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 ווישניפטשיק האבדיק המנוח הרב חתן נייר בלייך מאיר יעקב הר׳ עיי הדפום לבית זזובא
 בהסכמות טארנירודא האבד״ק ז׳ל יהודה מוהיר כש״ת המנוח הרב בן ז״ל משה מוה״ר עש״ת

 והמה יחי׳ עליהם ד׳ ישראל מארץ וכן מחדל הגאונים והרבנים עולם יסודי הקדושים ־הצדיקים
 של הגדה על מים באר ^זהימם״הספר הפיקוש ל^:ד'פים גבולו אדם* שום ישיג לבל גדר גדרו
 ובודאי רשותו בלתי דיק״זאלאז\ץ.ןצוקללה״ה כיג,מ'מ“ן,ור'1.והט הקדוש הצדיק אא״ז מכ״ק פסח

 והרבנים שהצדיקים ומחמר־ז בטח ■ישסון •חכ&ים לןזבדיי השוצןע וכל עולה יעשו לא ב׳י שארית
 הבאר עם חדא בצוותא אותו להדפיס בהסכמתם כתבו מים באר בספר שנדפסו שליט״א :הגאונים

 להדפיס העברה בשנה יכולתי לא כים חסרון מחמת אבל טובים, כאחד ששניהם וכתבו מים
 משה אמר וז״ל כו׳ יבדיל אז ד׳ה ד׳ דברים בם׳ ז״ל רש׳י שכתב כמו ועשיתי יחד. שניהם
 לקיים אני רוצה וכעת מים, באר הם׳ לביהדפ׳־ם והבאתי כו׳ ו<«קיימנה לקיימה שאפשר מצוד■

 כאחד שניהם שיהיו בכדי חיים פרי הם׳ לביהדפ׳־ם אני ומביא גמור לו אומרים כר ד!מתחיל
 להביא עוד שאוכל בכדי נדיבה ברוח לי ולשלם הספר זד־ז לקנות מאחב׳י אני ומבקש שובים

 א שליט הגאונים הרבנים ע*ז הסכמה לי שנתנו בכתבים אתי שיש טובים דברים •לביהדפ׳ם
 בהקדמת י דף מים באר בם׳ שנדפס כמו מצות גוררת מצוה עוד בזה (ויהי' להדפיסם, לי ץאמרו
 שיהיו בשעה כו׳ דובבות שפתותיהם שיהי׳ המחברים בעלי שני וזכות לביהדפו׳׳ם) :המביא
הניז. הפי' לביהדפים להביא לי והמסייעים הקונים כל בעד טוב ימליצו הקדושים בדבריהם ׳הוגים

 התודה וזאת כו אז אחר הנ״ל בפרשה שכתוב מה לפרש בדעתי שנפל מה אדפיס ואגב
 אמת, בוודאי וזה זה׳ פ׳ אחר לסדר עתיד שהוא זו וזלה״ק שם רש״י עיין כר משה שם :אשר
 נדרש שהמקרא לומר כאן גם יכולים ולאחריו, לפניו נדרש מקרא פעמים כמה מצינו אבל

 צוה כתוב ולא שם שהלשון ועוד דאשון ענין על מוסיף ו׳ וזאת דכתיב ראשית׳ ג״כ ■לפניו
 ד־!וא שעשה כמו לעשות ישראל לכל ע״ד־ז רבינו משה שהורה לפענ״ד י״ל מקומות כבשאר
 היינו שם אשר הלשון וזה כר פ”עכ אקיים המצור■ כל לקיים יכול אינו אם שאמר ממנו ■ללמוד

rמצוות די לי יש ואומר ועונה מצור■, לעשות לאדם שאומרים לפעמים שיש כמו לא עשה 
̂י' ע״ה רבינו ממשר. גדול לנו ׳מי  אנו קיו של בנו בן ק״ו מצוה הצי עוד לעשות רוצה וד

 ואני מגעת. שידו מקום עד לידינו שבא מצוה כל ולקיים שביכלתינו מה כל לעשות צריכין
 תפארתו שם א׳ בוויען׳ שהם שיחי הרבנים ולחתני לי שיעזור שמו יתברך להבורא תפילה

 ל־־יוית ם בביר^כנ ני׳ו שמערלער צבי הרב והשני ושלום אמת בביהכ״נ ני״ו ראזען מרדכי ד,רב
 טובים ומעשים ולחופה לתורד■ שיחי׳ יו-ה כל את לגדל להם יעזור השי־ת הדת, ומחזיקי זזן

כו׳. לבניך בנים וראד■ כו׳ ירושלים בטוב וראה בי ושיקוים ובד,רהבה בנחת
• יעק־ ״ =ליד ־

צפת זקנים במושב



ק מכינים שאינם לנשים אז לאנםים להודיע ז״ל ההניא הרב מדברי אהד דבר אעהיק זאזסרים לרי
צריך רק דחמץ לביטול מועיל זה אין כי החינה איזו שאומרים בנפשם ידמו שלא המידא כל הבדיקה אחד

עליו שמו נקרא יהי׳ שיא חמץ חשש בהם שיש מינים כי ומבטל מפקיר הוא שבזה שוין ולבו פיו להיוה
בו שיש מין כל ומפקיר מבטל עד איז כו׳ חמידא כל ווערטער דיא מיט וב״י ב*י על עליו יעבור שלא בכדי
בגבולו הנמצא חמץ חשש

ת דרוש ב ש הגדול. ל
ת ב  הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני ש

 איש כל שלקחו כו שנעשה הנם מפני
 המטה בכרעי נקשר והיח לחורש כעשור שה

 והשה שחיטה קורם ימים ארבעה לבודקו בכדי
 בידם יכולת הי׳ ולא המצריים של אלהות הי׳

 כשבת לחודש כעשור הי׳ שנה ואותו למחות
 כחול אף לחודש כעשור לקבוע הי״ל והקשו

 ונלע״ר הנם שנעשה כיום שנקבעו המועדים ככל
 כין פלוגחא ) י׳ (ריה כגמ׳ אמרו דהנה לתרץ

 אמר וחד העולם נברא כניםן אמר חר ור״י ר״א
 וצריך לדבריו ראי׳ מביא וחד חר וכל בתשרי
 מהפמוק הראי׳ אחד כל מתרץ אינו למה להכין

 אמר דמר נ״ל ע״כ הסוגיא כבכל השני שמביא
 שניהם ודברי פליגי ולא חרא אמר ומר חרא
 כרי העולמות כל כרא השי״ת דהנה אמת

 יתגלה כלו שכעוה״ז דהיינו מלכותו שתתגלה
 ומרת כרצונו הטבעי עולם אף מנהיג שהוא

 ואם כולם, וכן כלום מגרמה לה לית מלכות
 אליו כא אז הכל על הש״י וממליך הש״י עוכר
 ומשמח מאהבה ועובר הש״י מאת אחבר מדת
 החודש והנה למעלה תענוג ומשפיע המקום את

 כ׳ י׳ ואח״כ כםרר כ׳ א׳ שהוא אביב נק׳ ניםן
 הוא נימן של הוי׳ וצירוף וכינה חכמה הם

 הארץ ותגל השמים ישמחו מן ויוצא כםרר
 מלמעלה עלינו, הש׳׳י חםדי השפעת על מורה כיז

 נגלה אשר אל מדת הראשון חמד הוא למטה
 ישראל לעמו להטיב כדי עולמות בריאת קודם

 מרת עלינו מקכלין שאנו יראה מדת הוא ותשרי
 העולמוח כל זה כשביל שברא יראתו מלכותו

 מקכלין ישראל אם העולם זה על דנין כר״ה וע״כ
 אחז״ל ע״כ הבריאה ככונת יראתו מדת עליהם

 שצריך מעלי טפי אינש דכייף כמה כ׳׳ו•) (שם
יראה לירא כשלימות יראה מדת עליו להעזשיך

 עוה׳ז בתענוגי להחענג למטה יפול שלא תתאר,
 בתענוגי׳ נבשל שכבר יראה ואם הברואים, ככל

 תתאר, תשובה כ ג׳ נק׳ והוא כתשובה לשוב
 לעשי׳ת ראשון הוא ר״ה וע״ב יראה שמחמת

 עכודתינו כי תשר״ק אותיות הוא תשרי וע״כ
 מדת יראה כמדת מעוררין שאנו לעילא מתתא
 תתאר, התשובה ע״י תשרי נק׳ וע״כ מלכות

 תשרי מחודש והתחלחו הזה כחורש עושין שאנו
 כי מארי׳ לי׳ שרי׳ לשון תשרי וזהו ר״ה היינו

 בו קשורה העכירה ר״ל עבירה עובר כשאדם
 ית׳ אליו מתפללין אנו תשובה וכשעושה ככלב
 העולמות בריאת וכונת עבירה הקשר תשרי

 עליהם ולהמשיך ישראל לעמו להטיב כדי הי׳
 כשיקכלו והיינו ררתמים מכילין עשרה שלש

 כשלימות ויראתו מלכותו מדת עליהם ישראל
 הוא מה הזה כמרר ועושין נכשלין שכבר ויראו
 ממשיך השי״ת אז תשובה ועושין וכו׳ רחום

 כונת ונתמלא עליהם ופרחם מדותיו ג י׳ עליהם
 להטיב בהשתלשלות העולמות כל שברא הבריאה

 היינו לנימן אפשר אי נמצא ישראל לעמו
 על כםרר לתתא מעילא הש״י של שפע שיכא

 היינו תשרי בלא א א׳ להם לר,טיב ישראל עמו
 יתגלה ואז לעילא מתתא ויעוררו תשובה שיעשו

 וכו׳ חדא אמר מר וזהו אביב בחי׳ נימן כחי׳
 נגאלו כנימן וכן אמת ושניהם פליגי ולא

 ימשוך שהשי״ת היינו לגאול עתירין ובניסן
 וא״א אביב ניםן כחי׳ ישראל עמו על חמריו

 ישראל יעשו אא״כ חסדיו עליהם ולהמשיך לגואלם
 ואין הקיצין כל כלו כי תשובה כחי׳ תשובה

 פי׳ אמיתי והנה בתשובה אלא תלוי הרבר
)קי׳׳ח (שכת הגמרא  שני ישראל שמרו אלמלי .
 נק׳ יראה כחי׳ כי נגאלין היו מיד שבתות

תיקונים כהקדמת וכתיב הקטן שבת בתיקונים



חייםפסח של הגדהפרי
 ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ ראית מאן

 וזהו מאהבה תשובה בינה והיינו עילעה שכינתא
 שני ישראל שמרו אלמלי וזהו הנדול שבת נק׳

 תשובה שיעשו היינו נגאלין היו מיד שבתות
 לתשובה יבואו ועי׳׳ז יראה מהמת שהוא תתאה
 והקטן הנדול שבת שבתות שני והם עילעה
 אפשר שאי הוא והטעם ננאלין היו מיר ביתר
 לשבת יבוא מלכות שמרת אא׳כ הנאולה להיות
 וכן נגאלין ואז רתירות עלמא יוכל הוא הגרול

 כינה התלבשות ע״י הנאולה שהי׳ כמצרים הי׳
 האריז״ל וכמ״ש לתירות ויצאו מלכות במרת
 על זאת מה תם כן שאלת נכי ההנדה בםרר

 היתר■ מצרים יציאת כן וכו׳ מתתבר מי ירי
 וכבר עכ״ל במלכות כהתלבשות בינה ירי על

 דוב מו״ה קדישא בוצינא ק הה׳ כשם כתבתי
 למועדה נ) י׳ (שמות הפםוק פי׳ זלה״ה בער

 הוא ימימה זכר לשון הוא ימים ימימה מימים
 עולם שנתנלה הראשון שכפםת נקבה לשון

 י׳׳ר) (שם וכמ״ש רתירות עלמא כינה התמישים
 הפםת זה מצרים מארץ ישראל כני עלו ותמשים
 ונתנלה רכר כתי׳ הוא ממצרים ישראל שיצאו
 הפםת ימי בכל ישראל שיצאו ראשונה הארה

 שפע לדורות הפםת ימי ומקכלין עולם לדורות
 נק׳ הם לדורות ופםת הראשון מצרים מיציאת

 ימימה אל השפע להמשיך מימים וזהו נוק׳ כתי׳
 ז״פ ואפשר ורפת׳׳ת עכ״ר לדורות הפםת ימי

עלמא היום מצרים ראיתם כאשר י״ד) (שם

 תוםיפו לא הכתינד. כזר■ עליהם שננלה רתירות
 הפםת ימי יהיו אלא עולם עד עור לראותם
 יצ״ם כזמן והנה הראשון מיצי״ם מקבלין לדורות
 וכמ״ש הראשון העולם תירוש שנתנלה הראשון
 וז״ל נשתנה מה גבי ההגדה בםרר האריז״ל

 כעיבור זו״ן תירוש העולם חירוש היינו ויצ״מ
 אביב כתי׳ ניסן כתי׳ וכשנתגלה ע״ש עכ״ל שני

 שהי׳ כמו עליון חמד הש״י ותםדי השפעה
 כםרר למטה מלמעלה השפע העולמות כבריאת

 עשירית מלכות בתי׳ נתגלה ניסן לת׳ בי׳ אז
 לוקתין והיו כשבת לתורש עשור אז והי׳ האפה

בכרעי וקושרין מצרים של אלהות שהוא שה
 צבא על ה׳ יפקוד כי לשותטו לבודקו המטר■
 באדמה ארמה מלכי על ואת׳׳כ במרום המרום

 כשבת יצ״ם כעת אז שתי׳ הזה לתודש ובעשור
 הנקרא דתירות מעלמא יצ״מ של הנם שנתגלה

 ה׳ יפקור כי בתחתונים גם נתגלה הגרול שכת
ובעשור מצרים של אלהות מרום צבא והפיל

של הנם נתגלה הקטן שכת מיכות מדת לתודש
שבתות שני אז הי׳ ונמצא הגרול שכת יצ״מ
 שכת אותו קורין הפםת שלפני שכת וזהו כיתר

 אותו שקורין פרושו אותו קורץ הלשון הגרול
 כי הגדול שכת שאינו אעפ׳׳י הגדול שכת

 כעשור הפםת שלפני השבת הי׳ יצ׳׳ם כשעת
 משבת שהוא מיצים הנם בו ונתגלה לתדש
 הפםת שלפני לשבת קורין עתה גם עיכ הגרול

הפוםקים קושית כזה ומתורץ הגדול שכת

ורח״ן קדש דרוש
ה א ר נ  נק׳ שע״כ האריז״ל ם״ש ירוע רהנה ו

 גדלות שהי׳ על דילוג לשון פםת
 בוצינא םהרב ושמעתי ע״כ לקטנות קורם

 כוצינא כתהיק זיל אברהם סויה קרישא
 םשום ע״ז פי׳ זללה״ח בער דוב םויח קרישא
 בו שיש םדותיו שבע להכניע צריך שהאדם

 תתת וכו׳ וניצות והתפארות ויראה אהבה כגון
 ח׳ לך כ״ט) א׳ (ר״ה רד.עיה כם״ש ה׳ יראת

 וכו׳ וההוד והנצח והתפארת והגכורר■ הגדולה
 ואם טיט והם משבע כלולה מדה רכל וירוע

 תחת וכפרטן ככללן מרות השבע כל מכניע
חחמשים שער עליו שורה אז טיט והם ה׳ יראת

 שהיו כמצרים והנה כינה המחשבה עולם שהוא
 והנכידום עיז ועוכדין כטומאה וטוטכע וערי׳ ערום
 לשער ובאו טורח שום בלי אחת כפעם הש״י

 בני עלו וחםשים י״ג) (שמות כמיש החמשים
 החמשים לשער תיכף שבאו מצרים מארץ ישראל

 השיי שברא הבריאה כונת זה אין רק
 כדי היצר ויכניע הש״י שיעבור הארם את

 עשה ואם דכםופא מנהמא הנשמה תהנה שלא
 אחר ע״כ הם הועילו מאי והגכיהם הרכר השי״ח
 וציוה הזאת הנתלה ההארה מהם נלקח הפםח

 לתקן יום מ״ט העומר מפירת לםפור השי׳׳ת להם
וביום כניל טיט וחם וכפרט בכלל טדותיהם
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 המחשבה לעולם ויבואו התורה יקבלו החטשים

 לקטנות קורם גרלות להם שהי׳ וזהו תנו״ן שער
 שכך בעצמו יראה הארם והנה ורפח׳׳ח עכ׳׳ר

 לבו אל כשמשים ובחחלה עמו הש׳׳י מתנהג
 הרוקח במ״ש גרולה הארת אליו בא הש׳׳י לעבור

 נלקחה ואח״ב החפירות כחחלת חזק אין ז״ל
 מרוחיו שיתקן אוחו ומםייעין זו הארה ממנו

 אל עבורה רוב מחמת שבא ער חטאיו ולתקן
 שהי פסח של לסרר סימן וזהו המחשבה עולם

 מתחלה קדש רהיינו לקטנות קודם גרלות שם
 נלקח ואח״ב אותם וקרש עליהם הקרושה בא

 אח וטהרו שרחצו ורחץ הזאת הקרושה מהם
 שקבלו ער ם״ט וחם ובפרט בכלל מרוחיהם

 והנה החמשים לשער ובאו החמשים ביום התורה
 פח תורה של ררבה היא כך פ״ו) (אבות ארז״ל
 כשלימות תורה עול בקבלת כי וכו׳ תאבל במלח
 גרול במו״מ לעמוק להצטרך שלא לראות צריך

 ובתענוגים ערכים בטאבלים עצמו להתפרנס ברי
 לא מצויה התורה אין נ׳׳ה) (עירובי[ שארז״ל ע״ר

 פרנםתו יצמצם ע״ב בו׳ בסחרני׳ ולא כתגרנים
 (ברכות כמיש עני מאבל שהוא במלח פח ויאכל

 וישתה במלח פחו לאכול נבנם שהעני בשעה ב׳)
 ולא הארץ על וישן כים חסרון בו שאין מים

 הגוף לקיום רק גשמיים ברבריס ינהג רק בברים
 מעט הצטרכות ועל במותרות ולא הכרחי

 ר״א עם חורה טוב פ״ב) (אבות ארז׳׳ל שמצטרך
 ויקבל מרוחיו שיתקן אחר ורחץ אחר וז״ש

 הכר ר״ל כדפם התורה בררכי ינהג התורה
 בכרים ולא הארץ על בשכבו ירו פם יהי׳ שלו
 קט׳׳ו) (פסחים כט״ש עני מאכל ויאבל יחץ

 בדרבי עצמו וכשנוהג בפרוסה עני של ררכו
 הוא כך וז׳־פ אליו ררך התורה תשים התורה
 חשים אז כך שעושה במי ר״ל חורה של ררבה

 אז אליו ררך החורת ובשחשים אליו ררך התורה
 הי׳ לא התורה קבלת קודם כי רחצה מגיד
 יכול הי׳ רק חטאיו על חשובה לעשות יורע

לעשות יורע הי׳ לא אבל יותר ולא מרוחיו לתקן

 חשוב הוא חשובה פלח והנח חטאיו על חשובה
 מן והפריר שפגם אחרונה ה׳׳א שישיב ר׳׳ל ה׳

 החורה ר׳׳ל רחצה מגיד וזר׳י השם של חוא׳׳ו
 ויקרב אחרונה היא שיטהר איך ה׳ רחץ לו תגיר

 אמרו כי מצה מוציא חשובה וזהו הוא״ו אל
 נק׳ היצ״ט שלו וההיפך היצה״ר הוא שהחמץ

 היצה׳׳ר מכניע שהוא התורה בקבלת ואח׳׳ב מצת
 בראחי יצה״ר בראתי ל׳) (קרושין שארז׳׳ל כמו

 היצ״ט מוציא מצה מוציא יעי״י תבלין חורה
 וכ״פ בו מושל שהי׳ היצהיר נגר טמון שהי׳

 ואח״כ עיש ררבו לפי מצה מוציא ז״ל האלשיך
 ש בם׳ היצה״ר על להגביר יראה עבורה בהחמרח

 יצרו אח הכובש גבור איזה ט״א) פ״ר (אבות
 בו וימשול ירו תחת כבוש שיהי׳ אוחו ולהכניע
 לגמרי אוחו יבטל ולא הש״י עמו ויעבור כרצונו
 אשחכח לא יומא בת ביעחא ם״ט) (יומא כמ״ש

 מרור וזהי השיי עמו ויעבור אוחו יכניע רק
ך היצהיר ר״ל ר  וברצונו אצלו כפות יהי׳ מ

 הגשמיות לחאוח שיצטרך בעת אוחו יוציא
 בשיהי׳ כלומר עורך שלחן ווהו הש״י לעבורת

 בעת כרצונו בו שיפעול ח״י כבוש היצר
 יהי׳ ערוך שלחן אז הגשמיות לתאוות שיצטרך

 במאכלים הש״י אח ויעבור למעלה ערוך שלחנו
 אשר השלחן זה ם״א) (יחזקאל במ״ש הגשמים

 מן ברכות יקבל ר״ל ברך צפק ואז ה׳ לפני
 הצפוני ואח ב׳) (יואל במ״ש צפון הנק׳ היצהיר
 הש״י עמו לעכור בהבניעו ובו׳ מעליכם ארחיק

 שלא היצה״ר של וחפצו רצונו גם באמת כי
 שליחותו ועושה הארס שמםיח אלא אוחו לציית

 החסיר הגאון הרב מארמו״ר ושמעתי השיי של
 זיפ(חלים זלה׳׳ה שמעלקי שמואל ס׳ המפורםם

 שייום תבקש אם ר״ל וררפהו שלום בקש ל״ר)
 בזח וחפצו רצונו גם בי חררפו היצהיר עם
 כי לפניו נרצה להש״י יחלל אם נרצה הלל ואז

 שארז״ל כמו היצה״ר עם גם הש״י יעבוד
 טוב ביצר יצריך בשני לבבך בכל נ״ר) (ברכות

לפניו ונרצה להש״י יהלל ואז וביצה״ר

ה פסח של הנד
 ראו״א לזיווג תאב רכפין יסור בל וכו׳ גאלנו וזיל האריז״ל בסי׳ עי׳ בו׳ עניא לחמא ף,א

לנוק׳ רצריך יסור כל רצריך כל ויכול ייחי המקום שרחמי אלא מצרים בגלוחא עניא
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 כפי פי׳ ז״ל רש״י רהנה ונראה וכו׳ ויפסח ייחי
 ארבעה ער למשמרת לכם והי׳ פםוק על בא

 הוא הרי אומד חרש כן מתיא ר׳ הי׳ עשר
 רודים עח עחך והנה ואראך עליך ואעכור אומר
 שאגאל לאכרהם שנשכעחי השבועה הגיע

 מצוח שחי להם ונחן וערי' ערום ואת שנאמר
 שנאמר הלילה כאוחו שמלו מילה ורם פסח רם

 אח גם ואומר רמים כשני בדמיך מתכוממח
 בו מים אין מכוד אסידיך שלחחי כדיחך כדם
 וקחו משכו להם אמד באלילים שטופים שהיו
 צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו לכם
 האגדה בעל דזיפ לומד ואפשד עכ״ל מצוה של

 מילה בכונת בסידוד כ׳ האדיז״ל דהנה הנ״ל,
 חסדים לחודיד זו פעולה ע״י לגלות חכוין ודל

 ונתגלה נוגה קליפ׳ מסתלקת יאז וכו׳ ממקוד׳
 המילה על וזה זיווג יש ואז וכו׳ דחשמל מ׳׳ל
 זה וע״י עכשיו ומתגלה אודותיו שמל י״ה מ״ל

 האדידל כתב האגדה וככונת עכ״ל השאד יתגלה
 ה״ג פסח דם כו׳ חיי בדמיך כ׳ ואמנם ודל
 הוא שם כי כנוק׳ פסח דם פי׳ ח׳׳ח מילה דם
 וכו׳ הזוהד מן כנודע הנוק׳ כמקום פסח דם

 מקום של דצונו עושין כשישדאל וידוע עכ״ל
 ועזשין למעלה זיוג עושין אז הש״י אח זעובדין

 ואז פדצוף בחי׳ אחדונה ה״א הנק׳ השכינה מן
 שחיו כמצדים אכל ומלכות יסוד זיוג נעשה

 לחטא אחדונה ה״א ואז אלילים עוכדין ישדאל
 אלא דמצדים באדעא אכהחנא אכלו די עניא

 שנשבע השבועה הגיע כי גאלם המקום שיחמי
 מצות שני הש׳׳י להם נתן ואז אבינו לאבדהם

 לזיוג תאב דכפין כל הנק׳ יסוד מדת כל וזהו
 הוא מילה מצות להם נתן ו״ה כחי׳ הם או״א
 ייתי לנזק׳ דצדיך ימוד מדת כל י״ח מ״ל

 כי נוק׳ כחי׳ הוא פסח מצות להם נתן ויפסח
 ט׳) (נחמיה ודפ כנ״ל נוק׳ כמקום פסח דם

 אינו ולכאודח אחה צדיק כי דבדיך את וחקם
 אלא דכודו לקיים צדיך צדיק אינו דאפי׳ מובן
 מלכות מדת הקים ד״ל תקומה לשון ותקם דד״ל
 עניא חי׳ כי לזיוג ודאוי פדצוף בבחינת שיהי׳

 המצות מן ועדי׳ עדום ישדאל שהיו בגלוחא
 כי אחה צדיק כי מלכות מדת הקים ואעפ״כ

 שדוצה המקום שיחמי ד״ל צדיק נק׳ יסוד מדת
שלא אעפ״י גאלם וע״כ ישדאל לעמו להשפיע

 מדת הקים ועי״ז מצות ב׳ להם ונתן דאוים היו
 וגאלם דכוד הנק׳ מלכות

ם י ד ב  להכין כו׳ כמצדים לפדעה היינו ע
וכו׳ משם אלקינו ה׳ ויוציאנו שאמד

 ממצדים אבותינו אח הוציא לא ואלו הול״ל
 וגם הקכ״ח תיב׳ אחדח פעם אמד ולמה כו׳

 משועבדים כנינו וכני ובנינו אנו הדי שאמד
 אנו הדי הוציא לא ואלו זהול״ל זכו׳ היינז

 כמו כמצדים לפדעה היינו עבדים וכו׳ ובנינו
 ואפי׳ שייכות מה וגם וכו׳ היינו עבדים שהתחיל

 משוכח ה׳׳ז דאמד וגם למעלה. חכמים כלנו
 דכחב ונדאה מכודך או מהולל ה״ז אמד ולא

 מלאך ע״י לא ממצדים ח׳ ויוציאנו על האדיז״ל
 וכעצמו בכבודו הקכיה אלא שדף ע״י ולא

 היחה מצדים שאדץ לפי ודל האדיז״ל וכתב
 מלאך יהי׳ אם פחד והי׳ כיותד טומאה מקום
 חלילה שייך לא זה אכל שם להחפגם יכול

 אחד ולא אני ולכן הוא אוכלה אש כי כהקב״ה
 להוציא יכול מלאך שהי׳ משמע מזה עכ״ל

 המלאך היה אכל הש״י בשליחות טמצדים
 פסוק ועל חלילה שם להתפגם יכול כעצמו
 ודל האדידל כ׳ גדול כדכוש יצאו כן ואחדי

 כמצדים שגפל טוב כל שיברח גדול כדכוש
 הי׳ אם ולפי׳׳ז עכ״ל בידוד עוד יצטדך ולא

 להוציא יכול הי לא כודאי ממצדים מוציא מלאך
 כי ישדאל מבני ח״ו כמצדים ני״ק ישאדו שלא משם
 וענין חלילה שם להחפגם יכול כעצמו המלאך אפי׳

 מהמלאך חלילה נופלים ני״ק הי׳ שח״ו היינו הפגם
 בני להוציא יכול הי׳ לא שהמלאך וא״כפשיטא

 שם מכנ״י נייק שם ישאדו שלא ישדאל
 וכו׳ היינו עבדים אגדה כעל ודש כמצדים
 וכזדוע חזקה כיד משם אלקינו ה׳ ויוציאנו

 אבותינו אח הקכ״ה הוציא לא ואלו נטוי׳
 את כעצמו הקביה הוציא שלא ד״ל ממצדים
 הקכ״ה אלא שאמד כמו ממצדים אבותינו
 ע״י ממצדים הגאולה הי׳ דק וכעצמו בכבודו

 ניה״ק שם נשאדים היו כודאי וא׳כ מלאך
 בנינו ובני ובנינו אנו הרי א״כ כנ״ל מבנ״י

 שהוציא אעפ״י ד״ל לפדעה היינו משועבדים
 אנחנו נחי׳ ולא ממצדים אבותינו את המלאך

 שנשארו כיון אעפ״כ לפרעה עבדים במצדים
ובנינו אגו הרי כמצרים שם מישראל נייק עוד
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 לפרעה זה לחוב היינו משועכרים כנינו וכני

 שנשארו הני״ק להוציא עור שם להיות במצרים
 להוציא שם לבוא צריכין שאנו מה וזח שם

 על וישלח כפ׳ ז״ל רש״י ■כמ״ש חוב נק׳ ני״ק
 וז״ל אחיו יעקב מפני ארץ אל וילך פםוק

 חוב שטר מפני אחיו יעקב מפני אגרה ומררש
 של זרעו על המוטל זרעך יהי' גר כי גזירת של

 היינו זרעך יהיה גר כי וגזירת עכ״ל יצחק
 כסרר דל האר״י כמ״ש קרי של ני״ק להוציא

 וע״כ שעבור לשון שייך חוב שנקרא וכיון אגדה
 אמר ולא במצרים לפרעה היינו משועכרים אמר

 חכמים כלנו ואפי׳ אמר ואח׳׳כ כנ׳׳ל. עברים
 יום ככל לזכור שצריך מה ענין שכתבתי לפי

 הוא ית׳ שהוא ולהורע לידע מצרים יציאת
 וחפצו כרצונו הכל ומנהיג ומחי׳ הכל הבורא

 וכל המערכות כל ששירר כמצרים שעשה כמו
 כשפים ע״פ הטבע לפי כי הטבעית וכל המזלות

 משם לצאת ישראל יכולים היו לא מצרים של
 ודש ע״ש בכל המושל הוא ית׳ והוא עולמית

 שאנו ר״ל נכונים כולנו חכמים כלנו ואפי׳
 כי בחכמתו בוראו את שהכיר באכרתם מצינו

 וא״כ וחפצו כרצונו הכל ומנהיג הבורא הוא
 כיציאת לםפר לנו מה ונכונים חכמים שכולנו
 הבורא שהוא במחשכתינו לאמת כרי מצרים
 לירע ויכולין וחפצו כרצונו ככל ומושל ומנהיג

 ומה בחכמתו שהכיר אברהם כמו בחכמתיגו זח
 הכתוב מן ונרע התורה את יורעים כולנו גם

 אצלנו ונתאמת ככל ומושל הכל הבורא שהוא
 מן ככל ומושל ומנהיג הבורא הוא ית׳ שהוא

 למפר עלינו מצוה אעפ״כ התורה ומן חכמתינו
 לא שאלו והוכיח למעלה שאמר לפי כיצי״מ
 עריין אנו הרי ממצרים בעצמו הקב׳׳ה הוציא

 למפר עלינו מוטל וא״כ לפרעה משועכרים
 כנ׳׳ל חכמים כולנו ואפי׳ אמר ע״כ כיצי״מ

ר או מ א  וכו׳ ויוציאנו וכו׳ היינו עברים י
היינו, עברים כתחלה שאמר להכין

 אמר ואח״כ עצמם על משם ה׳ ויוציאנו וכן
 ממצרים אבותינו את תקכ״ה הוציא לא ואלו

 וכו׳ ממצרים הקכ״ה הוציאנו לא ואלו והול״ל
 פםוק על שלו אגרה כס׳ הארידל רכתב ונראה
 בארץ זרעך יהי׳ גר כי תרע ירוע לאכרם ויאמר

ודל גרול כרכוש יצאו כן ואחרי וכו׳ להם לא

 שלך לבטלה וקרי הזרע אותו זרעך יהי׳ גר כי
 הז״ל מן הן כמצרים שעכרו אותן נמצא עכ״ל

 הראשון ארם נשמת שהוא אבינו אברהם של
 ובלבנים כחמר בפרך עכרו וע״כ בהם שנתגלגלו

 כמצרים שנפלו הני״ק כל משם שהוציאו ער
 כמ״ש כלום שם נשאר ולא לגמרי הז״ל מן

 גרול ברכוש יצאו כן ואחרי שם האריז״ל
 יצטרך ולא כמצרים שנפל טוב כל שיבררו

 הני״ק כל כשכידרו ונמצא עכ״ל בירור עור
 שיאמר ולפי משם אבינו אברהם נגאל לגמרי
 ה׳ עשה זה בעבור לאמר לבנך והגרת בפםוק

 היו נשמותינו שגם והכונה ממצרים בצאתי לי
 היו מצרימה הבאים זרעו וכל יעקב כי כמצרים
 עברים אמי• כן ועל ישראל נשמות מכל כלולים

 לא ואלו אמר כך ואחר כמצרים לפרעה היינו
 ממצרים אבותינו את הוא כרוך הקרוש הוציא

 במצרים שנפל הטוב כל ביררו לא אלו ר״ל
 כל שביררו זה וכרכר בירור עור יצטרך שלא

 אבינו אברהם נגאל א׳יא של הז״ל מן הני״ק
 כל הקכ״ה הוציא לא אלו אכל לגמרי משם

 ני״ק עור שם נשאר והי׳ לגמרי משם הני״ק
 היינו ממצרים שהוציאנו אןז אבינו מאברהם

 כמצרים לפרעה ולבוא לחזור עריין משועכרים
 א״א של הני״ק כל משם להוציא

ל כ  שכבר משובח ה״ז כיצי״ט למפר המרבה ו
 עולם מן הארה נתגלה פםח שככל כתבתי

 ממצרים ראפיק ררגא היא בינה הנק׳ המחשבה
 משם הארה ממשיכין אנו כיצי״מ וכשמספרין

 כיצי״מ למפר המרבה וכל וז״ש שלנו לנר״ן
 שגרץ כלומר נכםים שכח לשון משוכח היז
 הארה יותר שמקבל עבור יותר משוכח הוא שלו

 זהו ואפשר הנשמות עולם המחשבה מעולם
 כחםדים משוכח זה הרי שכתב האריז״ל כונת

ע״ש
ה ש ע  כו׳ כיצי״מ ממפרץ והיו וכו׳ כראכ״ע מ

 לומר די והי׳ הלילה אותו כל מיש
 לשון ולילה זכר לשון אותו וגם הלילה כל

 יסור הזיוג פסח רבליל רירוע נראה נקבה
 ככונת ואיתא ת״ת בהארת כגרלות הוא ומלכות

 אור המשכת הוא נח״ל זה ושם וז״ל חנוכה נר
 עם להזרווג שיוכל כרי הז״א אל מבינה עליון
וכשאנו הכינה ע״י הי׳ ריצ״מ וירוע עכ״ל נוק׳



חייםפסח של הגדהפריו
 היינו מיצ״ם הארה מסשיכין אנו כיצ״ם מספרין

 עם וא״ו בגדלות הזיווג להיות יוכל ז ועי׳ בינה
 מספרין והי׳ וז״ש ספיר לשון טםפרין ומלת ה״א

 מיצ״ם עליון אור כמשיכין שהיו ר״ל ביצ״ט
 מדת הוא כל כגרלות זיוג הי׳ ועי״ז בינה היינו
 הוא הלילה הת״ת ע״י ו׳ או״ת הוא אותו יסור

 ו׳ אות ע״י ומלכות יסור זיוג שהוא ל ר׳ מלכות
 של מיפורים ע״י פועלין היו וכ״ז ת״ת הארת
 אל כינה היינו מיצ״ם הארה ממשיכין חיו יצ״מ

נוק׳ עם לזווג שיוכל ואיו אות
 אותו כל מיש כו׳ בריא מעשה *יאמר או

 מיותר הוא אותו מלת הלילה
 ואפשר הלילה כל ביצים מםפרים והיו דהול״ל

 ומלכות ת״ת יתור הוא פסח רליל דידוע לומר
 יכול האריזיל כםידור כמ״ש יםוד באמצעות

 רכרי מבאר מראשקוב הרב וכםידור מי״ח
 יםור כסוד שתהי׳ יום מבעוד יכול זיל האריז״ל

 זה כעבור תיל גופא ת״ת האית כלתי לכד
 באמצעות כ״א הזיוג ואין גופא ת״ת ע״י שהזיוג

 ומלת כיצ״ט מםפרים והי׳ וז״ש עכ״ל יסוד
 וטאירין טספרין שהיו ר״ל בהירות לשון טםפדים
 יחור ונעשה הארה ן טמשיכ והיו הזה כםיפוד

 אותו מלת וז״פ יםור באמצעות ומלכות ת״ת
 טמשיכין היו וא״ו אות כל דהיינו וא״ו אוית

 אות כל וזה מלכות מדת שהוא הלילה וטיחדין
 מדת הלילה אל מיהדין היו ויםוד ת״ת הוא ו׳

 זמן הגיע ואמרו תלמיריהם שבאו ער מלכות
 היחור זה ועבר חלף וככר שחרית של ק״ש
 הארה שנתגלה מחמת הנח ער כלילה שהי׳

 וזאת ממצרים ישראל שיצאו בעת שהי׳ ראשונה
 כלילה ממצרים ישראל שיצאו כעת שהי׳ הארה
 טטשיכין ואנו פסח ככל נתגלה זו הארה ההוא
 ת״ח יחוד ונעשה יצייט סיפור ע״י הזאת הארה

 כין שמכיר גמור יום שנעשה וכיון ומלכות
 בזסן הסכוארים זמנים שאר או ללבן תכלת

 ועבר חלף הלילה אז בודאי שתריח של ק״ש
 בעת שחיה ראשונה הארה התגלות אין ושוב

 לכם ומה הזה כלילה סטצרים ישראל שיצאו
 מצרים כיציאת עור לספר

ף מ  כבן אני הרי וט״ש כו׳ אגי הרי דאכ״ע א
 אם ובאמת זקן היה ולא שנה שבעים

דהענין ונראה טפי רבותא הי׳ ססש זקן תי׳

 לירע כרי יום ככל יצ״מ להזכיר מחויכים דאנו
 ומשגיח הכל ומחי׳ הכל הבורא שהוא ולהורע

 כרצונו והמזלות המערכות כל ומנהיג הכל על
 וכל הטבעי׳ וכל המערכות ומשדד וחפצו

 שעשה כמו וחפצו כרצונו בכל ומושל הכשפים
שפים וכל המערכה משרד שהי׳ כמצרים  הכ
 שהעולם מפני הטבעית נגד ישראל את והוציא
 המחשבה מעולם מתנהג הוא הטבעי התחתון

 העולם זה ובהתגלות דחירות עלטא בינה הנק׳
 שחטשים כזוהר כמ״ש ממצרים ישראל יצאו

 ררגא לידע כדי יצ״ט בתורה נמצא פעמים
 חענין וזהו כינה שערי חטשים יתהון ראפיק
 מתנהג הדברים שכל כלבו לקבוע יצ״ם להזכיר

 בשכל הוא כשאדם והנה יצ״ט של העולם עפ״י
 לעכור לו שא״א כעצמו יודע הש״י ועוכר גדול

 יצרו מ׳) (קדושין כמ״ש בעזרו אלא הש״י את
 הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר ארם של

 ם״כ) (תהלים וכט״ש וכו׳ לו יכול הי׳ לא עוזרו
 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החםד ה׳ ולך

 העושה הוא ית׳ הוא ובאמת כעצמו עשה כאלו
 להכין גשמיים ברברים עוסק כשארם אכל

 אינם צדקה מקבל כשהעני וכן מו״ט על פרנםתו
 כמ״ש ית׳ מאתו הוא שהכל כ״כ מבינים
 חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי ח׳) (רבדים

 כרצון רק רכר שום לחבית נותן אדם אין וכן
 חן שנותן בחן כולר העולם כל את וזן הבוי״ת

 מאתו הוא והכל עליו וטדחם העשיר כעיני לעני
 בחי׳ הם ולילות רכר מדריגת הם וימים ית׳

 כשא״ל כ״ח) (כרכות נם נעשה ולראב״ע נוק׳
 אמר וע״כ זקן ונעשה חיוורתא לך לית אשתו

 הטבע השתנות וכל שנה שבעים ככן אני הרי
 טו״ה קדישא כוצינא הה״ק כט״ש מחכמה חן

 כל כלומר כגולם וחילופיהם זלה״ח בער דוב
 שהוא יו״ד הוא כגולם הן והשתנות החילופים

 וז״ש ורפח״ח עכ״ר חכמה הוא ויו״ר גולטא
 בזקן נם לו שנעשה שנה שבעים כבן אני הרי

 שתאמר זכיתי ולא חכמה אל באתי ככר וא״כ
 למטח הוא יצ״ם של שעולם ואע״פ יצ״ט,

 תטיד לחשוכ זז לטרריגה זכיתי לא מחכמה
 כמו בלב מחשבה היא אמירה ולשון ביצ״ט

 זכיתי ולא כלומר בלבבך, תאמר כי ז׳) (דברים
עולם המחשבה מעולם הוא שהכל תמיד לחשוב



זחייםפסח של הגדהפרי
 ער מקבל במדרגת שאני בעת בלילות יצ״ם של

 לזכור גמור שתיוב מקרא זומא בן שררשה
 מקבל בבתינת שהוא בעת בלילות אןנ יצ״ם
 כל מאמ״צ צאתך יום את תזכור למען שנא׳

 בוצינא הרב כי תזכור למען ואמר בו׳ תייך ימי
ב מו״ה קרישא  הפסוק פי׳ אמר זלה״ה בער ח
 למוערה הזאת החוקה את ושמרת י׳׳ג) (שמות
 התגלות היתה הראשון פסח כי ימימה מימים
 ראפיק ררגא ש׳׳ב חמשים המחשבה עולם

 כשמגיע המשיח ביאת ער הפסח ימי כל ישראל
 הא׳ בפסח שהיה הארה נתגלה הפסח ימי

 בחינת הוא הראשון הפסח וא״ב ממנו ומקבלין
 נוק׳ בחי׳ הם אחריו הבאים הפסח וכל רכר
 וזהו נקבה לשון ימימה זכר לשון מימים וזהו

 לימימה מימים הארה להמשיך מימים למוערה
 תזכור למען וזהו ורפח׳׳ח עכ׳׳ר הפסח ימי בכל
 במרריגת שתעשה ר״ל מאמ׳׳צ צאתך יום את

 תמיר ממנו ולקבל מאמ״צ צאתך יום את רכר
 כשאתה הימים חייך ימי חייך ימי כל הארה
 ית׳ מאתו שהכל לירע ה׳ בעברות דבר בבתי׳
 חייך ימי כל בעזרו רק אותו לעבור וא״א

 תמיר לזכור מקבל בבתי׳ כשהוא אף הלילות
 יצ״ם של עולם המחשבה מעולם הוא שהכל
 מצרים מיציאת לקבל תמיר הוא החוב וא״ב

כנ״ל
ר או מ א  נראה בו׳ אני הרי ראב׳׳ע אמר י

ית׳ הבורא שציונו הענין רהנה
 להורע ולהודיע לירע מצרים יציאת תמיר לזכור
 העולמות כל את ומנהיג ובורא היוצר שהוא
 כמו וחפצו כרצונו ותחתונים עליונים כולם

 והמזלות המערכות כל ושירד במצרים שעשה
 של כשפים עפ״י הטבע לפי כי הטבעיות וכל

 מהם לצאת יכולין ישראל היו לא מצרים
 ולא בעצמו השי״ת ע׳׳י הגאולה והיה עולמית

 יכול היה מלאך ע׳׳י היה אם כי שרף ע״י
 האריז״ל כמ״ש מצרים בטומאת שם להתפגם

 ולכך ובו׳ מצרים בארץ ועברתי פסוק על
 אוכלה אש כי להוציאם בעצמו השי׳׳ת הוצרך

 הטבעיות כל את ומנהיג המושל והוא הוא
 בכשפים האדם יאמין ולא וחפצו כרצונו
 שהוא לבר כהשי״ת אם כי טבעיות בפעולה
יציאת ענין זהו ברצונו הכל ומנהיג המושל

 שהאדם ובזמן תמיר לזכור עשה מצות מצרים
 זה מבין הוא גרולים ובמוחין שכלו כתוקף הוא
 נפילת בעת שכלו בתוקף אינו כשהאדם אבל

 לזכור האמונה עפ׳׳י עצמו לחזק צריך המוחין
 זך לשון זכיתי ולא וז״ש מצרים יציאת תמיר
 שתאמר זו למדרגה באתי שלא כלומר וזוהר

 מחשבה על נופל אמירה לשון מצרים יציאת
 לחשוב כלומר בלבבך תאמר כי כמו שבלב
 העולמות כל את המנהיג הוא שהשי׳׳ת תמיר

 בעת כלומר בלילות אף כרצונו הטבעיות וכל
 הפסוק מן זומא בן שדרשה ער המוחין נפילת
 שנאמר בלילות אף מצרים יציאת לזכור שחיוב
 כתבתי והנה וכו׳ צאתך יום את תזכור למען
 מו״ה קדישא בוצינא הגדול הרב בשם לעיל
 החוקה את ושמרת הפסוק פי׳ זלה״ה בער דוב

 הראשון כפסח כי ימימה מימים למועדה הזאת
 בינה הנק׳ המחשבה עולם הארת התגלות היתה
 פעם ובכל וכו׳ ישראל בני עלו וחמשים כמ״ש

 הארה לקבל צריכין אנו המשיח ימות ער
 הפסח ונמצא מיצ׳׳מ אז שנתקבל מהארה
 של המועדים וכל רכר במרריגת הוא הראשון

 בחי׳ והם ממנו מקבלים אחריו הבאים פסח
 נקבה לשון ימימה זכר לשון מימים וזהו נוק׳

 זומא בן שדרש הדרוש ולפי ורפח״ח עכ״ר
 למען הפסוק ז״פ יצ״מ לזכור תמיר שחיוב
 יום את רכר במדריגת שתעשה כלומר תזכור
 שנתגלה ראשונה הארה כלומר מאמ״צ צאתך

 כל תמיר ממנו ותקבל רכר במרריגת תעשה אז
 כל הכל מנהיג שהוא תמיר ותחשוב חייך ימי

 הארה תמיר ותקבל והפצו כרצונו הטבעיות
 ובלילה ביום כנ״ל המחשבה מעולם

 י״ל פשוט עפ״י כו׳ הוא ברוך המקום כרוך
 לעמו תורה שנתן שמברך פירושו

 בתורה הכתובים והמצות התורה כלל ישראל,
 בתורה לנו שכתב על להשי״ת מברך ואח״כ
 ואחר אחר לכל להשיב בנים לארבעה תשובה
 היינו לא בתורה לנו כתב לא ואלו לו כראוי
 הוא ברוך וזהו כראוי לכאדא תשובה יודעים

 לנו ומלמד תורה דברה בנים ארבעה כנגר על
 רבר לשואלו להשיב בתורתו

ם כ  איתא רהנה ונראה כו׳ אומר הוא מה ח
דילוג לשון פםח נק׳ למה בכתבים



חייםפסח של הגדהפריח
 ע״כ לקטנות קודם גדלות אז שהי׳ צה וקפ

 זלה״ד. אברהם מו׳ה החסיד מהדב ושמעתי
 שבע לתקן צדיך האדם דהנה זלה״ה, בההים

 כל וכו׳ והתפאדות וידאה אהבה דהיינו מדות
 כלולה ומדד. מדה וכל כפדטות ומדד, מדד,

 שעד עליו שודה וא״כ כפדטות ט מ׳ והם משבע
 היה וכיצ״ט כינה המחשבה עולם והוא ן הנו׳

 הנס היה ובו בינה הנו״ן שעד התגלות תיכף
 לםפוד אותם וציוה זו הארה מהם נלקה ואח״כ
 מדה כל לתקן כרי יום מ״ט העומר םפירת
 לקטגות קודם גרי־ות הי׳ ונמצא בפרטות ומדר,
 עד התורה קיימו שאבות איתא והנה עכ״ד
 תפילין מניח הי׳ אבינו ויעקב ניתנד, שלא

 התורה פנימיות שקיימו ר״ל ע״כ במקלות
 כאשר כ״כ מצמצמין ואינם אחרים כעובדות

 חכם ודש ושעורים בצמצומים אצלינו התורה
 שרואה ר״ל וכו׳ העדות מה אומר הוא מה

 וע״כ בפסח גדולים ובמוחין גדול בגדלות עצמו
 למה ר״ל וכו׳ והחוקים העדות מה הקשר,

 אשר ומשפטים כחוקים כ״כ התורה נתצמצם
 התורה פנימיות לקיים יכולין כי וכו׳ צוד,

 עד התורה שקיימו האבות כמו אחרים כעובדות
 הפמח כהלכות לו אמור אתה ואף ניתנה שלא
 נק׳ שלמה פסח של וטעם הלכות לו אמור ר״ל

 אין וע״כ לקטנות קודם גדלות הארת ש ע׳ פםח
 מפטירין אנו אין ר״ל פטור לשון ר׳׳ל מפטירין
 השי״ת ציונו כאשר והחוקים המצות ממעשה

 ר״ל אפיקומן הפםח שאחר משום בצמצומים
 ראשונה הארה התגלות תלקח הפםח לאחר

 מן היורד הלחם כי מן אפיקו וזהו רגדלות
 הארד, תלקה הפסח אחר ותיכף מן נק׳ השמים

 למעשה ונצטרך השכל כקטנות ותהי׳ דגרלות זו
 וזהו מצומצמין עתה שהם כמו וחוקים המצות

 השכל בגדלות עצמו שרואה החכם שאלת
ר או מ א  צריך כו׳ אוסר הוא מה חכם י

 פסח הלכות כל זה וכי לד,כין
 הפםח אכילת אחר הדין זה הלא הפםח ודיני
 ובתשובתו חכם שאלת כתו׳ שם ואתחנן כפ׳ וגם
 רהנה ונראה התשובה מזה רמז שום אין שם

 לשון פםח נקרא למה זלה״ה האר״י כםי׳ איתא
 לקטנות קודם גדלות אז שהי׳ וקפיצה דילוג

ז׳׳ל אברהם מו״ה קרישא כוצינא מהרב ושמעתי

 בער דזב מו״ה מ הה׳ קדישא כוצינא כחרב
 מדותיו שבע לתקן צריך האדם רהנה זלה״ה

 ומרה מרה וכל וכו׳ והתפארת יראה מאהבה
 רק יאהב שלא לכדו לה׳ שיהיד, ופרטותיה

 הנאת לשום ישתמש שלא ודומיהן לכדו להש״י
 מרה וכל לכדו להש״י רק מרה כשום הגוף
 עליו שורה ואח״כ בפרטיות ט מ׳ והם מז׳ כלול
 תיכף באו וביצ״ט ש׳׳ב המשים הנו׳׳ן שער

 וחמשים יג) (שמות כמ״ש חש״ב הנדן לשער
 הנם היה וכו מצרים מארץ ישראל כני עלו

 מהם נלקח הפםח ממחרת ותיכף כזוהר כמ״ש
 העומר ספירת לםפור אותם וציוה זו הארה

 בפרטות ומרה מדת כל לתקן כדי יום מ״ט
 הי׳ ונמצא ש״ב לחמשים שבועות כחג ויבואו

 ורפח״ח עכ״ד לקטנות קודם גדלות כיצי״ט
 של כלמ״ד שמםיים התורה כםיום כתבתי והנה
 מן כב׳ מתחלת והתורה ישראל כל לעיני

 וכלל כעי לבא רחמנא כי לב שהוא כראשית
 כעשיות ולא הלב כמחשבת תלוי והמצות התורה
 הלב כונת עיקר כי כלבד הגשמיות מעשה

 שאכלו שנים כ״ג) (נזיר כמ״ש המצות כמעשה
 לשם אכל ואחד פםח לשם אכל אחד פסחיהן
 צדיקים נאמר פסח לשם שאכל ע׳׳ז גסה אכילה

 נאמר גםה אכילה לשם שאכל וע״ז בם ילכו
 מעשה עשו ששניהם ואעיפ בם יכשלו ופושעים

 מ מ׳ אכל כדין השובע על ר,פםח ואכלו אחר
 נק׳ חפםח מצות לקיים כמחשבתו אכל לא זה

 לשמה עבירה גדולה כ׳׳ג) (שם אמרו וכן פושע
 בהר אלי׳ כגון כזה הש׳׳י לעבוד נתכוין אם

 והי׳ הכמות איסור בשעת עליו שהקריב הכרמל
 מן ונענה בזה הש״י של שמו לקדש טתכוין
 חוקים כפםח שרואה חכם שאלת וזד,ו השמים

 יצ״ט של הנס לזכור כדי ומרור מצה פסח
 לעולם וחגוף הנשמה שפלות מתכלית שבאו

 המערכות כל שירד והש״י ש״ב המשים המחשבה
 לעולם והגכיהם והטבעים וד,כשפים והמזלות
 לזכור מחויכין אנו וכן דחירות עלמא החמשים

 שעולם בלב ולאמת להאמין כדי יצ״מ תמיד
 כינה המחשבה מעולם למטה מתנהג המעשה

 ובזה תמיד ליכא כינה מאור עלינו ולהמשיך
 וריכורינו מעשינו ככל לבבנו להכין נוכל

פסח כליל עצמו שרואה והחכם ומחשבותינו



טחייםפסח צלפרי
 והוא מצרים גאולת הארת בינה התגלות שאז

 גרוזיה בהארה יהי׳ שתמיר ומוכר גרולים במוחין
 והחוקים הערות מה ושואל יצ׳־מ של זו הארה זו

 לזכור ואות מימן לעשות איקינו ה׳ צוה אשר
 ולהבין מבין לב ליבא בינה הארת שהוא יצ״ם

 שהוא וכיון שיעשה הרברים בכל אליו לבבינו
 למה בינה “ש^ זו בהארה יהי׳ שתמיד מובר

 בעי ליכא רחמנא הכלל הלא והמצות ההוקים
 התגלות כינה בהארת משמים לו נכון ולכו
 דעתו ייפי לבו בנזוח נמצא יצ״מ של הנם

 לבו ככונת מעשיו כל תמיד יעשה שבודאי
 ואשר והמשפטים החוקים לי למה וא״כ לשמים

 אינו אותנו לשון אמר ולא אתכם לשון אמר
 מן ופטור קטן שהוא הכלל מן עצמו מוציא
 “כולי אלקינו ה׳ צוה אשר אמר אכל המצות

 שכלו לפי כהוגן שואל והחכם כשיגדל עצמו גם
 הטעם “ר̂׳ הפסח כהלכות לו אמור אתה ואף

 לקטנות קודם גדלות אז שהי׳ ע״ש פסח שנק׳
 מפטירין אין ולכך זו הארה מהם נייקח כ ואח׳
 החוקים ממעשה מפטידין אין ר״ל פטור לשון

 תענוג ולחם מן אפיקו הפסח אחר כי והמצות
 מפיק הפםח ואחר מן נק׳ השמים מן שיורד
 מן הארה מן אפיקו הפסח אחד וזהו זו הארה

 רק ונשארו יגיעה בלי גדולים מוחין השמים
 אותנו אלקינו ה׳ צוה וע״ב לבד יראה כבתי׳

 ע״י עלינו ולהמשיך שנזכור ברי והמצות החוקים
 יצ׳ם תמיר לזכור הלב בכונת המצות מעשה
 ככל ית׳ איייו לבבנו ולהכין ליבא בינה הארת

 כפ׳ אשר חכם בן בתשובת מרומז וזהו הרבדים
 היינו עבדים לבנך ואמרת שם שב׳ ואתחנן
 ואח״ב הנם כל לו ותםפר כו׳ במצרים לפרעה
 האלה החוקים כל את לעשות אלקינו ה׳ ויצוינו
 וכו׳ לנו תהי׳ וצרקה ובו׳ אלקינו ה׳ את ליראה

 יראה במדרגת כלנו אנחנו נהי׳ הפםח אחר ד״ל
 ובכונת האלה החוקים לעשות ה׳ ויצונו ע״ב לבד

 היראה עלינו נמשיך והמצות החוקים עשיית
 ולהכין ליבא בינה יצ״ם תמיר לזכור והזכירה
 ומחשבותינו דיבודינו בכל ית׳ אליו לבבינו
 יתברך אליו ומח׳שכותינו ודיבודינו מעשינו שניחר
 צאתך יום את תזכור למען הפםוק פי׳ וכמ״ש
 ותעשה שתזכור כלומד חייך ימי כל מאמ״צ

תקבל ותמיד כנ״ל יצ״מ הארת דבר במדרגת

 שאנו ובזה יצ״מ של הנם שהוא בינה מהאית
 יכויין אנו כזה זכירה ע׳׳י כינה מן תמיד מקבלין

 כנ״ל הדברים בכל אליו לבבינו להכין
 בשאלת הייא להכין יש כו׳ אומד הוא מה רשע

והי׳ כתיב בא כפרשת הכתוב רשע בן
 לכם הזאת העבודה מה בניכם איייכם יאמר כי

 על פםח אשד לה׳ הוא פםח זבח ואמרתם
 ואח מצרים את בנגפו במצרים ישראי־ כני כתי

 לכן אחרת תשובה שם שכתוב הרי הציל בתינו
 תשובה גבי בא בפ׳ כתב “ז״י ׳י רש ואמת הנזכר

 כיום ייבנך והגדת בפמוק לשאול יודע לשאינו
 בצאתי לי ה׳ עשה זה בעבור ייאמר ההוא

 רשע לבן תשובה רמז ייי ה׳ עשה וז״יי ממצרים
 שם הי׳ אילו לו ויא לי יי ה׳ עשה לו לומד

 גבי למטה אבאר ואי׳׳ה לגאויי כדאי הי׳ ייא
 תשובה שזה ל ז רש״י למד מה־כא לשאויי י שא׳
 ממש הוא הנזכר בן רשאלת ונראה רשע לכן

 שדיבר אלא מקודם הנזכר החכם ב! כשאלת
 פסח כליל עצמו שראה הנזכר וכן כחוג! ׳שלא

 מצרים יציאת הארה מהתגלות גדולים במוחי!
 וםובד לגדלות נפי זה ומחמת הזה שבלילה בינה

 אביו אבל כזו גדולה הארה יו גרמה שחכמתו
 גדלות דרך ואמר זו בהארה אינם ביתו ובני
 יציאת לזכוי כרי החוקים הזאת העבודה מה

 בינה מן הארה תמיד ולהמשיך תמיר מצרים
 להכין ויוכל הארה יוטשך ז ועי׳ הזכירה ע״י ייבא

 שאתם הזאת העבודה שייך ויכם ה׳ אי לבבכם
 צריך אין הוא לו ולא לכם וזהו השבי בקטנות

 שיהי׳ ובטוח נכון לבבו כי זה לזכור ואות לסימן
 ושכלו חבמתו תוקף מחמת זו בהארה תמיד
 בעיקר כפי הכלל מן א״ע שהוציא ולפי וז״ש

 כפר כאילו המתגאה כל ר׳ דף בסוטה כמ״ש
 התשובה לו שתשוב אחר וז׳׳ש ע״ש בעיקר
 לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם אליו בחורה הכתוב

 ז״ל פרש״י ועי׳ ישראל כני בתי פסח אשי
 בהטלתו הש״י שחמל כלומר וחמי .פסח שם

 וערי׳ ערום אז שהיו אף ישראי על הגדול
 אז ישראל שהיו דק לגאול כדאי היו ויא

 של לעולם באו התשובה מחמת גדול בשפלות
 עולם התשובה עולם בינה מצרים יציאת האית
 כני עלו וחמשים וזהו אחר כמקור כמ״ש הענוה

כט״ש בינה שערי לחמשים שבאו מאמ״צ ישראל



חייםפסח של הגדהפרי
 ופרושו הזה המקרא לו שתשוב ואחר בזוהר
 יורע שאינו גבי בבתוב הרומז הרמז לו אמור

 נגאל הי׳ לא שם הי׳ אלו לו ולא לי לשאול
 שהוא החמשים לשער באו שפלותם מחמת שהם

 במ״ש הענוה עולם בינה שהוא רחירות עלמא
 ובו׳ ה׳ ביראת תמינאה ררגא תק״ז בהקרמת

 עקב ב׳׳ב) (משלי הה׳׳ר ברחילו קטירא וענוה
 לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ ראית מאן ה׳ יראת ענוה
 עקב ח׳ ריראת עלאה שבינתא ראיהי ענוה לירי

 לחמשים באו שפלותם מחמת וע׳׳ב עב״ל לגבה
 עלמא והוא עלאה שבינתא ראיהו בינה שערי

 שלך בגרלוח אתה אבל נגאלו ומשם רחירות
 ולפי נגאל היית לא שם היית אלו ענוה היפך

 חורה בעםק ששאל בםיל גבי ל׳) (שבת שאחז׳׳ל
 התשובה תחילה תאמר ולפיבך לו לענות צריך

 לה׳ הוא פמח זבח ואמרתם בצרו בתורה שבתב
 בצאתי לי עשה זה בעבור לו תאמר ואח׳׳ב ובו׳

 יורע שאינו גבי בתורה שרמז הרמז ממצרים
 הגרה ובעל לו ולא לי שניו את להקהות לשאול

 אשר התשובה פםח זבח ואמרתם להזכיר איצ
 הרמז חרש הוא רק אליו בתורה מפורש הוא

 ועיין לשאול יורע שאינו גבי התורה שרמז
 לשאול יורע שאינו גבי למטה

ם  התם רשאלת ונראה בו׳ אומר הוא מה ת
 מיציאת ולםפר תמיר לזבור שהחיוב ששמע

 מתנהג הוא השפל שעוה׳׳ז העיקר היינו מצרים
 ובררך מצרים יציאת של עולם המחשבה מעולם

 שעוח״ז אפשר האיך ר׳׳ל זאת מה שאל תמימתו
 לו יהא זאת באצבע ומראים שאומרים הגשמי
 מ׳׳ה רבר והוא תפיםה בו שאין עולם ע׳׳י הנהגה
 אליו ואמרת זא״ת עם מ׳׳ח התחברות יהי׳ והאיך
 הוא חזקה ויר ממצרים ה׳ הוציאנו יר בחוזק

 אף עצמו צמצם שהש״י ר״ל וצמצום גבורות
 והגשמי והגם העב ביותר ואף הגשמי בעולם

 ובלערי עצמו מצמצם הוא השפל הזח שהעולם
 בהמתו אף להתקיים יבול הי׳ לא וחיותו שפעו

 הפמוק זה מביא וע״ב שבעולם הגשמי רבר ובל
 ררש חזקה וביר ממצרים הוציאנו יר בחוזק

 יר הנה שנאמר הרבר זו חזקה ביר הגרה בעל
 ובחמורים במומים בשרה אשר במקנך הוי׳ ה׳

 ראינו הרי מאר בבר רבר ובבקר ובצאן בגמלימ
בעולם הרברים בבל עצמו מצמצם שהש״י

 השפל שבעולם ועב גם ביותר אף הגשמי
 אפם הוא הבל אחר רגע מהם חיותו ובשמונע

 שעולם לך שאמרתי מה תתמה אל וא״ב ואופם
 עולם העליון מעולם מתנהג הוא השפל הזה

 בנ׳׳ל מצרים יציאת של עולם המחשבה
ו נ אי ש  לשון להבין לו פתח את לשאול יורע ו

 לו תאמר אתה רהוליל לו פתח את
 רירוע ונראה לו תגיר אתה הבתוב לשון או

 י׳׳ג) (שמות במ״ש מבינה היתה מצרים ריציאח
 לומר ואפשר מאמ׳׳צ ישראל בני עלו וחמשים

 וערי׳ ערום במצרים אז היו שישראל משום
 בגלות הי׳ רעת ובחי׳ מצרים טומאת מחמת
 רבינו משה שבא ער מהש״י יורעין היו שלא
 שעשה ונפלאות נםים וע״י רעת בבחי׳ שהי' ע״ה

 הבורא הוא שהש״י בל לעין ונגלה ירעו במצרים
 פעמים במה שבתוב במו וחפצו ברצונו ומנהיג

 שהאמינו וביון אלקינו בה׳ אין בי תרע למען
 הבל הבורא הוא שהשי״ת ברעת ישראל וירעו
 היה וחפצו ברצונו הבל ומנהיג הבל ומחי׳
 על גדולה וחרטה גרולח והבנעה בושה להם
 שאמרו כמו הנה ער הש׳׳י את עוברין היו שלא

 של שר שקטרג כ׳׳א) שמות רבה (מררש
 עוברין והללו ע״ז עוברין הללו ואמר מצרים

 באו ע׳׳ב מאור בלב נבנעין שהיו וביון ע״ז
 והיא הענוה עולם שהיא בינה המחשבה לעולם
 ישראל בני עלו וחמשים וע׳׳ב הבליחה עולם

 גרולח הבנעה מחמת תשובה בעלי בבל הוא ובן
 העבירות מן פרישתם בתחילת גרולה וחרטה
 באו בתחילתו החםירות חזק אין הרוקח במ׳׳ש
 עולם המחשבה עולם אל בתחלתם תיבף

 ממרריגה נפלו ואח״ב הםליחה עולם הענוה
 שבאו ער ובפרט בבלל הבל שתיקנו ער זו

 שהיו ראשונה למרריגה הבל כשתיקנו אח״כ
 וגורל חוזק מחמת העבירות מן פרישתם בתחילת
 פרישתם בתחילת בלב ובושה וחרטה הבנעה

 בתחילה במצרים היו ובן גרולה למרדיגה באו
 ניטלה כ ואח׳ מאמ״צ ישראל בני עלו וחטשים

 קימא אימא בזוהר ואיתא זו הארה מהם
 הבן ובאן פםחים בערבי במשנה ואמרו לשאלה

 מםפרים אנו והתשובה השאלה ע״י בי שואל
 בינה מאימא הארה וממשיבין מצרים ביציאת

הצריבים השנוים מיני כל וע״כ יצ״מ עולם



יאחייםפסח של הנדהפרי
 הכן שישאל כדי השלחן עי מונחים פסח כליל

 מספרים אנו ועי״ז הזה הלילה נשתנה מה
 של עולם מכינה גדולה הארה וממשיכין כיצ״ם
 אמרו וכגמרא לשאלה קיימא שם כי יצ״מ

 כעינא הדרא שאלה שאלה כלשון מ״ז) (קדושין
 ע״י פםח כליל שמקכלין הארה כי כאן וכן

 נסתלק חיכף יצ״ם וספור והחשוכה השאלה
 רעה כו שאין הכן כזה אמר וע׳־כ כעינ׳ והררא
 פסח שכליל השנוים כל שרואה ואע״פ לשאול

 פחח אח כו אמר לשאול רעה כו אין אעפי״כ
 לו ותאמר לשאול שיוכל פחח לו תפחה ר״ל לו

 יקשה רעה כו שאין ואעפ״י גרולה הימה רכר
 לי ה׳ עשה זה כעכור לו כשתאמר כעיניו

 וכי לאכיו הכן יקשה ואז ממצרים כצאחי
 ה׳ עשה זה כעכור שאמרח כמצרים הייה אחה

 רורש הגדה שבעל ובאמת ממצרים בצאתי לי
 לראות ארם חייב ורור רור ככל זה ממקרא

 והגרת שנאמר ממצרים יצא הוא כאלו א״ע
 לי ה׳ עשה זה כעכור לאמר ההוא כיום לבנך

 שם חיו נשמותינו שגם והכונה ממצרים בצאתי
 תימה רכר הוא הכן כפני אכל ונגאלו כמצרים

 שאמר מה הפירוש אכיו לו ויאמר ישאל וע״כ
 פחח אח וזהו מצרים ביציאת יספרו ועי״ז לי
 כנ״ל לשאול שיוכל פחח לו שתפחה כנ״ל לו

 שיפתח אביו על שהחיוכ הגרה לבעל מנ״ל וא״ת
 הפסוק כונח רלמא שישאול כרי פחח הזה לכן

 לשאול יודע אינו שבאם מעצמך לבנך והגרת
 כדי פתח לו שיפתה ולא מעצמו לו יאמר

 כפסוק האגרה לכעל שהוקשה י״ל שישאול
 הוא לאמר מלח לאמר, לבנך והגרת שכתב
 שתאמר כלומר לבנך והגרת רורש וע״כ מיותר
 הכן על קאי לאמר ומלח לאמר רכרים לבנך

 רהייגו תימה רכר על וישאל יאמר שהכן כלומר
 כצאחי ל ה׳ עשה זה כעבור לו שתאמר
 לי מלח שתאמר על הכן יקשה ועי״ז ממצרים
 האגרה לכעל עור קשה והי׳ ממצרים בצאתי
 אביו על שהחיוב זה רק הכתוב כונת שבאם
 לשאול יודע שאינו הזה לבן תימה רכר לומר
 זה כעבור כפי׳ לכתוב לו הי׳ שישאול, כדי

 הכן גם ויכלול ממצרים בצאחינו לנו ה׳ עשה
 כמצרים ג״כ הי׳ הזה נשמח גם שכאמח עמו

פחח יותר לכן יהי׳ כך לו וכשיאמר ונגאל

 כמצרים היינו ואחה אני וכי לאביו שישאל
 לי ה׳ עשה זה כעבור כפסוק כ׳ ולמה ונגאלנו
 רומז שזהו מכאן רורש וע״כ ממצרים בצאתי
 לו ולא לי מקורם הנזכר הישע לכן חשוכה

 יותר הזה לכן כי נגאל הי׳ לא שם הי׳ אלו
 כצאחינו לנו ה׳ עשה זה כעבור לומר הי׳ טוב

 כא כפרשה ז״ל רש״י והנה כנ״ל ממצרים
 ככן לבנך והגרת וכאן וז׳׳ל כתב הזה כפסוק
 לו שתפתח מלמרך והכתוב לשאול יורע שאינו
 עכ׳׳ל הלב אח המושכת אגרה ברברי אחה
 והגרת כתב למה ז״ל לרש״י קשה רהי׳ נראה
 פי׳ וע״כ וכו׳ לבנך ואמרח אמר ולא לבנך

 ונראה הלב אח המושכת אגרה לשון והגרת
 ז״ל רש״י רכרי לפי וכן האגרה בעל רברי לפי

הרשע לכן חשוכה רמז שמכאן הזה כפסוק
 אפשר נגאל הי׳ לא שם הי׳ אילו לו ולא לי

 לפי לבנך והגרת לש׳ הפסוק כ׳ רלכך לומר
 לשון הפכיים ענינים שני משמעותו הגרה של׳
 אגרה לשון כתב ז״ל ררש״י קשה ולשון רך

 כפ׳ ומצינו רך לשון שהוא הלב אח המושכין
 לבני וחגיר יעקב לבית תאמר כה כפסוק יתרו

אלו יעקב לבית וז״ל ז״ל שפירש״י ישראל
 לבני וחגר רכה כלשון להן תאמר הנשים
רכרים לזכרים פי׳ ורקרוקים עונשין ישראל
וחגר לשון שפי' הרי עכ״ל כגירין הקשים
 לשון כתב שע״כ בכאן י׳׳ל וכן קשין כרכרים

 ודכדים רכים דברים משמעותו שסובל והגרת
 לו תאמר לשאול יורע שאינו הזה לכן קשים
 ויש ארם של לכו המושכת כאגרה רכה כלשון

 רכרים לו שתאמר רשע לכן חשובה רמז כאן
 הי׳ לא שם הי׳ אילו לו ולא לי כגידין קשים

 והגרת לשון כחוב ולכך נגאל
ל ו כ  מר״ח יכול שאמר מה להכין כו׳ מר״ח '

 לכנו להגיר כיצ״מ לספר ם״ר האיך
יכול שאמר וגם כר״ח לשאול יורע שאינו
 יום מכעור כיצ״מ לספר ם״ד מאי יום מכעור
 רא׳׳א פלוגחא (י״א) ר׳׳ה כגם׳ ראמרו ונראה
 נברא בניסן אומר ור״י העולם נכרא כתשרי

 לגאל עחידין ובתשרי נגאלו בניסן אמר ור״א
 לגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן סבר ור״י
 רליכא שמבאר עה״ח לוי קרושח בם׳ וע'

זה בדרך נאמר אנו ואף ע׳׳ש ביניהם פלוגחא
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 על להש״י שהי׳ ראשונה דאהבת ם״ש ירוע כי

 בראשיוז כט״ש להם להיטיב כרי ישראל נשטווז
 אהבוזם ובשביל ראשיוז שנקראו ישראל בשביל

 עטו ברא דרחטי טכילין י״ג עליהם להשפיע
 א״ל והוא הי״ג בראש טרוטז ראשונה ואהבה

 חטר עולם אטרחי כי ווהו גטורים חסרים והוא
 חסר שטרה עולם שיהא טחשכתי כלוטר יבנה
 העולם נברא חסרים שהוא בניסן וזהו יבנח

 ברא ישראל לעסו להטיב זו מחשבה בשביל
 הוצרך העולמות את לברוא וכשבא העולם
 מחשבתו להוציא פנוי וטקום צמצום להיות

 נברא צמצום מרת הוא בתשרי וזהו הפועל אל
 כי ממצרים נגאלו שבניסן מורים והכל העולם

 שום כירם הי׳ ולא וערי׳ ערום היו במצרים
 שנשבע השבועה שהגיעה רק שיגאלו זכות
 להם לתת והוצרך בניו לגאול לאברהם הש״י
 וזהו ז״ל. רש״י שפי׳ כמו ומילה פסח מצות
 אהבת במורים בחסרים ממצרים נגאלו בניסן
 מרריגת על שחם דל״ת ח״ם חסר לישראל הש״י
 ובתשרי שוים שאינם אע״פ להם ומשפיע רל״ת
 הוא בתשרי באמת כי לגאל שעתידין ר׳׳א סבר
 בני עמו וכריה העולם כל את רן שהש״י דין

 יום הוא ור״ה לפניו בתשובה מעוררין ישראל
 מקבל הש״י וביוה״ב עשיית שי הראשון

 מכפר יוה״כ אין כי להם וסולח ומוחל תשובתם
 תשרי החדש זה נקרא וע״ב התשובה על אלא
 העובר כי מארי׳ לי׳ שרי׳ כמו סליחה לשון

 וכוחותיו הרע היצר ביר ונאסר נלכר עבירה
 לי׳ שרי אז התשובה עיי לו מוחל וכשהשיי

 עתירין בתשרי וזהו ואסר שרי ל׳ אסורין מבית
 כלו כי לגאול עתירין בתשובה כלומר לגאול

 וריי בתשובה אלא תלוי הדבר ואין חקיצין כל
 ומודה אמר נטי לגאל עתירין בניסן אומר

 אמר אלא בתשרי והיינו בתשובה להיות שצריך
 לא בתשובה שישובו סיבות לחם יסכב שהשיי

 שיעמוד ציו) (סנהדרין שאמרו כענין צרות טתוך
 אקבץ גדולים ברחמים אלא כהמן טלך עליהם
 גרולים בחםדים סיבות להם ויסבב אותם

 הוא ניסן והנה ודין צרות מתוך ולא שישובו
 ויוצא כסרר הוא בניסן המרומז הוי׳ כי הסריס

 חסדים כשיש הארץ ותגל השמים ישטחו מן
הוא כסרר הוא כשהוי׳ בתיקונים כטיש בעולם

 שום בהם היו שלא במצרים וע״כ חסדים
 חסרי ששורה בעת בניסן לגאלם הוצרך זכות

בוצינא הה״ג מרברי נלמר והנה השי״ת
ב טו״ה קרישא  צירוף שכל זלה״ה בער ח

 ראשונה אות חיינו חרש, בכל ששורה הוי׳
 בשבוע הב׳ ואות החורש, של ראשון בשבוע

 כשבוע הוי׳ של ג׳ ואות החודש, של שני
 השורה הוי׳ צירוף של ר׳ ואות החורש, של ג׳

 כמ״ש חורש של הרביעית בשבוע חורש בכל
 בער דוב מו״ה קדישא בוצינא הגדול ה<־ב

 מן יוצא שהוא אב חורש של צירוף על זלה״ה
 מ״ש וידוע הוי׳ והם היום ישראל ושמע הסכת

 רחמים הוא קורמין הזכרים כשהוי׳ כתיקונים
 דין בחי׳ הוא בתחילה הוא הוי׳ של וכשהדין

 הסכת סן ף ה׳ ראשון חורש החצי ובאב
 בחצי אבל קורם שהח״א רין הוא וע״ב ושמע
 כסדר היום ישראל מן י״ה שהוא השני חורש

 יו״ט חיו לא וע״כ גדולים וחסדים רחמים הוא
 וכן ל׳) (תענית באב עשר כחמשה לישראל

 חוא ראשון חודש חצי אב זה חודש של השם
 ודפח״ח עכ״ד ברוך הוא השני חודש וחצי ארור
 חודש בכל השורה הוי׳ שאותיות משמע מזה
 כנ״ל הא׳ בשבוע הצירוף של הראשון אות
 ביום לבנך והגרת פסוק על האגרה בעל וז״ש

 במירור כמ״ש עתיקא על רומז ההוא ומלת ההוא
 טר״ח יכול וזהו ההוא ביום ה׳ ויושע בפסוק

 של ובקוצו הוי׳ של היוד בר״ח שנתגלה ניסן
 ההוא ביום לומר תלמור ואמר ההוא מרומז יור

 תגיד ממצרים שיצאת ממש ההוא ביום כלומר
 אמר ולא ההוא ביום שאמר מה ועל לבנך
 חסדי היו בניסן עשר בחמשה אף כי זה ביום
 אמר עיכ ממצרים יצאו וע״כ בהעלם הידד

 ההוא ביום כונתו אבל ההוא ביום לבנך והגרת
 מר״ח ולא לבנך תגיד ממצרים שיצאו ממש

 אחר דיל יום מבעור יבול ההוא ביום אי
 מצות השני וקבלו א״ע מלו וכבר הפסח שנשחט

 נם להם נעשה שכבר וגם לגאול ראוים והיו
 ויראו לעיניהם מצרים של אלהיהן שזבחו גרול
 הנם לבנך תגיד אז יכול רבר להם לומר מחם

 (ישעי׳ כמ״ש הנם התחלת והוא הזה הגרול
 זז״ש במרום טרום צבא על ה׳ יפקוד כ״ד)

בשעה אלא אמרתי לא זה בעביד לומר תלמוד
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 בלילד. והיינו ניך8ל םונוויט ומרור מצח שיש
 ועבר שכתוב כמו בארץ גם הנם התגלות שהי׳

 הדם את וראיתי מצרים בכורי כל ומתו '1וכ ה'
 לבנך תגיר תזאת בשעת אזי עליכם ופטחתי

 בעליוניס רק הנם הי׳ שלא יום טבעור ולא
באלהיהם היינו

רלך  כרוך דאמר להבין כו׳ הבטחתו שימר ב
 מקיים כרוך הול״ל הבטחתו שומר

 מה הקץ את חשב דאמר וגם לישראל. הבטחתו
 חשב רהול״ל מיותר את מלת וגם שחשב. הוא
 בימי שמעתי רהנה ונראה וכוי לעשות הקץ

 שחשב שאמר זלה׳׳ה הרב מורי מאבי בחרותי
 משנולר שנח הק״ץ את שחשב היינו חקץ את

 רר״ו היו שבמצרים למצרים שיררו ער יצחק
 בי הש״י לו שאמר ומחמת שנה ק״ץ ונחסר

 יצחק משנולר התחיל והגירות זרעך יהי׳ גר
 ועברום ובו׳ לאברם ויאמר מפסוק ראי׳ ויביאו

 היו יא ובאמת שנה מאוח ארבע אותם וענו
 ש״מ אלא שנה ק״ץ יחטר וא״כ שנה ר״י רק

 ורפח״ח עכ״ר יצחק משנולר הקץ את שחשב
 ל׳׳ב) (נררים בררז״ל טעמים שני מצינו ובאמת

 הוא הא׳ טעם שנה ר״י רק כמצרים שהיו על
 וטעם יצחק טשנולר התחיל רהגירות כניל
 שנה מאות לר׳ השלים השעבור שקושי השני
 הא׳ הטעם לזה, זה צריכין הטעמים ששני וניל

 הם ושניהם להא׳ צריך והב' הב/ לטעם צריך
 בכך מה קשה הא׳ הטעם רעל אחר טעם

 אז הי׳ לא היא יצחק משנולר הגירות שהתחיל
 ארבע אותם וענו ועברום בפטוק ונאמר שעבור
 שנה קיץ של שעכור נחטר וא״כ שנה מאות

 מה וא״כ משלים הי' שקושי הב׳ כטעם ועכצ״ל
 אח״כ להם היה שנה ק״ץ של שעבור שנחטר

 השעכור בקושי להם הנוסף וצער השעבור קושי
 וכן שנה קיץ של השעכור כמו ממש הוא
 השעבור שקושי מספיק אינו לכר הב׳ טעם

 שהיה להיות שיכול באמת שנה לת׳ משלים
 השעבור בקושי שנה רדיו כזמן עבורה להם
 לא ם״מ אכל השעבור קושי בלא שנה בת׳ כמו
 צריך וע״כ שנח, רר״ו רק להם לא כארץ היו

 וא״כ יצחק טשנולר התחיל שהגירות הא׳ לטעם
 כאמת היה ממצרים שיצאו ער יצחק משנולר

ק״ץ של השעבוד נחסר מים אכל שנח מאות ך׳

 עבודת כרי השעבוד קושי משלים הי׳ ע״ז שנה
 שאז״ל טח נבאר זה ואגב כנ״ל שנה ק״ץ של

 בקשה לשון אלא נא אין העם באזני נא רבר
 אוחו יאמר שלא מכם בבקשה ט׳) (ברכות

 ואח״ב בתם קיים אותם וענו ועבדום צדיק
 והקשה בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו

 אותו אמר לא ואם פליאה והיא ז״ל טהרש״א
 צריך וגם בעצמו. הבטחתו לקיים צריך צדיק
 כי שיאמר הפסוק תחילת אמר לא למה להבין

 שי״ל אמת קיים להם לא בארץ זרעך יהיה גר
 כנ״ל נראה אלא חמורה היותר זאת שהזכיר
 אעפ״י ריל קיים אותם וענו ועבדום דהזביר

 התחכם אעפ׳־כ בעבדות שנה רר״ו רק היו שלא
 שהיו שנה הק״ץ להשלים כדי השעבוד בקושי

 למצרים שבאו עד יצחק משנולד שעבוד כלא
 אותם וענו ועבדום שאמי דבורו לקיים כדי

 כרכוש יצאו ואח״ב וז״ש שנה מאות ארבע
 י״ל ז״ל מהרש״א קושית ועל קיים לא גדול

 כרכוש יצאו ואח״כ פי׳ האריז״ל כ' דכאמת
 ולא כמצרים שנפל טוב כל שיבררו וז״ל גרול

 באמת היה זה וא״כ עכ״ל בירור עוד יצטרך
 גדול ברכוש יצאו ואח״כ שאמר השי״ת כונה
 שנפלו הני״ק כל שיבררו אמתית טובה שזהו

 שלא אמי אבל רב בממון שיצאו ולא שם
 חסד איש שהי׳ אברהם זהו צדיק אותו יאמר

 ממנו מגיע הי׳ שלא אעפ״י בחנם לכל ומשפיע
 יצאו ואח״כ לקיים להשי״ת שהי׳ יאמר והוא

 חי׳ שלא אעפ״י רב כטמון דהיינו גדול כרכוש
 לו הי׳ הניצוצות כל שיבררו רק כונתו זה

 כפשוטו גדול ברכוש ולקיים בחנם זה לחם ליתן
 הבטחתו שוטר ברוך וזיש ג״כ רב כטמון שיצאו

 (בראשית כמו הטתנה מלשון הוא שומר ומלת
 ומצפה ממתין שהי׳ הדבר את שטר ואביו ל״ו)
 משנולדה התהיל השעבוד שקושי כאמת כי ע״ז

 ומחמת ממצרים שיצאו קודם רב זמן מרים
 הבטחתו לקיים ע״ז ומצפה ממתין הי׳ שהש״י

 מרים טשנולדה גדול כרכוש ולהוציאם ולגאלם
 שיוכל כדי השעבוד קושי עליהם וגזר התחכם
 אז שהי׳ יצחק משנולד שנח חק׳׳ץ את לחשוב

 רק כטצדים לחיות יצטרכו ולא שעבוד כלא
 לישראל הבטחתו שומר ברוך וזהו שנה רד״ו

לישראל הבטחתו לקיים ומצפה ממתין שהיה



חייםפסח של הגדהפרי
 את חשב שחקב״ה הוא ברוך אמר ואח״ב כנ״ל
 להם הנוסף הצער שחשב ר״ל לעשות הקץ

 כלומר הקץ עם כמו הקץ את השעבור בקושי
 הנוסף הצער חשב יצחק משנולר שנה הק״ץ עם

 שנה בק״ץ גם עברו כאלו השעבור בקושי להם
 לאברהם מ״ש ולקיים לעשות וכ״ז יצחק משנולר

 לאברם ויאמר שנאמר הבתרים בין בברית אבינו
 שנה מאות ארבע אותם וענו ועברום ובו׳

 שחשב אלא שנה רר״ו רק עברו לא ובאמת
 שנה הק״ץ אל השעבור בקושי הנוםף צער

 כרי שעבור בלא גירות אז שהי׳ יצחק משנולר
 כמ״ש במצרים ישקעו שלא ולגאלם למהר

 יבואו שלא להתמהמה יכלו ולא על האריז׳ל
 מחמת גם ואפשר הקליפה של הג׳ לשער ח״ו
 צופה ית׳ הוא כי קורם השעבור קושי גזר זה

 כנ״ל הרורות כל סוף ער ומביט
א ךי  שהי׳ לרור שלא היא הכונה וכו׳ שעטרה ן

לכלותם, עליהם פרעה עמר במצרים
 והכונה ישראל על עומרין ותר תר שבכל אלא
 א״כ במצרים שהי׳ אחר לרור ר״ל אחר, שלא
 אלא כו׳ עמר אחר שלא הול״ל בלבד מה קשה

 שהאומות מה רהנה ונראה כו׳ תר שבכל
 שהם מפני הוא אותן ושונאין ישראל על עומרין

 מתחתנים ואינם במאכליהם העמים מכל מוברלין
 כל פםוק על באיכה ז״ל רש״י שפי׳ כמו בחם

 אתה עשית אתה כי ששו רעתי שמעו אויבי
 שהזהרתנו אותנו, שונאין האומות שיהיו לנו גרמת

 שבתחלת הבי׳׳ת והנה בהם ומלהתחתן מלהתערב
 כמו בשביל לשון בעבור לשון משתמש התיב׳
 שנקראו ישראל בשביל בראשית זיל רש״י שפי׳

 פרעה שלא ר״ל בלבר אחר שלא וזהו ראשית
 בלבר לכלותם עליהם עמר במצרים שהי׳ ברור
 ואינן לבר, במצרים ישראל שהיו בשביל ר״ל

 ע״כ עטהם מתחתנים ואינן המצרים עם מתערבין
 אלא לכלותם עליהם ועמר אותם שונאים היו

 בשביל לכלותינו, עלינו עומרין ורור רור שבכל
 האומות עם מתערבין אנו ואין לבר שאנחנו

מירם מצילנו והקב״ה
 כו׳ לעשות הארמי לבן ביקש מה ולמד צא

 ארמי בפסוק נזכר איך להבין ויש
 ונראה הכל את לעקור ביקש שלבן אבי אובר
שאמר יעקב אחר לבן כשררף ויצא בפ׳ רכתו׳

 ואלקי רע עמכם לעשות ירי לאל יש ליעקב
 מרבר לך השטר לאמר אלי אמר אמש אביכם

 בפסוק להבין וצריך רע וער מטוב יעקב עם
 רע לכם לעשות והול״ל רע עמכם לעשות ראטר

 ח״ו שביקש הי׳ הארמי לבן שכונת נראה מזה
 ולהכניסו מקרושתו ע״ה אבינו יעקב את לעקור
 ם״א של חוזק שכל וירוע ח״ו טומאתו למקום

 וכזה אצלם מהקרושה נפש במצורה כשלוכרין
 לעשות ירי לאל יש וז״ש ולהרע להזיק יוכלו
 למקום מקרושתכם אתכם להפוך ר׳׳ל רע עמכם

 ולעשות ולהרע להזיק יוכלו ובזה ח״ו טומאתו
 שאלקי רק וכנ״ל מכחכם לאחרים רע עמכם

 מרבר לך השמר לאמר אלי אמר אמש אביכם
 לאמר, אלי אמר ומ״ש רע וער מטוב יעקב עם

 רהנח לומר ונראה פירוש לו אין לאמר מלת
 ליעקב לגלות הארמי לבן מררך זה אין בוראי

 לעשות וכח רשות לו ואין שלום לעשות שמוכרח
 ליעקב היל״ל זה על מוכרח הוא ואם רע לו

 שהבנות מחמת אך נפשו, כאות לו לעשות שבירו
 לו אמר שאלקים אלא בזה רוצה אינו בנותי

 דע וער מטוב יעקב עם מרבר לך השמר בחלום
 לו שיש ליעקב זה רבר שיאמר לו אמר וגם
 אמר אביכם ואלקי וזהו אלקים מאת כזה ציוי
 אן־ז״ל והנה כנ׳ל לך לאמר ר״ל לאמר, אלי

 ההוא קיפוק לבר אשי רב ראמר (כ״ח) במו״ק
 נפלה בארזים אם אמינא א׳׳ל אמרת מאי יומא

 אכין כר א״ל כו׳ קיר איזובי יעשו מה שלהבת
 אמרת ומאי אמינא בצריקי ושלהבת רחכה ח״ו

 רעתי׳ חלש לאברה ולא לאבלים בכו אמינא
 רשניהם ז״ל ופירש״י כרעייהו ואיתחפיך עליהו
 ועיין לאביר׳ וזה ושלהבת לחכה מרמי זה ספרו

 כפירש״י רעתי׳ חליש וז׳׳ל שם ז״ל במהרש׳׳א
 שיכלה ר׳׳ל עכ״ל לאברה וזה לשלהבת מרמי רזה

 יש הצריק כי כן ואינו אברה ושיהיה כשלהבת
 הצריק רכתיב והא לעוה״ב הנפש השארת לו

 גופא שהוא משמע לאברה אבל לרורו היינו אכר
 בקש ולבן וז׳׳ש עכ״ל וכו׳ ונענשו הנאבר רבר

 מהקרושה הכל לעקור שרצה ר״ל הכל את לעקור
 לעשות וכמש״ל טומאתו למקום ולהכניסו ח״ו

 שבקש וילריו נשיו על עמכם ואמר רע עמכם
 ארמי הפסוק מביא וע״כ מחקרושה הכל לעקור
אברה כמו לאבי לעשות שבקש ריל אבי אובר



טוחייםnc£ של הגדהפרי
 כי הבא לעולם הנפש השארת ישאר שלא ח״ו

 לשון אמר ואשר כנ״ל מקרושתו לעקרו רצה
 תמים להיות צריך הארם לומר נראה ולמר צא

 ה׳ עם תהי׳ תמים י׳־ח) (רברים כמ׳ש במעשיו
 וכאן תמימות בררך ב״א עם להתנהג וכן אלקיך
 מה הארמי לבן מחשבת ולהבין לחקור אומר
 לעשות במחשבתו שהי׳ ומה לעשות רוצה שהי׳

 ומתמימותיך מררכיך צא אמר ע״ה אבינו ליעקב
 ליאע׳ה לעשות הארמי לבן שבקש מה ולמר
 ולבן אמר אשר הכל את לעקור ביקש ולבן

 עפ״י לפרש נראה רצה, ולבן אמר ולא ביקש
 החסיר הגרול מהרב הפסוק פי׳ ששמעתי
 זיטאמיר מק״ק נ״י וואלף ואב מ׳ המפורסם
 בצאת מה כלי כל את מששת כי ל״א) (בראשית

 להרע לרבק א״א הקליפה רהנה ביתך כלי מכל
 רעות מרות בארם יש א״כ אלא חיו לארם
 בארם אחיזה ח״ו לו יש אז הקליפות שורש
 לה׳ במעשיו תמים הוא אם אבל ח״ו לו להרע
 לו להרע אפשר אי אז רע רבר שום בו ואין
 להרע אחריו שררף ללבן יעקב שאמר וזה כלל

 מרותי כל את ל ר׳ כלי כל אח מששת כי לו
 רבר שום בהם תמצא אם אותי וברקת מששת

 מצאת מה לי להרע ח״ו אחיזה לך שיהי׳ רע
 הרעות המרות מכל מצאת מה ביתך כלי מכל
 וא״כ לי ולהרע בי לאחוז ח״ו שתוכל אצלי שלך
 לשון הוא ביקש ומלת ורפח׳׳ח אחרי ררפת למה

 וימצא הרבר ויבוקש ב׳) (אסתר כמו חיפוש
 שהי׳ ר״ל הכל אח לעקור ביקש ולבן וז״ש

 איזה להמציא יעקב מרות כל אח ובורק מחפש
 ולא לו ולהרע בו לשלוט אחיזה לו שיהי׳ מקום
 והי׳ רע שום הי׳ שלא לו להרע הש״י הניחו

במעשיו חמים
 כאלשיך עיין כו׳ אבי אובר ארמי יאמר או

 הרע היצר הוא אובר ארמי שפי׳
 שמאבר אלא מאבר הוא לבר עבירה לבעל לא
 על אותו שמענישין עבירה בעל של לאביו נם

 לפתח כי המצרים כין מצרימה וירר בנו חטא
 אברים ברמ׳׳ה מעט במחי שם ויגר רובץ הטאת

 ירם על שבורא מעבירות גרול לגוי שם ויהי
 שהם אותנו וירעו גרול גוי והנם רבות קליפות
 ארמי לפרש ויש ע׳׳ש אוחו מענישין בעצמם

וידוע תכסה נק׳ שאב ידוע כי אבי מובד

 אא״כ עבירה עובר ארם אין ג׳) (סוטה שארז״ל
 שמסתלקת החכמה היפך וזהו שטות רוח בו נכנם
 היצה׳ר הוא ארמי וזהו עבירה כשעושה ממנו
 הש׳י לי שנתן שלי החכמה הוא אבי אובר
 ומריח המסית הוא כי הוה לשון אובר ואמר

 ריל שטות רוח ומכנים רגע ובכל עת בכל
 להבין ויש כו׳ אבי אובר ארמי יאמר או

 לעשות הארמי לבן בקש מה ראמר
 תיכף ואמר מלבן שניצל וקחשיב אבינו ליעקב

 מקורם הכתוב מיפר לא ולמה מצרימה וירר
 ונראה מצרימה וירר כ ואח׳ מעשו נ״כ שניצל

 רני ל״ב) (תהלים הפסוק פי׳ אחר במקום רכתבתי
 הארם מציל השי״ת רלפעמים סלה תסובבני פלט

 מעשה ם׳) (כרכות כמו פחר עיי נרולה מצרה
 התרנגול ונאכל ונר תרנגול לו והי׳ כררך רר׳ע

 הלילה כל בפחר שוכב והי׳ הנר את כבה והרוח
 בו הרגישו שלא מלסטים שניצל טובתו הי׳ וזה

 כענין כלל פתר בלי הארם מציל הש״י ולפעמים
 ביום שניצלה רר״ע בברתי׳ מעשה קנ״ו) (שבת

 שהיתר■ מזה יורעת היתר■ ולא מנחש חופתה
 התפלל וע״ז כונה ובלי כלל פתר בלי הנחש

 סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר רהע״ה
 תמיר תסבב הסבות סיבת הש״י אחה כלומר
 מצרות אפלט רנר. ע׳׳י מצרות תמיר שאנצל סבות

 טובות עשה שהש״י שהזכיר וזה צרות ע״י ולא
 לעקור שביקש מלבן שהצילו ע״ה אבינו ליעקב

 בלי וניצול אבי אובר ארמי שנאמר הכל אח
 בחלום ללבן אמר שרזש״י רק ופתר מלחמה
 רע ער מטוב יעקב עם מרבר לך השטר הלידה

 ע״י ג׳׳כ הי׳ מרעבון שניצול מצרימה וירר וכן
 לא וע״כ מלך שהוא לו הנאבר בנו לראות תענוג
 צרות ע״י שניצול מפני מעשו שניצל חשיב

 לו ויצר ויירא שכתוב כמו גחל ומורא וצער
ד ר י  הריבור ועולם חריבור עפ״י כו׳ מצרימה ו

 עולם המחשבה ועולם המעשה עולם הוא
 אנוס שהי׳ ר״ל למעלה הוא על ולשון התענוג
 המחשבה עולם שהוא הריבור מעולם למעלה

 כרי למצרים שירר אנוס הי׳ משם התענוג עולם
 תירא אל השי׳׳ת לו שאמר קורם יוסף עס להתענג

 יוסף עם להתענג כרי במורא וירר מצרימה מררה
 המוטל גירות של שט׳׳ח לפרוע ג״כ הי׳ ומחשבתו

שהוא המחשבה העולם ומן יצחק של זרעו על



חייםפסח של הגדהפריטז
 הדיבור מעולם לא אבל אנום הי׳ התענוג עולם
 אנום וזהו בתענוג רק אנום הי׳ לא המעשה עולם
 אנום הי׳ הדבור מעולם למעלה היינו הדבור עפ׳׳י

 המעשה עולם הדבור בעולם לא אבל
 הדבור עפ״י אנום מצרימה וירד 'אמר או

 וירד רלשון ה׳ מעשה בם׳ והקשה
 הול׳׳ל דאל״ב מאונם ולא בחירתו מצר משמע
 האמור למצרים אותו ויורידו כמו למצרים ויוריד
 (שבח דארז״ל ונראה הכרח ע׳׳י שפירושו ביוםף
 בשלשלאות למצרים לידר יעקב הי׳ ראוי פ״ט)
 לירד מוכרח רהי׳ וכונתם גרם שזכותו אלא

 והניצוצות שנה ק״ל ארה׳׳ר חטא לתקן למצרים
 ובלבנים בחומר השעביר הי׳ וע״כ למצרים נפלו

 תחילת להיות ראוי הי׳ וכן קשה ובעבורה
 וכן גרמה שזכותו אלא ביםורין למצרים הירידה

 שמעצמו וירר לשון דרש אגרה דבעל לומר יש
 הדיבור פי על אנום מצרימה וירד וז״ש ירר

 הםיב הםיבות וסיבת העילות עילת ב״ה שהש״י
 בשלשלאות שירר ולא למצרים מעצמו שידר סיבה
 ולא ירר שמעצמו שמורה לשון וירר כתיב לכך
 למצרים שיבא המוכרחת יסורים של מעש׳ לו הי׳
 גרול בכבור הי׳ אבל ושלשלאות יסורין עיי

 הריבוד עפ״י אנום הי׳ באמת אבל זכותו מחמת
 בק״ל אדה״ר חטא שם לתקן כדי למצרים לירר
 וזה זו בירידה במעשה אנום הי׳ לא אבל שנה

 לכך כלומר הרבור עפ״י אנום מצרימה וירד שררש
 להורות ירד שמעצמו שמשמע וירר לשון כתיב
 הי׳ באמת אבל במעשה בירידה אנוס הי׳ שלא
 חי׳ האונם וזה כניל לתקן הדיבור עפיי אנוס

 ושימות למצרים שיבא הסיבה סיבב שהשיי בהעלם
 לתקן ובלבנים בחומר בניו ישתעבדו ושאח״כ שם

 הכריחו מלך יוסף שהי׳ וסיבה כנ״ל החטא
 ולקבל יוסף עם לראות למצרים לירר בהעלם
 מצרים בארץ יעקב ויחי בזוהר כמיש ממנו תענוג
 לא ותענוג בהשקט חיותו שכל שנה עשרה שבע

 יוסף עם במצרים שחי׳ שנה עשרה השבע רק הי׳
 למצרים לידר ירא שהי׳ אעפ״י ונמצא מלך שהי׳

 מרדה תירא אל השיי לו שאמר ויגש בפ׳ כמיש
 בדרך הי׳ וכבר שם אשימך גדול לגוי כי מצרים

 ירד אעפ״כ כו׳ תירא אי הש׳׳י לו כשאמר
 וכו׳ תירא אל השיי לו שאמר קודם למצרים

של שטיח לפרוע וגם מיוסף חקנוג לקבל כדי

 הי׳ ונמצא יצחק של זרעו על המוטלת גרות
 לירד התענוג עולם שהוא הסחשבה מעולם מוכרח

 הוא על ולשון הרבור עפ״י אנוס וזהו למצרים
 עולם שהוא הרבור מעולם לפעלה ר״ל למעלה
 מעולם לא אבל התענונ מעולם אנוס הי׳ רמעשה
 אלא אנום הי׳ לא הדבור עולם שהוא המעשה

 זה גרם שזכותו ובתענוג בכבוד מעצמו וירד
 ולתקן גירות של שט״ח לפרוע אנוס הי׳ שלא

 המעשה מעולם גם החטא
י ת מ  א׳ ה׳ מעשה בם׳ הגאון ז״ל כו׳ מעט ב

 שירר עקב בפ׳ הכתוב להביא לו מה קשה
 שנאמר ויגש בפ׳ הכתוב הביא ולא נפש בשבעים

 שבעים מצרימה יעקב לבית הבאה הנפש כל
 במצרים כשהיו הא מעט במתי שם ויגר קשה ב׳

 במתי למצרים וירר והול״ל מאר נתרבו כבר
 ה׳ שמך ועתה רקרא סיפא הביא למה ג׳ מעט
 ועתה מאי להבין צריך גופא בפסוק ר׳ וכו׳

 רבוא ם׳ והי׳ נתרבו יעקב בחיי גם הלא שמך
 הלא קשה ה׳ חלציו מיוצאי מותו קורם שראה

 וקושיא רבוא ם׳ רק היו שלא ככוכבים היו לא
 והנכם בפסוק רברים בפרשה ז״ל רש׳׳י הקשה זו

 לרוב תיבת קשה ו׳ וכו׳ השמים ככוכבי היום
 הקשה עקב בפרשת דל והאלשיך עכ׳׳ר מיותר. הוא
 של הב׳ מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים מ״ש

 היו ובניו יעקב כי גם ומה מיותר הוא בשבעים
 שזולת שמשמעו הלשון יאמר והאיך שבעים בכלל

 יררו נפש בשבעים כמיש שבעים היו אבותם
 וז״ל שמות בזוהר ראיחא ונראה מצרימה אבותיך

 הבאים יעקב את מהו ישראל בני רכתיב כיון
 ישראל בני שמות אלה לטיטר איצטריך אתו

 יעקב עם דנחתו עלאין ומשריין יתיכין אינון
 אחיכ וכן עכ״ל דטצרים בגלותא שכינתא בהרי
 וינהרון פומך אפתח יוסי לר׳ אליעזר איר ר׳, ברף

 חרא מלה ראשאל רמר קמי׳ ניחא איל מילך
 אמר רהוה קרישא מבוצינא שמענא הא לי רקשיא

 חילין אינון כל סבא ישראל בני שמות ואלה
 את רכתיב יעקב בהרי בגלותא נחתי רהוי ומשריין

 ובדףי״ז וכו׳ באו וביתו איש דכתיב מהו יעקב
 יעקב את מצרימה הבאים דכתיב מה איל ודל
 למצרים היורדים קרא אמר לא תיח אלא וכוי
 אלא ליעקב ירידה לי׳ הוה לא כאן רער יעקב את

עד לחון ואזלי דיעקכ עטי׳ ראתו אוליפנא הבאים



חייםפסח של הגדהפרי
 הה״ר עמהון אלין נחתו כגלוחא אילין דנחתא

 ויומא יומא ככל אמר דומחאי ר׳ שמוח ואלה
 מצרימה הבאים הה״ר להון ואזלי אחיין הוו
 הבאים רכחיב והיינו כאו אשר כתיב ולא

 הו״ל כד ולבתר יעקב אח כקדמיחא מצרימה
 רכל משם העולה עכ״ל כאו וכיחו איש ירידה
 עם כאו עילאין ומשריין עלאין דרגין איכון
 ובחיי יעקב זבחיי למצרים שכינחא בהרי יעקב

 הוו להון וירידה השעבוד התחיל רלא השבטים
 הוה לשון הבאים כתיב וע״ב באו ואח״ב אזלין

 והשבטים יעקב שבחיי אלא בבר באו אשר ולא
 יעקב כשטח ואח״ב באו ואח״כ שאזלו באו
 כלהון נחתו השעבוד והתחיל השבטים וכל

 כני שמוח ואלה כתיב לא וע״כ עמהון וירדו
 לון הוה דלא משום למצרים היורדים ישראל
 כשירדו אח״ב אלא והשבטים יעקב כחיי ירירה

 ומשריין ררגין אינון יררו אז השעבוד והתחיל
 פי׳ ולפ״ז ישראל עם שכינחא בהדי עילאין
 לפי מצרימה אבותיך ירדו נפש כשבעים הפםוק

 הב׳ כמו כשבעים של חכי״ת האגרה בעל דברי
 כפי׳ ראשית כשביל שפירושו כראשית של

 תבואתה ראשית שנק׳ ישראל כשביל זיל רש״י
 בשבעים בכאן וכן ראשית שנק׳ התורה ובשביל

 יררו יעקב לבית נפש שבעים כשביל פי׳
 ובשביל עלאין נקראין דאבות וידוע אבותיך
 כהרי עלאין ררגין יררו יעקב לבית נפש שבעים

 השעבוד והתחיל ישראל וירדו נחתו כר שכינחא
 ליםור הי׳ שלא ער לחחא ער ישראל ונחתו

 האריז״ל וכמ״ש נקודה כםור רק זיוג ומלכות
 ע״ש אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא בם׳
 השכינה עם עלאין ררגין אבותיך ירדו וכן

 השמים ככוכבי אלקיך ה׳ שמך ועתה לחחא
 ככוכבי גדולה עלי׳ לך יש ועתה ר״ל לרוב

 במירור האריז״ל כמ״ש חסדים שהם השמים
 הרעת וז״ל לכוכבים מספר מונה הפסוק בפי׳
 עכ״ל החםדים שהם לכוכבים וזהו מספר נק׳

 שהם השמים ככוכבי עלי׳ לך יש ועתה כלומר
 חםדים להרבות שתוכל כלומר לרוב הםרים

 ויגר האגדה בעל שדרש וזה אותם ולהמשיך
 גרות לידי כשבאו כלומר מעט במתי שם

 מחי של ופי׳ מעט במחי באו וירידה ושעבוד
וררגין המספרים כל כלו׳ מעט מספר הוא מעט

 מעט אז שהי׳ השכינה עם וירדו נחתו עלאין
 נפש כשבעים הפסוק מביא וע״כ נקודה בסוד
 השבעים כשביל כלומר מצרימה אבותיך יררו
 ישראל עם עלאין ררגין יררו יעקב לבית נפש

 עם הם גם ירדו והירידה השעבוד כשהתחיל
 מסיפא מוכח הפי׳ וזה ישראל בשביל השכינה

 השמים ככוכבי אלקיך ה׳ שמך ועתה רקרא
 היו ככוכבים וכי רש״י קושית וקשה לרוב
 וגם ועתה מלח וגם רכוא ם׳ רק היו לא הלא
 כנ״ל הפי׳ צ״ל וע׳־כ מיותר הוא לרוב מלח

 השמים ככוכבי עלי׳ לכם יש שעתה שר׳׳ל
 חםרים להרבות ותוכלו לרוב החסרים שהם

 רקרא רישא פי׳ מוכח מזח אותם ולהמשיך
 וירדו נחתו עלאין ררגין שכל כלומר כנ״ל

 דקרא סיפא מביא וע״כ ישראל עם במצרים
 אמר שלא קושיא נמי ומחורץ כו׳ שמך ועתה
 ירירה כתחילת כי מעט במחי למצרים וירד

 לררגין היו שלא מעט כמתי חיו לא למצרים
 וע״כ כזוהר כמ״ש אז השכינה עם ירידה עלאין

 הנפש כל ויגש מפרשת הפסוק גם הביא לא
 שהי׳ נאמר לא שם כי שבעים למצרים הכאה
 ישראל בשביל השכינה עם עלאין לררגין ירידה

 רכוא ששים הי׳ כמצרים גם הלא קשה לא וגם
 וכל האלשיך קושיח ומחורץ יעקב כחיי

 כנ״ל ח׳ מעשה ספר של הקושיות
ב ל  רככה שאמר מה להבין כו׳ שנאמר כמה ו

 כפסוק אשכחן ולא נחחיך השרה כצמח
 השרה כצמח מספר לאין הרב רבד לרמות

 שאין רכר כפסוק שמדמה פעמים מצינו אלא
 הרבוי לרמות אכל חים על אשר כחול מספר
 כמקרא מצינו לא השרה כצמח מםפר לאין

 יש רכבה שאמר כיון רבבה מ״ש קשה וביותר
 כצמח אמר ואח״כ אלפים י׳ פעמים י׳ מספר לו

 רהנח ונראה מספר לו שאין רבר והוא השדה
 אמר זלח״ה בער דוב מו״ה קרישא כוצינא הה״ג

 ידוע כי אבותינו היו עיז עובדי מתחלה פי׳
 חסר הם ויעקב יצחק אברהם אבותינו שמרוח
 והרעת הרעת גלות הי׳ ובמצרים ח״ח גבורה

 פ״ה (ירושי״מי כמ״ש לרע טוב כין המבדיל הוא
 וא׳׳ב כנין הבדלה דעה אין אם רברכוח)
 שהיו אף כגלות הדעת בחי׳ שהי׳ במצרים

חמץ מעורב הי׳ חג״ח המרוח עם הש״י עובדין



חייםפסח של הגדהפרייח
 שהיו אבותינו מרוח חג״ח הבחי׳ עם וא״ב ומצה

 הי׳ כי הש״י מאח זרה זאח עבורה הי׳ עוברין
 בחי׳ שנתגלה ועכשיו ומצה חמץ תערובות

 חגית אבותינו מרוח עם המקום קרבנו הרעת
 שהיו שז״פ ואפ״ל ורפח״ח עכ״ר יח׳ לעבורחו

 ע״ז עוברין הללו הים על ישראל על מקטריגים
 עוברין ישראל שהיו ח׳׳ו וכי ע״ז עוברין והללו

 מהם מוברלים היו הלא המצרים כמו ממש ע״ז
 כונחם אלא רברים ובשאר ובלבושם בלשונם

 מחמת הש״י מאת זרה שהיא עבודה עוברין שהיו
 כראוי להבריל כת בירם הי׳ לא הרעת חומר

 ומצה חמץ מעורב הי׳ וע״ב וחושך אור בין
 אין ג׳) (מוטה פי׳ פעמים כמה כתבתי והנה
 שטוח רוח בו נכנם אא״ב עבירה עובר ארם
 בו ומכנים שוטה גאה כל כי גרלוח היינו

 מחשבת שהבנים כמו גרלוח מחשבת יצה״ר
 הרעת מעץ לאכול חושב שהי׳ בארה׳־ר גרי־וח

 רש״י שפירש כמו עולמות לברוא שיוכל כרי
 מן ובו׳ שונא אומן כל הנחש שא״ל בראשית בפ׳
 בו שנכנם וכיון העולם וברא אכל זה העץ

 הש״י נםחלק אלקי להיות חשקוח גרלוח
 וכיון לרור יכולין והוא אני אין כי מפנו

 כרצונו היצר בו עושה השי״ח ממנו שנסתלק
 עבור רשי״ח ממנו נםחלק הי׳ לא אם אבל

 בו לשלוט היצר יכול הי׳ לא גרלוח מחשבת
 מתגבר ארם של יצרו מ׳) (קרושין שאמר כמו
 היה לא עוזרו הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו
 ומבקש לצריק רשע צופה שנאמר לו יכול

 עובר ארם אין וזה בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו
 גרלוח היינו שטות רוח בו נכנם אא״ב עבירה

 כל ברא הש״י והנה עבירה לעבור יכול ואז
 יראה מרח היינו מלכותו שתתגלה כרי העולמות

 עליהם מקבלין שתן ישראל ובשביל חחאה
 כל על השי״ח וממליכין ויראתו מלכותו מרח

 שהכל והגוף הגשמה טובח שבעולם הטובות
 לארם חונן אחה בש״ע שחקנו כמו יח׳ בידו
 חכמה מאתך חננו ית׳ ממנו ומבקשין רעח
 לתורתך אבינו השיבנו וכן וכו׳ ורעת בינה

 הש״י לעבוד א׳׳א כי לעבורחך מלכנו וקרבנו
 בחשובה והחזירנו העובד הוא והוא יח׳ בלערו
 ית׳ בלערו אליו לשוב א׳׳א כי לפניך שלמה

טטליכין אנו וכן וכו׳ לפושעים יד הנותן והוא

 ולית ית׳ בירו שהכל הגוף צרכי כל על אוחו
 ומרח יח׳ מאתו הכל רק כלום מגרמנו לנו

 תמיר עלינו לקבל אנו צריכין ויראתו מלכותו
 בחינת לרורוחם השבח אח לעשות חפםק בלי

 בבחינת תמיר שהוא ומי תמיר בו לדור רירה
 לגםוח יבוא שלא בטוח הוא ויראתו מלכותו

 ילמר למען י״ז) (רברים מלך בפ׳ כמ׳ש הרוח
 הרי מאחיו לבבו רום לבלתי ה׳ אח ליראה
 לבבו לרום מגדלות לשמור גורם יראה שמרת
 לי׳ שלית מאמין הוא כי הוא ותטעם מאחיו

 טובות יח׳ בו שנתן מה רק כלום מגרמי׳
 ובמה העובר הוא יח׳ הוא והוא והגוף הנשמה
 לא ואם שלו שאינו ברבר חבירו על יתגאה

 כמו חםר ג״כ הי׳ האלה הטובות השי׳׳ח בו נחן
 לך אין י׳) רבה (בראשית ארז׳׳ל והנה חברו
 גרל לו ואומר אוחו מכה מלאך לו שאין עשב

 כי כעצמו לנרל רוצה שאינו הטעם ואפ״ל
 לגרל רוצח אינו ע״כ לשבירה קרוב הגדלות
 לו ואומר מכה עליו הממונה שהשר ער מעצמו

 מרח היינו האר״ץ כ״ל מל״א מכה ור״ח גרל
 גרל לו שאמר הדברים כל על יח׳ מלכותו

 שעושה רק בעצמו לגרל רוצה שאינו וכיון
 איכפת ומה להגדילו החפץ הבוי״ח רצון בגדלות

 והגוף והנשמה הארם שגם הש״י ברצון לי׳
 זו ובמחשבה עושה חפץ וכאשר הש״י של הכל

 והוא יח׳ בירו ולרומם לגרל שהגרלוח שחושב
 על הש׳יי וממליך שפלים וטגבי׳ גאים המשפיל

 שלא הוא ובטוח הגרלות מן מרוחק הוא הכל
 והנה כנ״ל חשי׳׳ח ממנו יםחלק לא כי יחטא
 בריעות רבתי בגוים רבתי איכה במררש אמרו
 וכן מאור עד גרול שלהם והרעת השכל שהיה

 גדלות היינו ורב מלת על אגרה בעל רורש כאן
 בה׳ רב מלות שני היינו רבבה וז״ש השכל

 שלך הרב כלומר מלכות מרת היינו אחרונה
 שתכיר נחתיך מלכות מרת אחחגה בה׳ בשכל
 בך שנתן מה רק כלום טגרמי׳ לך שלית האמת
 בעיני תנשא ואם הש״י ע״ז והמליך השכל הש״י

 תחפוץ לא הרב שלך השכל עבור העולם
 אין כי הזה ובהתנשאות הזה בגרלוח במחשבתך

 בהתנשאות תחפוץ ולמה הבוי״ח של אלא שלך זה
 נחתיך השרה כצמח וזהו לשבירה קרוב שהוא
מלא ית׳ מלכותו שמדת עד לגדל חפץ שאינו



יטחייםפסח של הגדהפרי־
 רצון בגדלות עושה גרל לו אומר הארץ כל

 והתנשאות בשכל שלך הרב אתה כך הבוי״ת
 תחשוב רק במחשבתך כלל תחפוץ לא זה עבור

 חפץ וכאשר שלו והגוף הנשמה ית׳ שלו שהכל
 וכן בהתנשאות לי׳ איכפת ומה עושה הוא

 השרה כצמח להיות בשכל שלך הרב נתתי
 ולא בגלות הרעת שהי׳ במצרים אתה אבל

 מכות העשר אחר ער ית׳ מלכותו מרת נתגלה
 לך שהיה ותגרלי בשכל ותרבי לזה וקורם
 המלכת לא כי השכל התרבות מחמת גרלות
 עי״ז באת וע״ב השכל הרבוי טובות על הש״י
 בערי ותבאי ביותר נפלת ואח*כ גרלות לירי

 קישוט לשון הוא וערי עריים בערי מ״ש עריים
 בקשוטי בערי ותבואי ביותר אח״ב נפלת ואתה
 הקישוט אותה עשיית העברות הוא שלך כלה

 לך וקישוט השי״ת עברות קשוטים שני עריים
 עצמך את ועברת מעבורתך מתהנה שאתה ג״ב
 במצרים בגלות הי׳ שהרעת מפגי הי׳ וכ״ז ג״ב
 של המרות עם השי״ת את עוכרין שהיו ואף

 ומצה חמץ תערובת העכורה היה חגית האבות
 ז״ל רש״י שפי׳ כמו צמח ושעריך נכונו שרים

 השבועה עת הגיע אומר הרש בן מתיא ר׳ הי׳
 בירם הי׳ ולא ממצרים בניו את לגאול שנשבע

 וירוע ומילה פמח מצות שני להם ונתן זכות
 רחירות עלמא בינה מן הי׳ מצרים שגאולת
 בלשון אמר וע״כ אם נק׳ ובינה שע״ב חמשים

 ולהשפיע לך להניק נכונו הבינה של שרים הזה
 היו שלך והרינין צמח ושערך אותך ולגאול
 ואעבור המצות מן וערי׳ ערום ואת בך צומחין

 ברמיך לך ואומר ברמיך מתבוםםת ואראך עליך
 ומילה פםח מצות שני לך ונתן חיי

עו ר  נזכר איך להבין וכו׳ המצרים אותנו ר
 לישראל שהרעו לו נתחכמה הבה בפםוק

 שנזכר אחרים פםוקים האגרה בעל מצא לא וכי
 ונראה זה אלא לישראל שהרעו מה יותר בהם

 נשקעין יהי׳ שישראל תי׳ פרעה רכונת רירוע
 הכניםן שבאמת ער לעולם מצרים בטומאת

 גם להכניםן לעכבן ובקש טומאה שערי למ״ט
 בעצמו השי״ת והוצרך דטומאה הנו״ן לשער
 ולא פםוק על האריז״ל כמ״ש להוציאן למהר
 פיעה התחכמות בזה והי׳ ע׳׳ש להתמהמה יכלו

עבודה בבל ולילה יומם ישראל עם שיעבירו

 מפיהם שישכחו ער שבשרה עבורה ובכל קשה
 וחוזק עבורה רוב מחמת אכותם אלקי ה׳ שם

 שכל שום להם יהי׳ לא עבודה והחמרת עבורה
 אל יקראו שלא וכיון ה׳ אל שיקראו ותבונה

 ית׳ ממנו תשועה להם יהי׳ לא להם שיעזור ה׳
 ממטה מ״ן להעלות התחתונים התעוררות בלי כי

 כמו מלמעלה השפעה שום שיבא א״א למעלה
 על צלך ה׳ קכ״א) (תהלים הפסוק פי׳ שאמרתי

 בירו ארם יטה כאשר ארם שצל כמו ימינך יר
 מתנועע אינו אם אבל אחריו נוטה הצל כן

 הוא הש״י כך במקומו עומר הצל גם בירו
 אתה אם חסרים הוא ימין ימינך יר על צלך

 מלמעלה חםרים לקבל בתחתונים עצמך מתעורר
 התחכמות וזהו למטה מלמעלה משפיע השי״ת אז

 אבל ה׳ אל ישראל יקראו שלא שיראו פרעה
 אל יצעקו קשה עבורה רוב שמחמת חושש הוא

 (םוטה כמאז״ל רך בפה עליהם התחכמו ע״כ ה׳
 עם שרברו כלומר רך בפה בפרך שררשו י״א)

 לעכור התחיל בעצמו ופרעה כאוהבים ישראל
 עכורה אל אותם הנהיג רך ובפה קשה בעבורה

 כאוהבים בפיהם ישראל את והחזיקו קשה
 את מטחין יש ל״א) (קרושין וכמאז״ל נאמנים

 מחמת וזהו עוה״ב חיי לירי ובא ברחיים אביו
 רבים וברברים בתחנונים אביו עם שמרבר
 ברחיים להטחינו קשה עבורה לו שנתן ואעפ״י

 שהי׳ קשה עבורה כל ישראל עם פרעה הי׳ וכן
 רך ובפה בתחנונים הכל היה לישראל נותן

 ישראל בני את שימנע הי׳ וכונחו נאמן כאוהב
 אגרה בםרר האריז״ל בכונת וכן רחמים מלבקש

 הזאת העכורה מה ששאל הרשע בן על כתב
 רשע בפעיח שם ודל פרעה םברת שהוא לכם
 רחמים לבקש לו ואין הרין לו די אומר הוא מה

 המצרים אותנו וירעו בפםוק ובכאן עכ״ל וכו׳
 המצרים לנו וירעו רהוליל אגרה לבעל קשה הי׳

 אותנו שהרעו כלומר אותנו וירעו ררש וע״כ
 שנשכח בתחבויותם אותנו ועשו הש׳׳י נגר ממש

 שהכניסו ער רחמים ממנו נבקש ולא הש״י את
 בעבורה בתחבולותם טומאה שערי במ״ט אותנו
 שהיו רך ובפה והשכל הגוף המשבר קשה

 בשונאים, ולא גמורים כאוהבים אותנו מחזיקין
 אותנו והרגילו רחמים נבקש שלא ובחזקה

שם שנשכח עד ולילה יום עבודה בתמידיות



חייםפסח של הגדהפרי
 הפםוק מביא וע״ב ממש אותנו וירעו וזהו הש״י
 כי ירכה פן התחכמות וזהו לו נתחכמה הבה
 ולא הרעת רכוי על מורה הוא רכוי לשון

 פן לשון שייך לא הנופים רכוי על כפשוטו
 ישראל וכני למעלה כתוכ הלא ספק לשון ירכה
 וררז״ל מאר כמאר ויעצמו וירכו וישרצו פרו

 אחר ככרם ששה יולרות שהיו א׳) רכה (שמות
 כמו הרעת רבוי על אומר ירכה פן אלא

 כרעות רכתי עם רכתי איכה) (מררש שררדל
 ויכינו הרעת לכתי׳ שיבואו ר״ל ירכה פן וזהו

 מלחמה תקראנה כי והיה הש״י אל שיקראו
 שפרעה ר״ל ממש קריאה לשון הוא תקראנה ולשון
 עמהם שירכרו עליהם להתחכם המצרים אל אמר
 כעכורה אותם וירנילו כאוהכים ויראו רך כפה
 ירכה פן כי כשונאים כחזקה לא אכל קשה

 כי והיה הש״י אל לקרוא הרעת לבתי׳ שיכואז
 אח הישראל יקראו אם ר״ל מלחמה תקראנה
 בשונאים המצרים ויחזיקו למלחמ׳ שיעברו חעבור׳

 ה׳ אל יצעקו ואז כחזקה עמהם חעכדו אם
 שיוםיף חשי״ח על קאי והוא הוא נם ונומף

 על וזהו מכקשחם יותר ישראל אח להושיע
 עמהם ישעכרו שלא יכקשו הם כי שונאינו
 כנו ונלחם להושיע יוםיף והש״י ובקושי כחזקה

 ישקעו שלא לגמרי אותם ויוציא הארץ מן ועלה
 ושלא רך כפה כנ״ל נחחכמה הכה וע״כ כנו

 ואפשר כנ״ל ה׳ אל יקראו א“ו כמלחמה יחזיקו
 על י״א) (םוטה שררשו ברבריהם רז״ל שרמזו

 לרונן ישראל של למושיען לו נחחכמה הכה
 הוא ישראל של למושיען שיתחכמו ר״ל כמים
 ריל חמריס בחי׳ הוא ומים במים לרונן הש״י
 ר״ל וכמים קשה עכורה בכל ישראל אח לרון

 לא ואז הש׳׳י אל יצעקו שלא גמורה באהבת
 ויאנחו שזפ״ה ואפשר עמו ישראל את יושיע

 אל שועחם ותעל ויזעקו העבורה מן ישראל בני
 על הש׳׳י חמר שהי׳ ר״ל העבורה מן האלקים
 טומאה שערי כמ״ט נשקעין שהיו אעפ״י ישראל
 אוחו קראו ולא ב״ה הש״י שם מפיחם ונשכחו

 היו ולא העכורה מרוב צועקין שהם אלא
 שועחם ותעל אעפי״כ חש״י אל לקרוא מתכונים

 העכורה מן הזעקה וזהו העכורה מן האלקים אי
 אח השיי ויזכור ימעלח ג׳־כ התעוררות עשה

האבות עם בריתו

ו נ ו ענ י  להבי כז׳ עליו וישימו שנאמר כמה ו
 1כמ כפשוטו ויענונו לשון רררש משמע רהכא
 ועל כסכלוחם ענותו למען הפסוק שהביא

 ואשר ר״א פרישות זו ררש ענינו אח וירא
 ענוי שנקרא משום ד״א פרישות עניני על דרש

 כנותי את תענה אם ל״א) (כראשית כמ״ש
 וכו׳ זו ענינו אח וירא ז׳׳ל רש״י כפי׳ מ״ש ועי׳

 הרעת גלות הי׳ שבמצרים בקיצור משם והעולה
 שזיוגם ומלכות יםור זיוג להיות יכול הי׳ ולא
 השכינה היא אח אלקים וירא וזהו הרעת ע״י

 אלקים וירע יםור הוא ישראל כני מלכות
 דרכנו ולפי ז״ל כפירש״י לרעת לב נחן כלומר

 יםור זיוג שיהי׳ כרי הרעת שיתגלה לב נחן
 פרישות זו ענינו אח וירא ררש וע״כ ומלכות

כנ״ל ומלכות יםור זיוג הי׳ שלא ר״ל ר״א
 כני את אלקים וירא הפסוק זה מכיא וע״כ

 האגרה בעל ררש בכאן וכן אלקים וירע ישראל
יסור זיוג הי׳ שלא ר״א פרישות על ויענונו

שלמעלה ולפי כנ״ל ישראל וכני את ומלכות
 אלקיך ה׳ לפני ואמרח וענית אמר ככורים כפ׳

 אותנו וירעו וכו׳ מצרימה וירר כו׳ אוכר ארמי
 ה׳ לפני ואמרח ומוסב רכים לשון ויענונו וכו׳

ימוד זיוג היו שדא ר״ל ישראל ועל אלקיך
 הפסוק זה מכיא וע״כ ישראל וכני אח ומלכות

 למה אגרה לכעל רקשה כםכלוחם ענותו למען
 רכים לשון כסכלוחם יתיר לשון ענותו כתיב
 כסכלוחם מעלה כלפי ענותו למען רריש וע״כ

 כפה ישראל של סכלותם ע״י כי ישראל של
 זיוג חי׳ ולא מהם שמים שם שכחו כנ״ל רך

 פרישות על ויענונו נמי וררש ומלכות יסור
 כנ״ל ענינו אח וירא שררש כמו ארץ ררך

ו אנ צי ו י  תמוה הוא לכאורה כו׳ ממצרים ה׳ ו
 הזה הפסוק אגרה כעל ררש האי)

 מלאך ע״י לא ממצרים ה׳ ויוציאנו חכא שכפ׳
 ויררו חוקת כפ׳ מפורש מקרא הלא וכו׳

 רכים ימים כמצרים ונשב מצרימה אבותינו
 ה׳ אל ונצעק ולאבותינו מצרים לנו וירעו

 ממצרים ויוציאנו מלאך וישלח קולנו וישמע
 מכאן משה זה מלאך וז׳׳ל שם זיל רש״י פי׳ עי׳

 רריש והאיך עיב מלאכים קרויים שהנביאים
 כככורו הקכיה אלא וכו׳ מלאך עיי לא כאן

כפסוק להבין ריש הפסוק ונליפ וכו׳ ובעצמו



כאחייםפסח של הגדהפרי
 לפי ממצרים ויוציאנו מלאך וישלח דאטר הנ״ל

 והוציאנו מלאך וישלח הול״ל הלשון דקדוק
 ולמה המלאך קל קאי ההוצאה אם ממצרים

 שאמד לפי נראה אלא ממצרים ויוציאנו אמר
 לנו וירקו רכים ימים כמצרים ונשכ קודם שם

 מצרים לנו וירקו וז״ל שם ז״ל פרש״י קי׳ מצרים
 זמן רכל וארז״ל קכ״ל רכות צרות סבלנו

 מכה וכל מכות כקשר נלקין היו שהמצריים
 והמכות מישראל השקכוד פםק חודש שימשה

 כלומר מצדים לנו וירקו וז״ש משה ע״י היו
 ה׳ אל ונצקק זיל כפידש״י רכות צרות םבלנו
 הרכות הצרות מן והצילנו כלומר קולנו וישמע

 המצריים לקו ידו קל משה זה מלאך וישלח ק״י
 מכות בעשר המצריים שלקו וכעת מכות כקשר
 רכות הצרות ופםקו מישראל השעבוד פסק

 והצרות השעכור שפסק הפעולה וזה מאתנו
 מלאך ע״י להיות יכול חי׳ זה מישראל רכות

 הי׳ לא זה ממצרים ההוצאה אכל משה זה
 ישראל כי שרף ע״י ולא מלאך ק״י להיות יכול
 ואם טומאה שערי כמ״ט ההיא כעת נשקקין היו
 נפגם חיה משם מוציאם שרף או מלאך הי׳

 ויוציאנו אלא הגדה כםדר האריז״ל כמ׳׳ש
 צריך היה ובכבודו כעצמו הש״י ר׳־ל ממצרים

 מלאך וישלח אמר לא וע״כ ממצרים להוציאנו
 דההוצאה משמע הוה דא״כ ממצרים והוציאנו

 אלא מלאך ק״י הי׳ לא ובאמת המלאך על קאי
 בכאן האגדה כעל שדרש כמו ממצרים ויוציאנו

וכעצמו בכבודו הקכ״ה
 מה הלא להבין ויש כו׳ אומר הגלילי יילסי• ל'

 הוא אלקים אצבע החרטומים שאמרו
 מכת על רק מכות העשרה כל על אמרו לא

 עשר כאצבע לקו כמה דרש ולמה לכד כנים
 ולא אלקים אצבע לשון אמרו למה וגם מכות
 האדיז״ל דכתב ונראה הוא אלקים מכת אמרו
 גים׳ כנים וז״ל כנים מכת על האגדה בםדר

 פ״ו אלקים עולה ג״כ וכן אלקים צירופי ק״ך
 הרי אותיות ד״ל הם אדנ״י של המילוי ומילוי

 כנים תחשוב ואם עכ״ל כנים גימ׳ ג״כ ק״כ
 מן אותיות וחמשה אלקים צירופי ק״ך גיט׳

 אדנ״י של דמילוי המילוי וגם קכ״ה הרי אלקים
 ונמצא ל״ח הם אדנ״י של אותיות ארבעה עם

וע״כ אצבע גיט׳ והם קס״ג הם וקכ״ה ל״ח

 שכתבתי ואדא בם׳ זקי׳ הוא אלקים אצבע אמרו
 סצדים בארץ משה אל ה׳ דיבר ביום ויחי כפםוק

 משה קם דמליל ביומא והוה יונתן התרגום פי׳
 ושמע אורגי׳ מצית אהרן הוה דמצרים כארעא

 היתה שהשכינה משם והקולה קמי׳ דטליל מה
 מצית ואהרן משה של גרונו מתוך מדברת
 גרונו מתוך המרכרת השכינה קול ושמע אורני׳

 בבחי׳ הי׳ ומשה נביא במרריגת והי׳ משח של
 נתתיך ראה ז׳) (שמות כמיש לפרעה אלקות
 זיל ורשיי נביאך יהי׳ אחיך ואהרן לפרק׳ אלקים

 במכות לרדותו לפרקה אלקים נתתיך ראה פי׳
 עליו אלקים ככחי׳ תהי׳ זה בדבר כלומר ויםורין
 יהיה אחיך ואהרן ועל ויסורין כמכות לרדותו
 כפשטא פי׳ יונתן ותרגום מתורגמנך פי׳ נביאך
 שומע שהי׳ משום שלך נביא יהי׳ ואהרן דקרא

 משה של גרונו מתוך המדברת השכינה קול
 שכ׳ הוא מלת דורש הגלילי דר״י ייל וא״כ

 הה״א תחת בחידוק וקרינן זכר לשון כוא״ו
 שכתוב וקל נקיבה. ל׳ הוא המכה כי נקיב׳ לשון
 אצבע משה קל שאמרו דרש וכר ל׳ בוא״ו הוא

 צירופי ק״ך מן כת לו שיש ר״ל הוא אלקים
 של המילוי ומילוי אלקים מן אותיות וה׳ אלקים
 אצבע גיט׳ והם אדנ״י של אותיות וד׳ אדנ״י

 ע״י המצרים לקו העשרה וכל למשה לו יש זה
 כלומר הוא אלקים אצכק למשה קראו והם משה
 כמה דרש וע״כ כנ״ל אצבע גיט׳ כח לו שיש

מכוח עשר כאצבע לקו
מד,  מקלות מ״ש להכין כו׳ טובות מעלות כ

 טובות מעלות והול״ל עלינו למקום טובות
 כו׳ עאכו״כ שאמד אח״כ וכן עלינו ממקום
 כל ברא השי״ת דהנה ונראה עלינו. למקום

 חטוב מדרך כי לברואיו להטיב כדי העולמות
 הפרה לינק רוצה שהעגל מטה ויותר להטיב
 כשטשפיע גרול תענוג להש״י ויש להניק רוצה

 בשביל נבראו כולם העולמות כל כי לישראל
 דיתקרי ובגין חטוב כל יקבלו שהם ישראל

 להשי״ת טובות מעלות כמה וזהו וחנון רחום
 מקבלין שאנחנו כשביל בשבילנו כלומר עלינו
 יותר כי מזה מתענג וה׳ גדולות טובות ממנו

כו׳ הפרה לינק רוצה שהעגל ממה
 למקום ט״ש כו׳ טובות מעלות כמה ייאמר או

אפשר עלינו, ממקום אמר ולא עלינו



ב חייםפסח של ה1הגפייכ
 לפסח השייך בדרוש המאיר אור רבם׳ לומר

 ז״ל הראכ״ר כשם מביא כו׳ מעלות כמה כרכור
 נוטריקון עשן כולו עשן סיני והר יצירה לם׳ בפי׳
 הבריאה תכלית שזה ע״ז ופי׳ נפש שנה עולם

 איך ולהשכיל להכין לישראל התורה ונתינת
 נפש שנה עולם אלו כחינות שלשה לתקן

 נותנים והם נפש כחי׳ הם בכלל ישראל ונפשות
 חיות נותן והזמן שנה כחי׳ שהוא בזמן חיות

 חיי פ׳ החיים אור בשם שם ומביא וכו׳ בעולם
 ווזרשעים הזמן מחיים תם שהצדיקים וביאר שרה

 באריכות ע״ש הזםן מן וחיות תענוג מקבלים
 חפםוקים בעז׳׳ה לבאר ונראה לנפשך מרגוע ותמצא

 וכו׳ העם את משה ויוצא י׳׳ט) (שמות האלו
 מפני כולו עשן םיני והר ההר כתחתית ויתיצכו

 הככשן כעשן עשנו ויעל כאש ה׳ עליו ירד אשר
 ומדרשו ההר כרגלי ההר כתחתית ז״ל פרש״י ועי׳

 כגיגית ההר עליהם וכפה ממקומו ההר שנתלש
 האיך כיאור וצריך פ״ח) (רף דשכת בגם׳ והוא
 שכפה מלמר שאמר כפםוק זה ררש ונרמז נזכר
 ממש ההר תחתית וז״ל פ׳ כגט׳ ז״ל ורש׳׳י וכו׳

 וכו׳ ההר עליהם שכפה ררשו זה מחמת ואם עכ׳׳ל
 אמר ולמת ההר תחת ויתיצבו לכתוב לו הי׳

 כפ׳ שכתבתי לומר ואפשר ההר בתחתית ויתיצבו
 שנא׳ התשובה בעולם אז היו שישראל משום עה״ח

 התורה בקבלת ובפרט מאמ׳׳ין כנ״י עלו וחמשים
 רש׳׳י כמ׳׳ש התשובה לעולם ובאו המרות שחקנו

 סיני למרבר לביאתן מרפירים נסיעתן מקיש ל ז׳
 מרפידים נסיעתן אף בתשובה מיני למדבר ביאתן מה

 שהיו ולפי פירושו שכתבתי במ״א עי׳ בתשובה
 כ׳ לפיכך החשוכה כעולם גכוה במקום ישראל אז

 אחד כל שהי׳ מפני ההר נגר ישראל שם ויחן שם
 ולפיכך שפלותו ורואה כתשובה מישראל ואחר

 הוא התשובה עולם כי תכירו על מגביה הי׳ לא
 התיקונים בשם פעמים כמה שם כמ׳׳ש הענוה עולם

 הרב כשם שם כם״ש גמור באחרות אז היו ולפיכך
 שהעולם זלה״ה בער דוב מוהר׳׳ר קרישא בוצינא

 ומים ואש עפר מים רוח אש יסודות מר׳ נביא
 והם לכר ומטים מאש נברא והשמים מתנגדים
 וחכמה עשית כחכמה שכולם מחטת אכל מתנגרים

 שפלותו מהיסודות כ״א ורואה מה כח היות א
 על להגכיר כח כו אין זה ומחמת שלו מה וכחי׳
ישראל שהיו מחמת בכאן וכן ורפח׳׳ת עכ״ר הכירו

 הי׳ ולא בשפלותו רואה באו״א והי׳ כתשובה
 וע״כ השמים כמו אחרות ונעשה תכירו על מגביר

 ששים גמור אחרות שהוא התורה לקבל ראוין היו
 מישראל נפשות רכוא לששים לתורה אותיות רכוא
 ויחן דל רש״י כמ׳׳ש אז גמור באחדות ג״ב שהיו

רוד היו החניות שאר אבל ההר נגר ישראל שם  בפי
 ובעבור תאלקיס כא אתכם נסות כעבור כפ׳ וע׳׳ש
 הה״ג כשם תהטאו לבלתי פניכם על יראתו תהי׳

 קושיות זלה״העל כער רוב מו״ה קרישא בוצינא
 הלא כגיגית הר עליהם כפה למה חתום׳

 אז ישראל שהיו לפי ונשמע נעשה אמרו ישראל
 אין והאדם ונשמע נעשה ואמרו גדולים, במוחין

 וכשיחי׳ ויורד עולה רק אחר רגל על תמיר עומר
 ולא ה׳ את יעברו לא שמא המוחין נפילת להם
 מוחין להם שיהי׳ ער להמתין וירצו מצותיו יעשו
 שמוכרחין לומר כגיגית הר עליהם כפה לכך
 מוחין לכם שאין אף ועכורתי מצותי לקיים אתם

 כעלי׳ הן לכם שיש כמוחין לעכור אתם מוכרחים
 ורפחיה עכ״ר לעכורה הן מוכרחין כירידה חן

 תרצרון למה כפסוק כ״ט) (מגילה ררשו ובגט׳
 שעליהם רוצין היו ההרים ששאר לפי גבנונים הרים

 שכל ההרים סיני עם תרצרון למה התורה יתן
 סיני אצל מומין כעלי שכלכם גבנונים ההרים
 שפ״ז לומר ואפשר שפל והוא גבוהים הם שכלם

 ההר נגר שם ז״ל רש״י פי׳ ההר נגר ישראל שם ויחן
 למזרחו שהי׳ נ״מ ומאי עכ״ל הר של למזרחו

 שהיו ישראל שם ויחן פירושו אפ׳׳ל לדרומו או
 לשון ונגר ההר נגר א׳ כאיש גמור כאחרות
 כי סיני הר עם בהתנגדות שהיו כלומר התנגדות

 שכינתו הש״י השרה זה ומחמת שפל שהי׳ סיני הר
 שהיו ההרים עם כאחרות חי׳ לא אכל עליו

 גמור כאחרות היו ישראל אכל עמו מריכין
 כפסוק אבל אחר כאיש תשובה מחמת וכענוה
 המחנה מן האלקים לקראת העם את משה ויוצא

 אלא ההר נגר כתב ולא ההר כתחתית ויתצבו
 אחרות לשון ג״כ כתב ולא ההר כתחתית

 לשון ויתיצכו אלא ההר כתחתית ישראל שם ויחן
 כ׳׳ט רש׳׳י כמ׳׳ש מריבה. לשון ג״כ והוא רכים

 ואבירם רתן אלא אינו ונצכים נצים לשון שנאמר
 כפה שהש״י דרשו וע״כ מחלוקת כעלי שהיו

 כעקפות עליהם וכא כגיגית ההר עליהם
ההר נגר כתב ולא ההר כתחתית שכתוב ומפני



כגחייםפסח של הגדהפרי
 הי׳ שהשיי׳ ומפני ההריממש תחת דרשו עיב

 להמתין ירצו שלא ישראל את ללמד רוצח
 השם את יעברו רק מוחין להם שיהי׳ עד בעבודתן

 לחם שיש המוחין כפי כעבודה מוכרחין והן ביראה
 שהיו להם שהי׳ ממדריגה אז קצת הפילם ע״ב

 מיני ההר מטו שפלות לתם והי׳ גמור כאחרות
 ויתיצכו וזהו ההרים עם גמור כאחרות לא אכל

 ההר כמו שפלות לחם שהי׳ ההר של כתחתית
 בי יראה, למרריגת אחכה ממדריגת אותם והפיל

 שנכון כשרואה עזה אחכה חכירו את האוהב
 אוהבו רצון נגר שהוא אף כך לעשות לפניו

 מחמת עליו יקפיד שלא עצמו ומומן עושה אעפיכ
 רצון עושה מחכירו המתירא אכל אוהבו שהוא
 וכשהיו יראה מחטת כרצונו שלא אף חכיח

 אהבה מחמת עילאה התשובה כעולם ישראל
 למר ונשמע נעשה אהבה מחמת אומרים והיו

 כלי לכר אהבה מחמת יעבדו שלא הש״י אותם
 לחש שאין מחמת שיבטלו'העכורה ופעמים יראה
 לפעמים שעושה לבר מאהבה העושים כררך מוחין

 יקפיד שלא אהבתו על שבטוח חכירו רצון נגד
 מוכרחים שחם כגיגית החד עליהם כפה ע״כ עליו

 כאיזה יעבור ולא חוק יראה מחמת תמיד לעבודה
 כנ״ל אוחו לעכור תמיד צריכין להם שיחי׳ מוחין
 הניל כער רוב מוהר״ר קדישא כוצינא חרב כונת
 כד כמיש התחברות הוא אהבה רמרת וידוע

 כאחדות <שראל חיו ע״כ וכו׳ עזיזא רחימתא
 מגשת וידאו התרחקות הוא יראה וטדת גמור
 אותם ללמד אהבה ממדריגת אותם וכשהפיל אליו,

 סיני הר כמדריגת אז ישראל היו כיראה שיעבדו
 זו, כמדרגה ג״כ אז ישראל שחיו סיני והר וזהו

 מחיים היו שלהם עש*ן מעלה חיה כולו עש׳ין
 ה׳ ירד אשר מפני העולם מחי׳ והזמן הזמן
 ומי ושפל דכא את שורה חשיי כי כאש עליו

 מצמצם נ״ב י’הש עצמו את מצסצם שהוא
 אבל עליו, ושורה השמים שבתו ממכון עצמו

 ית׳ לגדולתו שיעור אין אז גאה בעל שהוא מי
 אינו שהוא מפני נגרו מצמצם אינו השיי כי

 ה׳ עליו ירד אשר מפני וזהו עצמו מצטצם
 ומחמת וצמצום נכורה מדת הוא אש כי באש
 ג׳׳כ אז סיני הר של כצמצום אז ישראל שהיו
 בידם וחי׳ עליחם שורה והי׳ עצמו צמצם חש״י

הכבשן כעשן עשנו ויעל עשין להעלות כח

 עיי והעולם הזמן להחיות כח בידם שהי׳ ריל
 הכבשן כעשן פיני הר כמרריגת שהי׳ נפשותם

 מדותיו שמתקן תשובה כעלי כמדריגת כמו
 מתקנין ישראל שחיו מ״ט והם ופרט ככלל

 הי׳ ואחיכ התורה קבלת עד הפסח ממחרת
 המחשבה עולם חחמישים שער עליהם שורה
 משח מדריגת אהכח מחמת התשובה עולם
 וזהו יצרו את הכובש גבור ואיזה לבינה שזכה
 מי נוין כביש הכבשץ עשן שעלה כמו כעשן

 ואחיב כתשובה ופרט ככלל מדותיו שכבש
 כל ברא שחשיי וידוע הנוין שער עליו שורה

 מדרך כי ישראל לעמו להטיב כדי העולמות
תענוג כי מזח תענוג לו ויש להטיב הטוב

 יותר כי המקבל מתענוג גרול הוא המשפיע
 וזהו לחניק רוצח הפרח לינק רוצח משחעגל

 תענוג שמקבל למקום שיש טובות מעלות כמה
 עצמו ומצמצם עלינו שורה כשהוא חיינו עלינו

 עלינו וחםרו טובות ומשפיע
ן ל  שפטים כחם עשה ולא ממצרים הוציאנו א

עוד עמנו עשה אכל בשבילנו די הי׳
 תענוג וזהו לברואיו להטיב כדי גדולות טובות
 וכו׳ טובה עאכדכ אח׳כ ואמר וכו׳ למעלה
 שאנחנו בשביל בשבילנו להשיי כלומר למקום

וכו׳ הנזכ׳ האלה הטובות כל ממנו מקכלין היו
מה להכין צריך כו׳ חים את לנו קרע אלך

 העבירנו כשלא הים את שקרע חטובה הי׳
 דחנח לומר ואפשר ממצרים להנצל בתוכו

 רוצה הי׳ ולא ישראל על מקטרג היה הים
 עובדין והללו עיז עוכדין הללו ואמר להכקע
 עד כלו חים נבקע ולא כרחו כעל חים ונבקע

 כבור לילך צריכין ישראל שחיו לפי תחתיתו
 להר משם לעלות ואח׳׳כ תחתיתו עד עמוק

 לא וע*כ יותר גרולח טירחא והי׳ שני שבצד
 תהומות קפאו רק תחתיתו עד חים כל נבקע
 שוח מקום על חולכין ישראל שיהיו ים כלב

 מעבר לו הי שבט וכל גזרים לייב חים ונבקע
 ומעבר מעבר כל בין חומה כמו עומד וחים בפ״ע

 בלשון תהומות קפאו וזיש ושבט שבט כל של
 יתירה חכה חוא וזה החיים באור עיש רכים

 מקטרג שהי׳ לים גרול וצער לישראל קכ׳׳ה שהראה
 הים ומן בע׳׳כ ונבקע להבקע רצח ולא ישראל על

ונקפא חציו שנבקע תענוג יל־־אל קבלו כעצמו
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 ונם עסוק כבוד לילך ישראל יצטרכו שייא חציו

 שכט כל של טעבר כל בין חוסה כס נקפא
 כמ״ש דינין והוא פ״ו גיס׳ לנו וסי־ת ישכב

 הדינין אלו לנו ויאר ה׳ אל פסוק ;* רור כש
u את מלת הים את לנו קרע אלו ש ,ו׳ 
 העיר את כצאתי ט׳) (שמות כמי סן מי פירו

 טן הרינין י־נו קרע אלו וזהו העיד ס, פירוטי
 ואיו להבקע רצה ולא עלינו סקטרג שהי׳ היש

 תחתית ער ע״כ הים שנבקע זו טובה לנו עשה
 כצער הטצריים טן וניצולין הולכין והיינו

 הר עי ולעלות ולילך עמוק לכור יוררין שהיינו
 כצער המצרים טן נצולים והיינו השני ב.גי

 ממש הים בתוך שהעכירנו ועכשיו דייני הי׳
 חציו שנקפא הים מן תענוג לנו והי׳ בחיבה

 בין כחומה ונעשה במישור שניך כרי ים ׳.יי
 והעבירנו וזהו ושכט שבט כל של ס<בר כי

 מן תענוג וקבלנו כחרבה ממש ים שי בתוכו
 יתירה חיבה התגלות וזהו כנ״ל בעצמו היש
 כנ״ל עיינו הטקטיג נפילת מן ת,<״נ ינו _־.

 איך להכין יש כו׳ םיני הר לפני קרבנו איין
 כלי סיני הר קריבת הזאת הטובה יםפיק

 הזאת בטובה ריינו שהי׳ שאמר התורה נתינת
 שקיים סצינו כ) פ (קדושין ארז׳׳ל רה^ה ונראה

 שיא ער התורה כל את ה ע׳ אכי.ו אברהש
 כקולי אברהם שמע אשר עקב שנאס- ניתנה

 ואמרו ותורותי חוקותי מצותי כשמי־תי וי^יפור
 תכשילין, ערובי אפייו אע״ה אברהם שקיים

 שלא התורה מצות על לזה בא האיד יי ואב
 כגר מעשה ל״א) (שכת י שארז׳ מפני נצטוה

 התורה כי ימרני יו ואמר שמאי יפני שבא
 הלל לפני ובא שמאי ורחפו אחת רני עי כויה

 לא לחברך סנאי דעלך מה יו ואמר וקרבו
 זיל פירושא ואירך כולה התורה ז־־ו תעביר

 כמוך לרעך ואהבת מצות יו שאמר “ ר גמור
 ואירך התורה עיקר הוא שזה תרנוש בלשון

 שזה שקר דבר לו אמר לא ובודאי פירושא
 קורם לומר שתקנו ראינו וכן התויה עיקר

 לרעך ואהבת של מ׳׳ע עלי מקבל הריני הפיה
 התורה עיקר שזה ש״ם אחרת ע פ׳ ויא כמוך

 לכל להשפיע חמר מרת מרחו שהי׳ ואאע׳ה
 לכל יכול שהי׳ הרכרים ככל וטוכו חסדו

תחת להכניס מאד השתדל וע״כ הביואים

 אוהב שהי׳ אודחין בהכנם!/ השכינה כנפי
 עליהם משפיע והי׳ כנפשו כמדתו הברואים

 לרעך ואהבת מקיים שהי׳ ונמצא ונשמי ברוחני
 כלכו שהי׳ הגרולה ובחכמתו הטבע מצד כמוך

 לכל התורה פירושי לכל בא ז״ל כמאמרם
 של זו כמצוח תלוים שהם איך מצות התרי״ג
 בא הגרולה וכחכטחו כמוך לרעך ואהבת

 שלא כרי וגרר םייג הצריכות המצות לכל
 כמ׳׳א וכתבתי כולם וקיים הטצוה כגוף ליכשל
 כאטת כמוך לרעך ואהבת טצות לקיים שא׳׳א

 דוטין אינם ב׳׳א כי נרלות ח׳׳ו בו יהי׳ אם
 מטרת וזה חטר מטרת נלקח וזה כטרותיהם

 ושמעתי וטים אש באמת יחבר ואיך גבורה
 בער דוב מוהר׳׳ר קרישא כוצינא הה״ק בשם

 ארמ״ע ימורות ארבע הרכיב שהש״י זלה״ה
 והם לכר ומים מאש שנבראו שמים וכן כיחר
 וחכמה עשית כחכמה שכולם אלא הפכיים שני
 מהיםורות שכ״א ומפני חכמה אותיות מה כה הוא

 תכירו יסור על להתגבר יכול אין שפלותו רואה
 בו אין אם בארם וכן ודפחיח עכ׳׳ר קיומם וזהו

 כמוך לרעך ואהבת לקיים יכול אין שפלות
 מצד מרתו שהי׳ אכינו אברהם אכל באמת
 מדת ג״כ כו והי׳ ולהשפיע הכירו לאהוב הטכע

 ואהבת קיים כ ע׳ ואפר עפר ואנכי שאמד שפלות
 התודה כל לקיים כא ומזה כאמת כמוך לרעך
 כל לעכור שורש הוא גדלות מדת וכאמת כנ׳׳ל

 לככך ורם ח׳) (רברים כמ׳׳ש שבעולם עבירות
 תשכח פן לך השמד בו׳ אלקיך ה׳ את ושכחת

 כאלו ד׳) (מוטה ארז״ל ע״ב אלקיך ה׳ את
 זוהמא וחוד. אדה׳׳ר חטא שורש וזהו בעיקר כפר

 כט״ש ערטימיוח בהם שהבנים הקרםוני םנחש
 אכלכם כיום כי אלקים יודע כי ג׳} (כראשית

 ובו/ כאלקים והייתם עיניכם ונפקחו מטנו
 שונא אומן כל אלקים יורע כי ז׳׳ל ועפרש׳׳י

 העולם את וברא אכל הזה העץ מן אומנותו בני
 אותם שהשיא הרי עכ׳׳ל עולמות יוצרי והייתם
 חטא (ההם) כדורות והי׳ כאלקי להיות כגרלות

 הר לפני ישראל שבאו עד הנחש וזוהםח זה
 הר על שעמדו ישראל כ׳׳ב) (ע׳׳ז שארז״ל סיני
 ישראל שם ויחן כתיב וע״כ זוחמתן פסקו סיני
 גמור באחדות אחר כאיש כולם שהיו ההר נגר

היו וממילא כמוך לרעך ואהבת מצות ומקיים
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 החורה פירושי ולהבין התורה כל לקיים יכולים

 בעולם אז ישראל היו כזה תלוי הוא האיך
 עלו וחמשים כם״ש שע״ב המשים בינה החשובה

 הענוה עולם והוא בזוהר כמ״ש ממצרים בנ״י
 היו ממילא וא״ב תיק״ז בשם במ״א כמ״ש
 בלי לבר סיני הר בקריבח ההורה כל יורעין
 מחמת ההורה קיימו שאם אלא התורה קבלת
 מצווה שאינו היו להם נתינתה בלי עצמן

 ועושה המצווה גרול ל׳) (קרושין וארז׳יל ועושה
 לפני קרבנו אלו וז״ש ועושה מצווה שאינו ממי
 בטובת ריינו התורה את לנו נתן ולא סיני הר
 שהיו אלא כנ״ל התורה את יורעין שהיינו זו

 הטיבה ויתר ועושה מצווה שאינו כמי מקיימין
 וכשאנו התורה אח לנו שנתן לנו שהגדיל
 ועושה כמצוה שכר לנו יש התורה את מקיימין

 מלח התורה את לנו נתן ולא שאמר ומה כנ״ל
 נתן ולא והל״ל מיותר לכאורה אח ומלת לנו

 הכניסנו ולא התורה נתן אלו שאמר ונם התורה
 לטובת התורה טובח שייך מה ישראל לארץ

 טובות, מעלות כמה בריבור מ׳ש לפי ואפ״ל א״י
 בגמרא דל ופרש״י ההר בתחתית ויתיצבו פי׳

וע״ב עכ״ל ממש ההר תחת ההר תחתית וז׳ל
ולכאורה כגיגית ההר עליהם שכפה מלמר ררשו
ולמה ההר תחת ויחיצבו לכתוב רהרל קשה
בו״ק הה״ק מ״ש לפי ואפ״ל ההר בתחתית כתב
 ההר עליהם כפה שע״ב זלה״ה בער רוב מו״ה

 בנפילת אף תמיר הש״י לעכור מוכרחים להיות
 לבר מאהבה ולא מיראה הש״י לעבור המוחין

 יראת יראות מיני שני יש ביראה נם והנה
 עלאה) ויראה תתאה (יראה ה׳ ויראת עונש

 בו׳ תקבלו אם כגיגית ההר עליהם כפה והשי״ת
 עונש יראת והוא קבורתכם תהא שם לאו ואם

 רעה יראה שהיא עונש יראת להם הראה ולמה
 כן נר״ן אל לבוש הוא שהנוף שכמו ואפ״ל
 אמונה מחמת לבר עונש יראת היא הנוף יראת

 הוא עבירה עוברי של בעונשם ומאמין בה׳
 לבוש הוא עונש של זו ויראה מעבירה מפריש

 שלא עבירה לעבור ירא שהוא ה׳ ייאת אל
 יוכל ולא ביצה״ר כרע להרכק למטה יפול

 טהורה ה׳ ביראת להרבק וא״א השי״ח לעכור
 וע״ב החומר הנוף של עונש יראת לבוש בלי

התחלה שהיא עונש יראת להם הקב״ה הראה

 מקרא והנה בלעריו וא״א טהורה ה׳ ליראת
 ענוה ה׳ יראת ענוה עקב כ״ב) (משלי כתוב
 עקב הוא טהורה ה׳ יראת החשובה עולם הוא

 ענוה לירי אייתי ה׳ יראת בי׳ ראית ומאן לגבה
 מאהבה החשובה עולם אה“ע< שכינחא רהיא

 ובגמרא התיקונים בשם פעמים כמה וכמ״ש
 גבנונים הרים חרצרון למה ט) כ׳ (מנילה ררשו

 נאוה בעלי שאתם ההרים לכל הקב״ה שאמר
 וא״ב בענוה שהוא סיני הר לפני מומין ובעלי
 יראה מרת נ״ב בו הי׳ בענוה סיני הר שהי׳

 הר של והיראה והענוה שלו הענוה של בעקב
 הר של והיראה ממש בגשמיות הוא הכל םיני
 נ״ב שהוא הנוף ביראת עונש יראת הוא סיני

 בתחתית ויחיצבו ממ״ש רז״ל ררשו ומזה נשמי
 ישראל שהיו ופירושו ההר תחת כתב ולא ההר

 עונש) יראת ההר תחתית (כמו עונש ביראת אז
 כן סיני הר של ענוה של ותחתית עקב שהוא

 ררשו ע׳׳ב מיני הר של בעקב ישראל נתיצבו
 ובו׳ כגיגית ההר עליהם הקכ״ה שכפה מלמר

 אז ישראל היו כי קבורתכם תהא שם לאו ואם
 הוא כי עונש יראת ההר של ותחתית בעקב
 פ״ו נים׳ לגו ומלת טהורה ה׳ יראת אל לבוש

 האריז״ל כמ״ש הרינין של עונש יראת אלקים
 הוא את ומלת ע״ש לנו ויאר ה׳ אל ע״פ בהלל
 ולא סיני הר לפני קרבנו אלו ודש יראה מדת
 מקרב שהי׳ בטובה כלומר התורה אח לנו נתן

 זוהמתן פסקה זה ומחמת סיני הר לפני אותנו
 פסקה סיני הר על שעמרו ישראל רז״ל כמ״ש

 והיינו הנופים שנזרככו רי הי׳ זו ובטובה זוהמתן
 הוא התורה כי ניחנה שלא אעפ׳׳י התורה יורעין
 אברי רמ״ח של מלבוש שהוא מ״ע מרמ׳׳ח כלול

 לשס׳׳ח מלבוש שהוא ל״ת מצות ושס״ה הנשמה
 לעשות הנוף ללמר שא״צ וכמו הנשמה נירי

 א״צ כן ומשנל ושינה ושתי׳ אכילה הנוף צרכי
 היינו הנשמה צרכי ללמר הנשמה לבהירות
 שהוא מ״ע רמ״ח כל קיום היינו שלה הלבושים

 נירי לשמור מל״ת ושמירת הגוף ירי עשיית
 הנופים מנעו ולא הנופים שנזרככו רכיון הנשמה
 צרכי כל לעשות להםתכל הנשמה בהירת
 התורה את הרינין לנו נתן ולא וזהו הנשמה

 בצאתי ט׳) (שמות כמו מן פירושו את ומלת
אלו כאן אמר וכן העיר מן פירושו העיר את
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 עונש היראת לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו

 יראת ההר עלינו שכפה היינו התורה מן והרינין
 לקיים מעצמן יורעין שהיינו ריינו הי׳ עונש

 מצווה שאינו כמי מקיימין היינו אבל התורה
 ובשביל כ״כ גרול השכר הי׳ ולא מעצמו ועושה
 ביראת התורה לנו ונתן כגיגית ההר עלינו שכפה
 ועושה כמצווה התודה מקיימין אנחנו עונש

 התורה את לנו נתן אלו אח״כ ודש גרול בשכר
 ע״י התורה לנו שנתן זאת גם לנו עושה והי׳

 התורה על מצווין והיינו והרינין עונש יראת
 ישראל לארץ הכניםנו ולא עונש יראת מחמת
 שהיא טהורה ה׳ יראת לנו נתן (שלא) היינו
 (ברכות שארדל וכמו ישראל על תמיר שורה

 על אלא שכינה תשרה שלא משה בקש ז׳)
 עמנו בלכתך הלא שנאמר לו ונתן ישראל
 ה׳ של היראה וזה העם סכל ועמך אני ונפלינו

 השיגו תמיד דוקא ישראל על ששורה השכינה
 של יראה מרת הוא ארץ נק׳ וע״כ בא״י ישראל
 ושאר רוקא ישראל על שורה שהשכינה ישראל
 ארץ נקרא האומות כל שכונת מקום ארצות
 עונש יראת האומות כל של היראה כלומר עממין

 ואולך הנהר מעבר אברהם את ואקח וזפ״ה לבר
 לו ואתן זרעו את וארבה כנען ארץ בכל אותו

 הסיפור, בזה ללמדנו בא ומה וכו׳, יצחק את
 בכל כנען ארץ ככל אותו ואולך שאמר אלא
 יראת א״י אל אח״כ אותו להביא העונש יראת

 ואתן זרעו את וארבה אח״כ ומ״ש הטהורה ה׳
 יצחק קורם אשר זרעו קרא למה יצחק את לו

 זרע לך יקרא ביצחק כי בפירוש כתוב הלא
 תחת שהכניםן גרים מגייר שהי׳ כונתו אלא

 מעש״ט צדיקים של תולדותיהם ועיקר כנפ״ה
 שהבנים שלו המעש״ט זרעו את וארבה וזהו

 זבה לחייבא מזכה שהי׳ ועי״ז כנפ״ה תחת גרים
 את לו ואתן וע״כ בזוהר כמ׳׳ש בנין למחמי
 הוליד ואברהם זרע ויקרא זרעו שהוא יצחק

יצחק את

ן ל  את לנו בנה ולא כו׳ התורה את לנו נתן א
 בית לנו בנה ולא מ״ש דיינו הבחירה בית

 וכן הבחירה בית בנה שהש״י משמע הבחירה
 למקום ובו׳ וכמה כמה אחת על אח״כ אמר

והכניסנו ער הטובות והולך ומונה כו׳ עלינו

 כל על לכפר הבחירה בית את לנו ובנה לא״י
 זח בנין הלא ביהמ״ק בנה הש״י וכי עוונותינו

 שיכנה העתירה לגאולה מצפין ואנו ארם ע׳׳י הי׳
 לנו ובנה מ״ש וגם בעצמו*) הש״י ע״י ביהמ״ק

 בית וכי עונותינו כל על לכפר הבחירה בית
 עי שמקריבין הקרכנות הלא מכפר הבחירה
 לנו נתן אלו מש״ל לפי ואפ״ל מכפרין המזבח

 יראה ע״י התורה לנו שנתן כלומר התורה את
 ואם מוטב תקבלו אם עונש יראת היינו ויסורין

 לא׳׳י הכניסנו ולא קבורתכם תהא שם לאו
 יראה היינו ארץ שנק׳ טהורה ה׳ יראת היינו

 היינו האומות ולא זכו שישראל ישראל של
 להתענג למטה יפלו שלא תמיר יראין שיהיו

 תאותם שממלאים הנבראים ככל היצר בתענוגי
 עוה״ז קיום שזה התענוגים בכל היצה״ר עם

 ירא שיהא תתאה יראה היראה זו נקרא וע״כ
 הברואים ככל להתענג למטה יפול שלא תמיד
 ה׳ יראת זו ביראה להיות ארם שזכה וכיון

 של הקרמות לשון כ״פ כתכנו תמיר טהורה
 לירי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ ראית מאן תיק״ז
 לגבה עקב ה׳ דיראת עלאה שכינתא שהיא ענוה
 ומפחר תמיר שרואה מפני הטעם וכתבתי עכ״ל
 ככל היצר בתענוגי להתענג למטה יפול שלא

 נכשל כבר שאם שרואה לו מביא זה הנבראים
 הוא היצר בתענוגי למטה ונפל דבר באיזה

 תחילה תתאה מיראה תשובה ועושה מתחרט
 תתאה תשובה לירי אח״כ ובא עונש יראת היינו

 ה׳ שמקרב ה׳ תשוב תתאה תשובה ונקרא
 יראת של התשובה מזה ובאה לוא״ו אחרונה

 מה שרואה טהורה ה׳ יראת של לתשובה עונש
 שיוכל כדי תשובה ועושה ומתחרט כבר שפגם
 של הרע היינו שהעבידות בעוד כי הש״י לעבוד
 הוא וע״ב הש״י לעבוד א״א בו דבוקין היצר

 לידי אח״ב בא ומזה תשובה ועושה מתחרט
 דרכו כי עלאה שכינתא היינו מאהבה תשובה

 אהבה מדת לו ובא אשה אחר לחזור איש של
ועושה מתחרט הוא ולמה מאהבה תשובה ועושה

 ובן ע׳ב נז״ו ד׳ שבועות מסכת תוספת עיין *)
 העתיד מקדש וזלה״ק ברש׳׳י עיא מ׳א בסוכה הוא

 משמים ויבוא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו
ידיך. כוננו ד׳ מקדש שנאמר



מחייםפסח של הגדהפרי
 לבטח יפול שלא תתאר! כיראה כשהוא חשוכה,

 כתענוני נכשל שככר שרואה כיון הנכראיט ככל
 על עונש כיראה תחילה לנפשו מתירא היצהיר

 כידו ניחנה הכחירה כי יענש שלא ועשה שעכר
 והוא בתענוניו להתענג היצר אל לשבוע שלא
 שלא הכחירה כירו שהי׳ וטתירא ועשה עכר

 הוא וע״כ ועשה ועכר היצר אל ושמע לשבוע
 טיראת תחילה חשוכה ועושה מעונש טתירא

 טהורה ה׳ יראת חשוכת לירי כא ואח״כ עונש
 עלאה איטא היא טאהכה חשוכה לירי כא ואח״כ

 אלו וז׳׳ש כזכיות זרונות להיות זכה ושם
 היראה את לנו שנתן היינו ישראל לארץ הכניסנו
 של היראה היא ארץ הנק׳ ה׳ יראת טהורה
 ולנו לנו כנה ולא אוטות של ולא לכד ישראל

 והעכירות האריז״ל כטירור כט׳ש אי־קים נים׳
 לו קונה עבירה העוכר כי דינין נק׳ ארם של

 ככלב כו הקשור הטשחית מלאך אחד קטיגור
 טאתו כשנתטלא כי הרשע את ילכדנו ועונותיו

 שנתחייב רין כו עושים כו הקשורים הקליפות זהו
 שנקראים העכירות אל כנה ולא וזהו עבירה על
 כשביל שעושה חשוכה היינו הבחירה כיח לנו

 היצר אל לשטוע שלא כירו שהי׳ הבחירה יראת
 חשוכה עושה זח וכשכיל היצר אל שטע והוא

 וזהו כית נק׳ יראה טרח כי הבחירה כיח והיינו
 שלא כירו שהי׳ הבחירה טן לו שיש היראה כיח

 עשה לא ואלו חשוכה עשה וע״כ ועכר לעכור
 לכפר תשוב׳ העכירות אל לכנות זו טוכה לנו
 הקדום הטוכה כזה ריינו הי׳ עונותינו על

 שלא זו יראה תמיד כידו להיות לא״י שהכניסנו
 כפולה טוכה הוא ועכשיו להכא על לעכור

 שלא זו כיראה להיות ישראל לארץ שהכניסנו
 לנו כנה ונם היצר בתענוגי ולהתענג עוד לעכור

 תשוב׳ היינו הבחירה כיח לנו שיש העכירות אל
 שהי׳ הבחירה יראת מחטת האדם אל שבאה

 לכפר פעולה וזהו תשוכה עושה וע״כ ועכר כידו
עונותינו כל על

ללטד דכא ונראה כו׳ אמר שלא כל ר׳׳ג
 הן לצדיקים הן טוטר ררך ארם לכל

 לצדיקים כיםורים שטדוכים לאותן או לרשעי׳
 ויחשבו ח״ו יתגאו לכל ה׳ כדרכי שהולכים
כן אינו וכאמת יצהיר על גכרו שככחם

 מחגבר ארם של יצרו ל׳) (קדושין בטשארזיל
 הי׳ לא עוזרו הקכיה ואלמלא יום ככל עליו
 לא ה׳ כו׳ לצדיק רשע צופה שנאסר לו יכול

 כלערו השיי את לעכור ואיא כידו יעזבנו
 הכנה שום כלי אותו לעכור הארם יכול וכרצונו

 כעטקי ישראל שהי׳ כמצרים ראינו כאשר
 שהיו בים כטיש עיז עוכרין והי׳ הקליפות
 עוברי והללו עיז עוכרי הללו עליהם טקטרנין

 וכאו אחת כפעם השיי הגכיהם ואעפייכ עיז
 עלו והמשיט כמיש כינה המחשבה לעולם תיכף
 וקפיצה דילוג לשון פסח נק׳ וע׳׳ב מאמ׳יץ כנ׳׳י

 על פסח נק׳ שעי׳׳ז הנדה כםרר האריזיל כמ״ש
 חכם על טש*ל ועי׳ לקטנות קודם גדלות שהי׳

 קדישא בוצינא החסיד הרב כשם אומר הוא מה
 לקטנות קודם נדלות על פי׳ זלה׳׳ה אברהם טו״ה
 טהש׳׳י הוא שהכל מפםח הראי׳ וזהו ע׳׳ש

 הכנה שום בלי אווזו לעכור האדם יכול וברצונו
 לגבור עצטו להכין וכשרוצה כמצרים שהי׳ כמו
 הכל א'כ כלערו א״א אותו ולעבוד יצרו על

 ימיהם כל גמורים רשעים וגם ית׳ טאתו הוא
 כמו התשובה מן עצטם יתיאשו לא אעפי״כ

 ויחזיק עצמך כפני רשע תהי׳ ואל רז׳׳ל שהזהירו
 כאטת אליו לשוב שיעזרהו הש״י אל לשוב עצמו
 הקליפות מעמקי אותו להדים והכה היכולת וכירו

 הספיק שלא שום על אוכלין שאנו מטצה ונלמר
 גורשו כי כם*ש כו׳ להחמיץ אבותינו של כצקת

 תאריזיל כסיד׳ ועי׳ להתמהמה יכלו ולא טטצרים
 ישראל היו אם וז״ל להתטהטה יכלו לא על שב׳

 יכולין היו לא אחד רגע כמצרים עוד טתעככין
 וזהו הנו׳ן כשער נשקעין היו כי לעולם, לצאת
 שהיו ראינו הרי עכ׳׳ל כו׳ כצקת הספיק שלא

 שכמעט עד הקליפות כעטקי כמצרים ישראל
 טשם הש׳׳י הוציאם ואעפ׳׳כ נשקעו שלא

 ולאותם כזו גדולה למעלה אחת ככת והביאם
 ח׳׳ו יתיאשו כל ימיהם כל כיםודין מרוכים שהם

 היכולת כידו כי אליו וטהתפלל ה׳ אל מליחל
 הגלו כחשך ולאשר צאו לאסורים לאטר והכח

 (איוב כט״ש טוב כל להם וליתן אותם ולהרים
 טאור ישגא ואחריתך טצער ראשיתך והי׳ ח׳)

 כיסורין ישראל שהיו כמצרים שמצינו כטו
 קשה כעבודה חייהם את וימררו כט׳׳ש גדולים
בל חשיי להם נתן ואח׳׳ב כו׳ וכלכנים בחומר



ח חייםפסח של הגדהפריכ
 שאנו ממרור נלמר וזהו בגשמיות אף טוב

 מחשבה על נופל אמירה ולשון ובו׳ אוכלין
 ובו׳ בלבבך תאמר כי ז׳) (רברים כפו בלב

 רבן אמר וזהו כלבו המן ויאמר ר) (אסתר
 כפסח אלו רכרים נ׳ אמר שלא כל גמליאל
 רברים משלשה ללמור כלבו חשב שלא כלומר
 שהכל כהם שמרומז מה בפמח אוכלין שאנו
 ובגשמיות כרוחניות טוב כל יתברך מאתו הוא

 טוב כל לו וליתן רל מעפר להקיט הכח ובירו
מצרים יציאת בסיפור חובתו ירי יצא לא

ד צ  וכי להבין ויש כו׳ אוכלין שאגו זו מ
 אוכלין להחמיץ המפיק שלא כשביל

 דהנה פנימי רמז גמ כזה רי״ל ונראה מצה
 כי להתמהמה יכלו ולא פמוק על כתב האריז״ל

 אחר רגע במצרים עור מתעככין ישראל היו אם
 נשקעין היו כי לעולם לצאת יכולין היו לא

 עיסה נק׳ הגוף והנה ע״ב רמ״א הנו״ן בשער
 המפיק שלא וזהו שבעיסה שאור מעכב מי כמ״ש
 שלהם הגופים ר״ל להחמיץ אבותינו של בצקת
 של הנוץ שער גמור בחמץ נשקעין היו שלא
 המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה ער הם״א

שם ישקעו שלא וגאלם כ״ה הקרוש

ר רו  מפסוק ולמר אבותינו חיי מ״ש כר זה מ
 וימררו אמר ולא חייהם את וימררו

 הפסוק פי׳ רכתכתי נראה קשה בעבורה אותם
 הבונה לנו וירעו אמר ולא המצרים אותנו וירעו

 קשה עבורה מחמת השיית לפני אותנו שירעו
 אל צעקו לא זה ומחמת רך בפה בחם שעברו

 בעבורה אותם שהתמיר ער העכורה כתחילת ה׳
 שערי למ״ט והכניםם הש״י שם ושכחו קשה

 הבה שאמר פרעה התחכמות וזהו טומאה
 המצרים שמררו על ודש ע״ש לו נתחכמה

 המרירו שלהם החיות ר״ל אבותינו חיי את
 הטרירו שלהם החיות שהוא שלהם הנשם׳ היינו

 עד רך ובפה עבורה כהתמרת קשה בעבורה
 ער ש״ט למ״ט והכניםם השיי שם ששכחו

 שמביא וזה וכו׳ עוע״ז הללו עליהם שקטרגו
 המיירו שלהם החיות חייהם את וימררו הפסוק

 בהם עכרו אשר עכורתם כל מחמת השי״ח לפני
הש״י אל צעקו ולא רך בפה הי׳ הכל כפרך

 שהתמידו עד ברצונם שהי׳ קשה עכורה בתחילת
כנ״ל תש״י של שמו ושכחו בעבורתם אותם

 הוא עצמו את מלת ולהכין בו׳ ורור רור בכל
 לראות אדם חייב באסרו די והי׳ מיותר

 ראמר בפסוק ונם ממצרים יצא הוא כאלו
 ה׳ עשה היציאה בשעת משמע ממצרים בצאתי

 מכה הי׳ היציאה קורם אף ובאמת קודם ולא
 פי׳ כתבתי דהנה ונראה גרולות מכות במצרים

 בפ׳ רש״י שהביא מה שז״פ ע״ש עניא לחמא הא
 מחיא ר׳ הי׳ למשמרת לכם והי׳ פםוק על בא
 וכו׳ עליך ואעבור אומר הוא הרי אומר חרש בן

 שמלו מילה ורם פםח רם מצות שתי להם ונתן
 רמים כשני בדמייך מתבוםםת שנאמר ליל באותו

 הארידל בונת וע״פ רכפין כל פי׳ משם והעולה
 אכא לזיוג תאב רכפין כל הנקרא יסור מרת כל

 מ״ל מילה מצות לתם נתן י״ה כחי׳ הם ואמא
 ויפסח ייתי לנוק׳. רצריך יסור מרח כל ייה
 פסח רם כי נוק׳ בחי׳ פםח מצות להם נתן

 חירוש שהי׳ כמצרים והנה ע״ש נוק׳ כמקום
 בסרר האריז״ל כמ״ש שני בעיבור זוין העולם
 ארם חייב ותר דור בכל וזהו ע״ש האגרה
 שיראה ר׳׳ל עם כמו את מלת ר״י א׳׳ע לראות

 שגם השי״ת על קאי הוא כאילו עצמו, עם ארם
 זו״נ העולם חירוש שהי׳ ממצרים יצא הוא

 כעביר ר׳׳ל וכו׳ לי ה׳ עשה זה בעבור שנאמר
 לנוק׳ וצריך רתאב זיוג לו שיהי׳ יסור מרת זה

 היציאה בעת ר״ל ממצרים בצאתי לי ה׳ עשה
 שמלו מילה ורם פסח דם מצות שני להם שנתן

כנ׳׳ל לילה באותו

ת א צ  לקרשו יהורה היתה ממצרים ישראל ב
 לקדשו לשון מ׳ש ממשלותיו ישראל

 רלשון ונראה פירוש לו אין ממשלותיו ולשון
 עצמו מפקיר שהוא ומי פרישות לשון הוא קורש

 קורש נקרא יתברך השם אל נפש במסירת
 ארדל בראשונה זבים העולם מזה עצמו שמפריש
 בים עמינרב כן נחשון קפץ י״ג) רבה (במדבר

 נתן ולישראל לקרשז יהודה היתה אמר כן ועל
 כל על מושל הוא שהשי׳׳ת מה ממשלותיו
 כל על ימשלו שהם לישראל נתן העולמות

מפניהם וינם ראה הים כן ועל העולמות



טחייםפסח של הנדהפרי כ
 לכאורה נא מלת כו׳ נא אי׳ הגוי□ יאסרו למה

 נא אין י׳) (סוטה רארז״ל ונראה מיותר
 שישראל כראותם הגוים וז״ש בקשה לשון אלא

 ואינם וצהרים ובוקר ערב הש״י אל מתפללים
 איה ואסרו המר כגלות אצלם הם ועריץ נענים

 אלקיהם. נא אי׳ וזהו אלקיהם שמבקשים סה
 אמר וע״ב להושיע כיכלתו שאין ה״ו ואמרו

 כעולם עשה הפ׳ן אשר כל כשמים ואלקינו
 שיושיע נכון וע׳כ והפצו כרצונו ג״כ העשי׳
כגוים המהולל הנחל שמו למען ישראל את

 כזמן כזוהר ראיתא ונראה כו׳ יברך זכרנו ך!'
 השפע סקכלין ישראל היו קיים שכיהמ׳׳ק

 השבעים לכל ג״כ משפיעים היו ומהם הש״י מן
 כהיפוך הוא עכשיו אכל היותם כרי אומות

 ישראל מקכלין ומהס השפע סקכלין הם האוה״ע
 יעשה ר״ל זכרנו ה׳ פי׳ וזהו המעט מן טעט

 יקבלו ומאתנו המשפיע זכר כסררגת אותנו
 ישראל כית את יכרך וזהו היותם כרי האומות

 כית את יברך ישראל כית אל ילך שהברכה
 ישראל את ויברכו הכרכה יקבלו שהם אהרן
 שאז״ל ע״ר הגחלים עם הקטנים ה׳ יראי יברך

 מהזיק כלי הקכ״ה ׳מצא לא עוקצין) (בטוף
 עמו את יכרך ה׳ שנאסר השלום אלא לישראל
 כל רהנה נראה כרכה מהזיק כלי ולשון כשלום
 ה״ו והנה שלימה אתר קומה הם ישראל

 קומת נמצא מישראל מאתר ה״ו עצמו כשמפריד
 מים נותנין אם ולמשל שלימה אינה הישראל

 מחזיק אינו הכלי אז נקב בו יש והכלי בכלי
 קומת כך הנקב ע״י להוין זכין והם שבו המים

 כיכולת אין אז ביניהם שלוס אין אם ישראל
 להק וזב השפע לההזיק ישראל נשמת קוטת

 כרכה מחזיק כלי הקכ״ה מצא לא וזהו ח״ו
 אז ביניהם שלום כשיש השלום אלא לישראל

 הברכה להחזיק ויכולין ממש אחד ישראל קומת
 ישראל כלל הם ה׳ יראי יכרך וזהו לעצמם

 להחזיק ויכולין כשלום אותם ה׳יכרך יראי שהם
 הקטנים וזהו אהרן כית טן שיקבלו מה הכרכה

 הגדולים עם יהיו שהקטנים כלומר הגחלים עם
 יהיו והקטנים ומחובר נטפל הוא עם ולשון

 שלום יהי׳ ואז הגדולים אצל ונטפלים נכנעים
הגדולים נגר ראש ירימו ח״ו שהקטנים ולא

 אל עצמם ויכניעו בשפלותם יכירו אלא
 ולהחזיק הברכה לקכל יכולים ואז הגרולים

לעצמם אותה

 כו׳ ה׳ ישמע כי אהבתי רכתיב מה במדרש
 אני אימתי ישראל כנסת אמרה

 וצריך תחנוני קול שומע שאתה כזמן אהוכה
 כן בא אם משל הלא התיכה זה מה להבין

 וכי לו ונותן דכר סמנו ושואל למלך כפר
 מלך אצל קטן שרבר מבוקשו לו שנתן כשביל
 אוהב שהמלך מזה מוכח אינו בקשתו לעשות

 רסלת כפ׳ להכין רצריך ונראה הכפר כן את
 תחנוני, ישמעוה׳ כי באמרו רי והי׳ מיותר קולי
 שאינו ארם רואה אם סוםר בספרי איתא רהנה
 הקול כי קולו ירים בלחש בתפלתו לכוין יכול

קולי את ה׳ ישמע כי וז׳ש הכונה מעורר
 שהקול הקול טחסת הבא תחנונים כלומר תחנוני
 בתפילתי לכוין יכול שאהי׳ הכונה מעורר

 שאתה כזמן אהובה אני אימתי וז״ש ולהתחנן
 ואיני בערבוב שאני כלומר תחנוני קול שומע
 המעורר הקול מחמת רק בתפילתי לכוין יכול

 קול שוסע אתה כן ואעפ״י ולחנן לכוין הכונה
 מתפלל אני שאין אעפ״י מבוקשי לי ונותן תחנוני

לפניו אהובה אני בוראי אז כראוי

 לו אין אקרא וכימי ס״ש כו׳ לי אזנו הטה כי
 עיניהם אשר ארם כני ריש ונראה פירוש

 הטובות ככל להם ה׳ ייטיב כי ואף ה׳ אל תמיד
 לה׳ סורים הם כלל צער כלי ומזוני חיי רכני

 שום להם יכוא שלא הצרה קורם וסתפללין
 השי״ת לפני מקובלת התפלח וזהו וצרה צער

 לצרה תפלח שמקרים מ״ר) (סנהדרין כשארז״ל
 לב נותנין אין להם ה׳ ייטיב כאשר כיא ויש

 אז עליהם ח״ו הצר׳ כשב׳ אח״כ רק אליו להתפלל
 וזו מצרותם אותם שיושיע אליו מתפללין הם

 נתן שלא מחמת הש״י לפני מקובלת אינה התפלה
 לו שהשפיע כעת אליו ולהתפלל להורות לב

 עליהם ומרחם תפלתם שומע ואעפייב טובותיו
 שהש״י ריל לי אזני הטה כי וז״ש חנם מתנת מאוצר
 ולעשית תפילתי לשמוע לי אזנו הטה כביכול
 פ כ! ר וירו; אקרא כימי כשאני אימתי בקשתי

■ז J CC ב) פ (חהלים כמ׳יש חסרים כשם יכונה



חייםפסח של הגדהפרי
 ה׳ אל ואקרא כחסרים כשאני כלומר חסרו ה׳
 אפפוני אם אכן וזפילחי לשמוע ‘ל אזנו המה אז

 אמצא ויגון צרה מצאוני שאול ומצרי מווז חכלי
 נפשי מלטה ה׳ אנא ואתפלל אז אקרא ה׳ וכשם

 חנם מתנת מאוצר ה׳ חנון אז לכן קודם ולא
מרחם ואלקינו עולם של צריקו והוא וצריק

 שאם רהנכון לפרש ויש כו׳ קראתי הטיצר מן
 מצערו עצמו שיפשיט ח״ו ימורים לארם יש
 רוצה משחעגל יותר כי המקום צער על ויתפלל

 הטוכ מדרך וכפרט להניק רוצה הפרה לינק
 שפעו לקכל התהתונים כיכולת וכשאינו להיטיכ

 רז״ל כמ׳׳ש למעלה גרול צער ח״ו הוא אז וטוכו
 מה שכינה מצטער שארם כזמן מ״ו) (םנהררין

 לפעמים ר״ל מזרועי קלני מראשי קלני אומרת
 הערה ראש מחמת כשורה מתנהג העולם שאין
 מוכיחם שאינו או הישר כררך אותם מרריך שאין
 שראשי לפעמים מזורעי קלני מראשי קלני וזחו
 שראשי רק הישר בררך וטרריכים צריקים הם עם
 ליתן רצונם אין ישראל לכית כחזקה המנהלים עם
 הערה עיני רכרי שיתקיים שיראו ואומץ כח

 איש זה ומחמת הישר כרר׳ המנהלי׳ הצריקים
 מהחוזק ר״ל מזרועי קלני וזהו יעשה כעינ׳ הישר
 מעטו השפע מונעים הם אלו םיכות ככל כי שלהם
 גדול צער וזהו השפע לקכל יכולים שאינם ישראל

 מצערו א׳׳ע ארם שיפשיט הנכון וא*כ למעלה חיו
 הרכ כשם כמ״א וכמיש השכינה צער על ויתפלל
 אם אף וכאמת זלה״ה כער דוכ מוהריר הקדוש

 יתפלל אעפ*כ מצערו עצמו לפשוט יכול אינו
 כעני ויכקש עונותיו על ויתחרט כפתח כעני

 נכון היותר אכל כאריכות כמיא וכמ׳ש כפתה
 השכינה צער על ויתפלל מצערו עצמו שיפשיט

 שכל וידוע קטרוג אין עיז כי מיד נענה ואז
 ייה משם הוא התחתון עולם אל הכאה השפעה

 יש חיו שאם ריל ייה קראתי המיצר מן וזיש
 על להתפלל ייה וקראתי מתפלל אני אז צער לי

 לתחתונים להשפיע יכולין שאינן שלהן מיצר
 קטרוג אין התפלח עיז ר״ל יה במרחב ענני ואז

 רק במיצד חיו יחי׳ שלא אותו ועונין כלל
 חנם מתנת מאוצר למטח חשפע בהתרחבות

יח כמרחב ואז כדאי שאינו ואעפיי

א ג  מיותר לכאורה נא מלת ׳1כ נא הושיעה ה׳ א
 אלא נא אין ט') (כרכות שאמרו ע״פ וי״ל

 הושיעה ה׳ אנא שסכקש וזהו בקשה לשון
 אנא וכן נא הושיעה וזהו אותך לבקש שיכולין

 אותך ככקשתי הצליחה כלומר נא הצליחה ה׳
 אוניך תקשיב לבם תכין כנו ויקוים הצליחה

נא הצליחה וזהו כפינו שגורה תפלתנו ויהא

 אמר א׳ כחרוז הזה הזמר כו׳ נאה לו כי
 השני ובחרוז וכו׳ ולך לך יאמרו גרוריו

 ישראל עמו הם כו׳ לו יאמרו ותיקיו אמר
 טפסריו אמר כמלוכה זכאי השלישי ובחרוז
 יחיר הרביעי ובחרוז המלאכים הם לו יאמרו

 וכן ישראל הם לו יאמרו למוריו אמר כמלוכה
 המלאכים על אחת פעם הזה השיר מיוסר סופו ער

 שהמלאכים השיר ומה ישראל על אחת ופעם
 לך אף לך לך, כי לך ולך לך אומרים וישראל

 רהנה ואפ״ל פירוש לו ואין הממלכה ה׳ לך
 טעמים שני הם העולמות בריאת טעם מ״ש ירוע

 שנקראו ישראל ובשביל להטיב הטוב מררך כי
 ררחמים מכילין י״ג עליהם להשפיע כרי ראשית

 י) (איוב כמ״ש הזה עולם כמלבוש הלבישן ע״כ
 ככל תסוככני וגירין עצמות תלבישני וכשר עור

 העוה״ז קיום מתנהג אשר שבעוה״ז הנבראים
 ם״ט) (יומא כמ״ש הנבראים בכל היצה״ר ע״פ

 יומא כת כיעתא אף רעבירה ליצרו כשתפםו
 כל של מעשה העושה והארם משתכחי לא

 העוהיז מעשה ובכל היצה׳״ר עם עוה״ז הנבראים
 ומותר אסור תורה כו יש היצר עם שעושה

 שממלאים הנבראים ככל ולא ופסול כשר
 ונמצא מותר ובין אסור כין היצר עם חאותם

 התשובה כעולם עוה״ז ונברא לחטוא מוכן חוא
 י״ג עליו ונתגלה חטא אם ה׳ אל שישיב
 ישראל כשביל וזהו אותן וירחם ררחמים מכילין

 להם להיטיב העולמות כל כרא ראשית שנק׳
 עליהם יקבלו והם דרחמי טכילין ייג עליה׳ והמשיך

 בגוף מלובשים שהם מחמת ויראתו מלכותו עול
 יראה תמיד לידא צריך היצר מעשה ועושים
 ככל הגשמי במעשיהם למטה יפלו שלא תתאה

 וז״ש כאחד עולים טעמים השני ונמצא הנבראים
 בשבילך ולך העולמות, כל לך כלומד לך המשורר

הקב״ח שברא מח כל כי העולמות כל בראת



לאחייםפסח של הגדהפרי
 והשלשה לך כי לך לכבודו אלא ברא לא בעוה״ז
 עשר שלשה בסיק הס לך כי לך אלו תיבות
 אדה״ר נשסת בישראל להמשיך כדי כלומר
 מכילין ייג בו להמשיך קטן עולם הוא והארס

 בריאת הטעם וזהו כמ״ק המרומז וזהו דרחמים
 אף לך ואתיב ישראל לעמו להטיב כדי עולמות

 העולמות בריאת אס כלומר קשיא לשון והוא
 למה קשה א״כ יותר ולא לברואיו להטיב כדי

והתירוץ הרשעים על אף הרון הוא האף ברא

 קיום להיות כדי האף בראת בשבילך לך ג״ב הוא
 דרתמים מכילין י״ג להשפיע יוכל ואז העולם

 כמ״ש העולם נתקיים לא האף הי׳ לא אם אבל
 כלומר תמוט בל תבל תכון אף צ״ג) (תהלים
 אף לך וזהו תמוט בל תבל תכון האף בשביל
 להתקיים כדי לך ניב הוא האף בראת כלומר
 כאתר שעושה השני הטעם אמר ואהיב העולם

 עולמות בריאת הי׳ זה בשביל הממלכה ה׳ לך
יאה. לו כי נאה לו כי

זרועהעומר ססירתאור
 ישראל של יקר1 שכל לפי המצוה מנרשי החינוך ׳0 ^א)

 שיקנלו כדי ממצרים שיצא! והסכה הת!רה אלא אינו
 החירית מז יותר שלהם הטוב׳ תכלית היא בסיני התורה
 נצטיינו נגאלו ונעביר' ישראל של עקרן כל הוא כי כן זמפני
ט מנוחרת למנות  להראות התורה נתינת יום עד פםח של י׳

 כעבד ללנינו פנכסס הנכבד היום חל הגדול החפז <נפשינו
 שיצא אליי הננסן! העת ינא יותי תמיד וימנה צל ישאן>

 להגיע חפצי וכל ישעו כל כי באדם חרא׳ המנין כי לחירות
) ההיא הוחן אל נ  שיש מי להיות מהראוי המאיר] [אור (
ספ נעת פניו נגד ה׳ ויראת עונו מדעת <ו יום מכל ר׳ י

 יותר ש.תקרנ להיית ממדש תענוג ייגיש ועבר שחלן> ויום
 הקדושה נו תירת מחן יום הקדוש חג דודים אהבת אל

ג)  ציק*ל]1 מקארן מהר״ש בישראל רחפויסם הק׳ [אחר (
 שאיז להיות הספיר רצית ע^ נו שהחי מברכי( שאיץ בעפם

 והבהירות ההארות פל כי ינו שהח עיייו שיברן חיש דבר וה
 הזד הגדולה ההאר׳ אחנם דוע נ יפסח א׳ בליל ביחד נתגלו

 הלזו רגדולה הארה חינף וניטל׳ שיגא'ו נרי לשעה רא היה
 מדרנ«■ שיב נכנסין הספירה י שניי רה יספ כוונת וזהו
 שרחיינג כיייה שיברן חישור זה אין א׳כ סירגה אחר

ודפח׳ח

העו ספירת סדר
ה יחוד ^ ה בו י׳

& בשם שלים ביחודא ^ ם ^ רןי ן ^ן, ^ ^זו .^ ^ ג; ת דנ שה מצו י ע  ספירת ש
ב כמו העומר תו ם1וס בתורה שב ב ץ ^ ת זד!ךת56 ר שב ת הביאכם מיום ה  עוטר־ א

פה תנו ת ה תו שב בע" מות ש ת ’ממחרת הד^'ינד,_עד תמי ב ש ת ד עי שבי  תספרי ה
די :ריי תרשה מנחה והמרבתם יום המשים הברכה ומביכין ובו׳ נועם ו'

- » T t T  V - Iו—ר ^

ח) היא (יויד נזה מיה ־׳r שה שהיא הנימי־ בברכת הוייה השם מרו נא ינוין לילה פנל ה׳ א־ו  באומרו יכוין ננללילה ו
(אדנ״י) ש׳ונגי׳ שרית העומר רח פ0

 היי׳ה אל ברני( הנולל עס ניז .ילה ייס ש׳ שגי' הייס נאימרו יכוין לילה בכל
 מהפםוק אחת יום פנל ן ינו ונס הניל ררפכוקים אחת נתיב׳ יים נכל כיין ו ונו׳ יחננו אלהיס מזמור תאמר לילם פנל

, רס־יר־ פסון! ס1י ננל ן לפנ נרכס כאשר וירננו ישמחו . ̂ ן . .
תה ברוך שנו אשר העולם מלך אלהיגו דיא> ואו הא יהוהזיור א » בטענותיו קד צ' ו

״ ״ :העומר ’ספירת _על
 אנא י אלחים שפחסד חסד ; לעומר אחד יום היום

̂י*ה אפן ביפינז כפהיה לפקידה דיסקדעי בית ,עבודת לנו יחזיר הוזי דרחטן : ר
 פמחשפתו ההודא׳ גודל לאל יחיש פאלהותו עזה האהפ׳ אל לנו יתלהב לנד פרש״ יכוין אם ואף כו׳ בנגינות למנצח יאמר איזיז

ס פי! שתו רהתגד׳ית על החשוק גידל ואל ית׳ש אלהיתי תחת הק׳ וגורלו חלקו על  לנוי!. לנו נבון זה כל ואל רענו׳
) י-׳ית )(אי׳י־ים תיבת וינויץ גדול במתון רתיב׳ שיאמר לזה זהתחבול י ה יכוי! יום בכל וכן ישמחו ר, ( תינ  אחת נ

. )01 בכל לפנין נרשם נחסר ישיייייירנני חפסיח א׳ ואות רנ׳ל מרפסוקיס
 בארץ לדעת . סלה אתנו פניו ויבךכנו;אד יריננו אלהים 5 יסיר מזמור בנגינות דמנצח

 כי לאמים וירננו ישמהו ;יודוף.עמים^כלם אלהים דוף.עםיס1י ׳י ןשו;עהף ים1ג בכל דדכף
 pM ז כלם יורוף.עמים אלהים רוןז.עמים1י :סלה תנךים ^בארץ ולאפים מישר תשכוט.עמים

הים יברכנו אלהינו אלהים יברכנו יכולה נתנה J ארץ אפסי כל אותו וייראו א̂י
r 1  V I • •  ST T » t « T - י * ז ז



נ1» ותמה1דמ. לרוריד יכזל יאם מאיו לג רכיינהזגפנריו ויאתי רנפ׳ג הפלח .
̂ז אב׳ג •• צרורה תתיר ןמינ!ז גדורת בכח אנא ית״

שטין קר־ע י ג נורא טררנו שנבנו _עמף רנת ר,בד
יסש נג׳ד •• שמרם כבבת ןחודך דורשי גבור נא

צת־ג בט-ר : גמלם תמיר צדקתוז רחמי טהרם בךכם
טנ־ע חק־ב ג 'עדתןז נהר טובף בר*ב לןדוש הםין
ק פז יג־ל :קדושתןל זוכרי פנה ל_עמןז גאה ;דויד

צי־ת שר,*ו : תעלומות יידע צערןתינו ושמע ש;עת*נו.קבל
: ועד לעולם מלכותו כביד שם ברוך

 כדי העומר סשידת לסכור _עבךף משה ידי צויתנו_על אתה עורם שר רבונו
 רכם"ממחרת וספרתם "כתורתך שכתבת ומטומאותינוכמו’מקריםיחי:ו לטהרנו
שבת  ממחרת תהיינהלעד תמימות שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום ה
שיטרח־ חמש־ם תססרו השביעית השייכת  נפשיות.עמךישי־ארמזוהטתם. יום.כרי

 שספר־תי העומר ספירת שבזכות אבותינו וארהי ארהינו ;י מלפניןד רצון יהי ובכן
 ואתקדש ואטהר יילילי׳ לאו־• השייך סלוני בספיךה שיסנמחי מה יתוקן הי,ים

זה מערה-וער עור בקדושה ב שפע יוש_םע יר̂י כל ך  נפשותינו את ירתקן העולמות ב
 אמן העריונד.) 'בהדושתך ורקדינו;.• ורטהרני ופגם סיג מכר ונש*מוןךינ* ורוהותינו
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