו

 טבודת לפי כ״א . התחלקות שום חלילה

בבחינת יש׳ נתלבש ככה . ישראל ?ני
;כידוט אלו

לג פרשה
תרומה סדר

: תטשה לא ומצות עשה מצות הס

ל כ ח א ס מ ] כרמים כסף בו יש לכם שנתתי ה ב ״ נ ! הם כרמים ׳

ויש יש׳ לפניו שמטלים השעשועוזהב כסף ננ״ב] י וט׳
להם



שארית
 :בעבודחו שיטשוע להם

ל מ א חו שנ ק «של .תרופה לי וי
. ובו׳ למלך

/ חור״ה הוא חרומ״ה נ״ב]1  ולפרוש מ

 וקוב״ס אלרייחא הי יכול איני הימנה
:מד איהו

ר מ ו א ם ו ה  לוקחים אתם לי כביכול ל
. תרומה לי ויקחו הד

:לעיל כמ״ש ננ״ב]

לד פרשה
 הוא בסתר יושב סימון כ״ר יהודה אד

. בריותי׳ כל על עליון

אכתריא׳ל גימערי׳ בסש״ר ננ״ב]
 מלשון והוא יס׳ אליו הקן ככיכול והוא

 הנורא כי . המשנה לשון זעיר לי כהר

 להיוש עצמו אש צמצם סוף נלי שהוא ישי

ר י״ח ר״אש ש״וך ס״וף נגמינש ״ ת ס

63 לב ישראל תרומה
 עצמו אש שצמצם רואים שכשאנו וט״כ

ס לשכון יוכל המלאך בזה ;המקדש בניש נ

א ל .כעלאל שעשה כעל .שדי א

 בסינש הוא שדי בצל ננ״ב]

בצלאל: נשמש וזהו ; צי״ע

צאני אתם לישראל הסבה אמר
. וכו׳ רועה ואני

[ ב ל  רועה כי כמ״ש רועה במינש הס [

 של שלמן שנקרא השלחן ננד והוא היא
: העולם לכל השפע יצא שמשם מלכים

 כרס במי׳ שהם אושס הס . כרם אשם

:אב במי׳ שהם ויש יש׳ בשמו ומשענגיס

לה פרשה
א ״ ת ל שי } ? '  זו <הכ וכו׳ הקרשים את (

ם • וכו׳ כבל ל  היינו [

 ביסמ״ק ולבנין להקדלשה שנשנררו הצירוריס
;ישצרר לא מברזל אבל . מהסט״א

תצוה ואתה סדר
גגש היינו ננששה מלשון הוכימו [למ לו פדשה

כי שעות כששה בעגל ;ששה • ו



שארית64
לז פרשה

ן ג מ ף מ ^ ן  ותקעתי׳ שנאמר כה״ג זה י

. נאמן במקום יתד
: אמה בפום דאחגלייא מסד היינו ולב]

 ומשה וכתיב ומשה אהרן עמרם ובני
 ככ״מ י{נ״ב] האלהים איש

 איש משה ונקרא זכר לשון המסדים נקראו
; מהגבורוס

לח פרשה
זה [נ״ב] . הדבר זה נאמר לכך

 קיום על מורה הדבר
:הדבר

 האילן אח ואכל אדה״ר עמד שלא עד
 אתה וכו׳ אומר הייתי כך

פי׳ [לב] .וכו׳ תהיו קדושים ואומר גוזר

 כמו שיאכל נשמע אכלך ביום ממשמעוס
 תהי׳ קדושים וכן . ב״ר מ׳3 שמפורש

: קדושים נהי׳ שבודאי נשמע

לשון קוראה הוא רוצה כשהוא
 הי-נו [לב] • נקיבה

 זכר לשון נקרא פעמים המלכות מדת
: נקיבה לשון ופעמים

ישראל תצוה
. וכו׳ מוריך עוד יכנף ולא וכן

 להתכסות יצערך שלא פי׳ נלב]
 .כנן] נק׳ והוא ודמיון במפלים הדברים
.במשל אותיות ומלביש הדברים שמלביש

 קבלת הוא משה מדרגת הדבר זה וזהו
: משל,ודמיון בלי הנבואה

 מודה שאני תודה בקול לשמוע אדא
. תורה דברי על לך

 . מפיך יצאו אמת תורה שדברי [לב]
 ישובו וזהו עליהם לך יודה ית׳ שהוא

 וזהו .ית׳ אליו ישובו שהדברים ה׳ אל
.צלפסד בבנות ז״ל שאמרו כמו הדבר וזה

: לפני זו פרשה כתובה כך

.ובו׳ ישראל אלו קדם אלקי מעונה

 שהם היינו לב]1
:קדם לאלקי המעונה

.וכו׳ בניו אלו השמד ליאמר
כילוי היינו נלב]

: דמסאבותא כתרין היו״ד הם .בניו

שהן אדם בני , בה׳ עם
. בהקכ״ה משתמשין

בו ועושין בהקב״ה משפמשין הן [לב]
יפ׳



שארית
 ועממים עונים צרופים ונסורסו יס׳

:עונים
ף ען ט׳. בידיך צריך א  ננ״ב] ו

 והוא א״ל ג׳ הס מג״ן *
: החסד

לג ישראל תצוה
 ע״י [נ״ב] * וט׳ אשר כל את ידע וערדכי
 עמגציס הצדילךם כדרך לו גילו החפלה

: נחסלוח להם

ף ^ ננ״ב! יצחק. כנגד גאותיך ךןףג; א
 ונזה .צווארו פשע יצחק

:ננניו החרב למדע שליעה אין

ת א א בז ^  הוא 1נג״ב .הטילה זו אהרן י
:מערה החגלוח

א ה ה שי ב״ ק ובבגדי בהם מסתכל ה

 הזאת הגדולה לידי לבוא למרדכי גרם מי
שנאמר וכו׳ מתפלל שהי׳ אמור

ביוה״ב• בכניסתו כה״ג
 זהב נבגדי לנוש הי׳ שלא הגם נ״ב]1

 היינו . נהם להסחכל אמר . ככניסחו
 . זהב מנגדי יה׳ אצלו הנשאר רושם

:יומר ניארנו אחר וכמקום

כי סדר
מ פרשה

ם רי t מ y* החטא ומן הרע מן שסרה.
 נשממה שלא היינו1 [נ״ב]

 : לה להזדווג רוצה שהי׳ לפרעה
ל ם ע ל א .וכו׳ גולם מוטל הראשון ש

 שורש הוא גולס [ל□
:הכל נשהוה שממנו הדבר

מא פרשה
ה פ קי ש ם . הוא צער לשון ה כי [ל

תשא
 משקוןז כמו חנעה לשון הוא השקפה

: נפירש״י

 כחוט בניך את מקלם אני בלשון בו
 כמו לב]1• שפתותיך השני *

 כן . ידו טל העונוח שנמחלו השני מוע
 נמחלים רצון ידעון צדיק שפסי מ״י

: העוונוח

ל ב דעת מפיו יותר מחבבו שהוא ןד2 ו
ותבונה



כי שארית 66
 .הסלכה לכוון שזוכה היינו נ״ב]1 • ותכונה

;רז״ל שאמרו כמו מפיר מחדש יש׳ שהנורא
.וכו׳ ככלה צנוע להיות צריך
 צנוע שהוא מה כל 1[נ״ב

: יותר מפרסמו יש׳ הוא יושר

.וכלה חתן כנגד וארץ שמים כנגד
 אחד מנין הכל 1נ״ב1

 איהו וכלה חשן הם ושכינתי׳ קוב״ה מגד
: בהוד ואיהי בנצח

מב פרשה
. ובו׳ מהשמאל שור ופני שנאמר

 יונק המדבר ששר נ״ם1
 משור כח להמשיך רצו ע״כ . שור מכח

:להתנהג יכלו שבזה וסגרו

ן אד עו מ עם הי׳ יום י״א כ״י ש
 לא [נ״ב] וכו׳ הקכ״ה *

:הי׳ כתוש כתוש כי שנאי מי פליגי

TIH הנכיאים דכרי כל שאמר ממשה 
הוא כי וכו׳.[נ״ב] שלו ’

: כלם קבלו ופ״י הנביאים כל שורש הי׳

ך !נ׳טשרצו קנמריןטניןשם״ך ק״

ישראל תשא
 • ארהי׳ם צירופי מק״ך כח להמשיך

מג פרשה
 ועמד לחוץ והוציאו הקטיגור את דחף

 בזה פי׳ [לב! ׳ במקומי לו
 מלמד עצמו בזה שמקערג עצמו הדבר
 וקח קעיגוד הס שיסדו וזהו . סניגור

:מקומו סניגור

 זוכה אצלו ועונשו אלקיך ה אנכי

 כל כי [לבז י יחרם לאלקים
 דיבור בין בלוחות כתובה הישה השורה

:וכו׳ גלים לגל גל בין כמשרז״ל .לדיבור

הקכ״ד לפני ראש בקלות שעמי
 של צרכן לבקש

 רחמים המבקש צריך כי נלל] • ישראל
 ברזל כעמוד יש׳ לפניו לעמוד ישראל על

 מבעלה המבקשש כאשה בניו צרכי ולבקש
: הבניס בשביל פניה ומעיזה בניה צרכי

. מתוק המר את עשה
על מורה מר כי [לל]

הדינים שורש ועיקר . ודינים הקסרוגים
השעשוע עיקר וזה להמשיקס כדי נעשו

: למתיקא מרורא דמהפכין
א״ר



תשא כי שארית
̂ןן א״ר  שטו נקרא לפיכך נ״ל שמ

 שהתיר לוטר האלקים איש
 בעלה האלקיס איש ננ״ב] . לאלקים נרר

 הגם כי .יפימו אישה וכתיב דמממוסא
 יכול הי׳ משה . גבוהות מדרגות שיש

 נוקבא נקרא מדריגה וכל .האין מד להגים
:שעליה מדריגה לערך

ם כ י ה ל  ליאטרת לא נאטר א
 היינו ונ״ב] . ונו׳

 שארז״ל כמו . ידי טל להם גא שהדיבור
:אותי אתה מקבל אמר הדיבור

ם י ר פ ו כ . ונו׳ יום מ׳ בסוף ו
הי׳ לא אטפי״כ !נב]

:והרנון הבחירה שיסתור מפורש דיבור זה

א א״ר ^יג  התהות תהא אבא בר ח
 היינו ננ״ב] • לפניו מצויה

 . רפות הגזירות כל על תמיד שתתנחם
 הדורות כל סוף פד היתה מרע״ה והפלת
:לישראל עומדת הוא הצורך פס בכל

מד פרשה
ףי ק .ובו׳ ואיתמר אלעזר ואהרן ן

חשיב לא ואביהוא נדב נג״□

67 לר ישראל
 פרטו חורה שבמתן לפי לקמן כמ״ש

: וכו׳ ראשיהם

.ישראל שם את למחות י׳ דיבר ולא
 היה כך שבאמת ננ״מ

 ית׳ דעתו שינייס ,לי הניחה .ית׳ דיבורו
 לכפוס לי שיש מה היינו .אפי ויחר

 שאמר כמו . זה יהי׳ טצמס בהם . סליהם
 אהאוה אכלם ואני . ה׳ אמר כה משה
:הדיבור משממות על ה׳ וינחם . אותם

מה פרשה
 . וכו׳ כבהמה אותנו חשוב אנו אף

ב1  מנוצה שקים לבשו ולכן 1ל
: כבהמה להסשב מזים של

 ה׳ את וכו׳ שנאמר פורפיראות
 היינו 1נ״ב1 • האטרח

 מתוקנים כביכול טושים שישראל מצות ע״י
: כידוט לבושים ית׳ אליו

 וכו׳. שלש בשכר שלש לו הראה פ״כ3א^
 לטיל שכתבנו מם עיין [נ״ב]
:שמות פ׳

כבוד.נק׳ רשעים של ששלותן ומנץ



כי שארית 68
טל מורה רשעים של שלוחן כי נ״ב]1

 להנקס צריך שלוינו יח׳ הבורא נצסיוס
; מיד מהם

באחרית להם ליתן עתיד שאני
 היינו ונ״ב] וכי׳ הימים

 . לאחור שיהי׳ מה . אחורי אה וראית
 שהוא מה הרשעים שלוות היינו ופני

: עכשיו

מו פרשה
של בידו אחזו זקנים ושבעים אהרן

. לו יכלו ולא משה
 במשא מאמין הי׳ שלא זמן כל כי נ״ב]1

 וכשירד . בהלוחות קדושה המזיקה העגל

 הקדושה פרח בזה עליהם וכעס וראה

 שאהרן והגם .עומדין היו שבנס מהאותיות

. הקדושה להחזיק רצו הזקנים ושבעים

ישראל תשא
 המזיק וכשלא גדול יותר הי׳ משה של כמו

; האותיות פרמו הקדושה

מז פרשה
ל ב ם א י י נ ש  אתן ולואי אתה כתוב ה

 הגס נ״ב]1 • ירי בי
 אדם כענין הי׳ עכ״ז וכו׳ וכתבתי שכתוב
 :טתב והקטן הקטן יד על ידו הנותן
 ראשון ראשון באובלין נראין יוחנן א״ר

:קרבן כענין ״ב]3[ מסתלק

והשכינה בטפחיים אוחז משה והיה
,באמצע וטפחיים בטפחיים

 . ית׳ אצלו נשאר החורה שורש [נ״ב]
 ביניהם והממוצע : משה שקבל והתולה

 וממשיכים יום בכל שמשחדשה התורה הוא

 והדר הוד והוא . ית׳ שאנלו מהשורה

; יום בכל שמחדשיס מהחדושין

מח פרשה
 יאמר א״ב ואשוה תרטיוגי מי ואל

אפשר שאי א״כ ננ״ב] י קדוש

ויקהל סדר
 פרוש קדוש יאמר יש׳ אליו להתדמות

 פרוש והוא יח׳ להשיגו אששר שאי היינו
:מכל

מהיכן



שארית
נ פרשה

אמר ,האורה נביאת מהיכז
̂הקב״ה נתעטף י

 יח׳ שהוא היוח היינו 1נ״ב1 * וכו׳ כשלמה
 .1סין3 שהוא העולם רא3נ מהיכן סון! אין

צמצם יכול3שכ היינו . בשלמה נמעמף אמר

69 לה ישראל ויקהל
 העולם מסוף הנוולם כל והבהיק מצמו אח
 יצאו הצמצום כרגע בזו היינו . סופו ועד
.להבראוס צריכים שהם גדר3 סדצרים הל

הי״ . בזמן מוגבל אינו יס׳ שהוא מצד
:אמד ברגע ככל

נא פרשה
 שאינן אלא וגו׳ למעלה כמטא יודע

 אותך ומניחים יכולים
 שלא מגמחם שכל וכאיםעלינווכי׳.[לב!

 בך אשר ישראל טפ״י העולם יחנהג
 לבעלם ישראל על קמים הם לכך אחפאר

 עפ״י העולם יחנהג שלא הדי יח׳ מעבודחו
:ומזלוח כוכבים עפ״י כ״א ישראל

פקודי סדר
וני׳ ״מוסרותימו ״את ״ננתקה

ו ה ז ו [ ב ״ נ ]

ואדנ״י ה״וי׳ ימיי בגי׳ ״א״מ״ן י״ח
: להפריד רוצים הס הקשר וזה

 t להקכ״ה מושלם הוא ימיו כל
 קדוש שהוא היינו [לב]

:ית׳ עמו לדבר חמיד ומוכן

ויקרא סדר
ג פרשה

 נחת כף מל^ טוכ אכא כר חייא א״ר
ששת אלו ובו׳ השכת יום זה

 לפי נחח כף כקרא [לב] .וכי׳ המעשה ימי
 הוא והכנה ניצוצוח לכרר נריכין שאץ

המעשה ימי וי׳׳ו הם עמל חנפים ממלא
שבהם



ישראל ויקרא שארית 70
כאסס מה לכס היועיל הרוב והס ומזלות : הקדושיפ ניצוצות מבררים שבהם

ן י א ל ‘ש א ר ש  בזכות אלא נגאלין י
 בשובה שנאמר שבת

: סשוב״ה אותיות הש^ת [לב] • וגו׳

ד פרשה

א א״ך ^ ן לן  לריב״ק שאל אחד גוי א
 כוונת נ״ב]1 . ובו׳

 טובדיס אןנם אומות שכל לפי הי׳ שאלתו
מהכוכבים ושפט כס מושכים רק .יה׳ אותו

 השיב לזה . ית׳ העילות עילת אס עובדים
 משא'כ דפרודא הסעלמא כי . לתלמידיו

: אחד לאל אנזד פם ישראל

ה פרשה
 למשאל דחכימא אתתא אית אחא אד

 להאדס רנגז נ״ב]1 • וכי׳
 שער לדכוקעל ית׳ לפניו תפלתו שמסדר
 שבסו ולסדר .תפתח שפתי אדני בדיבר

משמלה; יש׳

ז פרשה
חי ב בן ז  מנין וגו׳ נשברח רוח אלד\

 תשובה שעושה לטי
 . ובו׳ ביהמ״ק את ובנה ובו׳ עליו שמעלין
 חלקו ולתקן לגנות צריך אדם שכל נלב]

 בונה הוא הרי תשובה וכשעושה . בביהמ״ק
:לנשמתו השייך בתלק דהיינו .בימיו ביהמ״ק

ח פרשה
זה וכו׳ משה זה כי הושפלו ןךן

צו סדר
 זה כעין היינו [לב] וכו׳ העובר כל יהגו
. האלקיס איש נקרא הוא משה כי .אלי
 בלי ית׳ לפניו שיעמדו נתקן בזה יתנו וזה

; המבדיל מסך

 ועכשיו החיות כל אוכל ארי ואמר
.וכו׳ מאכל ממנו אiי

 ססד הדינין כל וס̂ו שתכלית רמז לב]1
יצא שמהאוכל זה ונרמז . ויסמיס

; מאכל
מק



עארית
.וכו׳ חמשה ה׳ שבעה זייין דה מנין

 הששה כי זה רמזו 1[נ״ב

 וה׳ . ז״יץ הוא והעכירה בראשית ימי
:לכנש״י רמז הוא ממשה

ט פרשה
כבוד יכנדנני אלא וגו׳ תודה זובח

 כנוסח נ״ב]1 .כבוד אחר

 .סלה טוב כל יגמלך הוא הודאה ברכת
כיבוד אסר כיבוד וזהו

דרבים לקי מם אלו דדד ועזה
אלו דרכים מסלקי [נ״ב] *

 מסלקים בכוסם שהם . ישראל צדקי
 . הדרכים מן והמקטריגים המכשוגוס

 לאביהם ישראל בין המבדיל מסך יהי׳ לבל

: מניעה בלי חסדי להם להשפיט שגשמים

 בשפחות היתר שנוהגים אדם בני אלו
 תולה והקב״ה .בעוה״ז

 היתר [נ״ב] לעת״ל ראשיהם בקדקדי אותן

 לענין לשוגג מזיד שהשווה מצד גשפחות
 כי .ראשיהם בקדקד תלויה ומנין . קרבן

 שהתירה שרואה מצד הוא בשפחות ההיתר

הגם . שפחה לישא מכרי לעבד התורם

ד1 לו ישראל צו
 היתר מורה לכך גמור יש־־אל שהוא
 שהשפחה . ההיתר הוא והאמת לענמו

 ועבד .העשיה עולם שורש היא כנענית
 שייכות. להם יש ינירה בבחינת הוא עברי
הוא וישראל בבריאה עבריה ואמה

 הוא שפחה נושא וכשישראל . באצילות
 לכך .וכו׳ רמא כיאיגרא ענמו את מוריד

:ראשיהם בקדקד לתלותם מדה כנגד מדה

י פרשה
ת ב ה ק א ך  • וגו׳ ששון שטן וגו׳ צ

ב1 ״  ז״ל שדרשו כסו 1נ

 כהליכה שע״י . שמך תורק שמן בפסוק
. נתפרסם

 זעירא רבי לך לך אברם איי ה ויאמר

ב1 • ונו׳ שזה הגס 1ני׳
בעצם עכ״ז .לתפלתו מקודם הי׳ הדיבור
:הבריות להצדיק מיוחד הי׳ נשמתו ושורש

נחמות ואת פשוטות נבואות
. כפויות

[ ב ל  שבופה כעץ הוא הכפל מקים בכל [
 בשפת שעושין כאמרא . הדבר לחזק

: הבגד

0890



ישראל שמיני שארית 72
שמיני סדר

יא פרשה
ת מ ^ רן ח ^ןי  כחבטה וגו׳ מתה בנתה ^

 ארן [לב! ארץ יסד

: ביח נקרא

ר ״ א ף, ל ^  זיין אותן כל אבא ר׳ בשם ין
 של ירותיהן טםיקץ שנים

 ויגערו שישרפו היינו נ״ב]1 י וכי׳ הרבות

: חועבוח השבע כל

 והי׳ שנים ח׳י אז כשהי׳ . שנה שבעים

 • שנים נ״ג שחי הנלויא שמואל גלגול
 נדיקים יש וכן . שנה השבעים ונשלמה

 עפיי להם נמפל והילדוח . גילדוח שהם

: כנ״ל הגלגול

יג פרשה

ב י ת .ובו׳ זה יירשך לא תמן כ

 זה במלח מרומז [נ״ב]

 יהי׳ שלא מין גם .חלציו ביוצאי יהי׳ כי

: אלי גזה חלק להם

י ת מ י  לו אמר .ובו׳ כעקטנות א
אהי׳ שעה לפי שטי זה

 כמו אהי׳ פירשו כי ולב] אהי׳ אשר

 . עמך אהי׳ אני כן עמי שהי׳ שאתה
 אין לחשדיו כי . עקמנוה כעין וזהו

: ערך

 נטפלה הן נערים אם וכו׳ חלפתא בן ארי

 אפשל ולב] וכי׳• ילדות להן

א כמ״ש נרמז כבן אני הרי עזריה גן ל

אנשים ויותירו שנאמר מנין בשבת
 שכח שבעם כיון וכו׳

 להם לומר לו הי׳ שכבר הגס 1ול'ב • כי׳

 ועדיין .• שהותירו קודם שגת הלכות

 לגוא מוכן הי׳ עליז כעם לכלל גא לא
 הי׳ בזכותו המן שהי׳ ומצד . כעס לכלל

 שהי׳ הגס . שגיאה לקצת זה לו נחשב
: מעשה בשעת להזהיר שמוטב כוונתו

לישראל הטצות נתנו לא אמר רב
.הכריות את כהן לצרף אלא

 .הוף בלי ויתעלה יח׳ הוא היות [נ״ב]
 אם כי .יח׳ בו לדבק ודם לבשר וא״א

 שעל וצינוריות כלים הם מצות החרי״ג ע״י

 מאורו ליהנות יכולים יהי׳ המצות ידי

 בסם לצרף אלא המצוס נחנו לא וזהו .יחי

ית׳ אליו ודביקות צירוף להם שיהי׳ הבריות
וכל



זי3 לז ישראל שמיני שארית
ר23 געכודש רוצה שהוא יש׳ טנווהנושו שצליכין כמו .וכוי הוא מגן .למה כך וכל

 ק . השמש לאור להששמש שיוכלו למגן
 חלולוא שנקראיס כמו . מגן הם המצוה
: יש׳ מאורו להנוס יוכלו שט״י .דרמן

ר מ ה א ב״ ס  חחש בו׳ חדשה תורה ה
♦ וכו׳ תצא מאתי תורה

 אחד לוב ההלכה שנמסרה כמו [לב]
 ההלכה הוא כך .בבהמה שנים ולוב .בטוף
 בהררי בהמה ששמיטש . יש׳ גזילשו כפי
 לא הנה שטד אפס . זה בטנין כשרה אלף

 אליה נצלכין היו שלא . ההלכה זו נשגלה
:בימינו במהרה הטשיד זמן טד
מיז ת ב ל לגו  הקב״ה לו דראה אש של ג

 כה״ב מתחת לטשה
 כל אפילו מוח של קרום ביקב אם לו ואמר
 בצלם נברא האדם הנה ונ״ב] • שהיא

 . טשה מצוש למ״ס נגד קומה בשיטור
 .לטולם שפט נמשך וע״י ל״ש מצוש ושס״ה
 מ״ו מהם אמד יסשם שאם לומר ושיקנו

 להמשיך אפשר אי . הרוחניים מאבלים
 אם היינו . מהס אחד יפשח ואם . חיוש
 טובד בכוחו שהוא האדם במחשבש יטלה
 בזה כי להתקיים אפשר אי .יש׳ אושו
ניגודל וזהו . יש׳ מאשו ח״ו נפסק

 .כבודו̂  משחש ז״ל אמרם וזהו . ודם
 טבודס לקבל כבודו לפי זה אין שבאמש

 שבכותו סובר האדם וכשח״ו . אנושי
 ניקב נקרא זה .יש׳ אושו טובד ובחכמתו

 לקיט כטין הוא קרום כי . מוח של קרום
:יש׳ ממנו והתפשטות

תאכלו. מטריפתה החיה החיה זאת
 לא מטריפתה חיה שאינה

 נופל האדם לפטמים כי •[נ״ב] תאכלי
 טלוי׳ צורך שהוא ירידה ים אבל ממדריגשו.

 ירידה ח״ו משא״כ .מטריפשו מיה וזהו
 מיה שאין ונקרא . טלויה צורך שאינה

: מטריפשה

כעזקתיה ליהודאי מסכנותיה יאי
. וכו׳ סוטקתא

 טצמו טל מצדיק הטניוש שט״י נ״ב]1
 כראוי יש׳ אותו טבד שלא . יש׳ דינו

 מזה ויש .יש׳ למבדו טצמו טל ומקבל
 בתולה טעס כמ״ש .יש׳ לבורא גדול תענוג

: פ״י בר״מ ועיין טעם

לעולמו והצרה ורבת שפרת ד־א
וכו׳ ישראל של

ד״א זיין



ישראל שמיני שארית ד4
ישראל. במרי מי שנקרא .למו שהצרה טילמו [נ״בז לביתו. ובו׳ ד״א לבנו ובו׳ ד״א
:ומלכוסו שכינתו גיס הוא .לגיסו שהצרה ד״א וכן .ישראל תפארס הנקרא ישראל של

תזריע סדר
יד פרשה

 קדמת אתה לו אומרים אדם זכה אם
גראשיס כמ״ש 1ןג״ב • וכי׳

 לאו ואס .ראשית שנקראו ישראל גשגיל
.המטשה סוף הוא חלילה

א״שא הה״ד תזריע כי אשה דא
.ובו׳ ד״עיל׳מרחוק

 הל״ת ונ״ב] י וכי׳ לשונות שתי משמש
 .רחמים טל מורה אל״ד מסילי כשהשם

ת והלמ״ל . רישץ ג׳ האל״ף כי חג״

ט על מורה והדל״ס ״ הי  משא״כ . נ
 אמר ט״כ . הלמ״ד קודם דל״ת כשמשודר

 השם וזה לשונות שתי משמש הזה הלשון
 .פסוק טל זה סידרו ט״כ . ליולדת מסוגל

; וילדה תזריט כי אשה

טו פרשה

כאילו חלה מצות המקיים שכל
 חל״ס1בטלע״ז.ונ״ב

 ונסגנול קדושה חל וגזה . ה׳ ח״ל היינו
: הט״ו

מצורע םדר
כאיזה חלילה יטמא לכל מהם להתרחק טז פרשה

ר ״ ^ן א ח יהושט ר׳ כגמרא ואמרו . רטה מחשכה ̂ בזבל̂ב היהרו יו
אדרכה .כהורה וטסיק בהו מוכרך לוי בן המהרהרים רמז [נ״ב] י

:ותורתו קדושתו ט״י להטלותם כדי שצריך . מוח זגוגי מלשון רטיס הרהורים
עד



ז5 לח ישראל מצייע שארית
א ב .השפל געוה״ז משגיח אינו רוממותו גודל האיש טי והודיע וה רוכל ש

 התחלת •[לב] חיים החפץ
 .נוכח כלשון וסופו .נסתר כלשון הפשיה

: העולם כשס

כידי וא׳ בצינה ותשעה תשעים
. וכו׳ שטים

 עצמם את המצננים הס צינה [לב]
 היינו .כשרכ דאמר ימאן . ית׳ מעכודתו

 ליצלןכיצה״ר אתעצמסרסמנא המחממים
 א״ע משמרים שאין היינו .כפשיעה ומ״ד

: דרכס לישר

יז פרשה
וכו׳יןלטשם בלבותם ולישרים

מורה . ישר
ר שכל כ  ואינו . כעיניו ישר עליי הכא ד

: ית׳ אחי־יו מהרהר

̂יןד  הוא 1[לב .יכו׳ עריות ג_י
 כדד לפיכך עצמו הסתיר
: ישב

.וכו׳ בהתכנס צרה והמסכה אלא
 היא מסכה [לב]

מצד יח׳ שהוא שאומרים . מסו מלשון

 הכוכבים מסכים ע״י ההשפעה כ״א
 כלי ויתעלה שית׳ הגס וכאמת .ומזלות

 לכל עצמו את צמצס . תכלית וכלי סוך
 כונס וזהו . אליו לגשת לכו שיערב מי

 להס שאין למים כינוי , היס מי כנד
 לשוס צריך יאין ית' אותם צמצם . סוף

; לכדו לה׳ כלתי מסך

יח פרשה
אלו ונו חאטר אשר שנים והגיעו

 בהם שאין המשיח ימי
יהי׳ לא כי [לב] י וכו׳ חובה ולא לאונות

 כמלאכים יטבדוהו הכל כ״א בחירה שום אז
 ית׳ אלקותו יתגנה כי . בחירה שוס בלי

:כל לעיני
. ונו׳ בטל בנית שלום ומטיל

 זה שאין הגס נלב]
 שכל ידוע אכן ״ לכאורה השאלה מענין

 בהם ית׳ לעבדו עיקרם וממדות התאוות
 גבית שלום מעיל ר״ש השיב לכך . כידוע
:וד״ל התאווה חוזק לו שאין .בעל

יט פרשה
לזד. זה ומספקן קנים שגי מביא אלא

וני'
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ונו׳

ישראל מצורע שארית
 נראיין שהן יידים . ר&ות ידים חזהו :כינה קנה מכמה לקנה למז ננ״ב!

׳ ין ך, נואק ונו׳.שהן רפות באלו . ונו׳ יהודה מנחת ל

 אנשים אומן היינו ננ״ב] • כושלות באלו יהודה מנסה נ״ב]1

; כמנודה שמקצרין שנדמהן : ושסלוש הנמה לשון

סדר
כ פרשה

^י* ך ך י ^ .וכו׳ מהול שנולד אומר ^

 נו הדכיקוח עיקר ננ״ב]

״ט״י בפסוק כידוע המילה ע״י יח׳
ה״שמימ׳ה ל״נ״ו י״ערה

ה ד ״ י ״ מ ה. נר״ח ״ ר הי ״ ״י ח ״ ס  ומי ו
 מלק ככיכול הוח הכריח לשמור שזוכה

 השם מספר הוא עוב ע״כ יה׳ מהוויחו

 כחיב שכמורהו ר״מ דרש לכן . נמ״ק
 גשמי עור הסרה מורה .כאלף אור כחנוח

 מששה הגנוז אור ולההגלוח הגוף מהחהווח

 שנולד ־ וכו' בו צופה אדם . נראשיח ימי

 משמים משה לידס עיקר היינו . מהול

 אנין קדושח נגודל הערלה בהסרה .הי׳

 ויקס לוי מנית איש וילך כמ״ש . ואמו

שהוא הנ״ל האור ונחגלה .וד״ל לוי בה אה

אחרי
: דאמה נפומא דאחגלייא חסד נקרא

 ולטמא ולטהור לטוב דכתיב היינו
] נ1 • וכי׳ מונחו ב

 אינו שלכאורה הפסוק לשון מיושב שצזה
 עוב כי דכחיב היינו ע״כ . והיפוכו דבר

:[ח״ח] ואהרן משה על ועמא ועכור

; ^ ן ט ך כ ף ץ ך  רואי טוב והוא וכו׳ ף

 נזכר הרואהו כל וכו׳
] י לתלמודו ב ל  שהלכה עמו וה׳ אמרו כי [

 כביכול מביבוחיו מגודל .מקום נכל כמוהו

 נשרשה שהוא כמו ההלכה כיון . לדוד

 וקודם מסיני שנתנה וכמו . העליון נעולס

 ומלמדין כמ״ש . לעוה״ז הנשמה ביאת

 לבב בר שהוא ומי . ההורה כל אותה

 כל שאמרו וזהו .כמאז ההלכה לכוון זוכה

נדוד דביקות לו שיש מי פי׳ . הרואהו
נזכר



שארית
 יס׳ אצלו ממונח שהוא כמו לחלמודו נזכל

 הרד״ין. בפירש מיין . מאז קבלה כאשר

: בך לו עוז אדם אשרי בפסוק

במחלוקת שלא להקריב נכנסו ואלו
] • שרופין ויצאו ב ל פי׳ [

 .יח' אליו השחקקוחס שבגודל צדיקים יש
 לזה שיש זולח .יח׳ אצלו שנשארים כמעט

 קרגו והם . העולם לזה לחזור איך עצוח

 וכל מכל שנשאל עד יח׳ אליו עצמם אח

 לזה וחזרה חלוקה שום בלי יח׳ אצלו
 .נכנסו יין שחויי פילוש ג״כ וזהו . העולם

: החלהגוח לוב רמז

פ ן ח1ת ב י ק  מכהה הי׳ אדה״ר של ^
וכו׳ חטה גלגל

[ ב ל  בשביל הברואים מבחר האדם כי [

 וזהו .כידוע חמדה בקרבו שמו יח׳ שנתן

 מלשון עקיבו .גוונין לתלת רומז תפוח
 לוקח וכשהאדם ויעקגיני כמ״ש . מארב

 הוא בזה . ית׳ לעבדו והתאוה החמדה
 .בו אשר הבחירה מנד . הברואים מבחר

 שאכל P אומרם וזהו . המי רמז וזהו
 כמ״שדמע״ה. ועיקר . הי׳ אתרוג אדה״ר

 כ״א אינם שלי התאות כל תאותי כל נגדך
נסתר אהי' שלא .הוא ואנחתי .לעבודתך

ד7 לט ישראל אחיי
: אחד לגט גם ממך

״ג ; י ף ן ע ן  העדן בגן הקב״ה לו קשר ח

! ׳ ונו׳ ב ל  לי״ג רמז [

: דרחמי מכילין

 קולות ששה צווחה שעה כאותה

] .נו׳ ל ל  שרה נ

 ולזווג להתחבר תשוקתה גודל מצד אמנו

 ע״י הם . בהיחוד ויצחק אברהם עם

 בפועל ידם על היסוד שנעשה שכמעט
 שיחדה היא משא״כ . חיים נשארו

 בששה נשמתה יצאה הרוחניית בדביקות

:וכו׳ ישראל שמע של תיבות

.אורחים אצלו זימן שלו וברביעי

[ ל ל  היינו ברביעי [

 ליום נשאת בתולה כמ״ש , החופה קודם

 אגל . כמ״ש הוא בפועל המעשה ד׳
 יחוד שיעשה לגנו שציוה הי׳ הכוונה

 נגמרה ולא י״ה על הנקרא מהעולם עליון
 שנתבטל כיינו נחש כיכושו וז״ש . הכוונה
 שאירע כמו לו ואירע כונה באיזה

: ׳ר לאדה

̂ן על שררה יגביהו שלא שבקסרין אחי
 שלא שבשרון אחינו על וכו׳

יעשו



ישראל אחרי שארית ל8
רושם היחוד גשח החתן בלג שנשאר עמו מדריגה יש נ״ב]1 • ובי׳ קגריהם בתיהם יעשו

 ויגגה כמ״ש . גגדלוה יס׳ אומו שעובדין
 דקסרין. אחינו נקרא פ׳.וזהו בדרכי לגו

 שררה יגביהו שלא לפשפש צריך ומכ״ז
 להכנע מנח אל מזה גם דהיינו . מלילה
 מישור מלשון שרון אנשי ויש . ימ׳ לפניו
 ובהכנעה גשפלוח שעובדים .לבקעה שרומז
 חלילה מזה יבא שלא להשמר וצריך .גדולה

:חלילה קרביהם במיהם נקרא וזה .לטצבוח

• נצטיי שלא קרבי שהקריבו
אלו [לב! י

 והיו . גלוחניוח כך כל פי״ לא נצטוו
: לגופם לחזור יכולים

 « הכניסו כיריים מבית זרה אש ער
 דבוקים היו שלא היינו נ״ב]1

 לקמן שאמרו וזהו .דבר בשום העולם בזה
 והוצרכו . בנים צולידו ולא נשים נשאו לא

 היחוד נגמר שלא גרם וזה זרה אש לקחס
:וד״ל

 מיתה בו שכתוב מעיל חסרון הי׳ ומה
 הגם מעיל בלא נלב) • כי׳

 עכ״ז במעיל לפנים נכנש לא ג״כ שכוה״ג
.נשארו ומעיל זהב מבגדי שהרושם פועיל

 ידים רחיצת בלא שאמרו וזהו .מהקישועין
 עצמו אש לסלק הוא הרחיצה כי . ורגלים

 בזה דבוקים היו שלא והם העולם מזה
לרחוץ צריכים שאינם סברו העולם

וע״י .יכו׳ כנים להם הי׳ שלא וע׳י
.וכו׳ נשים להם הי׳ שלא

 להם יש והבנים האשה מצד ׳יי [לב]
 וכל מכל נדבקו ע״כ .בעוה״ז דביקות
;וגנים אשה להם הי׳ שלא ע״י למעלה

.מתים הללו זקנים ב׳ מתי ואומרים
 על שררה ואנונהנין

 ואהרן שמשה שהברו היינו [לל] • הציבור
 את לדבק יכולין אינם קדושתם גודל מצד

 ננהיג אנו אמרו לזה בציבור כך כל עצמם
 יכולים נהי׳ אנחנו . הציבור על שררה

:האריז־ל גשם .בציבור א״ע לקשר

 וכו׳ השכינה מן עיניו זן לא משה
ונהנה ונו׳ דסתר שנאמר

ב1 • יגי׳ ידע לא ומשה שנאמר וכו׳  וזהו 1ל
 דהיינו . ידע שלא בשביל ידע. לא ומשה

; כניו עור קרן לכך להסתכל ר;ה שצא
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.ומ׳ גתו טשייא שהי׳ לטיך משל
 מ״ש צזה רניז ונ״ב]

הממרנוסא יכולה היסה שלא
:ידם על להזדווג

כג פרשה
 של ששמו גואלן בשמו אבין א״ר

 אותיות ע״ב הקב״ה
גאלם הגדול שכשמו להורוה !נ״ס

: ע״ב שם
שאמרו בשעה עליו נפשו ושבת

 ננ״מזה ונשמע נעשה
 אפר מעשה היה זה אמר משה ואל כמ״ד

:הדברות עשרת

נגאלו שלא עד אמר קפרא בר

 ברקיע רשומה היתה ממצרים ישראל
 השמים כעצם היינו 1נ״ב1 * וכי׳

 רשימה היתה לא הגאולה אחר משא״כ
: רגליו סחת כ״א

 באשת נגע שלא עליו אני מעיד אלא
 ידע ודוד 1ונ״ב דיי

 טפ״י וגם . פלמי בה נגע שלא בליה״ק
 . ב״ד עפ״י אנוסה דין זה היה הלכה
 הי׳ שסברתו לפלמי לינשא הותרה שדואג

: במלכות מורד דין לדוד שיש

 שנאי וכו׳ בעיניו נואף ובו׳ לקיש א״ר
 ע׳׳י ננ״ס י נואף ועין

 לדבר וסימן רוחניי יחוד נפשה הראיה
:היפנה בס

נשא סדר ספר
י פרשה

ן קי לעצמותיך ושיקוי שנאמר תודה ץן ^ן

במדבר

 נדרשת התורה D״31
 וגידים ובשר עור בשס ונקרא . בפרד״ס
וזה . הא״ס אור הסוד ופנימיות .ועצמות

: לעצמותיך שיקוי נקלא
 ישכב כי ואיש לפניהם כתיב מה

בחברי׳ ומתחבר וכו׳
. וכו׳ שפחתו על נחשד וכו׳ בנטיעותיו

נעיעה כשנועעין האמולי מדרכי כי נג״ב]
כומליס
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 מסוך רמז וזה הצלחה לסימן אשה בועלים

: שסהסו על נחשד כך

 המציאה המלאך וכו׳ לו המציא מי

. ב1 מ ׳  המציאה המלאך 1נ

ה וכן .לה׳ 3חר הנקרא בחי׳ קל :המציאה ה

 כשתהיו יין תטעמו לא אתם אף

 יין כי ונ״ב! • וכו׳ מברכים

 להמשיך כהנים וברכת .גבורה בחינת הוא

 יין תמעמו לא לכך . גדולים כחסדים

:אלהי׳ם נקודי׳ מספר לגבורה הרומז

 משום ובמנחה וכו׳ הכהנים אי?
 לאו [לבז . שכרות

 הוא שאז מצד אלא . ממש שכרות דוקא

־ שכרות נקרא הדינים שלימת

̂ן אלן  * וכו׳ היין על המאחרים אוה״

 על מאחרים נקראו לבז1

 על העוברים הגליות כל באמת כי , היין

 .ית׳ זולתו אפס . מהאומות ישראל בני
 ,בחינה כידעתם בישראל משעבדים וכשהם

 האומרים .אחיריס מלשון מאחרים נקרא זו

: ודו״ק לאלהו כוחו זה

שטה נקראת במלאך שראתה ולפי

ישראל
 כי . וכו׳ במלאך פונה שהוא הצללפיגי

ב1 • לךרר!י בצל באו ע״ב  ביאת כי 1ל

 על כ״א אפשר אי לעוה׳׳ז המלאך

 שהמלאך אדם ולכל . התלבשות ידי

 המעשים הוא המלאך התלבשות .אליו בא
 בא שהמלאך וכאן . האדס זה של מוביס

 בחי׳ שהוא המלאך התלבשות נקרא .אלי׳

 בצל כתיב שבלוט והיינו . שמה על הצל
• קורתי

ח מ ן ו ם ז אחר,עיניו הלך נזיר שהיה ב
 ^שמת בחי׳ ננ׳׳בז .וכו׳ ’

 נשים נשאו שלא מ״ש לתקן הוצרך שמשון
 . עליהם ממתינות היו ישראל בנוח וכמה

 ונגד . נכרית אח"כ שנשא העונש הי׳ ע״כ

 להיות הוצרך ע״כ . נכנסו יין שתויי מ״ש

:בד״ן שמו נקרא וע״כ עולם נזיר

 עצרת השמיני ביום דתימא כמה
 כמ״ש נ״ב]1 לכם תהי׳

 וגם . עקרה שהיא אמר שהמלאך לעיל

 מניעת ורוב . ממנה שהמניעה אמר בעלה

 המעציר כח לה שאין מחמת להתעבר הנשים

 שהשכבת המלאך לה שבישר ועכשיו . הזרע

 בחי׳ נקרא כדלעיל ברחמה שמור זרע
.אסיפה לשון ועזוב עצור לשון עצרת זו
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 מר,כלש שאז . טלרש שמיני נקיא וע״כ

 של כשביעי הלידה זמן עד והשפע העיבור
: פסח

 הכתוב קראו לש״ש מגדלו שהוא לפי
 נזר כי הה״ר לראשו עטרה

 שהאדם העערה ננ״בז .ראשו על אלהיו

 עצמה העמדה אוסה .יחי אוסו מעמר
 נזר כי וזהו . האדם על ונמשכח חוזרת

.ראשו על אלהיו

 שאין נאמר לא ולבתו לבנו אבל
 עיין 1[נ״ב • נזירץ הקטנים

: רענן כזית

 ־ גרם מה להגיד ראשו על אלהיו נזר כי

 מעשיו בכשרון האדם ג״ב]1
 גדולה קדושה עצמו על להמשיך יכול

:וכו׳ נזר וזהו . דמלכא מכחרא

. הגוף קדושת זו לה׳ הוא קרוש

 האדם גוף שגם נלמ

: נתקדש

 שציער נפשו על חטא מאשר אומר

 והא ננ״ב] . וכו׳ היין מן עצמו

. עצמו אח להזיר שמצוה לעיל דאמר

מא ישראל
 שיצרו כשרואה שהאדם כן הוא האמת

 .ענמו את צהזיר גדולה מצוה עליו בר מסי
 עצמו את האדם פנה לא אם האמת אבל

 .לזה צריך הי׳ לא הישר מדרך היותו מיום

 ועל ,עליו שיתגבר ליצה״ר מקום ולא,הי'

כפרה צריך זה

 שקי׳ים מאתים ראשו שער את ושקל

 מושך הנדר [נ״ב] • וני׳

 .דכסוכין עלמין מת׳ קדושה עצמו על
 .נפש במשירת ור׳ . התורה בזכות ר׳ והס
 ושורש כסף שקל מאות ד׳ נקראים והס

 מאתים אמר ע״כ , מהפלא הנזיר קדושת

: שקלים

יא פרשה
 חכמים נקראים שהם ישראל אלו

 את עושים שהם בעת
ם התורה ״  מעלה של חכמה נובלת ע״ד ננ

• הורה

 לפי ונ״ב] .ובו׳ שריפה אלא קלון ואין

 יסוד שהוא קל נקרא שהאש
: יסודות מארבע הקל

 שהם הנזירים אלו חן יתן ולענוים
תופשץ י ^
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 מי היינו 1נ״ב1 • ונו׳ בעצמן ענוה הופשץ
 ירא והוא עצמו מצ סומך אינו עניו שהוא
 .היין מן נוזר ע״כ . המעא מן מאוד

 עצמו על סומך הוא . המחגאה משא״ב
 המחגאה ע״כאמרו מטא. לידי יבא שלא

: איש גאשס נכשל לסוך

 ממצרים ומקפץ מדלג הקב״ה ך,ייך,
 היומו מצד נ״ב]1 • וכי׳ לים

 וירד ע״כ .להשיגו אפשר אי סוף בלי יח׳
 שבא .ירידה נקראם זו במי׳ שכביכול . ד׳

 וכן . קצם להשיגו שיוכלו כדי צמצום לידי
 כמו .מדלג וז״ש .ואסגלי אונקלוס הרגום

 ידי על אם כי בשמש להציץ אפשר שאי
 שכחב וזה .וכו׳ לים ממצרים לז״א .מסך
 ים׳ נחצמצס .סיני מדבר זה כחלינו אסר
 . הסרכים מן מציץ . סיני הר במי׳ ע״י

 בהדיבוריס ויתעלה ים׳ עצמו אם צמצם
 . פוסל במי׳ זהו . ציה מקום המדבר ע״י
 הכשרת ע״י והכל .להשיגו יכולין הי׳ וע״י

 מדבר במי׳ בהם שהי׳ .ישראל בני מעשה
:ושפלות בענוה

• '״׳ פייי יה כתלינו אחר
י הי וניט נ ו מ ה

ישראל
 ובקע והמסך הכותל הם הקליפות במי׳
 התגלות היינו . בירידתו מלונוס ית׳ בה

:כנ״ל אלהותו

.נו׳ אלהים וידבר החרכים מציץ
 מקום הוא הסרכים [לב]

 קטן יותר שהמלון מה כל כי .יומר קטן
 דיבורו היינו .יומר בו לראות האדם יוכל
:הסרכים מן נקרא יושר התגלות שהי׳ ית׳

אלהיך ה׳ אנכי לי ואמר דודי עבה
ית׳ אמירתו נלב] • וכי

 הוויתו היינו . לי ואמר . דודי שהוא הי׳
 לידי בא ־ אותיות בצי הוי׳ שהוא ית׳

 הוי׳ שהוא אנכי וזהו . ישראל ע״י הגילוי
 מה זה ע״י . אלקיך ה׳ הוא אותיות בלי

 נקרא ואני . אלוהותו מקבלים שאתם
: ישראל אלקי

 ־ וכו׳ ונכסה וחוור נגלה הזה הצבי מה
ב1  ממזיר הצבי כמ״ש 1ל

: נכסה ואמ״כ נגלה והוא ו לאמורי ראשו

. וכו׳ ותשעים ומאתים אלה
 הוא אלף [לב]

בחי׳ הוא ותשעים .סו״ב מאתים .כסר
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שלטה «ד. שלשלטח מטתו הנה האלו נירודם היינו מ״ה שם מ״ה צדיק

 היינו ג״ב]1 . המלך
.שגמיו ממותיו לקמן וק . המלכית גחי׳

:בקר י״ב נקראים הם

:כשיתבררו

 כתפיהם מכץ . החלונות משגיח
 החרכים מן מציץ כהנים ̂של

כת״ף [נ״ב] • כהנים של אצבןןותיהם מבין
 כתף וכן .ססדיס לחמשה רמז ת״ק בגימ׳

 .ספירות ליו״ד רמז אצבעותיהם מבין .פב׳
 . יומר עליונה בחי׳ היא כתף במי׳ אכן
 נקראו ע״כ . שנה ת״ק מהלך חיים מץ

 אמנם .ה׳ ג״כ הס ואצבעות . חלונות
:חרכים נקראו ע״כ . כתף כמו כך כל לא

.וכו׳ ברכות זיי״ן יאיר כן ^נחס א״ל
 מיני שבעה הם [נ״ב]

: סוב כי ז״פ וזהו . מובות

 ואומרים חותמין בך ברבה רחיח ת״ל
פי׳ 1ננ״ב וס'• אברהם מגן

 אברהם את עשה שהקב״ה אברהם מגן
: למגן

אברהם מגן אומייס שמשהם
אומרים אח״כ

 תחיית כי פי׳ ב״ב]1 .וכי׳ המתים מחי׳
 המל וזה . דבדולחא מלא ע״י המתים

:וחסדו אברהם מדס מ״י נתגלה

ן והן  מגבורי [לב] • ישראל מגטרי חי
 המתגברים הצדיקים הם .ישראל
: יצרם על

O• הרוחות מן מתיירא שהי T הם 
 וכן לילות הנקראים

: פסת בלילי לקמן

 של מחוצות שבעה כהגא בר אבא אד
 גילוי הוא [לב] י וכי׳ אש

: נמחקים שאינן שמות ז׳

 וב' וכו׳ אנשים חמשה אומר א׳ כתוב
ב׳ עליהם להוסיף יתירים

 הס אנשים חמשה [לב] • דיינים סופרי
ה. ל ת ג  סופרים ב׳ עליהם וכשמוסיף ח

 סופר נקראים שהם . ומלכות יסוד הם
: וספר

אילנות מיני כל שם מצויירין שהי

. פירות עושים היו
מרכבה הי׳ המקדש ממשה כל כי [לב]

0ורו6<
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פנים כנגד פנים כשמגרכים הכהניס לפיכך ממשיך הי׳ בכומו ושלמה . עליונים לאורוס

 עושים הי׳ לכך .וצמחו האילנוס על אוסן
: פירוס

 פרעניות כל כנגד נלחמים ישהם
 שלשה •[נ״ם שבתורה

:ל׳ח׳ם׳ בגי׳ הם שמוס

אן כ נםקדשבשםהמפורש. א^ףך מ
. בכינוי ובמדינה

 כשהוא אוחו רואין אין המלך כמ״ש ב״ב]1
 שבלי יס׳ ̂וויסו במקדש וגם . ערום

 והוא . המפורש שם ע״י מזכירץ אוסיוס
 כשהוא המלך כמו . דק לבום ג״כ נקרא

 מלביש אזי לדרך כשיוצא משא״כ . ב״ב עם
 בגבולין ע׳'כ . יוסר גס בלבוש עצמו

:בכינוי
 ולעבדים ולנשים לנלים ברכל/

 מנץ משוחררים
 אמור 1[נ״ב י לכולן להם אמור ת״ל

 המרכבה כלל על מורה רמ״ח בגימערי׳
 ועבדים גרים בהם ונכלל . אברים ברמ״ס

:משוחררים

 האדם כי נ״ב]1וכו׳- פנים כנגד פנים
. יס׳ אליו מרכבה הוא

: בפנים פנים יחוד מעוררים

 לפי1ננ״ב .כמקדש אמן יץןריי ^}אין
 מזכירין היו שבמקדש

 אס״כ אומרים הי׳ . ככסבו השם אח
 .ושכינחי׳ קוב״ה היחוד והוא .בשכמל״ו
 בכינוי. השם את שמזכירץ בגבולין משא״כ

: היחוד והוא אמ״ן למנוח צריך

ך ר מ ש . עלוך אחרים ישלטו שלא וי
 שיהיו חצסרך שלא היינו ננ״ב] ’

 הוא אם כי . אוחך משמרים מלאכים
:ישמרך עצמו

ך ד״א ל שגן . הקץ את לך ישמיד וי
 וכמה כמה כי נ״ב]1

 .יאחר שלא הקז אס לך וישמור . יש קצים
 משא״כ . אחישנה של הקצים הוא וזה

: יעבור לא בוודאי בעחה של הקץ

עינים. מאור לך יתן .אליך פניו ףן׳
ממהר כשהאדם הימו ונ״ב]

האורוח עליו שימשכו זוכה . איבריו
הנקרא יח׳ מסשגחחו עליו ויחאצל הרוחניים
:אבריו בשאר וכן .ה׳ עין

ד״א
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להראוח הסנה משוך למשה יש' נגלה ע״כ בפנים בך שיביט אליך פניו ה׳ ך״ן̂>

 כל כי [לב] • וכי׳ מאירות
 זולשו אפס הוא לעולם שנא הנהגוס מיני
 והוא . משלה בכל ומלכושו כמ״ש . יה׳

 ידו שלש דודי וזהו . זעומוש פנים הנקרא
 כשיאיר משא״כ . כנפים ודרך השור מן

 וזה .יש׳ עובוש כשמשפיע היינו . פניו
 עוד יכנן! ולא וזהו . מאירוש נפנים הוא

:מוריך

פי׳ [ל□ . פנים להם נושא
 כנגד מדה יש׳ מדושיו שכג

 .פנים לי נושאים והם הואיל לכך . מדה
;להם פנים ג״כ שאשא ראוים

. דוד בית מלכות שלום זה שלום
 ומלכוש יהוד ימוד [לב]

:אלי׳ מרכבה שדוד

ל רו ̂יןם ג  ,תורה ללומדי שניתן הש
: ה״י נצש [לב]

יב פרשה
לו פי א  עם הי׳ מדבר הפנה מן ש

יהי׳ שלא [לב] משה
. עצמו בפני כש הוא שהסע״א אומרים

חית

 : משלה נכל שמלכושו

את לפרש אלא בא לא ששלמה
. ובו׳ . התורה

 שהוא . נמש״ה אושיוש שלמ״ה ע״כ לב]1
: שבע״פ שורה בשי׳ השורה אש מפרש

יג פרשה
ולבונת הקטורת והלבונת

.המנחה
 דרועין פין מנשא כ״י היא מנשה [לב]
:ונשמרוקי בבשמים לנשמה וצריך דמלכא

פי׳ עיין [לב] • תני לצפון אומר
 סוף בזוה״ק בפסוק

:שלח פ׳
א ל עוטדין שישראל מקום א

 מנחה תפלת וטתפללין
 בין אושה שמנחין [לב] • ובו׳ נאמר עלי׳

:דמלכא דרועק

א ולפף  מדות בשש נחשון בן ̂י
השש [לב] וכו׳. שלימים ׳
 פסוקי שש נגד . השורה על נדרשים מדוש

;מספרים השמים במזמור השורה שבח
«ה׳
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. סקום בני כסותו שהכנת עמו וה׳

 לפי כמושו שהלכה [לב]
 והמלטה . מלכוח למדה מרכבה שדוד
 מולם הליטה וכל . דבר של גמרו כקרא
 כמוהו הלכה ט״כ . במלטה שנגמר כפי

: מקוס בכל

וכז׳. קוממיות אמה מאתים אומר רש
 הבחינות אלו כל [לב]

:לעתיד הנשמה ורוממות גדלוה כענין

. ובו׳ מנץ האילן ופרות הארץ פיחת
 ופירוה הארץ פירוש [לב]

:נוקצין ונשמות דכורין נשמוה הס ,האילן

̂ן שליט הקב״ה אבל . בים אי
 עפ״י [לב] ■ וביבשה בים

 כוחו אין אלו של אלוהיהם שאומרים מה
: בים שליט אין היינו . במים אלא

; ובו׳ הלוחות כנגד אךןף[
 של כיד טל מורה [לב]

 יסדה ידי אף כמ״ש . העולם בדאות
 ישראל שיקבלו כדי הי׳ הבריאה שכל ארן

:חקותיך כפים על הן סהו . ההורה

. בהנים כנגד בקד בן אןקך

ישראל גשא
ט ל :חסד בחי׳ הוא בקר [

למטה ושלום למעלה שלום
 למטה שלום [לב]

. ליצה״ט יצה״ר שמשלים היינו

 וי״ו שבהן ובו׳ פסוקים שלש כנגד
 שתים מן והן משנה סדרי

 . תיבות ה׳ מן ופסקא פסקא וכל פסקא
 בכל תיבות וחמשה פסקות ששה [לב]
 פסוקים וג׳ . ו״ה יחוד היינו פסקא

: המייחד צדיק בחי׳ היא

ובו׳ ראובן לבני נשיא הרביעי ביום
 שבראשי אותיות שלשה

̂ה הללו תיבות ג׳  לרמוז יש [לל] ♦ ק״ל עוי
 בבחי׳ פגם שהי׳ אדה״ר של שנה ק״ל נגד

 בהצלת הק״ל אלו ראובן תיקן . הצדיק
.הצדיק

א  הי׳ ומן שבאותו קטרת מלאה ד
.וכו׳ תשובה בעל ראובן

 שסי׳ לפי . מצוה גוררת שמצוה ולל]
 ואמרו . הצדיק להציל זכה .בתשובה עוסק

 כמ״שהארידל לקטורת משולה התפלה
 לחזור זוכה בכוונה קטורת שאומר שמי

: קערה בבחי׳ מעשיו לברר בתשובה



 ישראל חקת שארית
חסת סדר

יט פרשה
 בטח זש״ה מלאכים ישראל וישלח

 יא3נ״ב]ה1 ובו׳ כה׳
 אסר tjרדו3 קמצוה הגם כי הפשוק זה

מחילה הקב״ה לו שאמר כיו! אכל . השלום

87 מד

 נראה הי׳ . לקמן שכשב כמו רש רחל
 זה הכיא ע״ה . כשלום לפהוח לו היי שלא

 לו הי׳ שכבר הגס . עשה שיפה הפסוק
 כמאמרו להשלים סיחון ירצה שלא גטחון

יש׳:

כלס סדר
כ פרשה

כמ״ש ננ״ב! .ובי׳ בפיו כוחו

על רמז' שהוא בזוה״ק
: כפיי אלא כוסו אין וזהו המקערג

(

 :ובו׳ עינו בבבת כנוגע בכם rjilgH כי
 הטעם עיקר כל [לב]

 לעמו יש׳ שצפה כשכיל . העולם לכייאש
 וזהו העיקריח השקפה הישה זאש ישראל

:השגחתו עיקר היינו . עינו כנש

פנחס סדר
כא פרשה

 אמרו ובו׳ עשרות שרי לפני כאו אלא
 זה ואין הוא נחלות של דין

ב] • מט-י גדולים של אלא שלנו ל ענין נ

מהשפלוש הניציצוש כירור הוא הנחלוש

 ז״ל אמרו ולכך ,־ מעלה מטלה להעלושם
 אניהם אני ואצל אניהם אצל נחלשן חזרו
 הנחלוס ענין העלו ולפיכך . יעקב עד

:ימ׳ לפניו אושם שהביאו עד מעלה מעלה
ר מ ו א ת ו ס ו י  כאן נוט^ת בנותיך ל

וכאן ׳
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לשון הוא סאנה נוצל וזהו . לומדי׳ דס5מכ ה״ג הם צלפמד נוס3 במי׳ [לב] וכי׳ וכאן

 וקצסס ממוסקוס קצסם ומהם . מנצפ״ך
 נושלח ן״ל שאמרו וזהו . ממוחקוח שאינם

: וכאן כאן
pנוצר ונו׳ נון בן יהושע את ^יך ףן 

שהשורה לפי נלב! . האנה

:רבנן סנו ,סאנא

 «ד, חדש בכורי «ה חדש כבכורי לא
 בא השפט 1[לב • וני׳

 של הקדושים שמוס צירוף כפי למולם
:הסודש

סדר
כב פרשה

ד ה״ ת ה ו ב ש נ  במשפט באמת ה׳ חי ו
. וגו׳ ובצדקה

ב1  אם לקמן מ״ש מפ״י המדרש כוונש 1ל
 טפ״י .סשבט בשמו אז המדוח כל p יש
 ראשי אל משה וידבר הפסוק פי׳ זה

 מנין היינו . נדר ידר כי א'ש כמטוס
 הטם ושאר . לראשי אלא אינם הנדרים
;לקמן כמ״ש לנדור רשאים אינם זולסם

ה א ר .ובו׳ בו שכתוב הציק את ̂ין ה

מטות
 יס׳ מלבדו טוד שאץ לפי נלב!
 וגם . כולם אס מחי׳ ואסה כמ״ש

 הממי׳ ניה״ק בהם יש החיצונים הדברים כל
 שהי׳ מלחמה המשוח מנין הי׳ וזהו .אוסם
 ונשארו . אליהם הביט3 הניה״ק מברר

 טיניו נסן מנין וזהו . מסים פגרים ממילא
 וריקן סלול נשאר הניה״ק רר3וכשמח בו

 הציץ אס לו הראה וזהו .נופל וממילא
 הקדושה שורש הניה״ק ובדאוס .נופל והוא
 חלליהם טל וזהו .נופל והוא אחלי׳ ננישך

מלולים: שנשארו
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ואתחנן סדר

שדי יהיו אהיי י־ס •!)׳ייש <י!יא כ פרשת
והאיש שנאטר משה אלא איש ואץ

סשס 1פשהענ'״מ׳.ננ'ב

—T«s£3׳8K^C>ti^<5׳׳3—י

 דאמא ופנים דאבא אמוריים שבחי׳
» שד״י א״ל גגי׳ ומש״ה

ד פרשה
ראה סדר

אמירה ט״י כי ולב] • וכי׳ נהיים ונחרת לנם
א ל תן א ס נ כ נ i נסיים שיבחר הדרך הקנ״ה הכין וr לפנים ש

בחירה יש ועלזואמרתי הדין

סדר
ר פרשה

 חן תורה דנרי נעשה אמרו רבנן
 נשעה . ובו׳ לרשיוחך

ב1• ונו׳ שטזלןין  זוכה אז הזקנה ימי 1ל
 גס האכריס שכל טנולשו ׳י ע האדם
 1 כרשוחו יהיו . ברשוחו שאינם אוחס
 : חמים והי׳ לפני החהלך נפסוק כמ״ש

: רשיוסך זקנה ימי נקראו ע״כ
זונה את הקן טצות שלחת אם

תצא
ולב] « יכו׳ עגרי ענד לשלח
 ע״י להחנהג העולם יצטרך שלא
: טנרי ענד הנקרא והוא הידוע שליח
 טמהרלנא מצוהזואת קיימת אם

 עפ״י [לב] • הטשיח טלך
 המלאך והוא מהעופות שהשר שאמרו מה

 זכוח אוליף . היער שר והוא סנדל
 על זכוח הקנ״ה אומר ועי״ז . העופוח על

: כנפיו שחס ומחזירה ישראל
P
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וילך סדר

ט פרשה
 ד״א .יפיר רןרנו הן הוי לי יאט'גו לא הן

 יכולין 1נ״ב1 • וכי׳ אבין א״ר
 לארן נמס משה הי׳ שאלו לפמ״ש לומר
 ליחרג,ולכןלא יכול הי׳ לא ציהמ״ק ובנה
 עצים טל חמסו שישפוך כלי ליכנס יכול

יאמינו צא ופן שאמרת כיון וז״ש .ואבניס

 ולכן .יאמינו שלא להם גרמת לכן . לי
 גרים שזה ואפשר : ליכנס יכול אינך

 שדיבר . בי האמנתם לא ויען לאח׳׳כ
 .החיים באור וע״ש רושם עושה צדיק של
 האמנתם לא אשר יען בפסוק חקת (פ׳
 שא״ל אדרבה הפירוש אבין ולר׳ בי)

 ונפשך נקבר מהי׳ הזכות בזה הקב״ה
:צמרם

סדק

השירים שיר סדר
א פרשה

.נפלאנמונו' סהיי «יש חזית ד״א
 זה יתיצב פלכים לפני

 יתרו זה חשוכים לפני יתיצב כל .וכו׳ פרעה
 לפני עומד כשהי׳ גס פי׳ נ״ב]1 יכי׳•

 מלך לפני עמידתו עיקר הי׳ .פרעה
 * פרעה לפני פי׳ וזהו . הקב״ה מה״מ
 חול קודש עשית נחמי' ר׳ אמר ועלז

:חשוכים יהרו טל שאמר במס

י נ שב״י ת  ביפי שהיו משקולת אפילו ר
 היוהה״ר זהב של שלפה

 סובר שהיה לסי וט׳-ננ״ב] נחשב כסף אין
 סובר היה ע'כ . העולם נתקן שבימיו

 לכל ישראל ראוים הדין ד5 עפ״י שגם
 כמ״ש ימינא דחא וע״כ , כעובות

 של משקולות אפילו וזהו , בזוה״ק
:י היו זהב

ח ״ י ל ^ ק ן ע פלפד דשנ״יאופר וכו׳ י
שהיה



ישראל השירים w שארית
 הקנ״ה של מימינו יוצא הדיבור שהי׳

מ * ונו׳ ישראל של לשמאלן ״  נג
 . לאגיו מאוד שאהוב הצן כמו
 כדי , אביו דברי על לעבור הבן וירא

 המדריגה וזהו ״ ממנו אביו אהבת יוגרע שלא
 נהוסף עי״ז ואז , ית׳ שביראתו גדולה
 היראה זו שייך וכן . עליו אביו אהבת
 אהבתו יוגרע שלא האב אצל בעצמו

:בכו על
צן ב1 ע״זוכו׳. ץן ךי ״  בגימעריא צ״ו 1נ

 השם והוא , אדג״י א״ל
:הקליפות מקום שהוא , בעשיה השוכן

פה שנאמרה התורה אומר יהודא ר׳  נ
ויו׳ הרנה נפיות נאמרה אחת

 הצדיקים ומסדשין שלומדין התורה 1ונ״ב
 כמ״ש עליונים בעולמות נאמרה ,העולם בזה

:בזוהיק וכמ״ש וכו׳ אומר בני אלעזר
ח לו י י ר ך ל ר ^ מ ר׳ וכו׳דאמר ש

חלבו ור׳ ברכי׳
 לצריקים חולה ראש לעשות הקב״ה עתיד

א יעתיד ב1 י• וט׳ לנ ״  הרבינו כתב 1ג

 לו שאין דבר על מורה שהמנזול , בחיי
,סוף כאין נראה פגול דבר כל כי ;סוף  

̂ חולה הראש הוא שהקב״ה אמרו ועפי״ז

 הוא עגול מדבר העיקרי המיות כל כי

 והקב״ה אמר לזה “ המרכזית הנקודה

 זה , אלקים זה כי ואומרים , באמצעם
 עפ״י אלהינו הוא מוגבל בכת יה׳ שכתגדל

 הגדול התענוג באמת יהיה וזה ״ עבודתינו
 שבהם המובה פעולתם שיראו לישראל
 לגדר לבא שיוכל ויתעלה ית׳ נתלבש
 , ובעוה״ב בעוה״ז שאמרו ומה .השגה

 גבוה כי אכן , העוה״ב יהיה שאז הגם
 נגד עוה״ז כקרא עולם וכל , גבוה מעל

; ותכלית סוף אין עד העליון עולם

ה ד ד י א נ ו א ר עוגות בו׳ ויבט וכו׳ ת
 רצפים מהו רצפים

 רצפים עוגות שם היה בודאי ונ״ב! וכי׳

:רשב״ג על הדרש להורות היה והרמז

ארבעים כמדבר שנתעכבתי על
 מסעות ושתים

 מסעות מ״ב שהוצרכו האמת נ״מ1 • יכי׳

 ,כידוע מ״ב שם בכח הק׳ ניצוצות לברר
 הי׳ לא במרגלים סעאו לא אם אמנם

 כח בגודל והיה , במדבר להתעכב נריכין
 היו אם גס ידיהם על להתברר קדושתם

 הוצרכו המסא ע״י משא״כ ,ישראל גאיז

: במדבר להתעכב
אמרה
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הקנ׳וז «ניW 9 כנסת אטלה
 ייום שמרתי שלא על

] וכי׳* כתיקונו אחד טוב ב ל  גא״יהיו כי [

 משא״ה ,אחד גיוס מקדושה להמשיך יכולין

 הקדושה להמשיך אפשר אי הגוים גארצוס

 לו שאין הסינוק כדמיון , ימים גב׳ כ״א
 האב וצריך ,אחח בפעם לקבל השכל גודל

 היה וע״כ , אחד סעס עוד עמו לחזור

 ,שחיהם על שכר מקבל שאני לומר אפשר
 נסוסך אחד פעס עוד כשחוזר האב כדמיון

 שכר מקבלס איני עכ״ז , חדש שכל אצלו
אחד: על כ״א

. וגו׳ נפשי שאהבה לי הגידה דה
 היטון ב״ר יודן א״ר

 מידת טעת אומדים העולם אומות הי׳ שלא
 המטה הדין המדש היינו נ״ב]1 י ובו׳ הדין

: אופס

 הללו לחיים מה *ךןייך5 נאןן ד״ה
 אלא נבראו לא

אלא נבראו לא ואהרן משה בך לדיבור
ח שא״יי מה עפ״י נ״ב]1 • לדיבור ״ ו ז  ב

 בחי׳ הס ואהרן ומשה ,הפה כחגלה בסיני

 מהם ויצא , והו׳׳ד נצ״ח שהס השפוון

: השורה

אל השירים ר ש י

ם ר״א רי תו . ובו׳ הרבה בתורות ב

ב]1 פרשה כל כי ר
:עצמו בפני עולם הוא

 דבתיב לאהרן זקנים שני וני אףןא
 לכך ובו׳ אהרן זקן הזקן על

O .אהרן זקן הזקן על נאמר T הוא נשיב 

 בחי״ שהס ,ואהרן משה הוא ומשה אהרן

ב אחוריים ״ ע א ופנים ד ״ ס ק  בחי׳ ד
 . קדישא הדיקנא שחש שהס ואימא אבא

 זקן נקרא ע״ב , אותם מקיפין והשערוש

כי  דהאריך,ושם דיקנא שחש שניהם זקן,
: הטוב שמן נקרא

ך ר א ם צו הי שהי׳ בשעה בחר
בדברי חורזים ׳

 והיסוד ההמשכה היינו נ״ב]1 * ונו׳ תורה

 הס נביאים לגסי׳ שבכשב תורה מבחי׳

:מלבוש בחי׳ לכחוגיס ומנביאים השוקין

ה ד ד ך ע ל מ ה . וגו׳ בטפיבו ש
 אומר עקיבא ר׳

 ברקיע במסיבי הקב״ה מה״ם שמלך עד
 ה׳ כבוד [ב״ב] ובו׳ ה׳ כבוד וישכון כבר

 הוא ו נרד מלשון ודרשו , השכינה הוא

וכן ,׳יש ממנו ומתפשט היורדת הקדושה
לקמן



השירים שיר שארית

 מלשון ג״כ דלשו .מיכאל ירד צי1 לקמן

: יח׳ מאתו היורדת בחי׳ ,נרד״ו

ה׳ ירד ה׳טלישי בץר] כי וכתיב
 ישנו העם כל לעיני

 1[נ״ב . הלילה איתו כל ישראל להם
 טצמם את שהכינו המוחין יגיטת מגודל

 התורה לקבל המוחין לנוח הוצרכו .ימים ג׳

ק לוי מיה' הקדוש הרב בשם ח צ ‘ י

ל מ ל ה מ י ה  הדם אותו של ריחו ש
 להם והופיע קשה

]1 .כו׳ הקב״ה ״י  במיניהם קשה שהיה פי׳ נ
טצמם את למול

ף ן ן ^ ה ר ו ר צ ה  בשם עזרי׳ ובו׳.ר׳ ר
קרי•׳ פתר יהודה ר׳

 לבל ראש הזר, המור מה אכינו כאברהם
 חתד בחי׳ הוא כיור [לב] • וני׳ כשמים מיני

לאכרכם
m *כ-כי׳ רכי וכו׳ הביפר אשבור 

 כנסת אמרה אמר
 ,ובו׳ דודי נעשה את ובו׳ הקב״ה לפני ישראל
 דישו שדי [נ״ב] יי הדין למדת לומר שיכול

די מלשון
ן י • ד ו ך  בדי שני כין למת מצום ילין ^

בדי הוא שדי [נ״ב] הארין

93 טז ישראל
.נני׳רו הפי׳ן סילוף

ל ו י ש א ף כ ^ ן ד שמכפרת . ה
עונותיהם

בז1 ישראל של ״  הקטורת ע״י שהיה נ

 מתפלל הכה״י והיה , גדולה המתקה

 המובא קנרה תפלה הקדשים בקודש
.מנוחה בבריח

ל ב  מנח לך. טגן אנכי וכו׳ הקכ״ה א
 וצדיקים מגינים העמדתי לא

 שכל כגם I2״j[ מעמיר אני וממך

 מכהו לא ני'מ , מנח גם ינאו המגינים
.אברהם מגן כמ״ש אברהם מכח כ״א היה

ך י ן ן85י ך . וכו׳ בנטיעה יפה דנך ובו׳ ך
״י] ' שזהו ז״ל כמי׳ש [נ
 את לטטר , מאכל טץ כל ונטטתס רצוה

בפירות יש־אל א״ץ

 כך המה הזאת היונה מה ׳ יונים

 כמו ננ״ב] * ילי' ישרא^

 לבן אנא ניזדווגת אינה שהיונה שאנירו
 ונשים אנשים לרנל כשעלו ישראל כך ,זוגה
 כמ״ש , כיעור מיני מכל נשמרין היו

 להעמיד שצריך ירט בהלכות הרמב״ם
: ע״ז ממונים

מה
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] וכי׳ חודש ב ל  צרוכי כפי [

 מענים מחדשים ככה , חודש בכל סשמוח

.טוגיס
 קלסה הוא אף ונו' דודי יפה הנד

שאם , וכו׳ כפיל בלשון י
 . יכול שהוא אחרת אומה ל;ישות לו בקש

 בכל כי ,כפול משון מקלסה לק נ״ב]1

 אהבהו יה׳ אנלו נהחדש כביכול פעם

 חינה כעין ממנה אהבהו יזוז לבל לכנס״י

 יכולה אינה האשה משא״כ ,לאשהו הבעל

 לאשונה מאהבה , אחר לאיש להזדווג
:עמו נקשרה

שישן אבנים וכו׳ ארזים בתינו קורות
וכו׳ אבינו יעקב עליהם

 הצדיקים אלו .וכו׳ מהן הרטיב הרטבה ומה
מ והצדיקות ״ נ  ,רעננה עלשינו על מוסב נ

 והרטיב יטקב טל־הס שישן אבנים ציינו
: וכו׳ צדיקים מכם

 השרון וכו׳ השרון חבצלת אני
 שירה לפניו שאמרתי

 מולה משרון הנו״ן ננ״ב] ׳ םשה>וכו׳ ע״י

 ההי״ן, חמשה בנו״ן שיש נקבה בחי׳ מל

;משה ט״י השילה שקבלו מורה וזהו

חבויה שהייתי
 מעש״ט הרטבתי ק^ה ולשעה ים של בצילו

 ̂ העבודה עיקי שזהו 1נ״ב1 כשושנה.

 להרחיב שיוכל נרה בעה חלילה שהאדם הגס

.יח׳ לעבידחו קלה לשעה לכו

בי חבויין שבעולם טובות שכל
 לי נתנם וכו׳ שנאמר

כמ״ש ג״ב]1 • בי שמורים שיהיו הקב׳׳ה

 חני לצפון אומר פסוק גיל בזוהיק
 הס לישראל המוכנים העומס שכל .ו«׳

 שהטובות המדבר וזכו ,צפון בבחינת גנוזים
:וכף בו שמורים

 לפני ישראל בנפת אמרה אחא אד
 מעמיק שאת בשעה הקניה

 פקיחא העינא היינו נ״ב]1 י כי עיניך

 זה נתייסד וע״כ . ממעמקים וזהו .עילאה
 לטורר . תשיבה ימי בי׳ לאמרו המזמור

: פקיחא הטינא

. עמדי את״ה ‘כ רע אירא לא

 הדש בנסכי כמ״ש !נ״ב]
 הצדיקים מצח טל את״ה השם זה שחקוק

ויודט : אתם ית׳ שהוא מורה זה ששימן
מוב
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ן לייי בג/ים שמצילה והגם ב״י וח3מחש 3שו ׳73 הנפש מוסרים ק״ש וכו׳ . •

 שהובא כמו הדחק מחמח הוא ממא
 מם .מוב שם כהר בספל המשל באריכות

: השבעח

דזתפודו מה ובו׳ היער בעצי כתפוח
 היא אני וכו׳ הזה

כי נ״ב]1 • וכו׳ האומות ולא אותו שחמדתי

 שלא . פשוע שפט לקבל רצונם האומות
 אורחין בסרי״ג אדם טבודס ט״י מוגבל יהי׳

:הצל וזהו אנרים כמנין

אשות בשתי באשישות סמכוני
של באש

 משכיט שהש״י שאטפ״י נ״מ1 • וכו׳ מעלה
 להביא מצוה טכ״ז , להאדם ויראה אהבה

: ההדיוט מן

לוחות אלו לראשי תחת שמאלו
 זו . וכו׳ הראשונים

 התטוררס כי 1וב״ב וכי׳• זוק״ש ובו׳ ציצית

 ואס״כ . שמאל מצד הוא להיסוד וחשק
: בימין החיבוק נטשה

 מצד הוא התכלת שבם .ציצית זו
 שקושר זותפילין היראה.וימין

; גימץ החיבוק וגטקה .ימין גיד אוהס

 זו וימין . דאחד בד׳ . מיתות

 :צרכיו כל שואל שבה . תפלה

או אתכם השבעתי באימת וכו׳.
אלו השדה

 הם שבטים שהי״ב ונ״ב] • וכי׳ השבטים

: טליהם והים כמ״ש . להנוקבא מרכבה

באילות או וכו׳ במילה השביען
 ששופכים השדה

 ב׳ שנטשה ננ״ב! • וכי׳ ואיל צבי בדם דמם

 ושופכין האות שמגלין .׳ במילה הקונץ
:הדם

 באן יש שבועות ארבע אומר חלבו ר
 טן חומה יעלו ושלא . וכו׳

 . זכו׳ בא המשיח מלך לפה א׳׳ב הגולה
: כצ״ל בא המשיח מלך א״כ אלא ננ״ב]

מדלג צבי מה לצביוט׳ דודי דומה
 להרוכו׳,כךהקב״ה טהר

 תחילת כי 1נ״ב1 • כי׳ לים ממצרים קפץ

 וממצרים . הי׳.במצרים ית׳ אלהוהו גילוי

וכו׳ בים יותר למדריגה זכו

 משגיח ה׳. ירד השלישי ביום כי הה״ד
מציץ* .ובו׳ ה׳ וירד .חלונות מן



ת 96 י ר א ר ש ם שי רי שי ה

 בחלון נ״ב]1 .וכו׳ אילהים וידבר החרבים מן
 אכן .ה׳ וירד כסיג לכן , גדול אור הוא

 האור לקבל כולן יכולין היו שלא מחמח
 והי׳ .החרכים דרך להגביל הוצרך .הגדול

: אלקים שם ע״י הדיבור

קילוס כל חגינא ר׳ משום ף׳
 מקלסין שישראל וקילוס

 ואתה הה״ד ביניהם יושב הקב״ה .הקב״ה
ב] תהלות יושב קרוש ל  ביניהם יושב [

 הם והאוסיוח שהשיבוש . השהלוש בין פי׳
 יושב וזהו .יש׳ כשצמצס ובהם . היכלוש

ישראל: שהלוש

ח ^י שג  כתפיהם מבין . החלונות ט
 מן מציץ . כהנים של ’

 . כהנים של אצבעותיהם מבין החרכים
 .ספירוש לעשר מרכבה הם האצבעוש D״31

 וכל . העולמוש כל משודרים פיהם שעל
 והארש .שעליו מעולם הארה מקבל עולם

 נקראים הם העליונים שבעולמוש הספירוש
 בחי׳ שהם בהם גדול שהאור .חלונוש בחי׳

 מקבלים ומשם הכשפין בין והיינו ,הרישין
 »ידים בנעילש כמ״ש .האורה אצבעוש היוד

 לכך . הראש עד ה׳דים להגביה שצריך
נשצמצם שבהם חרכים האצבעוש נקראו

ל א ר ש י

: העליון האור

ם י נ צ נ  נראו הנצוחות בארץ ה
 משה זה איזה . בארץ

 . הנצחיים הם ואהרן משה [לב] ואהרן•
 משחדשים הם ונו״ה . לנו״ה מרכבה שהם
 נקראים הנצחוש הם ע״כ . פעם בכל

: נצנים

א ר ^ ן ח נ  שתעשו זמן הגיע אמר ת
 שנאמר להקב״ד. זמירות

לבז יה וזמרת עזי  .כביכול הקב״ה שיזמר [
:י״ה וזמרש וזהו

ה נ א ת ה ה ט נ א״ר ובו׳ .פגיה ח
 ענה אלא וכו׳ עזריה

ל] • אהרן ע״י לי ואמר משה ע״י ל  עניה [
 גס הי׳ שרשו ימשרע״ה . רם בקול הוא
 בחי' ואהרן . רם קול הנקרא אמא י בבח
 בלחישא היא שהאמירה אמר ע״כ . אבא

: אבא בחי׳

ה ד״ן^ נ ז י עי לי ענה .לי ואמר דורי ל
ל וניב] . מי»״י ” ׳ ׳  א

י ״ נ ד  ; רם קול בחיי ג״כ הוא . א
י ת נ ו י י ו ^ ה  שנים וכל וכו׳ הסלע ב

 משולים שבטים עשר
כחיות
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ז כחיות ב ל : שעוס שלש הושענא . הושענא געל כסא הנושאוס החיוס שהם [

:העליונה מרכבה דוגמש יש׳ מלכושו

 ברבי׳ ר׳ אמר ובו׳ כלה סלבנ^ אתי
 פורע הקכ״ה שעות בג׳ *

שיסד וזהו 1ננ״ב ׳ ומאלופיו הרשע עשו מן

ור׳ אחאי ר׳ .ובו׳ ממתקיס חכו
 חייא ב״ר הנחים

 סוזר ונ״ב] י קדשי שבתותי ואת יוחנן ר׳ בשם
: ממשקים מכו פי׳ על

א איכה מ י כ ח ד א ח י ת רבתי פ
 בת קולך צ־לי פתח כהנא בר אכא ר

ובו׳ גולים בת ד״א ובו׳ גלים
 בתו ובו׳ יצחק של בתו ובו׳ אברהם של בתו
לב] • וכי׳ יעקב של  אבוש ג׳ של גלוש כי [

: חרבנוש לג׳ רמז
ובו׳ עליך ומתנבא אתי ענתותא הא

 קונן וכו׳ שבא כיון
ב1 • איכה עליהם  שהשרה הגם לומר 1ל

 הסיבה מכח מ״מ . טלי׳ ונשנבא בהם
:טליהם קונן

 האיש מי וכו׳ פתח כתנא כר אבא ד
 אש יעקב בית והי׳ ובו׳ החכם

ב1 • ובי׳ יהי׳ ׳ק בם שרשם וכו׳  עיין 1ל
:גאונך וברוב בפסוק

 כי׳ עכת כאדם והטה פתח אכוהו ד
□ וכו׳ מיו אף ל' בסיקוכיס •!

 אדם כמשא הי׳ . א׳ ביש שמעא . יש
: ע״ש

 כלילי במרורים השביעני פתח אבין ר
 הרוני .הראשון יו״ט של הפסח

 מקונן ירמיהו הי׳ זה ועל וכו׳ באב כט׳ לענה
ב בדד ישבה איכח ל  אנו פסח בליל כי 1[

:בדד יושבין ובט״ב . חירוש דרך מסובין

עוקבא רב אמר • במדינות שרתי
 באב ט׳ בליל

 בו מטייי והוי ובו׳ קה״ק לבית אאע״ה נבנם
ל] * וכי׳ וקצרות ארוכות ל  הקב״ה פי׳ ו
 הדינים והמתיק חשד איש לאברהם הכניס

 . חסדים הם ארוכוש וזה .ישראל מעל
 לידידי׳ מה לו ואמר . מסד הם וקצרות
ואמר .חתשי שפכתי וטליהס בביתי עשיסי׳

אגרהס
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 . בני שהם דכיון .הם היכן גני אברהם

 הי' וצא . עציהם צהגין יכוצ זכותי הי'
: ממסך כך לשפוך צריך

פשעי׳.יכול רוב על הוגה ה׳ בי
. וכו׳ ‘ת״י מגן על

מ1 ״  .מגן על יכול .שלו אויביה דכהיב נ
 .למגן הי׳ לא ישראל קל שגא מה דבוודאי

 האי א״כ רשעים נמי שעוכומ״ז כיון אלא
:פשעי׳ רוב על ת״ל .למגן הי' שלו

ישראל
א צ ב וי  בת מן הדרה כל עיון ק1מ

א א״ר כתיכ ח לנו יש א
שהוא כתיב בת מן נ״ב]1 • וכי׳ אחת מנה

. עולם של צדיקו שהוא ציון יצא מלכות
.יפה מנה לנו ויש עמנו ירדה השכינה ואז

̂ייז ח י ״ ו ז :הדרה כל היא הציון וזה .כ
 . וכו׳ מריתי פיהו בי י הוא צריה
. סרסורו ופוס פיהו עד י

במתנות עיין . ופיה פיו וקרינן 1ונ״ב
:דישקני פיהו על הוא וכן כהונה

רבה קהלת
ה ן ט ו ר ת יודןתחת א״ר .לארמונו׳ י

 מן למעלה .לו אין השמש
□ • לי יש השמש ״  למה שכיוון אפשר !נ

 צריכה .♦שהעבודה בזוה״ל) שאמרו
 הנקרא דודה עם כנס״י לייחד כדי להיוס

:שמש

כשם אם אלהים תניף נדבות נשם
 אם נדבה צריכה היא

 . וכו׳ .אלהים תניף צריבה היא טללים
 משא״כ .הנדבה צד על הוא הגשם ג״ב]1

.מסכים מדה״ד גס כי .אצהיס סניף השל

:נעצרים אינם ורוחוח של כי

 נפשותיכם מספר לגלגולת עומר

 לכל ג״ב]1 .וט׳
:עבודתו מדס כסי ואחד אחד

 הנחלים בל ד״א .וכו׳ הנחלים בל
 שלאדם חכמתו בל וכו׳

 ובה .לבא בינה ונ״ב] • וכי׳ בלב אלא אינו

 .גל״ס בגימצןרי׳ הוא והחכמה . מבין הלב

 בגימטריא בינה שערי הנו״ן ע״י ונצטייר

:אשר בציור נצטייר פעם בכל ולכך . ים
ד06ו
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. ובו׳ נבלהייקוטץ מתיך יחי׳ ואומר
 משמעין הם [נ״ב]

:יקומו הם גם ליצלן רממגא פגום בסכין

 סדינין עטופי ושני וחבירך את כגון
 כנים היינו ונ״□ . וט׳
:אחד בעלית המתעעפין

וכו׳. פניהם מחדש שהוא כשם
.וכו׳ עתיק ולמכסה

 לאורייסא רזין הממדשוה היינו נ״ב]1
 בחי׳ הס . יומין מעמיק להם שימחדש

: מדיקיס לנשמת ומכסה לבוש
 מינין מאות חמש וכו׳ הדברים כל

 לפי 1ונ״ב • וכי' כחטה
 לכך . בהתגלות תולה טעמי אז הי׳ כי

 בזה גם וכטעם השפע התפשטות הי׳
 מיני בכל הטובים בטעמים .העשי' עולם

:מאכלים
למה . וכו׳ שיהיה הוא שהיה מה

 להחזיר וכו׳ חזיר שטו נק׳
 מה וזהו ננ״בז • וכי׳ לבעליה המלכות את

 תחזיר שהמלכות . שיהי׳ הוא שהי׳
:למקומה

?T H J ב א .וכו׳ מילתן גזוז להיות ז
זאב וגר ט״ד [נ״ב]

• כבש עס

יכי׳.ננ״םכלב גלביטינון והכלב
אוהב הוא

 אותיות שהוא כח״א וכתוב . אדוניו
 וסר אלעגיו עם אמד לב שהוא . כלב

 עובדי שעהידן רמז והוא . למשמעתו
 .ישראל תחת נכנעים להיות ומזלות כוכבים

 משועבדים שהם לבם לוח על מתום ויהיו
: תמתיהס

 כגואל יצחק ר׳ בשם אמר ברכי׳ ר
ובו׳ אחרון גואל כך ראשון

:משה ר״ש ,"הוא "שהי׳ היינו"מה [נ״ב]

 זכרון אין אחא א״ר לראשונים זברןן אין
.הטבול דור זה לראשוגים

 . וכו׳ הסדוטייס אלו לאחרונים וגם
 נשמות כי .הגלגול בסוד ידוע נ״ב]1

 .סדום אנשי אמ״כ היו הס .המבול דור
במצרים: ונתקנו

 אלו לאחרונה שיהי׳ עם נאסר
 נקראו [נ״ב] • וכו׳ לישראל

שנפלו ניצוצות מעלים שהיו ע״ש . לאחרונה
 ;דן שבט ובפרט . למטה
.עולמות כשני ובו׳ תופפת עלמות

לב]  כל לע״ע כי נ
חכוקוס
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של והענוג קישוע בחי׳ וזהו . הפסוק מחמס העליון להעולם השם עובדי סשוקוס
 יהי׳ לע״ל אבל .נסקו^ו אינו הזה שהעולם

: בקדושה בשוה העולמות ׳3 החנהגוה

 וקראת הלוך דכוותי׳ ונו׳ קהלת אני
 ההורה בודאי [נ״ב! • יכו׳

 ירמיהו הי׳ לא אם אכן .כחוקנה מסודרת
 וקראת הלון להתחיל הי׳ ראוי מה . מסרב

 זה על הולך המדרש כל וכן . וכו׳
: הסגנון

 תני וכו׳ מהוללאמרתי לשחוק
 שאפילו רשב״י בשם’

 .הי׳ זהב של שלמה בימי שהי׳ משקולות
 העולמות שכבר סובר הי׳ שלמה כי ג׳׳ב]1

 ראוים הלין ומצל . ושלימות בתיקונם
 משקולות אפילו וזהו .שוב לכל ישראל

; זהב של היו

י ת ס נ  לי עשיתי כו׳ וזהב נםף גם קיי כ
.התופפתות אלו ושרות שרים

 . וכו׳ נקבות ומשוררת זכרים משוררים
ב] ל  וזהו . מהמשנה מקבלת תוספתא [

:ונקיבות זכרים

ת ו ג ו נ ע ת ו ו ל • י״' י״גייי׳ א
ספרסס נוה1ל (ניב]

:בזרה כמ״ש .מקרא
ודייני זכרים דייני ושדות שדה

. וכו׳ . נקיבות
 השייכים המצות היינו זכרים דייני [לב]

:בנקבות הנוהגות נקבות דייני וכן לזכרים

 מנעתי לא .וכו׳ עיני שאלו אשר וכל
 שמחת זו שטחה מכל וכו׳

בז * וכי׳ הנשים  עבד בחכמתו שלמה {ל
: אלה בכל יס׳ אותו

 זו וט״ד חלה הפרשת זו עמלי מכל
, וכו׳ נסכים הפרשת

ב] ל  לו עשו נשים שאלן! הגס היינו סלה [
 גדול בהכשר הי׳ עכ״ז . יום בכל סעודות

:לנסכים ממוהר הי׳ ויינו .חלה בהפרשת

וכו׳ ד״א : וכו׳ בראשו עיניו החכם
. וכו׳ אאע״ה זה

מ ל  שהוא .יח׳ בו ועיוניו עיניו שהי׳ [
: דכולא רישא

 הי׳לאדה״ר זמן חפץ לבל ועת זמן לכל
 שיצא לו הי׳ וזמן וכו׳ עדן לגו שיכנס

בן יכי׳• משם ל  מסוד׳ לוח שהי׳ כתבנו כבר [
ע״י ואעפי״כ אח״כ שנעשו העניניס כל על

ננוילהwר
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י • וס5להשפ הדנרים כל יכולין הגחירה ת ר מ ונו׳ הצדיק את בלני א

 להם ניתגו וכלום וכו׳ הענין את ראיתי
שיהי׳ אלא וכתובים נביאים

 קודם גחחילה כי נ״ב]1 .ום' בהם יגיעים
 די הי׳ . גאל״ף אור כחנוס הי׳ החמא

 להיוש כשנתגשמו כך אחר .3כס3ש חורה3
 לייגע התורה לכל נצרכין הי׳ .עור כשמש

:ולה;דככו החומר

שהי׳ וכו׳ בעתו יפה עשה הכל את
 ומחריבן מות‘’’; בירא הקב״ה

 .העולמוש ברא ית׳ הוא היינו ננ״מ ׳ וכי׳
 האור, ישרון להייש כדי .ן3המחרי גס רא3ו

החושך מן

 זיוון בא לא עדיין הקב״ה אמר אלא
 טיט משיעבוד בני של

 כזדככו לא שעדיין היינו [נ״ב) .וכו׳ ולבנים
 המן גס ועוש3ש שבעה ספירת אמר עד

: וכו׳ ובאר

.וכו׳ אלקים יעשה אשר כל כי ידעתי
 ששמים היראה היא גדולה יודן א״ר

 . וכו׳ היראה בזכות אלא נבראו לא וארץ
 כדי הי׳ עולמוש בריאש סכליש 1ננ״ב

:היראה וזה עליהם מלכותו שיקבלו

 צדיק אטד פפא בר ר״ח
 כמ״ש 1[ג״ב .וט׳ אלקים ישפוט כרשע

 עס מדקדק ע״כ .מאד נשערה וסביביו
• קל חטא על הצדיק

.וכו׳ דברת על בלבי אני אמרתי
תהי׳ הזה המסורת אלא

 דומה למיתתו סמוך מצוד. העושה בל בידך
 אושה לו שנחסרה רה1מ [לב] . וכו׳

:להיפוך וכן .בחיים נתעכב ע״כ . המצוה

 גזרתי כך לא ונו׳ האדם בני מלןלת כי
 ומיום שנאמר הכהמד. על

 עליה מבור בלתי כי 1זנ״ב • וכו׳ השמיני
 הקדושוש ניצוצות להעלות אפשר אי שבש

: מהבהמה

י ת ב ש  הפורץ עלה ,וכו׳ ואראד, ו
 גם ןנ״ב] וכו׳ לפניהם

.עלוי׳ לכם ויהי׳ לבא לעתיד יעלה הפורץ

ש ף י ךן  שחבכ אלא וכו׳ שני ואין א
 כנים וקראן לישראל הקכ׳יה

 לעמו ית׳ סביבותיו מגודל ננ״ב! • וכי׳
 בבחינת כביכול עצמו את צמצם . ישראל בני

בעצמותו אחד יש וזהו ־ ישראל תפארת
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ע״ד ננ״ב] .ומ׳ טמא וכנגדן טהור פגים ותשע .וט׳ ןני3 ואין אחד הוא עחיק בחי׳ ית׳
 בן בבחי׳ עצמו אש צמצם חביבות מנד אכן
 השנים עובים הכתוב שאמר וזהו . ואח
 המובה להם נמשך או״א היינו . האחד מן
 כשנמשך היינו המשולש והחומ .האחד מן

 היא ינתק במהרה לא חגי׳ה לבחי׳ אח׳׳כ
: יושר האור התגלות

ר ו מ ד ש י ל ג  באבק וכו׳. יכנם לא ובו׳ ל
 אין כי .וכו׳ רגליו 5שע

 היינו קשירה לשון הוא אבק [לב] וכי׳ לבא
 ורגילות המורדות מחשבות ממנו להסיר

 אמר לזה ועצה . בהם קשור והוא .אצלו
 עצמו את וישפיל נמוך במקום שיעמוד

 להתפלל אפשר אי זה בלי כי .ית׳ לפניו
 להסיר אפשר בזה . הכנעה ע״י אם כי

:השק

י ר ^ן צ רו  הד״א .וט׳ יוחנן ר׳ בשם ה
. וכו׳ בגסין אבל בדקין

 . מעצמן שיצאו חשש יש בדקין נ״ב]1
: משא״כבגסין

דולק [לט .ישראל של הדפיהם
אחד הוא ודולג

לארבעים וכו׳ ד'א וכו׳ כהחכם מי

:וכו׳ זה לעומת זה את

אלו נטמאו ואם רבש״ע לפניו אמר
 מעפר לטמא ולקחו וכו׳

ב] «ובו' החטאת שריפת ל  גדול אדם היינו [
 אפשר אי הפגם גודל לפי סברא אזי שחטא

 זמן לכל כי הוא ואמת . חלילה להתתקן
 לידי לבא צריך הי׳ ובודאי .חפן לכל ועת

 חמימות וגודל לבו שבירת וע״י . נשיון
 נתקן ההרהור או החמא בקרבו שבוער

: החננאת שריפת מעפר וזהו .הדבר

ר מ ה א ״ ב ק  וגי׳ היא חוקה משה ה
 חקת זאת דכתיב

ב] .התורה ל  הוא הפרה כי . חקה וזהו [
 מטהרת שתהי׳ אפשר ואיך הדין שורש

 כמ״ש אכן . הדין מצד שהיא הטומאה
 . המקיימו קדושה שורש יש דבר בכל כי

 נתברר . כמ״ש החטאת שריפת וט״י
 הטומאה הפרה שריפת וט״י . הטהרה
 ני התלי׳ מעץ בורח הגנב כמ״ש . פורחת

: ודו״ק

אשמע •א״ל וכו׳ תלך מפניו תבהל אל
 קללות אינון דלית קוליך

תוכחות
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 בהיפך הוא ולרשמים ממך ורחוקה אליך לגאים גאמש כי [לב] • וכי' אינון הוכחות

 . מוסשרש ברכוש הם הקללוש .ה׳ גסוד
 שוכחוש היינו גזו״ח קצשם על כמ״ש
 משוכן שיבורר . בירור מלשון אימן

; הברכוש

ר מ ו ה ש ו צ זו רע דבר ידע לא מ
 עסוקה שהיחה אסתר

 . ונו׳ ידע ומרדכי .וכו׳ חמץ ביעור כמצות
 מקודם מרדכי שידע במדרשים אמרו נ״ב]1

 הצדיקים אכן .ישראל וששועש הענין כל
 להחזיר עסקם וכל זה על סומכין אין
 עסק וזהו . יש׳ לפניו בששובה ישראל אש

 .והחומץ המעוול לבער חמץ בביעור אסשר
: וכו׳ ידע מרדכי וכן

 לוי א״ר . וכו׳ ברוח שליט אדם אין
 פעמים ושתים לחמשים קרוב

 .וכו׳ כתיב למות שנטה כיון דוד והמלך כתיב
: שבמלכוש ג״ן שם נגד [נ״בץ

לך קרובה מיתה ובו׳ נתתי כאשר
 רחוקה .ממך ורחוקה

 בחי׳ ג׳ נגד היינו !נ״ב] .לך וקרובה מטך
 כאילו יומא דבכל הצדיקים הכש .אדם בני

קרובה היינו .מעלמא מסחלקין יומא בהאי

למושם מדצוגוש אין

 לא ובו׳ לחמך בשמחה אכול לך
 הדבר את לגמור הספיקה

ט1 • ום׳ נשמתה שיצאה עד ״  הי׳ שרצונה נ
 .שעשו בהיחוד עמהם עצמה אש לקשר
 שבורא . ארבע בקריש שרה ושמש כמ״ש

 שעשו ע״י והם . דשמע שמהין דד׳
 להם אפשר הי׳ גשמי בפועל ג"כ הישוד

 יש׳ אושו שיחדה שרה משא״כ . להשקיים
 צא ושוב נפשה נקשרה ברוחניוש

: ירדה

וחזי ט״ס ונו׳ גבריאל והאיש
ננ״ב] .וטייס

 ממדריג׳ גבריאל כי . בששים גבריאל כמ׳׳ש
 :החסד מדש גאחש מיכאל השנוי׳
 וחכם וכו׳ ר״א מסכן איש בך• ומצא

 את הוא ומלט משה זה
 • ונו׳ הדם מן ולקחו שגאטר בחכמתו העיר

 חכמה שנקרא מלכוש מדש היינו נ״ב]1
:דדרגין סופא . בסך אשר וזהו . השאה

אתונו׳ הוא ומלט וכו׳ סיני זה וכו׳
: מלכות בחי׳ ג״כ סיני הר ננ״ט

«&ר
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 נסיב עביד מה כו׳ יפול בו גומץ חפר

 בשוקא וטקלק הורפסץ
 דיבור גס טלז .נס שהי׳ הגס ונ״ב] • וכי׳

 ומיש״א תר״ם אוהיוש הוא שורמשי״ן
בשיו ס׳ אושיוש גחילוןן

ע״י המקרה יטך בעצלתים
 ישראל שגתעצלו

 שאינו מי כי 1[ב״ב וכי׳ במחמקות מלחנות
מחלוקוש לידי גא אינו לבו מגביה

 ונו' לשמונה וגם לשבעה חלק תן
 אלו לשבעה ובו׳ אוסר ר״א

 מקבל יום שכל ג״ב]1 .השבת ימי שכעת
. כידוע משבש הארה

. מנשה לבני נשיא דב׳ לשמונה וגס

 לשני נפלקו ומנשה שאפרים דהיינו ננ״ב]
 : מנשה אושיוש שמנה שבמים

שמואל א״ר בילדותיך בחור שטח
 שלמה ובו׳ יצחק ר׳ בר

 לית הרצועה הותרה ,לבך בדרכי והלך אמר
 ובו׳ אלה כל על כי כשאמר דיין ולית דין

 הים ג״ב]1 וכי' שלטה אמר יפה אמרו
 סוברים היו . וכו׳ ודט בקרא שמפורש
 הרצומה שהותרה הוא שהפירוש מעיקרא
 ודע רצונו למלאות הנמרוש בימי למישוש

 . בירור מלשון פי׳ . במשפע יביאך כי
 כל ושתקן המעשים שברר ׳כ שאח היינו

 ולא כמ״ש לגונזו בקשו ע״כ השכלות
 הוא שהפירוש כשהבינו אח״כ . וגו׳ שתורו
 אמר יפה אמרו . כנ״ל לעשות שאסור

.לקמן כמבואר . שלמה

אסתר ממלת
שסמכרו סגודש יהי' בזרח שאמרו פהה רב אחשורוש בימי ויהי

קונה ואין אבל להם א״ר ונו׳
כל ע״ שחזרהי ירי עיי נהמן בר שמואיי
 בימיגוגומגוג. וכו׳ אלהיכם ןק׳ אני כי תורה דבר• קונה מ• ואין שכע־יים האימות

לכל יש׳ יגלה שאז נלב! כמו והתמכרתם כי' ב] 4J בכם כיוצא
באי
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:ישראל אלקי הוא כי עולם צאי

 נמלנות גאוניו תנא ין3£ל ושו?{תי
 בגלית 1[נ״ב • אדום

 ע״כ דמלכא אודנין לתקן התיקון עיקר זה
 התליות במצות מאוד להזהר צריכים

 . וד״ת . ס״ת שמיעת כמו . כשמיעה
 התיקון עיקר ו!הו . שופר קול ושמיעת
 באזניו תבא וזהו . צדקינו משיח לכיאת

:אדום במלכות

 הגם 1[נ״ב • וכי׳ לחסידים ראש יוסף
 אברהם כגון חסידים שהיו

 דאתגלייא חסד יוסף הי' כחסדים התגלות
: וכו׳

. מדרשות ובתי כנסיות בתי
 שבינתו משרה הקנ״ה אי,

 העוצם יתנהג וע"כ ג״ב]1 • ובי׳ כעולם
ומזלות כוכבים שרים עפ״י

 וחמשה לרעח חמשה חוא • בימי ויהי
 מידה היא 1[גיב לטובה

.בנדקות או ברשעות מפורשים אדם על

ד ך ̂קינו ה׳ הוא מבולהון ח  בבל אי
הגס ןנ״ב] וני משפטיו הארץ

 . ישראל עבודת עפ״י העולם שהנהגתו
: הרחמים במדת מנהיג ה׳ הוא עכ״ז

ימים תנו להם אמר י־־י׳ ההם בימים
 עפ״י [לב] ובו' ימ־ם כננד

 מחורבנה אלא צור נתמלאו לא שאמרו מה
ירושלים של

נמרי בשהמלבות .ובו׳ שלש בשנת
* ובו׳ לה טפילה פרם

 .שבסע״א דרועין בחי׳ הס ומדי פ*ש [נ״ב]
 . ומדי פרס ואח״כ . רישא הוי שנבוכדנצר

 כחי׳ שהיא אדום עד גוף בחי׳ יון ואח״כ
 . רהרגלין הקדושה לברר ונריך . רגלין
ברגייין רגלי! דיייעי עד העולם תיקו! וזהו

 ההם הרבים נימים ויהי ובו׳ בהראותו
 שמוח כ׳ עיין 1[ג״ב • יני׳

. שם ׳ש מ א׳ פרשה

 חוץ* שבעה אם- הד ובו׳ ובמלאת
 שבעה ובו׳ ושמעים ממאה

 ושמונים ראה י] נ׳1 וכי' ושמונים מאה עם
עספל נגד זו בסעודה הרשע כוונת . יום
ז׳ הס כ ואת־ מיה ס״ג ע״ב של

וחד שושן עיר הנקרא דמלכות בחיי
ה״ר
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רו ח  האדם ?קרא אנרהס כי ןנ״ב] י כי׳ נ

: מהסכמה ימין קו החכשמוס . מדול

ם י י ק וכו׳ טתוקן שהי׳ הי׳ בו מ

:הק״ס גכלל שנכללו אמר

 שהי׳ מלטד איש וכו׳ יהודי איש
חרו שקול מרדכי  כמשה נ

״ב]1 * וכי׳ בדורו  ניצוץ הי׳ מרדכי כי נ

 הוא וממנו דכיא מירא בחי׳ . משה

 שיפוע צריכה מגילה אמרו שלכך ההורה

 אמת לקמן שאמרו וזהו . חורה של האמשה
: וכו׳ קנה

וכו׳ יצשמן קודמין הרשעים
 שמן הצדיקים ׳

] ־ וכי׳ להם קודמין ב ל  צדיקים שאמרו ע״ד [

 כי .שופען יצה״י רשעים .שופען יצהיע
 . נשמתו לתקן יכול בחירתו בכח הצדיק

 . להם קודם שמן הצדיקים שאמרו וזהו
 הרשעים משא״ה .שמו צירוף לתקן שיכול

 צירוף לתקן בכוחם שאין . לשמן קודמין

 וזהו שמו על שולע הצדיק משא״כ . שמם
: והגן וכו׳ לבוראן דומין שאמר

] וכי׳ יחידי יתרי ב ל ]  יוד שם כי •
 מלשון פירושו הוא

 אחדותו על שמודה .יהודי וזהו . הודאה

:יח׳

כאברהם שקול שהי׳ אומרים ויש

.וכו׳ חדש עולם ראה הי׳
ב ל  הי׳ הדברים כל על כי כתבנו כבר 1ו

 ועליז . בראשית ימי מששת מסודר לוס

 וזהו . בחירה כעל ביד והרצון הבחילה

 עולם ראה הי׳ גו שנאמר עי כל שאמר

 שפרושו לעיל למ׳׳ש סוחר זה אין . חרש
: חדש עולם לראות מתוקן הי׳

 ריחה הדם מה הדסה אח אמן ויהי
 אסתר כך .מר וטעמה מחוק *

] • להסן ומרה לטרדני מתוקה ל ל  מי כי נ

 .הדבר בקיום רוצה בדבר להריח שרוצה
 העעם עיי . בעעם שרצונו מי משא״כ

 .אסתר בקיוס רוצה מרדכי כן כדבר נאבד
;כמן משא״כ

חצר לפני טתהלך מרדכי ויום יום ובכר
 כתמה על לשאול הגשים בית

ב1 • וכי׳ כשפים לה יעשו שלא וכו׳ כי 1ל

 .גהיפך השם צירוף זמן באותו שהי׳ הגם

 המלך שער בחינת . לבסוף היוד עכ״ז

לשאול פי׳ וזהו . החיצונים בה יאחזו שלא
על



ישראל מגילת שארית
 שלא יוחד עוד ׳*פילש - ייי׳ כה״® מל

וכל הרשע אמר 9ע״ . כשפים לם 'עשו
״ ״ ^ ץ  לן הרע כי . לי״ א

כ זה מל  גשעל 3יוש שמרדכי מה . ל
: המלכוס לשמירת

את W ויבז וכי׳ בעיניו ויבז
בכורה י!נ״בז הבכורה

 בעיניו ויבז כאן כתיב וכן . החכמה הוא
; בכורה בסי׳ ,במרדכי יד לשלוח

משת מ אמר .וכוי טוב המלך אד}

m נד

תפלתינו חתומה ה'א בטיט אם
.וכו׳ שהי׳ מה נחתמה כדם ואם . נשמעת

 ,הפנימי והחיות הנפש הוא הדס ב! וג
 מורה , חתומה הוא בדם אם אמר מ״כ
 חתומה אם משא״כ .ח״ו הגזירה אמיתה טל

̂א • בפ'ם :בגט׳ כמיש לפנים אלא איני ̂ה

י1 ר ן י ב ו י  ראיתיך כאשר וכו׳ השלישי ב
,בכורך מפני נפשי נבהלה

 יהי' .יש׳ לפניו האדם בטמוד רמז [נ״ב]
 ורוממותו כבודו מפני יראתו מיקר

:יש׳ י

רבה מדרש על סליק



ישראל לקוטים שארית ^08
לקוטים

t הרטב*( עם גדול חומש הגליון על בעצמו שכתב מה זצלה״ה הה״מ מכ״י הועתק

,שפסים 3ני מלשון הוא נציא כי ,זה וירא פרשת ברמב״ן
ר מ א מ זה שידגר לו אומרים אם זה ונקרא וכים3נ מורה ובספר המהחיל ב

שידבר לו אמרו לא ובדניאל > הנבואה שם שהוקשה וקושיא הנבואה מראה בענין
: שראה מה משרץ במגילה ז״ל רש״י אבל נ״ב]1 .ע״ש

וישב פרשת ברמב־ן
רי״ו הוא , ףי״ן לממרי׳ עומק והנה .כניו מכל יוסף את אהב וישראל בפסוק

 כולם כולל הצדיק כי ננ״ב]
 ואס הזקן יציאס גורם כי , זקונים בן והוא

 שם מסורס יולק ונועל חכמה צנועים
 אסוון כ״ב כל ונועל ,האנר דרך להשפיע

 יוסף של וארונו , ישראל יברך ב״ך בסוד
 מעסיק כח מעורר והצדיק ,וינוס הים ראה

 להציל נקרע הים והנה , סוך ים לקריעס
 ולכן ,ליעבע למצריים שנאה ולעורר ישראל
 להקרע כדי , וישנאו למה במדרש אמרו

ס׳וןודז ים

 ; חברון םעטק וישלחהו בפסוק

מעומק הנימל היסוד הוא ננ״ם

 גלוס על קענוס זיווג אז שהי׳ אהוון
 אוסיוס משלש הם אסיון הרי״ו ואלו

 . yy הוא אחרונה א מה״ כי ̂ יןק״ך
 עיגול כל כי גם , עיגול הוא אוחיוס וג׳

 ,עומק נקרא והוא אמצעיס, מנקודה חיותו
 על יצירה ספר של גמפורשים כנזכר
 ערופה עגלה שלמדו וזהו ,העומקים משנס

 , לשכם יורד מהעמק ואח״כ , ביציאתו
 אורחס והנה ,העיונים עיניהם וישאו ואח״כ

 הקענוס הוא , מגלעד באה הישמעאלים
: ליוסף להציל הדינים להמסיק , ב׳

ם מיין ננ״ב] נפתחעינים. פסוק מל ש
גרש״י



ישראל לקוטים שארית
כל ב] נ1 . לתמר זיגד פסוק טל לראוחו צופים עיניס פכל ז״ל רש״י3

 ̂ להיןשות ויש , ליהודה טצמה והפקירה
 שמשמים אלא ,צדיק הי׳ יהודה בודאי כי

 , לו הפקירה היאך וא״כ , אוהו אונסים
 רואים מיניהם ששם פינים בפחח אלא

 : אמהיים חכמז״ל ודברי , הנבואה
פי׳ נ״ב]1 הוא כלתי כי ידע לא כי

: הוא כלהו כי ידט שלו האין

 דבר הוא הגדה שנאמר מקום
 הקודש ברוח לה נאמרה וכאן , חכמה

 ונאמר ,ליהודה טלויה יהיה כאן כי ,כנ״ל
 שנאמר מקום צאנו,ובכל לגזוז שהולך לה

 ידעה ובזה ,טוב שאינו דבר איזה יש גיזה
 I זנוח בדרך שיהי׳ אך , טלוי׳ לו שיהיה

:זנוח בדרך טשחה לכן

מקץ פרשת
ובו׳. יד על וכו׳ ויתן וכו׳ פרעה ויפר בפסוק

לב]  שעל העטרה היא טבעה ו
 רברבי׳ מוא״ו זעירא ו׳ שש ובגדי ,הבריח

ת כי ״ המשנה המרכבח והוא ל  מרכבה ח
״י א'/ ה נ  מרכבה הוא הצדיק שכולל ו

 חורה ומשנה משנה סדרי וי״ו וכולל .ב׳
 ויקרא . עלי׳ רוכב והצדיק במלכוש הוא

 א״ב צירוך הוא אבר״ך . לי׳ שאזמנ׳ לפניו
 , אבא ביסוד נלבש א״א שיסוד .אד׳ך
 צפנ״ח ושם . ז״א יסוד חוך אבא ויסוד

 הצפינה מחכמה שמוציא שהטיפה שענ״ח
וכו״ן חכמה צנועים ואח כמ״ש . בבינה

 נסגלה הוא ח״ח ת׳ בחוך שערים

 המושך בחולם טך הוא פ״ע נירון£ בפענ׳יח
 המועיף והוא בחולם ייסה ובגימטרי׳ .ו׳

 שפע ומוריד 'להקב״ה טולה שהנדיק
: הצדיק הוא ונ״ח .לכנס״י

^pp יש כי [לב] • לנו ושכרו כפסוק 
 בר לשבר ירדו והם . ניצוצין רפ״ח

 צליכין ואנו .עלו רב עלב בסוד . ר״ב
 ויעקב ניצוצין פ״ו גלוחינו בכל לברר
 נחיה אז . פ״ו מספר לנו שכשיבררו רמז

: בגלוח שזב נמוח ולא
^pp בה׳ [לב] ניגותם המליץ כפסוק

הידועה



n o ישראל לקוטים שארית
ט ר׳׳ח מנש״ה^שהוא הוא הידועה ט מ בנניניס׳ נפלא דבר הי׳ חס . כספי הושב ״

ר ן ; ג ר ״ ש ל ״ ע ש ם, י נ פ ה נעשה ידו ״
: בחול זיווג

ם . לעיניהם אותו ויאסור בפסוק ש

לעיינין; אוהו שאסר כיון ״ב\1־1
 להשיב יוסף צוה ,גדול לעצבוח באו בודאי

 לשרות שיוכל והאהבה החמדה גספיהם
: ביניהם השכינה

ח ת פ י  האחד ננ״ב] .שקו את האחד ו

 נסתלק כשיוסף כי . לוי שהוא אמרו

 צדיק בסוד במקומו בנימין כיה מאחיו

 מעם בחור הרימותי ונקרא . דלחתא

 ועכשיו דוד שהלח על בדרושינו הנזכר

 שהוא לוי צריך הי׳ אתם הי׳ לא שבנימין
 שהאחד . צדיק בסוד להיות לוי׳ לשון
 לידי שבא . כספו אח וירא . ס״י בגי׳

לאחיו ויאמר .השם לעבודת ושאוה ממדה

י בכחגי ויש ״ ל ר ^ ? ם ב  שכשבא ש
 לא דבר איזה על מורה פתאום בפשע זה

 .ח׳׳ו דין מאיזה מאלקים מרדו לכן . מוב

 . יוסף להם עשה זה כי ידעו לא והס
 זה נעשה צד מאיזה . זאת מה ואמרו

 נעשה בנימין ששם לביתם וכשבאו .היחוד
 ,גדלות ביותר היחוד כדלעיל יוסף בהכנת

 במרכבה שהס דנוקבא בעלמא הם לכן
 חצ״ו הם מחנה וכל , ארגמן של תחתונה

 היכלות פרקי סוף שאיסא כמו מלכות כמנין

 שמעון צרת שמחוך וכיון ,כספו צרור וזה

וייראו; ליחוד,לכן מוכנים היו לא

 אחד זה רש״י כסב !נ״ב] . כסף הן

 שק״ו שמעתי > ק״ו מיו״ד
 לעורר ורצה ,מדוש מי״ג ראשונה מדה הוא

: מכילין י״ג

פרשת
] • יהודה איליו ב ל מו״ר אמר [

לבורא ההולך כי בער דוב

רגש
 לצורך צ״ל הכל , דבר איזה על לבקש

 הלא ,החולה על שמתפלל כגון ב״ה הבורא
ככככעעיפ



נו ישראל לקוטים שארית
ן כ׳ש ,אומרס מה שכיכה לוקין כשהרשעים ד נע־ל 1נ״ב1 * יוסף אחי באו כפסוק ^

 . הבורא לשם השפלה ונמצא צדיקים ע-ל
 בך,ואז יש הצמרכושי כל • אדני בי ו/״ש

 עבדך נא ידבר אז הבורא בשביל כשהוא
 בשביל כשהשפלה כי . בו ישר ואל דבר

 ויוכל .לכך הגון אם בו מדקדקים עצמו
 לכבוד אבל . בו ישרה שאדרבה לבוא

 ומכ״ש . ודפתח לפניו הגון הכל הבורא
 אדני בי ואמר השכינה גלוש על כשמשפלל

 אשה כמ״ש . עלי הם אדנוהך כל הלא
 מושל שהקב״ה הגם כי לעמך אדון הוא

 ובזה .ישראל על אלא אדנושו אין בגוים
 אמרשי ,וזה לקמן הפרשה לפרש נוכל

 .לאמור אלי ה׳ דבר הי׳ הפשרה בכשחל׳
 יבקשו שהם מהצדיקים מבקשת שהמלוכה

 דמי אל וכמ״ש . בשבילה הכבוד למלך
 ע״ש וימי ייןבפ׳3דמ וכמ״ש . לכם

 בבכי ונ״ב] • בבכי קולו את ויתן
:בגלוש הולכש כשהמלכוש השם הוא

 כי אשיו אל יוסך בהשוודע כשיב
 רמז איזה גהרמז הדכורא צריך משחלה

 ואח״כ .וגו׳ אבא נא הבה כמ״ש . לכלה
 וזו . להששן אושה ומביאין לכלה מכינה

ממורי שמעשי שזה כמדומה ,יוסך אמי באו

בער: דוג
. העגלות את וירא כפסוק

 , הורג במצח בא ערופה העגלה ננ״ב]
 מכני מבוהלש נשלה דמישו למלכין רמז

 עיולץ כניו הס ולכן אמלוך א.י שאמר
 פנים וצא בזה זה להששבר מקים שאין

 ששמר יושך ואש״כ . הגלוש ומשם בפנים
 הכל להחזיר הדד למלך והתעורר הבריש
 .בפנים כניס ולהדר מאשו הכל כי לבורא

 והם . לשקן הפנים מאלו אצלו ולכן
 ושברם מעורך כרעה ששלח העגלוש
 אושו נבאש וזהו ומשקנס פנים ומהדרו

: יעקב רוח ושחי ואז

שמות פרשת
לב] / חרבה האלהים הר אל ויבא בפסוק נעשה ובגאולה בגלות כשהוא מרבה אלהיס הר [

נקסן



U2 ישראל לקוטים שארית
וגומר ויסחר : אנרהם אלקי ואמיכ הנהר מרחובש מקכלש רשציה צ״רוןו לקמן

 ה׳ כנגד . סנה פפסים ה׳ באן ויש
 י׳ להס בא שמהם ושמאל ימין אנבעוש

 • נ״ה שבסג״ש צדיקים לה׳ ומכוון • מכוס

ר נסי^ ונזכר צדיקים הס׳ כנגד ה ו  ז
 מקונים ומושין . האמד גורן פל ויחי

 קוצי ש״י נאד״רא הנזכר הוא .לגן סיג
 .ב״מ בשי ב׳ למנין טלמין ושיך ונימין
 וירק גנים ב׳ ונקרא . מששלשלים שמשם

: בנשיים

 במוהיז משה משה במדרש איתא
כאןוחציב' הנשמה כי . ובעוה״ב

 הב׳ והבא והמוה״ז הכבוד כסא מחש

 . החסד ממנה יולד שהמוה״ב אך . גנים
 הנני ואמר .למלכוש יוצא הצדיק ודרך

 שושביכא הכהן והנס . ולמלכוש לכהונה
 ויאמר ולכן .המלכוש ומכ״ש . דמשרגושא

 מן לפרוש נשליך של הלום שקרב אל
 בסוד בשלה להיוש יזכה ואז . האשה

 והמקום בזוה״ק כמ״ש אישאלקים.
 שסארש אדם [ח״ש] הוא להיוש שליו שעמד

: שליין לקודש לייחד

 . אביך אלקי אנכי .פסוק על שם

הלשש שמרם הוא אביך אלקי [נ״ב]

 .יטבא״ל מ״ה יי!ז5 א״ל מהכי״ט
 מ״ה . דמישו מלכין הז׳ לשיקון לקחש

 שהוא לו שאמר כיון ,ב״ן ״ n״D!ימגא״ל
 ב׳ ראישי ראה השם ואמר . אלקים איש

 ב״ש_מ״מ. שהוא .הלל הב״ן לתקן ראיוש

;השיינין אורוש והם שנפלו השרמין . ר״ד

ם  ישראל גני צעקת והנה .פסיק של ש

 השפילוש כל כי ע״ב] • איי באה

 שומש והקב״ה . כמלוכה למולם נכנסים

: באה וזו ,שפילה

ם  . שלחתיך אנכי כי .פסוק של ש

[ ב ל ה׳ אנכי לומר הזמן הגיש [

: שלחתיך זו ,אלקיך

ם  ,ישראל לבני תאמר כה פסוק של ש

 טל מורה בראשון כי הרמב״ן כשב

 אוזיפש אמא כי ונ״ב] • שלמה מכמש

 .נפקין כמדא שאו״א אך . לברשא מינהא
 מממש כי . הדבר את שמר ואביו כמ״ש

 השמשונים. השולמוש להנהיג לירד שצריכים
 של יורה ובזה פילאין מאו״א לקבל צריכין
 ״בן בשבונ״ה שמים כונן כי אלקיס מכמש

. ל״ס שס״ה י״ה שם שמי וזה . וב״ש
וזכרי



שארית
רמ״ח ו״ה. עם חכרי

הארידד
מ״ע

ם י ט ו ק י

כמ״ש

ל ^ ^ ר ש 113 גזי

ד ו  על מורה והאל״ף , שם הרמג״ן 3כה ע

 יו״י שהוא הגם כי והיחוד קדמיה

/ וגופו א׳ מספרו  על אוסיןז [ג״ב]ואני א
 דשם ו׳ מספרו א׳ שנשם הא״ה כי .דבריו

ה ״ י ו  אפשר אי .קדושהן מחמס כי . ה
3כה לכן . מספרם אלא לרדה להם

ל ד י י א ן כי ה ״ ה . עולה י ה ״ י ה א
ם שיצאו . אמה החוסמס והן ה ישראל: נ

ף ו  הם ננ״ב] • בקרבו שמי כי ט״ש שם ע

ה צרופים הנ״ד ״ י ו  הובא . ה
לצרף דנים והם . אורה שערי בהקדמה

י ב אי א^יי! !“ל ״ ע  קדושה ל
: משולשת

ש ״ מ  קמצוהו להכין שם ו
וירא פרשה בחיי

בינינו עיין

ש ״ מ  אלקי . לעולם שמי זה שם ו

 שהם .אלקי אל הוא ויצחק אברהם

 שם הוא יעקב אלקי אבל .שאומרים שם

 דרדר ולכן . בזיכרון רק זהו . יה הוי

 וזה בהיכל מדורה י״ה1ה כי • חסי
:ביחו

| ב  . משכנתה אשד, ושאלה .פסוק על ש

 מנהא אוזיפס אמא כי [נ״ב]
: לברהא

. לי הניחה ועתה פסוק על

 ועפה שכחב [נ״ב^כמו

 הנימה הקב״ה אמר וא״כ . השוגה הוא

 אפי ויחר . הרוגז לי מנייח שתהא לי
 אח״כ . רע דגר עושה כשהאדם כי . בהם

 כמ״ש כן עשיתי למה בענמו מהקועס

שהם . ואכלם . בפניכם ונקעוחם הנביא

תשא פרשת
 גדול לגוי אוחך ואעשה . לשוב בי יחשבו

 השובה יעשו ישראל שבני שתפעל כיון
 הבין לא ומשה . דבריו כל נתקיימו וכן

 אשר אהי׳ בפסוק כמו . השם דברי
 וינחם ואח״כ .וגומר ויחל לכן . אהיה

 שיהא בלשון .דיבר אשר . הרעה על ה׳

:רעה כמו נראה
שס



רקוטים שארית
בן ̂לך משה אף ויח- פסוק טל ש .ונו׳ ויי

 דואג אינו דכר רואה כשאין כי [נ״ב]
 ובקדושסו .ישראל כעד סניגור ונעשה ,ל׳כ

 כיון אכל וכקדוששם כלוחוש הנס העמד
 ואז , הסניגר נסשלק אז , וישר , שראה

 , האושיוש ופרחו , הלוחוש קמשש אזל
 ונדכ שאהרן והגם ,מידו הלוחוש נפלו ואז

 להעמיד כקדוששם החזיקו והזקינים ואכיהו
 להעמיד ככוחם הי׳ לא כלוחוש הקדושה
 היד וזה ,נכחו הי׳ כעצמו ומשה , הלוחוש
 כאור ועיין , הלוחוש ששכר החזקה
 והשם , ע״ש מלכי לא כי כפסוק , החיים

ש ״ כ  ״כח רמז"ישי וזה לבי הפך הוא י
כמ״ש ,״י״כ״ש / השם ר״ש , ׳׳ששברש

:והק הארידל
ם  I חטאתם תשא אם ועתה ,פסוק טל ש

 ששא אס אלא אם א״ש [נ״ב]

 ,כרצועה לאחוז האס שרגיל כמו ,חעאשם
 אז ,לכפר האין מדש לזה שצריך ,אין ואם
 ישעורר נא,וכזה בממני ,נפשי מוסר אני

: לכפר האין
 שלא עלי יאמרו שלא רש״י כשב

 ויהי [נ״ב] רחמים. לכקש כדאי היישי
יכול שאין מנהיג שעשה יש׳ שמו ילול6

ישראל
: רחמים לגקש לעמוד

. לך והנחותי ילכו פני כפסוק שם
ב] ל  שיעבדו היינו , פני כשילכו [

 אמר ומשה ,לך והניחוחי בעצמי אז אושי
 שעלינו אל מ״מ ,הולכים פניך אין אם הגס

 ובזה ,רחמים שהוא הדכורא מז״ה,ממדש
 שאין הגם ,עמנו הולך שאשה חן מציא׳ יווד׳
 בשוב הולך כשהאדם כי ,לפניו הולכים אנו

 אכל ,עמו הולך אשה כתורה שעוסק גוי הלא
 עמנו שלך שאסה העם מכל נפלינו יהי׳ בזה

: מ״מ
 כשהאש כי .עמנו בלכסך לפרש יש עוד

מבנו, לפרוש לו אפשר אי אז הבן אוהב
 מפלא שכולך מקום ובכל בבנו מחשבותיו וכל

 : בנו ומתפאר מפלא הקב״ה כן ,כבנו
 אני , ארחם אשר אש ורחמשי בפסוק שם

 ואחר הבריות על לרחם רחמים לו אשן
 והכל ,כמדה מדה הוא נמצא עליו ארחם כך

:הש״י מאח

ואתחנן פרשה
 ברמב/ עיין [נ״ב] החיילות, אתה אלקים ך•׳

 הדה על דרשו והספרי דרש״י נראה
:בדין הרחום שהוא , אלקים בניקוד



 »5 נח ישראל לקוטים שארית
.הזוהר pטגלי בעצמו ההט טניק העתקה

לך סדר
מני׳ למיפק דזמין ל״ו שורה ע״ט דה

ב] ,דוד ל  הוא ואס של ח׳ [
, ד׳ ג״כ הוא לוס של מ׳ לוס של ו׳ .ד׳

: לדוד רמז
 לסמרא דא מסמרא י כו שורה ע״ב
לב] . דא : בה״מ עד ה״כ3מ נ

ה  בץ דנשגה יצה״ר דא י״ח, שורה ע״ב פ׳ ף
מ • מייביא אמון ל  הילה״ר גמשל כי נ

 ליווי לעשות צריכה דזונה הגם . כזונה
. לה לשמוע שלא רוצה היא מ״מ . המלך

:בינם נשבה חיכך לה שנשמעין והרשעים

ף  נעיל הוה ים מצר .יט שורה ע״ב פא ף
ב] לימינא ל  הוא ים מיצר ושם נ

 מוליך ושם .דמסד שם הדוקנא מיצר
אחגלי׳ ומשם . חפארחו זרוע משה לימין
 כמ״ש ידעחי עחה וזהו . לשרה וסיבה יופי

 כי .אברהם מגן ומוחמין . לקמן הזוהר
.קדמאה משקוני הנמשכין אל ג׳ כוא מגן

גי׳ הויח י״ג הם מכילין י״ג נמשכו ומשם
:פ״ב] [לקמן הנזכר אותו וישלמו וזה ,שלח

דף

ף . סרי דתמני כא שורה יךן ף
ב] ל  יה״ודכללין צירופים הם [

: בצדיק
ב כ ף בז עלאה/ ד/ליובלא שורה ד ל  וזה ו

:בו נ׳ .נבו הר
ם ח ש לב] דהמנותא, ברזא י  יה״ו הוא [

: באחד ונכללין יה״ו אלקינו
ף  i הוא דאקרי סהימין כל ג׳ שורה ך

1[ ב  הסכמה כי מקומה ידע ל
:עליון למלך סכנת

ר ד ח ס נ

א ת פ ס ו ת  בתרין דכליל סד .סב דף ב
ב בגדיהן!  וא״ו הוא I ל

 בהאי לעיל כמ״ש ההין תרי בין דכלל דהוי״ה
:ע״ש מיין אינון ומאן ,הג״ה

ף ן ך  איהו לשבחא לאו ויקדש .כו שורה ס
ב . הכא ל תהי׳ לא כמו אלא 1[
: והבן קדש יהי׳ ולא קדשה

ף  מסאבא דרומא ד,אתערותא שורה ך
ב]1 . קדמאה דנמש  כנען ל

 ובזה .הקדמוני נמש שהוא ,עכ״ן אותיות
:הכנען בזה המאמרים רוב יוגנו



שארית ̂!6
ף  אין טד לטילא טמיקא יא. שורה פד ף

 מפקא אור ה׳ כמסד כי נג״ב] • סוף

ק ל ה.ו  נקודהמכהר הם דל״ח ביהוד מכינ

 כפומא אסגלי׳ החסד ואח״כ . חסד טד

:אל ביס טד דאמה

ישראל לקוטים
.כצ״ל יהו״ה יה״ו י״ה י׳ דא ט״ב נ״ב]1

 סולדין כו׳ קדמאין אחוון אח״כ וז״ש

:ק״ל דלהון

ף  ממשחא קב״ה דאטיל • כי שורה פח ף

□ י טלאה  בשם אסחלף שמן כי נג״
:ט״ל במילוי יה״ו גימ״ בי״ט

 צפורה וסקח הה״ד . כג שורה עב צג דף

נ צר  .מצפורה צור לקחה ב] נ

: מילה גימ׳3 פיל ואשסאר

ף  ביה לגלי טי#7 משוס .כז צה׳שורה ך

 מכסר ב״ב]1 • קדישא כחן־א אח האי
ק . ספירוס ט׳ יסוד עד : טוב נקרא ל

ה  יהי׳ כה דכסיב היינו ה׳. שורה ע״ב צו ך

 של הלמד כה האי כי ׳[ג״ב] .זרטך
 הלמד כי . בחופה כלה נק׳ טליון מגדל

 בטטרה כסר להם ולטשה ו׳יה של חופה

:אמו שטטרה

ויצא סדר
ף  בסוף בהשמטה • ויחלום ד״ה קטט ך

;ק״ל ט״ב .כו׳ רש״י ססח ד״ה .סספר

ויחי סדר
ף  ג׳ צריכין בהלילא י ט׳ שורה רלד ך

וישראלים, . צדיקים חסידים דרגין
:הלל אחר שאומרים יהללוך הוא ולבז

ף (שם)  ומובל דכסיג • בי שורה רטו ך
 חשידו רגלי ג״ב]1 .רגלו בשמן

 מזה רגל הל נגד שטומדח נוקבא הוא

 אססיים בדכר דאהי (וטלמא . רגלו שמן

מו): שמנה וכחיב מבנים, נקרא ולכן לח

ן ב  שייפא האי ביה דאשסמודט .לו שורה ש
ז ולאיסרסוןליה. ב ל  זכר דטיקר נ

 לא לי׳ דמסרס וכיון . להשפיט הוא
 . חמים והי׳ לפני וסוד .זכר איקרי
 כסוד להיוח ראוי אינו שמל דקודם היינו

 . שלח בזוהר כמ״ש .למל׳ להשפיט צדיק

 .שלח בזוהר וטיין . חמים נקרא לא וא״כ

טר כיון ויוסף  לטלמא זכה הבריח מ

: דדכורא
ם שייפין כל טביד דאיהו .טז שורה ע״ב ש

, ליה לאכחשא בעי ולא דכר
׳הייגו



רקוטים שארית
:לסרס היינו ננ״ב]

.נאוה ומדברך דכסיב היינו • יי שורה
נ׳ ואנוהו על פירש רש״י 1נ״ב1

 שאגיד פי׳ ועוד מקדש לי׳ אבני א׳ פרושים
 לא כי . שובים כאסד ושניהם . יופיו

 . לחם מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיסי
 בא שהלחם עד ויופי׳ בקושי עומד דאינו
 מצערך וקול נאוה מדברך וזה . לפניו

 . שפר אמרי וזה . לקול דיבור . לדיבור
 נפיק דמניה משופר . יוצא השיפור׳ שמשם

:קלא

.שריא דרוחא לאתר אשיא כד שורה שם
 הוא ה׳ נעשה וא״ו דהוא י״ל 1[נ״ב

 . ע״ש ש״ע תיקון בריש כמ׳יש הבינה
 יוצא ומשם .ותבונה לי״ס אשפכגי והאי
 אותיות אכרז . באמא אכרז וז״ש . הקול

 לכן שמצא כיאין מחשבה והאי . זכר א׳
 רוח כי שרמין מילין לאפקא לדיבור מדבר

: רצון פי׳

 שפר אמרי הנושן וע״ד • לב שורה שם
 אהקשע לא נוקבא כי [לב] .כתיב

 סיומא והאי . דדכורא מיניה דידעה עד
לאילן שדומה . אתרוג נקרא דגופא

m גט ישראל

:הדעס עץ הוא ולירק

ף  .עלאה יילמא לאחזאה • י׳ שורה רמז ף
ב] ל  כונן כי בינתה הוא ויבנהו ו

 דכונא יומא נקרא ואברהם .בתבונה שמיס י
: לז״א בינה בין השד והוא יומין

ה ר ו ]1 • הפקודים כל יא ש ב  זכירה ל
 והיה . לנוקבא ופקידה לזכר

 . באשלמושא שיהרא קיימא שלמה בימי
 .יחד כללם לכן .שוין והיו .לשמשי׳ וראה

. אמור פ׳ בר״מ כמ״ש

. לעילא דכשיב עין ההוא • יט שורה
ב ל  שדנה עין נק׳ המלכות 1נ

 מה אנא לדיין ואין סנהדרין בע׳ עולם
. רואות שעיניו

 לאשר אשר האי ימליך דלא לג שורה
ל] . אחרא ל  ניאל לקבל דלא נ

 כנוקב׳ כי ר׳ דאחד מד׳ יהי׳ שלא אחר
. עזר היא

ן ר  זאב איכו ומזבח • ובז כו שורה ע״ב ^
ב . בשרא אכיל דהוה כו׳ ל  אזוב 1[

 אוכל והוא שבמלכות יסוד הוא בקיר אשר
• קודש בכר



ישראל לקוטים שארית118
ף  אקרי דאת עלמא • ט׳ ע״בשורה רטט ך

 כמו הוא גלים א׳ פי׳ ננ״ב! . גלוים
 וז״ם . מצינה דנפקי הג׳ שהם וגליו ים

 הוא הצ׳ ופי׳ .הג׳ הוא הל כי חלים חלי
מצינה ונחה מאמא יחום הוא יוסף כי

 צרכא! וק׳ פ״ז יג״ל שם ו3 ונטשה המצופים
:מלכ׳ שיהא למ״ם

ה ר ו  דטתירו [אוריישא] צחדוח^ כח ש
:דעחילו אתרא [נ״ב]

שמות סדר
רהיכין ישראל «י , לא שורה פ״צ ל דף

 כי דנוקצא רהיכין יטקצ ועם• מדכרין
 ולכן צצצל הוי וכן . נוקצא הוא עקני׳

; היה היה אמר

ת  רומא נפיין דמתמן • כי שורה ג ד
 לעיל כמ״ש [ג״ב] • כולה לאשלמא

 צאצא מהחלה הוא רוח דהאי פ״צ רמ״ו
 ומשם מגרון דנמל לאמא נחיה ומשם

: לי׳ נהק

 ישראל צני דעם .מ׳ לט שורה ״■־־. ״ דף
 סוצרים היו שהם פי׳ D נ1 • הוו
 ורצו אחר שר כמו הוא דלעילא שישראל
 אלקינו יה״ו הי׳ הוא וצאמה מ״ו להשפילו

כל יחצארו וצזה . צא״ס אסדוה והוא

 אני כי להראות רצה והקצ׳יה הפסוקים
:יה״ו

עלאה. ימינא צסמרא אלעזר ע״ב• בז דף
 החסד שהוא ן אצגיח שם הוא ב! ננ

 גי׳ הוא מצועין חליסר כפקין מ״ב שם של
 מדבקץ ונחתין סלקין ומ״ש . זה שם של

 צחצלי׳ חד כל דעיין וזה .צנוק׳ א דז הנה
 ש״ו ככלל חיים עץ של בהקדמה ועיין

ו שעשה ת :ר

 לארבע נפקין יאורין אלף • נ׳ שורה
: צבאוס ד׳ הם ננ״ב] • סימרין

ת  יאורין איהון בין אמיל דא .ז׳ ו׳ שורה ש
ב! .חויא ואישעגיד ל הדינים הל כי [

מקנלין



שארית
 :נה״י מאילו מקבלין

ה מסקשמ . ׳5 שורה בתוספתא מ  מ
. כלים דשמכה לןישוסין

ם ח׳ הם ע״ב] די :כה״ג של מ
 משכינסא מסלמין דא שורהז׳.

: ביוה״כ הוא ק ננ״ב] . עילאס

ז ! ואולידס. הוס מדא .שורהכו ע״ב כט ד
 ודמס זו מכה יצאה מדמ<ז כי ב] נ1
 וז״ש . כולהו לאדרין וממפשנג א׳ במקור׳

:מינה שיש ונפקי

ף  אילץ ושרץ . כה בד שורה ע״ב לא ד

אצבמאן, בחמש חד באשר הוו
 שבו מאלהים שניכם וגרד דבר כי ננ״ב]

:אושיוש ה׳

ה  קדמאה דאדם נפשא דא . כ׳ שורה נה ד
 שיה הנק׳ חכמה שהוא ננ״ב] דכלאי

 : חיה הנקרא נפש וזה
pjyא. וארוממנהוע״נ מל  בכשר, נלב] ב

 הרגה כמ״ש יחידה שהוא ליחדא וזה

 אש ולאהבה וליחדך וזה בשיקו?ים מזה

: שמך
ף  בנו-ש ששי לטלוקה כד״א י׳• שורה נו ד

! .הב הב ב ל וכן . שריפה לשון [

̂^9 ם ישראל לקוטים
כשששש מלוקה כי טוד . דמלכושא דינא

 מה כל וכשחושכין .נופלש בדמים ונשמלא

 הב הב ואומרש . חורב דרך יורד שששש
 לכן .הגיהנם הוא וכן . משמלאש שאינה

 שפט נוטלש שמשפטש כיון קדישא מלכוש׳
:אחר

ף  דאיהו דקוב״ה שמא כ״י שורה ע״ב פח ד

 כ״ז הם סטרוי כל .סטרוי מכל שלים
מ׳ שמוש ז כ והם אושיוש שמטשי כן שבש. מי

:מפשעווארסק משה מד
ף  ורבים אשמר והא .ח׳ שורה ע״ב קה ד

 כי [לב! .יקיצו טפר אדמש מישני

 ולכן .בקול אלא להקיצו אפשר אי הישן
 לשון הוא אט״ד לצירוף טפר אדמש יצרף

 מש הם לפמשר הקב״ה דהיינו . שאדט

 והם . טולס לחיי שזכו דהם שיקוצו פר

 ששש טפר הוא וזה . לחרפש יהי׳ זכו שלא

: הצדיקים רגלי

ף ליה אשייהיבש מטה ״ לב שורה קלג ד

מטה שיהא [לבז .לאששקנא ליטקב

טרביש שפלש ואשקין שבטים בי״ב שלימה
לשקנו יכולים היו לא הדינים שוקף שאז

: חוב וקבטו שלימא יטקב אלא
(רה0
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ה ל ו  שהגם . דוד אמקץ שלמן .לג ש

 נגד fr קמנה בנקודה שהיא

 לשלמן לנחש בההיפוך שאוחזין צוררי

 ויצחק .גמור בפרצוף מלכות מיקן ואברהם
:ודוק פפ״פ להחזיר אלא פעל לא

ף  מרזא ונפקי .ל״ה שורה ע״ב רכז ך

:דצניעומא בספרא עיין נג״בן .דאלף

ה  אגוז איקרי וע״ד .ט׳ שורה ע״ב רלג ף

] . אוקמוה והא ב ל  גו אז צירוף [

:יחיד הוא דגפנים

ת  נחמו דאלין בגין .כ״ז שורה ע״ב רנד ד

] .ואחענשו אלין בדרגין ב ל  מיין [
:ע״ג צ״ב דף בפע״ס

ויסרא סדר
 ממלא אפיק מפוח .י״ג שורה ע״ב לט דף

] [נ . רעוחא ומכוון  מפוחין כי ב
 ממחיק •המגולים החסדים ושם נה״י הם

: צבאוח בגימ׳ מפוח .הג׳

 שגפ״פ חורה • ל׳ שורה ע״ב ם׳ דף
. פה על דקיימא אחרא חורה

[ ב ל  הגבורוח יוצאים משם דז״א פה היינו .[

:הנוקבא מקבלח ומשם בפומא הגניז מדעח

 .דעחיקין עחיקא חאנא י־ שורה קכח ףף

1[ ב דצניעוחא בס׳ נחפרש זו חוספ׳ ל

־ דל האר״י בדברי

וי
 בסלסלא וסלסל ל״ה ל״ד שורה קלא דף

 קדישא בדיקנא דמלכא דחיקונא
] .יחחקנו היאך ב ל  חקונא יחקנן פי׳ [

 משם . מחיק בחיקונא פחח לכן . דז״א

:זעיר חקוני יחקנן

 לאו אי יקירא אבל .כ״ה נ״ד שורה קע ךף

] בה אשחחף כסילוח דאשח ^ ב ל  פי׳ [

 . מהחסדים יחירה במעלה הם שהגבורוח
 .מהגבורה יונקח כסילוח דאשח משום אלא

 כשיבא אבל .בשלימוח ואינה קל הוא לכן

 חהי׳ .מהארץ יחעבר הטומאה והרוח משיח

: פינה לראש
דף
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 חיים מיס גאר שורחל״ב ע״ב רא דף

[בכנס״י כנא אוקימנא הכי  טיץ ב] 3.

ו גדחש צ״ב דן! נפט״ח ״ ח ר

ף  רגיטיה ישראל רובט ט״י ט״ו שורד. רד ף

. בריס איהו .דישראל מדיח מן
 ,חו״ג ובין .חו״ב בין שמכריט מפני ״ב]3נ

: מלכוה טד ומכשר • נ״ה ובין

ף  טולה כן הכסא ,ל״א שור״ ע״ג רעג ך

] . הא הוא כוס בגימ׳ ב ל  כוס [
 .דכורסייא דרגין הוא כי .כסא ה׳ בגימ׳

 כוס וזו .מ׳צפ״ך בה״ג בינה מר,ק ובה

 י״ה. מלא אלהיס והוא י״ה שהם מג״ר מלא
 גבורוה שהם . מקרקט להגביה וצריך

 הם וטפס ,משכן דבקרקט טפר . קשים
 מסוד ,בו טיניו לישן וצריך , קדושה הג׳

 טשרה וזה , להמחיקה הטדה טיני הסכמה
 בפירוש וטיין , בזה וטיי; , יוד דברים

י ״ ר א ל ה  והנה , בראשיח בפרשה ד
ה של דה״א כמו ״ י ו  בגוה זו״נ סללה ה

, ד״ו כוללה אחרונה ה׳ כן ,ד״ו שהם

 ,דכורסייא דרגין ושיה ,הכסא רגלי ד׳ שהם
 סוהרין אין זוהר שמאמרי הבין ובזה

:לזה זה

י שורה רעדע״ב דף כ /  שופט, אלקים ג

,ו׳ ו׳ ירים וזה , הא הא ישפיל זה
1[ ב  .במילוי ג״כ ויו״ד כחר כ׳ הוא כי ל

 שופט והוא . וא״א טהיק נגד כהר כ׳
 הם .ה״ה ישפיל וזה .להמהיקו אלהים

 דדכורין .כצ״ל ו״י ירים וזה . נוקבא דיני

ו לנוקבא ממהיק

 בצדיק בידם פיפיוה וחרב י׳ ט׳ שורה

טיין כליל טלמין חי  ח״יברראן.נלב]

 פיפיוה שזה המטה שטל ק״ש בכוונה בזה

ה הוא ״ י ו ה  והיסוד לחסד נוטה והח״ח ב
: לגבורה צדיק

ף ב .אבגית״ז א׳ שורה ע״ב רפ״ב ד ל  כי 1[

 ל״ו הה מאבגיח״ץ לחוץ מ״ב השם
: הראשון משם חלויין וכולם אוחיוה

ק י ל ׳ ס ג ל ה ר ע ה ו ז :ה

̂׳^saווf3Esל׳^־— י -ssם

מי



ת »2 י ר א ל לקוטים ש א ר ש י

הטודרה ידו בכתב ♦ תיקונים על הג׳
א נ ו ק י י ד* [מיס] : וננשיץ סד ת  נ

מן' מיויא נהיכצא דס1נק

 הי״ס שהם דאגא הסחנוח מ״ש שהם נקודוס
 והם דז״א רוח דאילנא שקיא שהם באמח

 הוא וגן .לז״א מחכמה מה כח מ״ה שם
 .חוזר אור סוד הם והנקודת .נוקגא רוח
 ,אגנים ונק׳ מז״א שהם עם נקיגס נק׳ ולכן

 לאו״א בן גסוד [ח״ח] מעלים וכשישראל

 לאחר לן דזרקין וזה .שלהם הרוחות מעלים
:מחמן דאהגזירח

כללאדאחוון איהו ,ונפשא כ״ז תקוגא
. דגופא שסופא ואיהו

 וחגן .וזו״ן דגמה ז״ח הם אוחיוח כי נ״ב]1

 החגין ומחוברים הנ״ה והם . בג״ר הס

 דאבא הז״ח . רוח הם והגקודח .באוחיוח

 לקמן וז״ש .ואוחיוח גוף מקרא לז״א שבא
 דבראשיש ב״ב שנכללים אוחיוח הם משכילים

 מ׳ הוא בהיכלא נקודה ראשיח בינה היא
 נק״ [ח״ח] עילאה יוד הנק׳ דאבא שחחוניח

: באותיות שנכנסים נקודה

1 א ^0 ג ו ס י ג ת ״  יי נהרין ומחמן ,ל
□ .בשמאלא ל עיין [

י כחיבח ר״ה בכוונת י י ר ו : זלה״ה מ

א נ ו ס ת .וכו׳ אצבעין תלת , לה ב
־• דמג״ת גבורת ננ״ב]

ם  דנ״ה גבורת ננ״ב] . אינון וחרין , ש
: גופא כחד והם

ם  כי ננ״ב] . אוריאל איהו רזיאל , ש
 זכריאל נק׳ ביסוד ח״ת כשמחפשפ

 חמם נק׳ ושם .הזכרון ספר .הזכרון יום
 .החכמה מצד קודש בריח באות חתם פמו
 והוא . דחכמה מסערא חתם לעיל וז׳ש
 יד ונק׳ אמה בפום המתגלות החסד מצד

 כותבת ויד הגדולה יד דז״א הח׳ עילאה

נ החזקה יד הוא

א ג ו ק  ב׳ כו׳ קדמאה היכלא , y ת

 אורייתא דהוה אלפים

:אבא חכמה דהוא [נ״ב] . ממירו

ם ] . שלמה חכמת דא ש ב ל .מלכות [
.היכל אוחו של החיצון גוף נק׳ וזה

:הרי״ה אותיות ד׳ הוא הפנימי גוף כי

ת ל ס ם ח י נ ו ק ת ה ל ע ל  ה

רקומים
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:כדפוס דד באו לא איער זצוקלל״ה הטחבד מד,דב שמצאתי תהלים על ללןוטים
:ד פסוק .כג קפיטל

 רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי |(בן
כסכי3 ♦ עמדי את״ה כי

ש ד ה י ס ל א פ ר ט ס ו א כסוג מ
ה שם כי ״ ת  ופי׳ . ע״ש המגי! כוא א

 . לעולם כהן אסה כמו המסד הוא אתה
 שאנו מה הוזםד עיקר כ״ע רבומי וכמ״ש
 וכתבנו .את״ה בלשון ית׳ לשמו לקרוא זוכים
 המה ומשענסך שבעך . במ״א מזה

 כמו הוא שלך שבע גם סי׳ . ינחמיצי

 שלפעמים . לצרכי והוא . המשענת
 אפשר אז . מלמעלה יורדים כשהחסדים

 צרין לכן מהם והאומות התיצוכים שיונקו
 . וצמצום גבורה בלבוש אותם להוריד

 יתפרדו ואז במזה מדה נותן כי ולהראות
 במ״א מזה כתבנו וכבר . און פועלי כל

 שלא קודש ושפע מגן הוא הנדקה שמעלת

 שסיים וזה . ע״ש עמו לישראל רק תתפשט
 עיקר, זה כי .צוררי נגד שלמן לפני הערוך

 בשמן דשנת . הגבורה במדת שלך הכוונה

 וממשבתך הראשונה כוונתך הי׳ שזה .ראשי
 .אמרית מראשית ומביע וצופה . הקדושה

דדוד כס״א .רויה כוסי לנו. ומסצתלהעיב

 תמיד הי׳ ״ה דהמע .כי לוגין רכ״א כילב׳
 על לכיות נימש ומסוכן מבנ״א נרדך

 וניתמזק והולך בכפו נפשו שם הם.וגי״ז יד

 באהבה הזכה במוזשבתו השם בעבודת תמיד

 ותשבחות בשירות הלב בשמחת . רבה
 יהרגוני אם מה בחשבו ממש מס״נ עם

 לעמוד שבשתים לאבי לחזור צריך אני ג"כ
 ר״ל , לכוסו האר״ך המשיך עי״ז ,לפניו

 החסדים הם ,אר״ך בגי׳ ורויי׳ה ,לבחינתו
:דארי״ך גדולים

:כה קפיטל

ף ן ף  מוסר שהי׳ • א״יא נטשי ה׳ א^יך ל

 אשא ולזה ,שמו לקדושה נפשו
 , ה׳ אל נפשו כל משיב שהי׳ ,ש״ב בגי׳

 ״ה5דהמ? / לי אייכי יעללי יאל אבושה אל
 , בנפשו ידקדק שלא ית׳ ממנו מבקש הי׳

 , מוצה אותו ישליך ולא .לקבל ראוי הוא אם
• לי אויבי יעלצו אל כן ובהיות

:כ פ׳ .לא קפיטל

 , ליראיך צפנת אשר טובך רב ״מה

 כל כי , ברישא כ מ שס
׳ עליון מעולם מקבל תחת עולה ,ראש

וכל
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 הם ראש אוחיוס 1ולכ דין הוא מקפל וכל

ם שמוח י ס ל ׳  אוחיוח וראשי , כידוע א
 שהוא ,אצ״ל ר״ת ״ליריאיך יצפנח ״אשר

 שגשם ידוס בג׳ ונאחז , הבורא אצל

ב ״ :העליון בעולם מ

J יא פ׳ .לל קפיטל
 המשכוח שהם • ליידעיו חסדיו משוך

 הצורך לעס והאור חסדים

 משה מימי כמו אפילחם להאורה בחשכוח

 לשוק הרגל המשכח וזהו , ירמי׳ לימי

 כי , יו״מ הוא ורגל .החמחונים העולמוח
 יו״ט הוא ניסיו שמפרסמין הזאח בפח
 ומכלים מהרגל יוצאים והן ״ העולמוח בכל

 מן רגל שחכלה וזה , עליון לאל ונכספים

t השוק

:ט פ׳ • מ קפיטל
 שזה • חפצתי אלהי רצונך לעשות

,רצונך לעשוס שרצוני בוודאי
 לשמור ,מעי בחוך וחורחך העיקר אמנם

 לכח החפשעוח לחח ולא במעי החורה

 מללכח יעכבוני שלא כדי ,שבמעי המשאוה

; אמת בדרך

ישראל
:ו פ׳ מז קפיטל

ה ל  הדינים כי • גתרועה אלקים ע

 מל ולקטרג להתעורר כשרוצים

 ממדריגסם לרדת מוכרחים הם ישראל

 רשעה לעורר שפלוש בחי׳ אל ובא , בקדושה

 כאשר אבל , חלילה ישראל טל ושנאה
 ונהפוך . החסדים עם ומסכימים נמחקים

 לגזור , לטובה עלינו ושרים מלכים לב

 ונגבהים הדינים מחעלים אז טובוח גזירוס

 אלהי״ם עלה וזה , הקדושה אל מעלה

 ע״י דהיינו ̂ בסיועה , דין בסי׳ שהוא
:הש־פר

:ו פ׳ מט קפיטל
ן ן  העבירוס על רומז • יסובני עקני ^

 נוסן ולא ,בעקביו דש שאדם קטנים

 קשים יוסר הם , עליהם לשוב לבו אל

 הם שלבסוך / עבירוש משאר ומרים
 לעבוד אוסו מניחים ואינם ,אוחו מסבבים

:הבורא אח

:נב קפיטל
דהמע״ה כשהי׳ • לדוד משביל למנצח

 מסתכל הי׳ , הבורא אח עובד
בהמשכיל
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 ככפבים מ״ש ידוע יח׳^ המלא הוא , fo המשכילו בהמשכיל

;ומשכלו מצידו ;ה שאין לומר

ב: •פ׳ נח קפיטל

 כשהיפי ר״ל .תדברון צדק אלם האמנם

 מכלי שנשארשי , אלם כממלוש
 צדק לדבר יכולשי אז , לדבר וחוש כח

 יצאה נפשי ואמר , יש״ש הבורא בפני

 נהבורא והששוקה הדביקוש ע״י , בדברו
 עלה כן ששוק בש״ס נרמז וזה , יש״ש

 למעלה במחשבה עולה כשהאדם , במחשבה
 מוששק הגון£ נשאי בהשי״ש עצמו ומדבק

:וכנ״ל הזה כאלם

J ה פ׳ • סא קפיטל
 שגם היינו . עורמים באהליך אגורה

,עולמים באהליך , אגורה אני
 לי שיהי׳ פי׳ ̂ אורם יהלו לשון אהלי״ך

 היינו , לעולמים מאיר כשאשה חלק

 שיהי׳ > סלה כנפיך בסשר אחסה , לעולמוש

 על המכסה , כנפיך בסשר מחסה לי

 אני וגם החיצונים ישאחזו שלא הקדושה

:בזה אחסה

:יב פ . סב קפיטל
* שמעתי זו שתים אלהים דנר אהת

125 סג
 עשה המצות _

 לא והמצוס להקב״ה להתחבר הכל הם
 ,השחגרוש המקלקלים הדברים הם שעשה

 , לגוב״ה ידיהם על להשחבר יוכל שלא

 אושיוס ועביר״ה , צוושא מלשון מצוה וזהו

 דבר היא כולה השורה כל נמצא ,י״ה עבר

 הוא אלהים דבר אחש פי׳ וזה ,אחד

 ששים , להקלה להשחבר אחד דבר בשביל

 ,שעשה ולא עשה מצוש הם ,שמעשי זו
 אנכי במצוש נכללים עשה המצוש כל נמצא

ה אל בהם לדבק כדי שהם כמ״ש ל ק  , ה
 דברים שהם ,לך יהי׳ בלא נכללים והל״ש

ה מן ומפרידים המפסידים ל ק : ה

: פג קפיטל ב ׳ פ •
 המזמור . אשחריך אתה אלי

 יהודה במדבר בהיושו אמר זה

 אפילו , שאול מפני בברנזו , צרה בעש

 שחרות עש והי׳ , שעבר מה עליו שעבר

 ס׳ פני שיחר אעפי״כ , עיניו נגד וחשך
 P וגו׳ נפשי לך צמאה ואמר , עזבו ולא

 מכל משכשע שהי׳ פי׳ , חזישיך בקודש

 ה׳ אל נפשו בצמאון פגעיו וכל , צרותיו
 ומשקו , התלהב כי בעצמו הרגיש אשר עד

סועד בימי היותו כמו בקרבו קדמה לה׳
וימים
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נקודש כן אמר ולכן . הקדושים וימים
 בצמר הרגיש שלא גטצמו שמס כי . מזיהיך
 כמז לגב בר ונעשה . הדגיקוה מחמס
 והשראוה הקדושים בימים דהיינו בקודש

 דביקוה מחמה לו בא וכ״ז דגדלות מוחין
 ואנו וכמ״ש אליו הנפש וכלוח תמיד בה׳

:וגו׳ אלקי׳ קרבה

: פ׳ .סו קפיטל ז
 גגבורחו של הב׳ עול״ם ״בגבורת״ו מושל

 למ״ב ולראן לכאן משמש
 עולם בגבורהו מושל .והצירוף וע״ב

 .בגופו ״ב5ב? ושולמ בראשי מ״ב ט
 הוא ע״ב של שם וסוף גזה זה ונכללין

 בכל כי . מו״ם ג״כ הוא וגמילואו . מו״מ

 שלא שסה כמו הוא דבר כסוף מקום
 להמתיק מהגברים החסדים ואדרבה יקלע

 . אלהים הוא מרט ושם כגבורוח
 . הידוע בשילוב אלהים ב׳ ובכפליו

 לדחוהו השמן ועולה . אלהים ד׳ ובנקודות
 ״משרהיו ״ואשר "במשרהיו רמזו ולק

 דמה השם ובזה . החיצונים מהם לדחוס

 אמר בזה הרגיש וכשעשיו :למשי יעקב
דמה יעקב ב״פ כי . פעמיים זה וימקבני

ישראל
:לעשו

:יח פ׳ .סח קפיטל

 שירד רמז • יגו׳ רבותיים אלקים רכב

 מכילין י״ג עילאה ממלא קדוש שפע

 .אהפאר בך אשר ישראל בחי׳ אל דרחמי
 . כ״ב הכל סך י״ג ועם מידוה ס׳ הוא כי

 חורה במחן הקב״ה שנתגלה במדרש וז״ש

 שנאן וזה . שרס מלאכי רבוא אלף בכ״ג

 שנתגלה שאונ״ן אלא תקרי"שנאן אל שדרשו
: אי״ן בחי׳

לו: •פ׳ סח קפיטל

 ,וגו׳ ישרא״א א״ל ממקדשיך אלקים נורא

 כ״ב בגי׳ תיבות הב׳ אלו כי

ה ״ י ו  והוא דעשיק וי״ג דז״א ע׳ שהוא .ה
 שיתגלה .משימיך עקב״ש והוא בעשק בגי׳

 טמיר הי׳ ישראל הכס כי ומורה .האי״ן
 עתה כי . יחגלה ובעקבת בעתיק וגניז

 כי יתגלה ואז , בזה האומות כופרים
 שהמחשבה וגם . העולם נברא בשבילנו
 הטובים במעשינו בסוף מתגלה הקדומה
 שהי׳ מה בתוכו ונתלבש . בנו ומתפאר

:בקדמות ממיר

זכור
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תי הוא השם : ב פ׳ .עד קפיטל לא לשדים יזפחו ?מ״ש אל

 השם ניקוד כי • קדם קנית עדתך ץ^ןיך

.קמז חולם שפא הוא . הנכבד

כח3 היחה הבריאה כי לעולם כניקוד
T

 . לבראות החפששוח ובכח . הסגבלוח
 השבא ולק . הספשמוס מורה קמן וניקוד

 קודם הי׳ מסחמא כי השם בנקודה קודם

 בכוחו א״ס מחפשש הי׳ שאם המגגלוח הכח

 אלא . להמצא נברא לשום א״א .וקדושהי

 שהוא . שנא בניקוד המגבלוס כס שהי׳
 אל שהביש ע״י וצמצום גבורה על מורה

 ה״ח בחי׳ על מורה שהוא . חולם נקודה

 ונהן . לפאר בעמו ה׳ שרוצה . ישראל
 לבסי׳ בא ואס״כ .כביכול לעצמו גבול

 . קוין דרך בבריאה הההפשמוה קמץ

 ניקוד ואח״כ .וקמץ שבא הניקוד ולפעמים

ג״כ ומורה צגאות• במלה כמו חולם
» :4

 הי׳ והספשמוה שהחגנלוה , הנ׳ל מל
 חולם הניקוד שהיא הפארה בחי׳ שיהגלה

 שבא הוא הן״י שם הניקוד עיקר ולק
 ושלשים ששה מספד עולה והוא ,י :קמץ

 וקו , עשרים הם השבא נקודוה שחי כי
 ,עשר ששה היא שלמטה נקודה עם הקמץ
שעיקר , קדם אלהי מעונה בסול והוא

 ,הנ״ל הנקודות של המספר והוא , אלוה

ה ושם ״ י ו  קמץ בשבא מנוקד אוח שכל ה
 וכמ׳׳ש , קדם מספר עולה ,ל״ו ד״פ הרי

 באורך אחד בשם מר״ה ליקוטים בס׳ מזה
 . קד״ם קניה עדחך זכור וז"פ . ע״ש

 .קמץ שבא ניקוד הנכבד השם על המורה
 בהחגבלוח כרצונו המחדש על המורה

 טל המורה הו״י ושם .כנ״ל והחפשט־ח

 כיון לזה אשר ישראל אלהי בחי׳ ז״א
 קדמה בניי של ומחשבחן . עולמו בבריאה

:לכל

טו: פי ׳ עז קפיטל
ח ת  פעמי׳ ה׳ ;מז • פלא עשה הא״ל א

ל ״  בא מהם . פלא עשה . א

ל כמ״ש . פלא מעשה ד י ד א  ׳׳פלא כי ה
 והם בסוד והוא . חכו אוהיוה באחב״ש

 מאירים עלמין הס׳ כאשל . לרגליך סכ״ו

ה שם .כ״ו באוחי׳ י י׳  העולמוח כל אז .דיו
 שאז . עוזיך בעמים הודעה לרגליך חכו

: הוא שלו העוז כי לכל מודיע

פא׳פ׳ד: קפיטל
שחחדשו ע״י • שופר כחורש תקעו

וחכפרו
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שגם בלגיגו ששחן . שעה לא וכו׳ קין לחוץ הוציאו tb . מעשיכם וחשסרו

 .עבודתינו לפי אלוקינו בחי׳ בהחגלוח
 ליום בכסא . משופר היוצא הקול כמו

הוא שלנו חג חגינו בחי׳ כי . חגינו

״גבורה• ״חסד רמז ח״ג כי . בכסא
 לישראל חק כי באחכסיא הוא פמדוח בחי׳

 אבל . ומצוה חק בחי׳ הוא למטה . הוא

 כביכול . יעקב לאלהי הוא המשפע מיקר

 להחייצב אלהים בני יביאו כי ממש עליו
 שאריח אח ונטוש עזוב כלומר . ה׳ על

 ומרבים . אלהיהם חקרא ולא ישראל
 קנאה לובש שהקב״ה עד . הקיעוגריא

 . דין ביום ומצדיקים בניו עבור וצדקה

 וראוים וישרים צדיקים שהם לכל ומראה

 המשפע ולכן . עליהם נק׳ שמו להיוש

:יעקב לאלהי מכונה

:ח פ׳ פה קפיטל
 זהו ה׳ שהראנו כן . הסרך ה׳ הראנן

 בהירוסך לנו שהשפיע החסדיך
 חחן וישעך הוויחך באמחיוח חמיד לחשוב

« כי לנו  בנו חושק הבוב״ה ודאי ה

מחפללץ אנו אך . ד חמי עלינו ומשחוקק

;סלה כנפיך בצל להסחר אליך נשחוקק אנו

יז: פ׳ .פו קפיטל
 חלק לי שיהא • לטובה אות עמי עשה

:יגושו ושונאי . שוגים גימורים

:ג׳ פ .צג קפיטל
. כלילות ואמונתך חסדך כבוקר להגיד

 ובציהמ״ק בארצינו כשהיינו

 אז . נסים ועשרה וגדלו כבודו וראינו
 הימיני עמוד בנצח המלוכה סמיכח עיקר
 והיינו לעבודחו מוכנים והיינו .יכין שהוא

 . דבר לכל שמבקר בבוקר חסדיו משפרים
 הגלוח שהוא . בלילוח ואמונחך עכשיו אבל

 וזה . באמונתינו בו עומדים שאנו המר

 וכשח״ו . וכנ״ל דפליגי מכלל הודא״ה נק׳

 לכל נהפך והודי נאמר יורדים ישראל

 ברומו העומדים דברים וז״ש דוה היום

 * בשבילו נעשה הגריאס שכל עולם של
 הנ״ל בכחבים ועיין .גו מזלזלין אדם וגני

: נחת ותמצא

:ט פ׳ צב הפיטל
ה יאל כמי . פונה לשון . לנו החן וישע״ך ת א רוממה במד״ר ה׳ לעולם מרום !

אמה



שארית
 מה כל בעולמך נוהג אפה

. לעולם הוא לאהרן הכהונה הן

 שמו על דוד כי . ע״ש לדוד המלכוח וכן
 שרוצה ומי . מלכוח מדחו שהיחס נק׳

 וזה .ואין אפס בלבו נ״ל הנוצ״ה להמליך

 דהיינו . דלח ואו דלח בשמו דוד רמז

 • ומאנזוריו מלפניו אוחו סובבים דליח בחי׳
 אחה אלא . אנכי ואביון עני כי כמ״ש

 והוא . להמליכך כח לי הנוחן לבדך

 המשכה שהיא דו״ד אוחיוח שבאמצע הוא״ו

: העולמים מחי

t צג קפיטל
ך  השיעשוע הוא . לבש גאות מלך ך

 שלבש עד .ניכר לא עדיין אבל ,הראשון
 שהוא עוז נעשה ואז . דילי׳ בניחוק ה׳

 ״יה״ו עוד . לבש ב״פ אמר ולכן החורה
ל שם הוא הר״ח ״לבש ״גאוח ״ ג  כי . י
 שגי׳ נימין בח״י העליון הרצון הוא גאו״ח
 כמרן החורה הוא עוז ולבוש . קדו״ש

. חרי״ג] [עולה החאז״ר

כ: ■פ׳ קג קפיטל

לה׳ להמשיך להבריך .טלאביו ה׳

ישראל לקוטים
ממלאכיו ז״א פנק׳ שנתת

129 סה
 השפע להוריד

;ישראל אלקי לבחי׳ מעלה מהמוני

:ד פ .קי קפיטל
 נ״ע רגותי דהנה • לעורם כהן את״ף,

 נשמו קוראים שאנחנו מה פירשו

 ופלא גדול חסד זסו . אתס בלשון ב״ה
 לעולם כי . חסד הוא כהן .הש׳׳י מרחמי

 שרמז כמו כדק מלכי דברתי על .חסדו
 וכתב . אברס ברוך לאברהם צדק מלכי

 והקפיעל .וגומר אחה ברוך כמד״א הזוהר
 . כפירש״י אברהם אידת על שובב כולו

 שאמרו לפי וכו׳ דברתי על לומר עוד ונוכל
 שפתי אדני יאמר התפלה קודם חכמז״ל

 הבוב״ה נס׳מליך כדי דבריהם ופי׳ .תפתח

 • פה ולפתוח לצפלך אין שכיבלעדו מקודם
 חסדך זה כנ״ל לעולם כהן אתה פי׳ וזה
 זוכים שאנו מה . צדק מלכי דברתי על

 שהוא צדק נילכי לך וקוראים אליך לדב־
 תא מלכן צדק שערי נפתחים ובזה האדנות

ל כנודע קדישא ״ ז י ר א ה  הפסוק בפי׳ מ
 על הלשון ניחא ולכן . ונו׳ שפתי אדני

 . דברת הל״ל רש״י שכתב ביוד דברתי
שאני מחסדך שזה עצמו על דוד שאמר אך

שאמרו וזה . צדק מלכי בלשון אליך מדבר
ז ״ נ
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ס .להפלה גידולה סמיכוה ין5גמ  הפסוק ח
 הגולף . ®אריכסא דתפילה הפסק הוי לא

 ס:ו דכןה .פריכסא כמו והוי בעי״ן מסחלף
 לבוראינו ממליכין ואנו ההפלה סדר כל טורכין

 לה׳ השער וזה . פה לפסוח אין שמבלמדו

:המלכות א ה

ל ט י פ ז ק ט : פ׳ ק ב י

ן ף  , עלי תגמולוהו כל לה׳ אשיג מ

 זצ״ל זושא מו״ה הצדיק הרב

 .יה׳ לו עובדים שכנס״י מה יוהר אמר

 ושכל בחשק לעבדו בהירות להם מוסיף הוא
:יותר גדול

ל ט י פ ׳ ק פ . ח ן : ל ה

 צרה יש כשח״ו • י״ה קראתי ה&צר

 צרה על אלא מצערין אין לישראל

 מרובים שחסדיו הקב״ה כי . השכינה
 אה וירא כמ״ש .למעלה המסדים מעלה

 באף קפז אס וז״ש .לגונזו עוב כי האור

 .סלה שיהא טל מהמיה שהי׳ אלא רחמיו
 כמו הם ואז לאי״ן סילוק הוא שסלה או

 התחיל למצרים כשבא הצדיק ויוסף במיצר
 לצדיקים גנזו כמ״ש . תיקונים לפשות

בפירושי בזה שהארכתי וכמו לעולם להביאם

 ישראל
 :ננ׳ש גאון האי לרב

:יג פ' קיח קפיטל
̂׳ דחה בזוהר מי • י״' ”“י י״״

 ויש . לס״א נפשי׳ אהדר שדוד
 יחזור .המלך לפני שעומד מי וכי .לשאול

 .עניו לדבר מגועל העבד אל המלך מן עצמו

 שאתה הגס . להקב״ה שאמר שכוונתו אלא
 רבבות אלפים דרך . גס בלבוש מחלבש

 . אדס לנסות הזה בלבוש ובא טסכיס
 ממחשבותיו להוציא יום יום יוסף אל וכדברה

 להיות זדה מחשבה בהאי אצלה לשכב לחיץ

 כמו . דחיתני דחה וזה . לעוה״ב ממה

 בנסיון לעמוד וכסותו לבושו משנה שמלך

 מדבי בעצמו והוא .עליו שידבר מי לחקור
 ברמזי ומכיר יודע הנלבב והאיש .המלך על

 מאותן ואדרבה .בעצמו המלך שזהו המלך
 וה׳ וזהו . המלך בטובה מדבר הדיבורים

: יום בכל הניצוצין העלאת וזה עזדני

:פט פ׳ . קיט קפיטל
 שבכל • בשמים נצב דברך ה׳ לעולם

 בכל הקב״ה שופע ורגע רגע
 להיות תמיד וצריך ומהותו החיות דבר
וזה יתפשט שלא להגבילו מגביל כח



^31 סו ישראל לקוטים שארית
י בשם ד ס והגס ,כדיבורו סהורוש המחשבוש המלבוש .די לעולמו ז6 שאמר כמו .?

 הגבול זה שם ע״י משהוה פעם בכל כן

 המסודר סדר שיש וידוע .דבר לכל והעמדה
 . להששנוש אופן בשוך ואופן . י״ב מששה

 וכמ״ש ב,״י מעשה לפי הבוב״ה ירצה כאשר

 הוי״ה משם היא השינוי וזה . באריכוה
 ומשנהו דבר כל ומהוה הוה שהוא .בעצמו

: יה״ש כרצונו

 :פט פ׳ .קיט קפיטל
. בשמים נצב דברך ה׳ לעולם

אמי הקרוש כעש״ט
 שאמר האותיוה כי . הפסוק פי׳

צוה הוא .ויחי בראשית במעשה הקב״ה
V *־

 ומהווים יה שמס האוהיוה המה . ויעמוד

 או . רקיע יהי כמו לעולם ההוא הדבר
 ה׳ לעולם וזה .כלם וכן וכו׳ הארץ הדשא

:כנ״ל הברואים כל וכן בשמים נצב דברך

פ׳ קפיטל ט. צט: קי
• ק כ  שהוא מלמדי מכל • השכלתי טלמדי מ

. חכמה קבלסי השכלתי . הצדיק
 צירוןן הוא שיח״ה כי לי שיחה עדותיך כי

צדיק שבלב הפנימיות הדיבור הוא ,ש״מי״ה

 מלובשים שהם כיון מ״מ , נשמעים שאינם
 על ועומד מש־גים ימים לרוב בדיבור

:לי שימה עדותיך וזה , החכמה

:ג פ׳ .קכג קפיטל
ם י ל ש ת יחדיו. לה שחוברה כעיר הבנוי׳ י

 ישראל בני התחברות לפי

 . ירושלים נבנה ויראה באהבה והתעוררתס
 אהוי׳;ר המושרות כי , שבעים עלו ששם

 הם ,בלב ירושלי״ם ונעשה בלב הנקשרים

 ואלו , הקודש עיר ירושלים עד נקשרים

 וע״ז , ושרביט שבע לשון נק׳ המוסרוש
 אש ולנשק לכלושינו האומוש כל עמדו

 ,וכו׳ על יחד נוסדו כמ״ש , המוסרוש
 כנ״ל אמ״ן ר״ש ״מוסרושימו ״אש ״ננשקה

 ,הנ״ל ע״י שנעשה צ״א יחוד על שמורה
 ,חלילה הימוד ולהפריד ,לנשקם בקשו והס

 הכנעני על למגן ג״כ היו ועוג וסיחון

 ,הקדושה ארץ לכבוש נוכל שלא עממי( וז׳

 עמהם שלחם הי׳ רביע משה וגבורת

 להכניעם תמיד צ״ל המלחמה וזאת > והכניעם

 להגיע כדי גמור בשלימות ויראה באהבה

: בב״א הקדושה עיר לירושלים
ו!0ל»



שארית ^32
: פ׳יט לולו. קפיטל

.הבשן מלך ולעוג האמורי מלך דסיחון
‘טל הממונים המלאכים וככה

 ,פקדיא׳ד ולעוג.הש לסימון פסוקי
 J הימוד על ממונים שהם , צרופוא״ל

 t הצדיק על המודה צ׳ אוס3 הוא צרוסואל כי
 כמ״ש לנו״ק פקידה ע״ש ופקדיא״ל

ק ״ ה  סימון הי׳ ,קליפה3 זל״ז וכמיהס ,בזו
 מלך הי׳ הוא כי .דכורא3 ועוג , א3נוק3
 "כינה "שערי נו״ן מרמז שמו , ש״ן3ה

: כנ״ל שורשו הי׳ ומשם , דקליפה

:ה פ׳ .קלט קפיטל

ף ן ח . כפיך עלי ותשת צרחני וקדם א
 כאסור כלול הזי״ן כי נ״ע מרכיסי שמעשי

 פנים להם יש האוסיוס כל כי , וקדם
 ,לאחור גם פנים לה יש הזי״ן אכל , לפניה

 להשסכל לאחוריו ראשו מחזיר הצדיק כי
 ומסשכל ̂ הש״י לפני יאם3לה מעשיו כל מל

 משכיל ונק׳ עולם כל על ואחור כפנים
 אש הרואה מכם ואיזה , שעמים כמה כנ״ל

ח כמ״ש , ז׳ ונק׳ הנולד ' ז  ע״כ דפ״ח ב
 ̂ ע״ש שרה חיי ויהיו ,המשחיל כמאמר

ע״ש ,׳ז אשקרי׳ מילאה מאמא 3חשי כד

מהגאון :נעסי
׳ רשיחחניה הזיי״ו :י

ישראל לקוטים
 ושמג , המאמר כל

 כשישחלק הזיי״ן כי נ״ש אברק״לן .
 ולק וכמ״ש צ׳ שמונש הוא הראשלנ׳

̂ צדיק הוא הז׳ שיום כ״ש כזוהר ואר3מ
 וכשטושים ,זשמר״ץ הו׳כנ׳כאושיוש ונחליף

 כפיך עלי וששש כמ״ש כ׳ דמוש ז׳ ראש על
״ קודש כשר הנק׳ קדוש קו״ף דיוקן הוא

 ע״ש■ גאון האי לרב בפייושי ועיין

:ח פ׳ .קלט קפיטל
 על רומז א״ם * אתה שם שמים אסק אם

 נרמז קם־א שם שכה ,עילאה אימא
ממרום כשמים והוא , אס״ק כמלש

:הג״ל בקפיטל
 שאור ואציעה . אחה שם שטים אסק אם

 כו שמוליד לחמא רומז שאול ה-ך
 אשה עכירה כעשייש אף ואמר שאול
.אופן כשים להשגחשך הפסק ואין שמה
 הגם עשישי ך כעינ והרע השנצל עכ״ז
 נדנוד איזה רק . העא שום כו הי׳ שלא

 אינו חעא דוד האומר כל כי . כעלמא
 ואמר ו לפג התנצל אעפי״כ . עועה אלא

 עצמי מהשיר היישי שלא עשישי כעיניך
יש״ש מהשגחתך

ימלוך



שארית
קמו.פ׳י: קפיטל

הנה • וגו׳ ציון אלהיך לעולם ה׳ לוךLי
 רי3ד3ו אומרים דעמידה קדושה3

 וקשה .וכו׳ ימלוך לאמור 3כסו קדשך
 שיאמרו דדהמע״ה זמיר,ס3 מצינו היכן

 כספר מ״ש עפ״י אך , הקדושה אצל זה
 הקדושה אמירם שנשמת , החכמה ממין

 כקדוש מחגשאים ואופנים ומיום , לממלה
 ואומר ממהם מסכים הקב״ה אך ,וכרוך
 ,משל דרך הענין ונסכור , מ״ש וכר ימלוך

 הכלה , כשמתייחדים וכלה ממן מדרך כי
 כאהכה להתייחד מזכה לחסן מכרך

 אינה הכלה ולפממים , ימים לאריכות
 אומהכרכינו מלמד החסן , כ״כ מושכלת
 ומנשרי , למולמים ממך לשכת שאזכה
 שמלמד זכו׳ ימלוך ואומר מסכים שלכן אחזה

 כמ״ש , שיכרכוהו להמקדישים הקב׳יה
 ככיכול אותו יכרכו כן • כרכני כני ישמפאל
 המגלה מי והנה , ומד למולם שימלוך
 שאומר יחוד כשמת הקכ״ה דכרי צפונות
 מלכמא דוד אלא זה אין , הממי ליונמי
 הק׳ כזוהר כמ״ש דמלכא כדמנא דהוא

 חמן לי3ד לשמומ להפחכא הכדחן ומדרן*
לכן אחזה׳ ומכשרי ,יחוד כשמת וכלה

^33 סז ישראל לקוטים
 ימלוך לאמור 3כתו קדשך וכדכרי אמרו

 דמלכא כדחנא שהוא דוד שמ״י , ה׳
 החתן שלומד , היחוד דכרי המנין נתגלה

 למולם ד׳ ימליך לפניו שמאמר לאהוכמו
הללויה ודור לדור ציון אלהיך

:ה׳ פ׳ .קמז קפיטל
 כאידרא אמרו . כח ורב אדונינו נדול

 מנינא מקונא שהוא קדישא רכא
 שהוא אמרו אחר וכמקום מ״ש דדיקנא
 והניקוד , ככתכים כמכואר קומה נשימור

 מקום בשנשיני״ו אוחזה ניקוד היא
,שונוס כוונוס הס הנרמה ולפי , השדיים

 זה דהנה , אמס כוונה הס כאמת אכל
 נגד שהוא מו׳כ כי כמזמור הוא הפסוק

ממקשט״ וכשכנ״י , ככוונוס כמכואי יסוד
 סך נסו אזי ,הנ״ל דאמתא ושפירו כתיקוני'

 ואחז״ל , יוסך ואסיילד וחדוה כמוז ית׳
 יכניס מי ללכיאה להזדווג רוצה כשהלכיא

 ונזה ̂ כראשו דמו כודאי , כיניהם ראשו
 ומדסה , דיקני׳ כהיקונא מצמו מלכיש
 ומד , והמקמריגים הממיקיס כל ומשכר
 כנ״י אס מרצה , דכרו ירו״ץ מהרה
ואי״ן בכוונות כמבואר אק אמרח״ו ושלוח

נסתר
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בזוה״ק שאמיי כמו , מחמפ״ו נססל
 ירצה וטור , סורה טל כפירושי כמ״ש

 כל לעוגם להשפיט עצמו בהתחמ׳ ככיכול
 וייצ״ר והיינו , האיי״ן ו3 נססר , 5מו

 ולזה ,צורה סיך3 צורה האדם אס אלהים

ס כ ר  סיקונין הי״ג שממשיכין כהנים מ
 סיקונין לששה דיקנא תיקונין גט׳ ,דא״א

 ששה ,ווי״ן ט׳ ̂ יודי״ן י״ג נגד ,דנוקנא
 משפיע יס׳ הוא •ועי״ז גימ'כ״ח ההי׳ין,הס

 אח״ו נסקן ולזה , טוגוס מיני כל לכלי

,ישראל כל ועל עלינו וכו׳ שלום שוס גרכה

 וממילא ,השלימוס כסכליר. המרכגה ואז
 וזה , לבלי כ״א יורדס אינה השפע כל

 לסיקונים , כ״ח ורב אדונינו גדול פי׳

׳ דברו ישל״ח וגו' אמרסו השולח ,הלל

וה׳י הוי״ה י״ג של״״ , ע״ב י״ג
ס, י״זלו רומו ישב יודי״ן מילוי על מורה  מי

 נתחלף* ולפעמים , ביסוד הוא השם זה
 במזלא כמ״ש מזל ונק׳ , במ״ם היו״ד

 ומשפיע ומזיל , מזל הוא וביסוד , מליא

הטובות וכל וחסדים שפע מיני כל ית״ש

: לכנ״י ו ״ ס נ א
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̂יש״א מ*טה ירחטיאר מיהר״י הקדיש הצדיק הרב ש״ב כ״ק אצל נמצא הי׳ נם  נכד מקאזגיץ ש

 אבר י הייניד הרב של ז״ל האר׳י סידור וגס זצ״ל המגיד שייהרג הילקוס הקדושוי״ע המחבר הרב
להכקהו לי ונחנס ממש גאוח אות הכל העתיק הנ״ל הקדוש והרב הקדושה ידו בכתיבת הגליונות על כתב הי׳

הזה החיבור אל
 יצחק א״ר ג׳ טיטן טראשית פ׳ בילקוט

 ראש עולם שי ברייתו מתחילת
 א״קי״ם כר״א בראשי״ת דכתיב .אטת דברך

 אלקים וה' שנאטר . אטת אייא אלקים ואין
 ברא כי .אמ״ח הוא ס״ש כי !בייב] ובו׳ אמת

 כאמת העובות כל יתן והדין אמת דין להיות
 וא״כ לרחמים הדין מהפכים צדיקים וזה

 ■ אמת אלקים וה׳ וזה ח״ו רשויות ב׳ איגו
או ר  לעשות קשה אטת כו׳ כאן כתיב אין י

 ̂טטא בא בו׳ אוזן אחורי עומד ושקר
 1[נ״כ • אותי מסייעין לטהר בא לו ב־תחין
 אחורי שעומד כיון סכי בפתיחה לעניא

 : סיוע צריך קשה שהוא לטהר אבל אוזן
 . ק״ד הימן . שרה ח־י בפר*טת

 ורבקה שרה חוה אטהית א־־בע בה ושנקכי־ו
 אב שנקרא נמנא לא אדם כי 1'״ב1 ויאה
 במקום והיא חי. כל אה ב כת בחוה אבל

• והבן רחל
 שתי בדי׳ה הט״א ם־טן ויקרא פריטת

 כך יצחק ב״ר אר׳יג . וכו׳ טתנוה
 . דכגיטין ואיירא דיהודה קרקע התק־נו
 יסוד ןנ״ב ואוירא מלכותן ןנ״ב קרקע

 :דבנימין] דנוקכא ומכ״ש אויר נקרא
זכר כל בד״ה . תשנ״ה טיטן לךח פ״י^טת

 עד ישראל ילבית פרט בביתך טהור כל
 הכניסה כי נ״ב]1 ידיה בטעשה זכה שלא
 אסמכתא שהיא ואפשר התופס הוא לביש
 :מקידושין אכלה דניה״ת בגמרא אמרו שהרי

 שעיהם עתידים .תת׳יל טיטן ־אתחנן פריטת
 לימות להיות ישראל א־כלי של

של אותיות מנין [נ״ב] אמות כ״ר המשיח
 וחכמים עליהם תבא רעה יאשמו אוכליו כל

 כ״ד של טעם ואמר ג״כ תיבות השש חשבו
 שיונק כ־ולד לישראל יונקים שאומות מפני

. לישראל יונקים הס כך מתה כשהאם גס
 : כ״ד דוגמא ניתנה לכן

ט תתקפ״ח. טיטן השירים שיר שמעוני בילקו
ברכי׳ רב אטר כו׳ שלחיך כד״ה

 .בו׳ מעשיו ליפרע הקכ׳׳ה עתיד שעות בשלש
 שעות.ועיין שלש הושענא שיסד וזה [נ״ב]
 פרעם: יועצי ג׳ בענין ה׳ גבורת בהגהות במ״ש

. זצוקללה״ה המגיד הרב של במחזור
 הנוסחא הגדול שבת ביוצר

 ואמ״כ . אכילה או שתי׳ באחת ברכות שתי
 .וכו׳ בשכב״ר כאח״ת ולשתו״ת תיבות טל

 אמ״ר ולבר׳׳ך בכי״ק זצ״ל המגיד הלב הגיה
:וכו׳ בשכב״ר
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זצוקללה״ה דזרה״ם טבי״ק הרטנ״ן עם החומש מ; השמטה

מ זאס אינוא כן ̂!}דן טקץ לכרשת שייך ל  הו̂א שמא ניעקג הסנוצץ בודאי וגו׳ כן אס [
 ועל . לבטלה המשוררס מזמרה כזאס והכין ליחוד צריך ולכן יוסך

 יהי׳ והוא דמלכא דרועין בין הנוקבא והניח לכלסו לירד לאיש והורידה יוסך הפורס יוצא זה ידי
יהוקן ג״כ והאיש שדי באל הרחם וישקנו להלבישו דבריס שש והס נח מה מנחה בנירוך

במנחה בשבח כמו מלא שדי אל3
 וזהו . להשבטים פנים הסברס מיו̂ס וירד בגלוס הנמשה בוכ״ו שם בימוד שמה ויבך

 ממש שבו ב״ן שם לו נסן ראשונה בביאה ולבנימין צדיק שהוא שהכירו ו מפנ משאס י
 דודים ושכרו שסו בסוד וישכרו וישהו היסוד לכן .מקום שהוא יד לעשוה כלי לעשושו ידוה
דדכורא הכס^ גביע גביעי וזהו . דשמע ע׳ בכוונה כמ״ש כלים ב׳ יש ב״ן שבשם ידוע והנה

מ״ן להעלוס בנוקבא שיש
ל לפרשה שייך  לגוי כי להחסזק כח שנוסן אשם אז ר״סאססכמו סיי־אמרדה א

 הסייס באור ועיין .גדול לגוי ̂ הנינוצוש בו להעלוס יג״י ס׳ת גדול
 סנהדרין ע׳ הוא עלה של ול״ה ל׳יה היא הצמד עם מאוח ה׳] הוא [ה״ך ס״ק) היא ׳ ^ (הם ול״ך דאצילוס כסר נפש ולע׳ חכמה של זקנים לע׳ רמז עיינין הב׳ עלה גס אטלך

.עייכין אורוס לחקן עיניך על ידו ישים הדר מלך הס] ויוסש היקון כל הוא דבזה .דבינה
 דאצילוס אדם עג שם־ברסי הקטן בספרי ועיין

 יוסך אסר ולכן ש״ב נ' של גוך הוא גשן כי היסוד קודם מדרש ב*ס לסקן .לפניו להורות
 ועשה לגשן וחברם סבא ישראל הוא אביו ישראל לקראה ויעל נהי״מ של מרכבסו

 י״ג להסמוררוס הוא ואל לחסד רמז אל ויעבור של שהרי״ו וירא אוסיוס והמשיך יחוד שם
:לזיוג הטיפה ולהוריד לס״ד שורש שהם ויו״ד ווי״ו מכילין

ברש״י עיין שהרגם בכרן ובמלה וז״ג !נב! בעצם בדיה בהרמב״ן אטיי פרשה
׳ 3ע״ ריש ה׳ דך במנמוס

̂כולי יהרנה יכפ5 כמכס אחר ^ה״ה ייהרה״ר הש״ב על דאולייחח כי  ,ישראל בית כסכ-יו זצ̂ו
קדשו יד ככר.: הכהות איזה שלו בש״ס נרצא עוד

 ר׳'מ אמר שלמיס המורה עולה וכוי שאינו כל ה ד ע״ב סיט דך נדרים מסכת
 הנ״ע ול״ק בישב״א כדאיהא יוסי ר צ״ל [נ״ב]

ת  [כנ״ל] דאיכא [נ״ב] , דליכא דהיכא להא דמשוס בל'נ , ע״ב ע״א ד
 על בשירון לעיל [נ״ב] ,כנ״ל כדכהיבנא , שס ננימק] דניכא א ס בגליון [שס *

 [כצ׳׳ל] , ומפרש [נ״ב] ומיפר הוא אהריהי , ברא״ש שם ודו״ק א׳ קישיא
 ור׳ [נ״ב] וכו׳ וספק צסכיקא נכשי׳ וכד בס ד״ה בהוס׳ , ע׳יב י״ג דך נדר במסכת

;כנ״ל , וכו׳ וסכק לסניקא נפשי׳ איניש מח'ס סב־ שמעון



137 סט ישראל לקוטים שארית
 דפרס .זצללה׳ה ראשקיררער שבתי־ ר׳ הרה״ק של ז״ל האדי סידור על הגהות

:שלו הסידור ג״יון על בכי״ק זצוקללת׳ה המגיד הרב מ״ש .קארעץ

ראשון חלק
ה י ר ויומש! • נו׳ ה׳ לשם .כו׳ נא הטרב ד ו י צ קרנותיו ד׳3 הנה .הטהור השלחן ב

:[כצ״ל] בנצחה ה״י פ׳ ה״י
גי׳ ננ״ב] .פ״ו גימ״ל ר״ל .באפו רגט

: גט“
ם .ג׳ גי׳ באפו מן בא ננ״ב] .בא גם ש

רגט: גי׳ פ״ו ג' ר״ל

ד ו ] פניא״ל. אור סשמ״ל ס ב ל  אלברוך [
 טם אל פני אור בגימ׳ .דטה גדול

: תיבות הג׳
ל א ] נטימות ברוך ל ב ל  ג׳ טם לאל [

: נוגה בגימ׳ אותיות

:[כצ״ל] כו׳ שמות י״ב יש
ם ]1 ,שד״י ב״פ גימ׳ והוא ש ב :במ״ק ל

ת כ ר ב ] .המוציא ב ב ל  מילוי חכוין [
 מ״ב וג׳ מ״ה .ס״ג .דט״ב

מ״ב: בג׳ דהטלי׳ לטיל וז״ש ברוך בגימ׳ אלו

א ו ] .לחם נותן ה ב ל ;שארה גימ׳ נותן [

ה ח נ מ  . כו׳ הפלתי ואני . לשבת ב
 וב״ן קד״ס ט״ב ק״ל ט״ב שהוא

כל״צ .׳ טת גי׳

שני חלה
 שולה שכוונוה בהגדה ע״א ט׳ דןס

 הויות ה׳ והם , ט׳
 ־ טנ״י גימטרי׳ [לב] , ק״ל גימט׳

ם • [כצ״ל] מצה גימטרי׳ קל״ה במי׳ והוא ש

.[כנ״ל] לחמא מצה הטולה גבורות

:נמחק] טניא וגי׳ [ותיבות

 • ראב״ט אמר בד״ה ע״ב ייא דת
, א׳ שורה בכוונות

החסרים שנותיו לו נשלמו הטת שבאוחי

 גלגול שהיה [לב] . ראשון מגלגול

 ני שטמדה והיא שנה נ״ב שחי שמואל
[כצ״ל] .כוס נקרא המל׳

 • אדה״ר וכו׳ היינו . זרטך יהיה גר י2
[ ב ל ;גלגולו היה אברהם כי [

ר״ה תפלת
ת א ד ״ ן ; ג  ,טליון חיך טם י״ז שורה י

 כי חניך צ״ל [לב]
ר' צור׳ הוא

שס



m שארית
בשיניים הדינין למתק .שפסי צד״ה שם

[כנ״ל]
 וחיך גרון תפסח ׳ה בד כ״ח שירה שם

 ע״י יווגםr או״א [למ ;או״א סוד
: כחרס תלין ששם דא״א וגרון חיך

.ברוך בדי׳ס ד׳ שורה ע״ב י״ד דף
 החכמה נחיבוח 3'ל

 כסב לא דזה נראה לי [לב] וכו׳ באבא
: דרוש בדרך רק בכוונוח

 ,כו׳ זו כליפה ע״י והנה ד״ה י״ח שורה שם
 כל ס בפי׳ דגם נראה ולי ננ״ב]

 חהבה גמלס רק רחל בטלכוח הם הפליות
• ״פ3 [פ] ללאה מחזירין

 :[כג״ל] מונים שאנו קכ״ה ג״פ והנה .שם
 גופך סזקיך ד״ה י״ר שורה ע״א ט״ז דף

, כו׳ לזקוך לצד
 מוריד אתה בברוך כי ממורי שממתי [ל׳בז

 כולם ואז וניצוצין פולמות לכל מהבורא אור
 • אחד 1נה׳ יחוד ונטשה לקב״ה ופולים נזקפין
y י״ז דף y שיו'ד .ואלקי בד״ה ז׳ שורה 

ןכצ״ל] משמשת זו
 : כצ״ל יסד מזדווגים והם פ׳ שורה שם
 ותכוון אבותינו בד״ה י״ג שולה שם

• כצ״ל דין סוד נ״ו כי
,רמז אין חכמה מקיך ונגד כ״ב שורה שם

ם ^ ט סו ישראלל
 למקיך רניז אין בתפילין , מפות הוא |לב]
 נ״ו ״פ3ו ד״מ] והם אבותינו כאן אבל חכניה
 ״ צינה מצד ׳3 ומקיף הכמה נינד א׳ מקיף
 מוי-ב המתחיל כ״א שורה כ״ף דף

בגימטרי׳ [לבז , חסד
: דינין הפר בו שממתיקין פ״ר

 הי ויוד .שלום בשים י״ז שורה כ״ח דף
 י ל] [כצ״ הי ואו הי יוד הי ויו

ב דף ״  מתפשט הדיקנא כי . י״ד שורה ל
:כנ״ל סתימאה ממוחא

ב ״  שהוא פצמו בשופר ,ו׳ שורה ^
־ כצ״ל ס׳ דבינה מלכות

 פם ז״א לתוך ונכנסין יד שללה שם
• הוד פד צ״ל כו׳ שלו הוד

 גיר׳ תקיפ״ה ולכך כ׳ שללה שם
 ונראה 1לב1 אלהיס. ג״פ

 .שופ״ר בגימטרי׳ תקיפה ובאמת שופר שצ״ל
 זיווג והוא כ״ג שורה ע״א ל״ה דף

 וגרון חיך ט״י או״א
: [כצ״ל] כו׳ דא״א

 טרמוטין זה ולפי כ״ב שורה מ״א לך ך
:כ״ז צ״ל .כו׳ אלהים בד' הם ט׳

y ך׳ y שדי במלכות כ״ט שורה 
ד׳ ש״י קשר בלאה ש״י

ס ,כוי ברחל ל להיפוך שהוא טפות הוא [
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;ברחל יו״ד בלא״ה ד׳

 שהוא דנצח פ״א ש״ו שורה ע״א מ״ב ד
ס , [כצ״ל] חכמה ״ נ  בפ״א [

: ז״א דחסד

 בינה שהיא דהוד פ״א ,י״ז שורה שם
דגבורהדז״א: ננ״מבפ״א , [כצ״ל]

 הורה והוא כוקבא ריסוד ,י״ש שורה שם
] ,כו׳ ג ל : ז״א דס״ש בפ״א [

 I כו׳ נוקבא דכצח פ״ב ,כ״ה שורה
ב ל : ז״א גפ״בדחסד 1[

 i כו׳ נוקבא דהוד פ״ב ,כ״ז שורה שם
[ ל ל : דז״א דגבורה בפ״ב [

 דיסודנוקבא פ״ב , ו׳ שורה ע״ב שם
] ,כו׳ ל ל :ז״א ד דס״ש בפ״ב [

 נוקבא דנצח נצח דנצח פ״ג ,׳י שורה שם
] ,כו׳ ל ל ;דז״א בפ״גדחסד נ

 דהוד הוד דהוד פ׳׳ג , י״ד שורה שם
ם כו/ דנוקבא ל  :נז״א] בפ״גדגבורה [

 דיסוד יסוד דיסוד פ״ג , 1״p שורה שם
] ,כו׳ ב ל : ז״א דש״ש בפ״ג [

 מלכיוש , ס״ו שורה 1ע״» מ״ג ד
 שר״ש שש״ש חשר״ש

] , עו׳ ל ל  מפ׳יש פ״א שקיעה מלכיוש נ

 דהוו מפ״ש פ״א שברים , דאמא דנצח

, דאמא יסוד מפ״ש פ״א שרועה , אמא

 שקיעה ̂ דאמא דנצח מפ״ש פ׳יב שקיעה
 מפ״ת פ״ב שברים , אמא דהוד מפ״ש פ״ב

 .אמא מצח מפ״ש פ״ג שקיעה , אמא דיסוד
 שרועה , אמא דהוד מפ״ש פ״ג שקיעה

 משפשעס שקיעה ,[אמא] דיסוד מפ״ש פ״ג

: דאמא מלכות

 חג״ס וכלול , י״ד שורה ע״ב שם
.דידה בדעש דנוקבא

[ ל ל :ח״א בחב״ד [

ף א ד * ן ; ד ״  דנוקגא חג״ש ,י״ד שורה מ
, דידה בדעש לכלול

[ ב ל : דז״א כחב״ד [

 מכמה היא דחסד פ״א ע״ז שורה שם
] , כו׳ דחג״ס ל ל :דז״א בחכמה [

 בינה היא דגבורה פ״ט י״ע שורה שם
]1 .כו׳ דחג״ש ל  : דז״א בבינה ל

 דסג״ס דעש היא דש״ש פ״ע כ״א שורה שם
] כו׳ ל ל  , בפ״א הכל דז״א בדעת [

 :דחב״ד בפ״ג ומביאי׳ דחב״ד בפ״ב ודכשובי׳

ה ד ״ א מ ״  של מלכות ע״ע א׳ שורה ^
לל] שכו/נ ״  מלכוס לכלול חג

 ז״א: שגדע׳ יסוד בעערש דנוקב׳ דש״ש דיסוד

 מ״ חקיעוש עשר וסוקעי[ ז׳ שורה שם

[ ל ל והם כנ״ל הם השקיעוס [

t b*n דנוקבא לחג״ס דאמא דנה״י מפ״ג
כס
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, כוי יוד הם מלכוש ענורש וטם
 שנקרא דאמא גנה״י לכלול נ״ב]1

:כדלעיל הפרקין וסדר , שופר

ף T ל D א ״ אלקינו ע הד/  ואלקי שור
 השקיעוש ננ״ב] ,כו׳ אבושינו

 עליונים ״פ3 דנוקבא מג״ד לכלול דשופרוש

: דאמא דנה״י

ר ל  ע״ב ס״ג דף ליוה״כ העבודה ס
גיע׳ !נ״ב] , אהרן , י״ט שורה

:[כצ״ל] כו׳ יהרה יה״ו י״ה י*׳
׳ H ל D א ״  הנכבד השם ז׳ שורה ^

, כו׳ מפורש והנורא

 עשר כי , בעשור באך רמוז זה שם [לב]

 הכפורים יום והוא זה, שם של > ההי״ן ב׳ הס

 אל ,קודם והוא אהי״ה הוא א״ך וברשא, אמא

 אושיוש י׳ עם אהי״ה שהוא השם כל מספר

 גימערי׳ אהבה שהוא החסד שם וא״ל ,מילוי
 ע״ש וגומר למלך ה׳ והי׳ של שיבוש י״ג

גימערי׳ כולו השם עם א״ך ומספר ,בכוונש

 לחנה אלקנה ואמר לבינה, שעולה המלכוש ב״ן

 רמז והוא , בנים מעשרה לך עוב אנכי הלא

 . מכמה עשר , בינה ב׳ ,עשור ב׳

ם ,ובישי אני אהרן ובני י״ב שורה ש

ב1 ״ ה י׳ ט״׳ 1נ ״ו י׳י ה ;יהו״ח[כצ״ל] י
. עמוד סוף כ״ז שורה ס״ן;ן״א לף

 העולמיס כל רבון נ״בז3
 אנשי חעאש ואש חעאשי אש לנו סלח

 ישראל בני עמך חעאש ואש בישי

 מפינו כן כמו כ׳ שורה שם לףס״חע״א
. כו׳ ושושיע ששמע

 חעאשיי אש לנו סלח העולמים כל רבון ננ״ב]

 בני עמך ואשמעאש בישי אנשי ואשמעאש

, ישראל

 ע״א פ״ו דף הסוכוש ימי ו׳ להקפות
 נמשך שבו ו׳ יום ,ע״ז שורה

 ד יו" ה״א אל״ף ז״א שביסוד החסד מקיף
 יו״ד ה״א אל״ף ה״ה יו״ד ה״א אנ״ף ה״ה

בה״ה: [כצ״ל] ה״ה

ונשלם תם


