
,t טוב שם. כתר
• י המצות על ,
 החרדים הקדוש מספד בקיצור ומועתק מסודר המצות סדר
 רבינו של קדשו דברי מביא הוא ומצוה מצוד. בל ועל

ט ׳ ש ע ב ע. זצללה״ה הקדוש ה  הקדושים דבריו אשר זי׳
 התפלה מכוונת וגם והמצות. התורה כל טעמי באמת ד.ס

ש״ט ולימור  .'בשלום יבוא מקומו על הכל הקדוש מבע*
ב בד״קדמת מבוארים הדברים ויתר ד וללידה. המחבר ו

 מוהר״ר כק״ש הם!וורסם יכו־ הטקונל החסיד הקדוש הגאון הרג .חכרו
 זעליחאוו יק״ק וראב״י ומו׳־ג ם״ם זללה׳ה הכהן נמוהרצ״ה אהרן

 הננוז אור, וס׳ טוב שם כתר מסר בעהמ״ח לבילגורייא
ספריפ הרבה ועוד שבת ענג ום׳ נדולרא כתר ומיתר לצדיקים

״ , ■ .בנתוגים עודנה המה אשר
- ' ■ ' ■ *k

מו״ה בנש״ק הרבני ע״י הדפוס לבית והובא הועתק
ע ש הו שר י י א\ ו ל ו ג״י ה ו א ם י ר א פ יע״א. מ
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 נ״י בה״רישעי׳וואלףפאלמאן בדפזפיחנוךהעניך
, לפ״ק , ’מצוה בנר הגנוז אור ;שנת
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ת ־ ו מ כ ס ה
ת מ כ ס  נזע ישראי תפארת עטרת צי־ע הה־ק אדוטרר נ־ק ה

ע מוהר״ר כקש״ת קדשים קודש • ש שר יוד  א
.יצ״ו פאריסאוו בעיד זורח אורו שליט״א

שי״ת. ה במזה  ה׳ ויראת בתורה המופלג החסיד הרב ש״ב ידידי כבוד הג
רה כש״ת קדשים קודש גזע אוצרו ,.  הלוי אשר יהושע מ

 הספר את הדפוס מכבש טל להעלות היפה בדעתי טלה פאריסאוו מפה שליס״א
 הוא הקדוש המחבר יד כת^ בכתובים הוא עתה עד אשר מצוה נר הקדוש

רן מוה״ר כק״ש וכו׳ המקובל החסיד הגאון הרב גיהו ה  מ״מ זללה״ה הנהן א
 וספר. טוב שם נתר ספר בעהמ״ח ובלגורייא זעליחאוו דק״ק וראב״ד ומו״צ
 הרבה ועוד שבת ענג וספר נהורא נתר וסידור לצדיקים הגנוז אור

ם. עודרה המה אשר׳ ספרים  התרי״ג על הנ״ל ההמ״ח חברו הזה והחיבור בכתובי
 הבעש״ט רנינו קדשו.של בדברי אותם ומילא החרדים הקדוש מספר מצות
 כי ודכוותי דידי להסכמה צריך .אינו וחבורו הזה הקדוש המחבר והנה .זי״ע
ט וכבר הקדושים חגוריו ואתמחו גברא אתמחי כבר ת  רבותינו מליו עיריהן נ

ס שי  חבוריו טל בהסכמותיהס נשענים אנו ועליהס חיים אנו, מפיהם אשר הקח
ל. הקדושים ״  בשער ולהודיע לגלות בדבר מחויב עצמי את מצאתי בזה אמנם הנ

 והרבה זי״ע זצללה״ה אאמו״ר כ״ק ביד הי׳ הזה הקדיש שהכת״י רבים בת
 הנ״ל ש״ב בידידי בו הפציר. וכ״פ למאוד עד מחבבו והי׳ בו והתענג השתעשע

 וחלילה הוא נווב כי מאורו ליהנות רבים שיוכלו בכדי להעתיקו לביה״ד המביא
 שנים עשרה במשך ולהדפיסו הנ״ל לביה״ד החביא של גבולו להסיג אדם לשוס
 במתכונתו ושלא במתכונתו אחרת במדינה והן זו במדינה הן הדפום כלות מיוס

 ותורתו השי״ת לכבוד המדבר דברי .עוב ברכת עליו ותבוא יונעם ולהשומע
 ועתה ולסרט לסדר ד׳ יוס היום באעה״ח זללה״ה המחבר הרב ולכבוד הקדושה

ר אדנ״י כח נא יגדל א: .מפאדסאוו אשר יהושע לפ״ק לאמר רברת כ

■ Iת מ כ ס  הגאון הרב נגור ה
 צמ״ם סוע״ה המפורסם

אל מו״ה נש-ת בנש״ק חו״פ מו ש
 שליט״א הכהן קאפיל ייעקב

ן אבדק״ק י ש י ל א '!רו. ק

׳ ע ■5נ ל מ י דן א ח א ו ל ו נ נ נ  ש'
 החסיד הרב ירי״ג

 ומושלם חמודות איש בתורה המופלג
ף ומדות במעלות  גידולי אבות עץ ענ

ה קדשים קודש הקדש  אשר יהושע מו׳
ב. הורווין שליט״א הלוי סו ח מפארי כי ו

ת מ כ ס  הגאון הרב בבור ה
 צנא סוע״ה הספורסם

מו״ה נש״ת חו״פ •ספרא מלא
 אבריק ווייס שליט״א שמואל.

.יצ״ו ווענגראב
ה״י. ! בעז ך ״  בתורה המופלג הרב ה

 קודש גזע החסיד ויראה
ט׳  נ״י הלוי אשר יהושע מו״ה ו

מק״ק ■

 הוא מקדושים לאחד הדר כחוב ספר
הרב • י
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ת ו מ כ ס ה

 קודש יד כתב לפט הראה פאריסאוו מק״ק
ט׳ המקובל מהגה״ק  הנהן אהרן מו״ה ו
 זמליחאוו דק״ק וראב״ד מ״מ זצללה״ה

קים דענוז אור במהמ׳ם  ועוד לצדי
 הקדוש הרבי אצל נמצא הי׳ והכת״י ס״ק
 משתעשע זהי׳ מקאלישין זצללה״ה «ט׳
 הקדוש הרב בנו ע״ז יעיד כאשר בו

ס׳  מאוד והנה מפאריסאוו, שלימ״א ז
 הנ״ל הרב אשר אזני בהקשיבי התענגתי

 ראו וכן הכתי״ק את עולם לאור מוציא
 מצוה נר ם׳ ובשם .הקארמקטין פיני

 כי אמנם ואס .הוא כן וכשמו .יקרא
 הסכמתי לתת ממני ביקש המו״ל הרב
 להסכמה צריך אין הלזה הקדוש ספר אבל

 בצהרים שמש על להעיד יבא מי כי
 נמפל להיות אלא באתי ולא • יהל כי

 חלילה אשר גדר לגדור מצוה לעושי
 הסה״ק את ולהדפיס לחזור אדם לשוס
 צאתו מעת שניס עשרה במשך הלזה

 תוה״ק לכבוד המדבר א״ד מביהד״ת.
 כ״ו ה׳ יוס ווענגראב פ״ק ובאעה״ח

לפ״ק: חרע״א סיק <

הנ״ל אבדק״ק ודים שמואל

 ׳ אהרן מו״ה המקובל הקדוש הגאון הרב
הן כ  דק״ק ומ״מ ראב״ד זצללה״ה ■ ה

ר הקדוש ספר בעה״מ זעליחאוו ת  נ
ב שם ת ענג .טו ר .שנ ת  נהורא נ

 הגאונים רבותינו דבריו על הסכימו אשר
 ולזכרם לשמם אשר מופ״ה הקדושים

 הזה הקדוש ובספר .חי כל נפש תאוות
 דברי הגדול הכהן אסה מצוה נר

 הבעש״ט רשכגה״ג העולם אור מרן
 בקיצור מצוה כל אצל והעמידם זצללה״ה

 נוטפים .לכליו החרדים הקדוש ספר
 פום אש להבות חוצבים ואהלות מור

 • לראות טין תשכע לא רברבן ממלל
 ה׳ בנועם לדבק ה׳ ואהבת יראת ומלא
 להסכים אנכי מי והנה .החיים אור
 ותמן זצללה״ה הקדוש הגאון דברי על

 ■קדמיכין לאורייתא ארייווחא אמרי
 כבר כי ובפרט לתוטליא, שאלין זאתין

 ש.פני בדור במברין גבר גברא אתמחי
 הרה״ק ש״ב בנו הטיל יכאשר ®רני

 שליס״א מפאריסוב אדמו׳ר מופ״ה
 ביד לשעשועים הי׳ הקדוש הספר כי

 הטהורה מנורה הרה״ק אדמו״ר
 נהר ספר בעה״מ זצללה״ה האבדפ״ק

 באתי לקרא וטול כיהודה רק
עלה לו לאמר י״נ ש״ב ידי לחזק

i זנננק ק  1 1  W 
ם. לו  באתי לקרא ועוד כיהודה רק ש

 עלה לו לאמר י״נ ש״ב ידי לחזק
 אלקים דברי לאור להוציא כזו מצוה בדבר העוסקים עם חלקי יהא מצלח
 הגאון וזכות לשמה. ומצות בתורה להתאמן חיים רוח יפיחו בטח אשר חיים

 לאור הקדושים דבריו להוציא המסייעים לכל יעמוד זצללה״ה המחבר הקדוש
ר קצב כאשר המו״ל גבול להשיג וחלילה ׳ מו״  עשרה משך מפאריסוב שליט׳א אד

 באעה״ת התוה״ק כטד ולמען .הדפוס ממשבח הקדוש הספר צאת סיום שנים
ע ה׳ כבוד וימלא לסדר ה׳ סיון כ״ו פ ש ב ב ג ר ו יצ״ו- קאלשין פה לפ״ק מ

אל ., ; '' * ̂ י• מו ב ש ק ע ל י הן קאפי נ ^ הנ״ל אבדפק״ק ה



ו:

לאור והמוציא המעתיק הקדמת ■
י ב ב ^ חסרץ שברוב עלי תנמולוהי כל על אשירה אנכי לה׳ א ר  ו

ת שיתגלגל והגיעגי החייני המרובים  ירי על הרבים זנו
 יד? מעשה למעשהו כלי להוציא חיים אלקים דברי עולם לאור לועציא

 כק״ש וכר׳ המקובל החסיר הקרוש הגאון הרב ה״ה נפלא אמן
ן מוהר״ר רי ה ן במוהרצ״ה א ה כ  רק״ק וראב״ר ומו״צ ט״ם מאפטא ה

ר םה'ק בעהמ״ח ובילגורייא זעליחאוו ת ם כ ־ ש ב ו ר ט ו א  ו
ז ו נ ג ם ה י ק י ד צ ר ל ו ד י ס ר ו ת א כ ר ו ה הרבה נ ד, עו פיק ו

 .כן על ויתר .הזה הקדוש בחיבור מעשהו בראשונים וכמעשהו
 דברי המצות ואורות בטעמי אותם ומילא מצות התרי׳ג את שעיטר

ט רבינו של קרשו ״ ש ע ב  במלואותם ;משובצים זי״ע • זצללה״ה ה
 של לבו להלהיב ״ אפניו על דבור רבר כסף במשניות זהב תפוחי

 לעשותה בזמנה ומצוה מצוה כל בעשיית השי״ת לעבודת אדם
 רמז הזה לחיבור ואולי ית׳. לפניו רוח ולנחת לרצון ושתהי׳ בראוי
ט רבינו ״ ש ^ ב  והועתק יוסף פורת שבס״ם באגרתו הקדוש ה
תד הם׳ בריש  בעת תדע בזאת לו השיב המשיה שהמלך ש״ט, נ

 מת חוצה , מעינותיך ויפוצו בעולם ויתגלה למודך, שיתפרסם
 בשעתה מצוה חביבה כי באריכות יעויש ובו׳ והשגת אותך שלמדתי

 , ויזדהר לבו יתלהב האדם ליר המצוה שבבוא .טוב מה בעתו ודבר
 קונו רצון לעשות וכסופין בגעגועין ה׳ ואהבת ה׳ ביראת ויזדרז

 מלך פני באור ה׳ בנועם להזות ויזכה כביכול ית׳ בו ולהדבק ית׳
 הקדוש הנת״י את ראיתי שמצאתי שנה עשרה כחמש זה והנה .חיים
 שפירא ניי העשיל יהושע מו״ה ונו׳ הרב ש״ב כבוד ביד הזה

 נתעוררתי קצת בו עיינתי וכאשר .בוולאצלאוועק וכעת מקאלישין
 איש־ ונו׳ הה׳ק אדומרר מרן כ״ק ליד והבאתיו מאתו ושאלתיו
 הרבהודתענג עמו והשתעשע מקאלישין זי״ע זצללה״ה רבינו האלקים

 שאשתדל לבי על ודיבר בי הפציר פעמים והרבה למאוד ער בו
טת לאור לדצציאו  ונפשי בלבי הדבר נקשר אז ומני .הרבים את בו לז
 להיות ולזנות זי״ע זצללה׳׳ה רבינו צדיק אותו רצון למלאות שוקקה

ה ער • נתעכב הטרדות לגודל אולם .הרבים את ומזכה זוכה  כ
 ואני הרבים, את בו לזכות עולם לאור להוציאו מלא בכסף שקגיתיו

 ימוש ולא ית׳ כרצונו ית״ש לעבדו אגבי גם שאזכה חי לאל תפלה
 ;ךלם ועד מעתה זרענו וזרע זרענו ומפי מפינו הזה התודה ספר

 ל ובברכת לטובה לבינו משאלות בכל להוושע עלינו תגן המצוה וזכות
 ד״■ יום היום ית׳ בעזרתו לאור והמוציא המעתיק דברי המישולשת.

ע ליי לבית אהרן מטה פרח והנה י גדול ולפרט לסדר ט ^ הו  ̂ י
ר ש י מו״ה בנש״ק בהה״ח א כ ד ר ב מ א י ז ו ל  > שטערינפעלד דדרוויץ ה

.. :יע״א מפאריסאוו י . . .



Iת ו מ כ ס ה

 קודש יד כתג לפני הראה פאריסאוו הק״ק
רן מו״ה ונו׳ המקובל סהגה״ק ה הן א כ  ה
ק זראב״ד מ״מ זצללה״ה  זמ״ציחאוו דק׳

ר בעהמ״ס ז או ו ענ ם ז קי  ועוד לצדי
 הקדוש הרבי אצל נמצא הי׳ זהכת״י ס״ק
 משמעשע והי׳ מקאלישין זצללה״ה «כו׳
 הקדוש הרב בנו ע״ז יעיד באשר ט

 מאוד והנה מפאריסאוו. שלימ״א <ט׳
 הנ״ל הרב אשר אזני בהקשיבי פמענגמי

 ראו וכן הכתי״ק אה עולם לאור מוציא
 מצרה נר ס׳ ובשם .הקארעקעין עיני

 כי אמנם ואס .הוא כן וכשמו .יקרא
 הסכמהי לתה ממני ביקש המו״ל הרב
 להסכמה צריך אין הלזה הקדוש ספר אבל

 בצהרים שמש טל להעיד יבא מי כי
נטפל להיות אלא באתי וצא .יהל כי

. , . , . , חלילה אשר גדר לגדור מצוה לעושי
 כבר כי זבפרע ,לתועליא שאלין ואתון I הסה׳ק את ולהדפיס לחזור אדם לשום
 שלפני כדור בגוברי! גבר גברא אתמחי צאתו מעת שנים עשרה במשך הלזה

ש. הד תוה׳ק לכבוד המדבר א״ד מבי

 אהרן מו״ה המקובל הקדוש הגאון הרב
הן נ  דק״ק ומ-ע ראב״ד זצללה״ה .ה

 כתר הקדוש ספר בעה״מ זעליתאוו
ג .טוב שם  נדדרא כתר .שבת ענ
 הגאונים רבותינו דבריו על הסכימו אשר

 זלזכרס, לשמם אשר מופ״ה הקדושים
 הזה הקדוש ובספר .תי כל נפש תאוות

ה נר צו  דברי הגדול הכהן אסה מ
 הבעש״ט רשכבהיג העולם אור מרן

 בקיצור מצוה כל אצל והעמידם זצללה״ה
 נושפיס ידכריו החרדים הקדוש ספר
 פוס אש להבות חוצבים ואהלות מור

 לראות. עין תשבט לא רברכן מחלל
 ה' בנועם לדבק ה׳ ואהבת יראת ומלא
 להסכים אנכי מי והנה .החיים אור
 ותמן זצללה״ה הקדוש הגאון דברי על

יקדמיכון דאורייתא אדיוותא אמרי

 ה׳ יום ווענגראב פ״ק ובאעה״ח
ק: תרע״א סיק צפ׳

הנ״ל אבדק״ק ווייס שמואל

בגוברין גבר גברא
 הרה״ק ש״ב בגז העיל וכאשר פנינו

 שליס״א מפאריסוב אדמו״ר מופ״ה כ״ו
 ביד לשעשועים הי׳ הקדוש הספר כי

 העהורס מנורה הרה״ק אדמו״ר
 נהה ספר בעה״מ זצללה״ה האבדפ״ק

 באתי לקרא וטור כיהודה רק .שלום
■ טלה לו לאמר י״ג ש״כ ידי לחזק ,

 אלקים דברי לאור להוציא כזו מצוה בדבר המוסקים עם חלקי יהא והצלת
 הגאון וזסת לשמה. ורוצות בחזרה להתאמן חיים רוח יפייזו בנוח אשר חיים

 לאור הקדושים דבריו להוציא המסייעים לכל יעמוד זצללה״ה המחבר הקדיש
 משרה משך מפאריסוב שליט׳א אדמו״ר קצב כאשר המו״ל גבול להשיג וחלילה ׳

ק ולמען.כמד .הדפום מחשבת הקדוש הספר צאת סיום שנים  * באעה״ת השה׳
. קאלשין פה צפ״ק טוב רב בשפע ה׳ כבוד וימלא לפדר ה׳ סיון כ״ו « י

ב שמואל , ■ י׳ ק ע ל י אפי הן ק כ הנ״ל אבדפק״ק ה



לאור והמוציא המעתיק הקדמת
ל על אשירה אנכי לה׳ אנכי  ורחמיו חסדיו שברוב עלי תגמולוהי נ

 ירי על הרבים זבות שיתגלגל והגיעני החייגי המרובים
 ידי מעשת למעשרו כלי להוציא חיים אלקים דברי עולם לאור להוציא

 כק״ש וכר המקובל החסיר הקרוש הגאון הרב ה״ה נפלא אמן
 רק״ק וראב״ד ומו״צ ט״מ מאפטא הכהן במוהרצ׳׳ה אהרן מוהר״ר

 ואור טוב שם כתר סה״ק ובילגורייאגעהמ״ח’ זעליחאוו
הרבה נהורא כתר וסידור לצדיקים הגנוז ר, עו ם״ק ו

 - כן על ויתר .הזה הקדוש בחיבור מעשרו בראשונים וכמעשדו
 דברי המצות ואורות בטעמי אותם ומילא מצות התרייג את שעיטר

 במלואותם ;משובצים זי״ע • זצללה״ה הבעש״ט רבינו של קרשו
 של לבו להלהיב ״ אפגיו על רבור רבר כסף במשכיות זהב תפוחי

 לעשותה בזמנה ומצוה מצוד. כל כעשיית השי״ת לעבודת אדם
 רמז הזה לחיבור ואולי ית׳. לפניו רוח ולנחת לרצון ושתד.י׳ כראוי
 והועתק יוסף פורת שבס״ם באגרתו הקדוש הבעש״ט רבינו
 בעת תרע בזאת לו השיב המשיח שהמלך ש״ט״ כתר הם׳ בריש

 מת חוצד. .מעינותיך ויפוצו בעולם ויתגלה למורך. שיתפרסם
 בשעתה מצוד. חביבה כי באריכות יעו״ש וכו׳ והשגת אותך שלמדתי

 . ויזדהר לבו יתלהב האדם ליד המצוד. שבבוא .טוב מה בעתו ודבר
 קונו רצון לעשות וכסופין בגענועין ה׳ ואהבת ה׳ ביראת ויזדרז

 מלך פני באור ה׳ בנועם להזות ויזכה כביכול ית׳ בו ולהדבק ית׳
 הקדוש הכת״י את ראיתי שמצאתי שנה עשרה כחמש זה והנה .חיים
 שפירא נ׳י העשיל יהושע מו״ה וכו׳ הרב ש״ב כבוד ביד הזה

 נתעוררתי קצת בו עיינתי וכאשר .בוולאצלאוועק וכעת מקאלישין
 איש וכו׳ הד,׳ק אדומו״ר. מרן כ״ק ליר והבאתיו מאתו ושאלתיו
 הרבר.ור.תענג עמו והשתעשע מקאלישין זי״ע זצללד״״ר. רבינו האלקים

 שאשתדל לבי על ודיבר בי הפציר פעמים והרבה למאוד ער בו
 ונפשי בלבי הדבר נקשר אז ומני .הרבים את בו לזכות לאור לדעציאו
 להיות. ולזכות זצללה״ה^זי״ע רבינו צדיק אותו רצון למלאות שוקקה

 כד. •ער נתעכב הטרדות לגודל אולם הרבים. את ומזכר. זוכר.
 ואני הרבים, את בו לזכות עולם לאור להוציאה מלא בכסף שקניתיו

 ימוש ולא ית׳ כרצונו ית״ש לעבדו אנכי נם שאזכה חי לאל תפלה
 עולם ועד מעתה זרענו וזרע זרענו ומפי מפינו הזה התורה ספר

ל לטובה לבינו משאלות בכל להוושע עלינו תגן המצוד. וזכות ת כ ר ב ב  ו
 ד* יום היום ית׳ בעזרתו לאור והמוציא המעתיק דברי המשולשת.

ע ליי לביה אחרן מטר. פרח והנה • גדול ולפרט לסדר ז ע ו ה  ̂ י
ר ש  > שטערינפעלר הורוויץ הלוי זאב מרדכי מו״ה בנש״ק בהה״ח א

. , :יע״א מפאריסאוו . ,



מכירה עטר ; , \
־ ■ ׳ י , ׳ . .. . ■

ת ♦ י״ה ו הי ע מי״ה וכי הרבני המוכ״ז ביד לראי׳ ל עז הו  א^צר י
לוי . ו נ״י ה או ס רי א פ כי מו״ה בהרה״ח מ ד ר ב מ א ז

 לו מכרתי הח״ם שאנכי איך שטעריגפעלד. הורוויץ שליטיא ך,לןי
ר הם' את וחלוטה גמורה במכירה  המחבר הגאון הה״ק כת״י מצוד, נ
רן מוהר״ר ה ר ם׳ בעהמ״ח זצללה״ה א ת ם כ ב ש ו ר וסידור ט ת  כ

א ר הו ר ים׳ נ ז או ם הגנו קי די צ  מצוד, נר הם׳ ומעתה .וש״ס ל
 באיסור הח״ם לי ואסור המוכ״ז. הנ׳ל מוהריא״ה לה״ה מכור הזה

 וברשותו בכחו הוא והרי, לדפוס הנ״ל הספר 'ב״א לשום למסור גמור,
 טו״ת שום ולב״ב לי ואין נפשו. וכאוות כרצונו בו ולעשות להדפיסו

 יום היום עד״ח באתי .כלל הזה בעסק לב״ב או הנ״ל ריא״ה ה״ה נגד
.ליצירה ד,׳עת'ר תמוז לחודש י׳ א׳

ע ש הו ל י שי ע א ה ר פי , טוולאצלאווזגק שליט׳א מוד,ר״י בדרב ש

 בקנא״ם הנ״ל היורש קיבל ובפנינו העגין נוף נעשה ח״ם עדים בפני־נו
 הוא וזה הג^ כל ולקיים לאשר עה״ח בא ובפנינו זע״ל כל על

' .הנ״ל יום ,כדחזי וקיימנוהו ואשרנוהו ממש ידו חתימת

ד נאום '• ׳ ג״י הלל יד״ודא כ״ר פרץ אברהם ונאום שלמד, ת

4
I׳ . ־ '



■iוביאור המדמה
אחו קשר כולם המצות איך ;

ת מ ד ק תב הזה הספר של המצות פרקי ענץ ה  בעל הקדוש הרב כ
הם מצות תרי״ג ני ידוע וז״ל החרדים ספר המחבר ’ '

ה  ביטול אמנם כר מפורש עונשה מל״ת ובל מל״ת ושס״ה מ״ע דמ׳
 אמרן א׳ אדון נפלא הדבר וזה כתורה נתפרש לא עונשה מ״ע
 נזירתר על עבר והלא מ״ע על יענש ולא ל״ת על יענש דמה

מו בזה יצוריו  וידחת עשת יבא שאמרו אלא בזה די ולא בזה נ
 מצוך אנכי אשר דכתיב מאי אריב״ל ארדל אך .נו׳ ל״ת את

שנר שברם ליתן לעוה״ב ולמחר לעשותם היום לעשותם היום  ד
 מצות תרי״נ שכל בידינו יש וכן כו׳. ליכא עלמא בהא' מצרה

 הוא בעוה״ז אדם שיעשה מ״ע וכל הספירות בעשר דוגמתן יש
 הנוםע לנפש ואוי טוב מליץ עליו ונעשה אליו הרומז לענין מחזיק
 מקום לו יהי׳ לא ני מעשיות מצות בידו יהי׳ ולא העולם לאותו
 רבעוה״ב הפורעניות מן בעוה״ז עליו ומנין העליונה במרכבה להאחז
 תר ובזה .עצום עונשו מ׳ע המבטל הדברים כלל .הלאוין מעונש

 הפה יכול לא ני דע כי מ״ע מבטלי עונשי נתפרש לא למה ;?יקר׳
דומיא והוא עונשו נכתב לא לכן ט״ע מבטל עונש להוציא
כדאי גיהנם עונשי בל אין ני ודע .וגו׳ ראתה לא עץ לעוה״ב

 עונשי כל לקבל לאדם טוב ני לעוהיב מ״ע על המזומן השכר אצל
 מ״ע וע״ב .לעוה״ב מ״ע שנר יפסיד שלא ובלבד ניהנם של דינה
 טול שא״ל בנון במ״ע אבל כמל״ת בד״א וארז״ל .ל״ת דחי

ה עשה או לולב שו. שתצא עד אותו מכין רוצה ואינו סונ  נפ
 קשר הן המצות כי שתדע וראוי ודל סודות שושן ם׳ ׳ובשם
ת האחרת בלתי האחת להיות א״א אחד  שכל הנארג בגד נדמו
ר בקיומו ועוזר בחבירו דבק וחוט חוט ב י הדיבור לך קדם ונ  נ

נשתלשלו ההיקף מן כולם הנמצאות וכל לההקף רומזים המצות
להיות וא׳א זב׳ז ועוזרים זנ״ז קשורות כולן הנמצאות בל ולכן

ר הכירו בלתי האחד  החוש מן ידוע בבר משל לך ונמשיל .נ
 ונ״א הקור מן והאש הצטא מן ומים הרעב p מועלת שהפת
 השכדןן למתן גדול צורך ומצור, מצוה בל בך מחבירו משוגה
 דומיאי החסרון ימצא קיימה ולא מהן אחת ביטל ואם לה הראוי

 1קיים לא אם המצות כן כר מים הכין ולא רבים מזונות שהכין מי
ל להזהר אדם שחייב ןאע״פ וז״ל כתב הם׳ ובסוף ענ*ל. כולם  1בנ

ח המצות מכל להחזיק'באחת לו יש מ״ם המצות  וכדתטדהן נדול כנ
1 שלא ' ׳ ׳



ה 4 מ ד ק ה

ל עלי׳ יעבור שלא ם‘התורה שנללות לפי חייו ימי נ ה  תרי״ג ש
 והאוהד בה למחזיקים היא חיים עץ נרכתיב חיים עץ נק׳ מצות

 מצות העושה כל כרתנן כר בכולן אוחז יפה האילן מן א׳ ענח
 ובגמ׳' הארץ. את ונוחל .ימיו לו ומאריכץ לו מטיבין אחת
 יוסף לרב לי׳ ואמרי כו׳ הפלה עיון דקיימית ל' תיתי יהודה א״ר
ד׳  חד יומא בציצית א׳ל טפי זהיר הוה ,במאי אבוך דרבה ב
 כמה כל ואהא נחית ולא חוטא לי׳ אפסיק בררגא סליק קא דעה
 אחדותו סוד לידע ראוי הראשונים בשם ז׳ל ומבעש׳ט .רמי׳ דלא
 הרי האחדות מן וחלק בקצה ואוחז תופס שאני בכ״מ כי 'ת׳
לו. תופס אני  מעצמותו נאצלו והמצות שהתורה מאהר והנה כו
ת על אחת מצות כשמקיים א״ב האמתי אחדות שהוא ית׳  מכונ

 א״כ ■ האחדות חלק זו במצוה ותופם בו הדביקות שהוא ובאהבה
 וזשארדל אחדותו כוללת שהם המצות כל קיים כאלו בידו בולו

 מדמצינר נו׳ ימיו לו ומאריכין לו מטיבין א׳ מצוה העושה כל
 והיינר אלקיך ה׳ אנכי במפורש א׳ מצוד. רק הקנ״ה אמר שלא

 ■ מצות אותר, ע״י דודאי הטעם חרדים בם׳ וב׳ .הנ*ל זו לנוונד.
 המצות כל מוח עד מצוד׳ גוררת מצוד. ני המצות בשאר מתחזק

ל מומר הוי א׳ לעבירה דמומר בעבירה ועד״ז ה התורה לנ ל  , נו
י פושע יהי׳ המצות בשאר גם נ״ב בד. דפשע ניון דמסתמא  נ

 אלא האדם שלימות אץ ודאי אכל כר עבירה גוררת עבירה
 מל״ת, ,ושס״ה מ״ע רמ׳ח בסיני למשה שניתנו מצות בתרי״ג

 כמה הרי .וא״ת .אדם של גידיו ושם׳ה אבריו רמ״ח כמנין
 לקיים יכיל יחיד איך ובמלך ככהנים ובמקדש בא״י תלויות מצות

ב אחת נפש הם כולם דשראל י׳ל .התרי״ג כל תי ע דנ ע ב  ש
ש א׳ גוף הם גם נפש  גאמר ולכך אתם אדם ע״פ רשב״י נמ׳

 הוכח במצות מצווץ וכולן אחיו 'בעון וארז׳ל באחיו איש וכשילו
 במצות אלו את אלו שמזרזין במד. א״כ לרב תלמיד אפי׳ תוכיח ■

, חשיב בתוכחתו לקיימן יכול המוכיח שאין אע״פ לקיים ינולין שהם
ת הרבים את המזכד. כל שאמרו ע״ד קיימן כאילו י  תלוי■ הרבים זנו

 יוצאין אלו ,מצות עשיית פירוש בתורה הלימוד ע״י עי״ל כר', בו -
ק כו׳.ונאמר עולד. בתורת העוסק כל, נמארז״ל חובתן ■ידי מ  ל

: לעשותם פקודיו ולזוכרי ונאמר וגר תזכרו י •י ־-
ה י - נ ה ן הצעיר אגי ו ר ה ן במוד׳ר״צ א ה כ < העתקתי אשר ה  ם
שו דברי שכל טוב ודינר. ראיתי ראה טוב שם כתר : : ■ ;  קד

כי המצות על ולסדרם להעתיקם ונכון ראוי זלד׳״ד. הבעש״ט לשל
 י העתקתי כ7 'ומתקבל נאה דבר • הגפן ־ בעגבי. ׳ פן1ד לעגבי בשל, ̂ ,

; ̂ '.-*י י. ־ . ■ ■ . ■ • '■״ - ׳■



ה ק ה מ 5 נד
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I

 הקדוש שהרב מפג' החרדים הקדוש בם׳ המבוארים המצות ׳ בל .
הקדושי׳ הגאונים שהם המצות מוני מכל העתיק החרדים ם׳ בעהט׳ח ־
 החינוך ום׳ יונה ורבינו ורמב״ן הרמב״ם שהם השם אנשי מעולם אשר :

 שיש ואע״פ • נבירול בן והר״ש ודדשב״ץ וסמ׳ק וסמ״ג ממיץ ור*א ' ,
 יש מנאם חרדים ם׳ בעל הרב אעפי״ב המצות במנין דעות חלוקי בהם
 : העתיק ונם מצוד• לענפי מנה מהן ויש תרי*ג ממגץ מנה מהן

 התלויות מצות כגון אדם של אבריו על מאד נכון בסדר המצות
 המצות והעתקתי בעקבותיו הלכתי עיב .כו׳ ובפה יםTוב בלב ־, :
ר ועל החרדים. ס׳ בעל הקדוש הרב שהעתיקם כפו בקיצור , '  כ

ת הם דבריו אשר הכעש״ט של קדשו דברי הבאתי מצוה מ א < ב
 ובפרט הזה בספר ממש כולם והעתקתי והמצות התורה כל טעמי ■״ :•
 עגיך על שם ■זעיר זעיר כולו שהעתקתי הריב״ש צוואת החשוב ס׳ י •

 ונם טוב שם כתר מםפר הבעש*ט דברי שאר וכל טצוה בל י■ ׳
 בעל -הרב והגה .העתקתי היל מהבעש׳ט ולימוד התפלה מכוונת ’

 לא ולדידי .ומד״ם קבלה מדברי מצות הרבה הביא החרדים ם׳ ׳
ל שיהי׳ לי נהירא ,  מוסרים שהם אמת הן .מצות נקראים אלו נ
 שהם המצות אלו כ״א מנו *לא מפרשים שאר אבל .מחדל ,

ה. נר . שכת נר .הם ואלו מדרבנן .. ידים נטילת .מגילה חנונ
’תבשילץ עירובי תחומץ עירובי מבואות ושיתופי חצירות עירובי :■
 ותו הלל] קריאת .הנהנץ [ברכת צומות) וד׳ באב תשעה (ותענית ־

א. בעל.,ס׳/ הרב שהעתיק מדרבנן מצות בל העתקתי לא ע״ב ל
 י הרגב הביא שלא ובהמ׳ק בא״י דתלויות מצות הוספתי ואני חרדים. ■

 הצעיר אני והנה .בספרו יעיין לעיץ והרוצה חרדים ם׳ בעל הקדוש
 שהעתיקם־ ה׳ מצות הם המצות ני מאומה עשיתי. לא הזה בספר

 הראשונים הקדושים בל מספרי החרדים ס׳ בעהמ״ח הקדוש הרב
ה. זברונם כ ר ב ש׳ט. של קדשו דברי הם והטעמים ל ך הבע  א

אד הזה הספר ותנה הרבים. את■ לזנות לש׳ש 'כוונתי י  י ר
כל חנם בל מיד יזוז שלא .כ״א רנע אפי׳ צדיק ו  יהגה א׳

מו 'בו ■׳ בקו בדו שנ ם נו׳ ב תנ ק לבר לוח על וינ מ  ליראת ילמד ל
ה הזה הספר שם. קראתי והנה .כד, י־ , ו צ מ , ר ר יהי׳ באמת כי נ נ

 •י וטצזייקי' הרקיע בזוהר יזהירו המשכילים הזה הספר, וע״י '׳■'מאיר.
ם 'הרבים ׳ בי עד: לעולם נכונ שרגא׳ אדליק קום זוהר ובתיקוני ו

ד, : ״ ’’'■■:‘י:, ■ ,'J כר׳ דאיהי'מצרה ' , -
V.'■ . ־ - ■ י ומוני׳המצות

.-1



; אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה העושה בל
 בדי . כהלכתם לעשות ומצות מצות בכל ליותר אדם שצריך תנאים ■ _-יי״ן '

^ לעלמא בכיכופא ולאגיעול ית׳ יוצרינו מלכנו לפני שתקובל דאתי,
ת' בכוונת ומצות מצות כל לעשות הראשון תתגאי חרדים ם׳ ̂־זז״ל א צ  ל
 השני התנאי .כוונה צריכות מצות ■ ודךמב״ם הרי״ף כדפסקו חובתו ידי

 . בותר דל. רשב׳י כדאמר דבה ובאהבה ביראה המצות לעשות והשלישי -
 התנאי.';הד׳ . היא פקודא לאו ורחימו בדחילו איהי דלאו : פקודא כי

 לי״. דשדר' הוא דורונא לו שתזדמן מצוד. דכל במצות הגדולה 'ד״שמחד.
שזכה לאיש הארידל וגילה שכרו יגדל. ■ השמחד. דוב ולפי ;הקב״ה  פודו.

 התנאי מצוד., כל בעשיית משמח שדר׳ השמחה בעבוד חכמת אותד. לכל '
 , נמוד במצוד, התחלת כמארז״ל מקצתה ולא כולה המצוד, שיעשה החמישי .

לעשותד, במצוד, הגדול הדקדוק הששי התנאי .^כו׳ המצוד, כל שנא׳ אותה
■, והדדיפת הריצה השכיעי התנאי • במצותה ודקדוקי׳ פרטי׳ וכל כתקנה '
 ' מצות כל ׳ השמיני התנאי • ארוץ מצותיך דרך דכתיב מצוד. לקראת ;

 בו מצוד, כמארדל ע״ישליח ולא בידו לעשותד,'בית,יעשנד. הוא -שיכול
התנאי, עוסקים. בעצמן האמוראים היו שבת ובצורכי מבשלוחו יותר

 אחרת שיעשר, עד יגיחנה ולא יעשגד. תחלד, לידו שתבוא המצוד, הט׳. .
נאי המצות. על מעבירין אין כדארדל ..תחלד,  : שתי יעשר, לא העשירי ה̂ר
 מצות עושין אין כדאמרז״ל בשתיד.ן לד.זררז יוכל לא שמא כאחת מצות

 ' הדם נביכיסוי דכתיב המצות בכבוד שיזהר הי״א התנאי חבילות. הבילות
;בזוי׳ המצוד, תד,א שלא ברנל ולא ביד. דהיינו יכסה ששפך במה וכסה !שפך

הקב״ד, אמר ארשב״י וינש פ׳ ובתנחומא המצות לכל אב בנין וזה בעיניו .
 ■ כבדת אם כמותו. אדם של שלוחי,ושלוחו שהם המצות את מכבדין ר,וו;

ת. לי כאלו אותם בזית ואם כבדת לי כאלו אותם  שלא הי״ב התנאי בזי
 שנא״ מאברהם וראו׳ לעשותד, ימד.ר לידו בועיעה אלא המצוד, יחמיץ .
 התנאי משד.יגין. שיד,וי'מצוה'לא כל במארז״ל בבקר אברד,ם וישכם ־

 ־ דכתיב לקיימה לידו המצור, תבוא מתי י ומשתוקק ממתין שיהי׳ ד,י״נ
 הדבר. את שמר ואביו כמו המתנה לשון לעשותם ושמרתם אותם ״.ולמדתם

 לפניו התנאד, ודרז׳ל ואנוהו אלי זה שנא׳ מצוד, הידור הוא הי״ד ד.תנאי -
ארדל, המצות. בל וכן נאד, טלית גאה ,סוכד, נאד, אתרוג ־.במצות  הידור ו

 שמצותו דבר כל במצוד, גדול זריזות הט״ו התנאי .במצוד, שליש עד מצוד,
 אברד,ם ' וישכם דכתיב • כזאברד,ם וילפינן ־ לעשותד, בבוקר יקדים ביום

 הששד,י התנאי הלילד,.' בתחלת יקדים בלילד, שמצותו דבר וכל בבוקר
 לימוד מצות ביחיד,שעל בחברה.ולא המצור, לעשות אדם שישתדל עשר

 ,יותר.בד,יות שכר. יש המצות בכל וכן כו׳ הבדים על ■ חרב נא׳ י-ד,תורד,
 '̂ המקבל וקבל ־ השוחט שחט פסח כקרבן וכן רבים ע״י נעשית המצוד,

 אלא חנם־ המצות יעשה לא עשר, השבעה התנאי .כו׳ לחבירו ,גותנו
 כדאי' הטומאה רוח להעביר כדי כלל יקפיד ולא שלם כשכר אותם יקנד,
ר. עכ״ל תרומה פ׳ ^בזד,ר צו בספר מפורשים מעבירי, השמירר, ותנאי בקי

' ......'ראשון■;־ חלק פוף טוב שם כתר ־ , ■



מצוה בלב התלויות בם-ע פ*א נר
. ל ״ ב י ר א שנא* לעוה״ב להן וחעידוה באות בעוה״ז טושין שישראל חצות כל -

בצא יזם שום להניח שלא ז״ל וםהבעש־ט .ויצדקו .עידיהן יתנו " .
 זהיר פי׳ כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי כחארז״ל חמורה הן קלה הן מצוה
כמו קלה חמצוה ותזהיר תאיר שהנשמה דהיינו ס׳ יזהירו והמשכילים ׳לשון . 

 פעולה שפשה ידע אז כי מאד גדול דבר והוא בעי לבא רחמנא כי כחמורה
 לא מצוה שומר וסימן וגו׳ אחד מלין מלאך ,יש ואס א׳ מלאך שברא זה .ביום .

עומד להיות צריך אזי דבר איזה עצמו על מקבל כשאדם דהיינו רע דבר ידע
את שמד ואביו מלשון וזהו מצוה לו יזדמן אולי ערב עד מהבוקר משמרתו על

 יום שבכל היינו היום כל אל חסד ופי׳ רע דבר ידע שלא הסגולה אזי הדבר
 אולי ערב עד מבקר ומצפה ממתין וצ״ל יתברך לאל חסד לעשות צריך ויום

 ולמהר המצות ע״י אבריו לקדש לכוין בשל״ה עכ״ל. מצוה איזה לו יזדמן
 בקדושה וגבורה כח להוסיף וגס מצוה מניעות או אלו אברים עס שפגם הפגם

ם נגד המכוונת עליונה ^. אבד  עד במצות למרוח צריך זז״ל חרדים בס׳ א
 לעבוד וצריך בתורה שעמלו מי אשרי כמארדל העבודה מרוב ויגע עיף שיהא
:ושמיעה וראי׳ אבר כל בנענוע ית׳ הבורא ,

\

ק ר  תמיד וחיובן בלב התלויות עשה המצות אלה א פ
' .אמרתך צפנתי בלבי אחד. רגע יפסקו לא

ה [כה] יא ת  ספר .ויכלתך . בהשגחתך לדורשך המצוי אלהיט ה׳ הוא א
ך. ו נ י ח ה ר ובס׳ ־ ת  שיראה גדולה מדריגה זהו ש״ט כ

 יתברך הבורא שגס ויחשוב א׳ אדם על שמסתכל כמו הש״י שכלו בעין ■תמיד
 במחשבתו תמיד יהיה זה כל עליו המסתכל אחר ארם כמו .עליו מסתכל

חל הוא ואתה [תיז] ב וצלולה. וברורה זכה ובמחשבה  המלך ומיוחד יחיד א
אי רב ־. הרוממות יראת גירא שמך ומכבוד וממך [תלב] ג ושליע. תרב ח  א

: ן או  זה דבר מפני ליראה לי מה דיאמר ומבעש״ט יראה. דברי משאר ולא ‘ג
 .בעצמו ית׳ ממנו ליראה לי יש כמה זה בדבר מתלבש הנורא ית׳ שהוא אלא

ש״ם רמב״ם . שלם בלבב אותך ונאהב [תיח] ד  מחשבתו תמיד ויתבודד וטנע
ם  אזכה מתי במחשבתו תמיד ויאמר אותי; באהבתו רק יחשוב שלא השכ;נה ע

 ק1ת ואהבה יראה' שהם אלו מצות ששני ואע״פ השכינה. אור עמי שישכון
 תעשה לא מצות או עשה המצות קיום בשעת ביותר חיובן מקום מכל תמידי

א. פקזדא לאו ובדחילי ברחימו דלאו'איהו ;פקודא כל ארשב״י ־זבזהר׳  הי
r r תיבה , כשאומר טא הדניקוח רםבעש״ט ' בך לדבקה ־ אויתיך י.ונפשי 

 מהתיבה ,עצמו לפיוד ריצה אינו דביקות שמחמת הרבה תיבה באותה ומאריך
 עולמות נגד שהם להתיבה תפשה ושלישים שנים ומחתים תיבה באותה מאריך מכך

שמות ״ז3 בכל ישמתו ויכלול ואלהות ו עי ו  לתיבה. ואור ציהר געשה חי/
ק אחרת מחשבה לחשו׳ צד'שלא כשמדבר ומבעש״ט . במורא תמיד ולזכרך ;.ו  ר

 עצמו כדי שעה בכל מפע לנוח צריך וכשלומד ■ ית׳ הבורא דביקות‘
,־ ,'־ : . ־ :־ ׳, : ר ר ב מ יי י ׳■': ■ ■ ' ’ בו
■ ■ שלא ־ / ̂ ̂ ' .״■ ־' '': ,־



ב גר 8 מצוה בלב התלויות במל״ת פ׳
י וחיובן בלב התלויות ל״ת מצות ואלה ב פרק ^ י .ת

ט] א  ושמו אחי ה׳ ש<א' לבר ה׳ זולת אלזה שיש לב על נעלה שלא [
 ואהבת ה׳ ביראת מחשבות לערוך רק נשכח ושלא ב .אחד

 . אלהיך ה׳ את תשכח פן לך השמד שנא׳ היום כל ומלכותו וגדולתו ה׳
 להפרת* כלי כלל בהס יחשוב ילא עיה״ז בעניני כלל יסתכל ולא ז״ל וסבעש״ט

 או הבית מצרכי דגר ויבקש ית׳ בבורא עצמו ידביק אלא מהגשמיות א״ע
 כדי ולדבר לעשות צריך שאין אע״פ הדביקות באותו ידבר או דבר שיעשה
 בו דבוקה מחשבתו שתהיה גשמיים דברים וידבר כשיעשה אפי׳ עצמו להרגיל

 חכור שרואה מה וכל גדיל כלל וזהו שעה באותה בדביקות רגיל ושיהי׳ ית׳
 ולא ג .ה׳ ביראת יזכור יראה ואס ה׳ באהבת יזכור אהבה אם בהש״י
 תתורד ולא שגא׳ ויראה באימה ה׳ לפני לעמוד רק הלב מחשבת אחר נתיר
̂ שפל לב לנו יהיה תמיד אלא לבביני ירום ולא נתגאה זלא ד . לבבכם אחרי

 פניה וכל מאד חמור גבהות של קמנה במחשבה אפי׳ והגבהות ומבעי׳ש׳ט י
 כמ״נן למעלה מאד ופוגם שלימה קומה שיעור היא מחשכה וכל גבהות מצד הוא
■ ' : לב גבה כל ה׳ תועבת י

מן
יום

 ואפשד בלב החלמות ̂ התורה
תיעגני אל דרעתיך לבי בכל

ס ר  עשה מצות ג פ
 בבל לקיימן

. ממצותיך ,

ל [כה] א י מ א ה  מאין הנמצאים כל הממציא האלהים הוא ה׳ שאתה ל
ס׳ . נחסדף ומנהיגם בהם ומישל המשגיח הוא ואתה ׳ ,

ך נו חי  ואתה [תיז] ב . מצרים חאלן הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי שנא׳ .ה
א  ואותך [תלב] ג : אחד׳ ה׳ אלהיט ה׳ ישראל שמע כמ״ש האמיתי האחד מ
 שנא׳ עלמין דכל ושרשא עיקרא ושליע רב היא דאגת הרוממית יראת נירא לבד

 'כאשר ד .תרי״ג ממנין גאון אחא• רב . והנייא' הנכבד השם את ליראה
 ובאהבתך [תיח] ה מצוה. ענן> . לבמלה ולא הלב במורא נזכרנו שמך נזכיר
ה׳ ואהבת כמ״ש תמיד נשגה ת  מחשבתו וםבעש״םז״ל רמב״ם . אלהיך א
 W חפצו ישיג שהוא בז ויבמח הש״י ׳בעמדת העליון בעולם למעלה תמיד יהיה

 כל. בפי ומכירך ברוך ולהיות וכבוד וגדולה יקר שבת רצית כי ולבעבור ו
 המרכבה על בכבוד ונהדר הקודש וחיות מאופנים מבורך שאתה כשם נשמה
כ  נישן. יצא ז .ע׳־מ . משהי ישיר אז כמ״ש לפניך ידידות שיר לשיר מצוה ע׳

 המוחין הלא יחשוב לישן וכשהולך ז״צ ומגע׳ע״ט אהבתך יצועי טל אם 'כי
ת׳'. לעבודתו ויתחזקו להקב״ה ילכו שלי  I וביראה באימה ישכב השינה קידם י

 .תחמאו ואל רגז! כמ״ש חסא לידי יבוא ולא ית׳ הבורא מאימת (ירעד וירגיש
 כ״א ניעור לא ע״כ נשמות להחזיר אמונתך רבה לבקרים חדשים כי ולבעמר

 בגדי ולפשונן וחרד ירא ואה׳׳ אויתיך נפשי בלילות משכבי ועל זכרך .במתיקות
 צרקך משפטי על להודות לילה בחצות לקום בחזקה חתנינו ולאזור עצלות
 .השכינה וגלות בהמ״ק חורבן על ולקונן בוקר עד תורתך ברנת לפניך ולשבח

ש״ט הזוהר ס׳ .ע״מ בה שהתחיל קדושה מחשבה באותה גדול כלל זהו יסנע
 ק 'לעולם אלה׳ס וחלקי לבני וצורח :היום ‘ כ< בה יצך מחמתו כשקם

נפראד

r

r



ר ה בלב התלויות בם״ע פ״ג נ ו צ s ה ט

 עזה כי הגוף מן הנפש הפרישות מאהכתך לפרוש ליראיך 'זקשה ןגקראך
 ש״ם כתר ובס׳ .ע״מ .הזהר ס׳ . לנשמות נשמה הוא אתה כי אהבתך •כמות
אותו מקיך והוא ית׳ הבורא אצל שהוא תמיד מחשב כשאדם גדולה מעלה

אצלו שהוא פעם בכל א״ע ליישב צריך יהי׳ שלא כ״כ דבוק ויהי׳ צדדיו !מכל
מ'1  של וכן עולש של מקומו ית׳ ושהוא השכל בעין ית׳ הבורא שיראה רק י

 ; דאור עליון בסתר א״ע ומסתתר עליון בסתר יושב קמן עולם שנקרא האדם
 ■ ישראל בגי את לקרב ונשתדל [תיש] ט :יתלונן שדי בצל יזכה מי״ז השכינה

 י ש״ט בתר ובס׳ .ע״מ רשב״ן רמב״ס .תורתך טמהס לימור ע״י לאהבתך
 א״פ וישים להתגאות פנאי אין רגע בכל ית׳ הבורא את תמיר עובד כשאדם

 שהוא בלבו יאמר ואל ב״א בעיני חשוב שיהי׳ תועלת ומה בעה״ז שאינו כמי
שנתן כמו שכל לחבירו נתן לא הש״י כי בדביקות עובד שהוא מחבירו גדול

שיהי׳ השתוות גלול וכלל שכל לו ידיעה לחסרון יחזיקוהו אם בעיניו שוה סי'
 לדבק תמיד שטרוד הדביקות הוא לזה הגורם ודבר כולה התורה בכל יודע או

 ית״ בבורא תחלה במחשבה עצמו יקשור לב״א תורה וכשאומר ית׳ בו עצמו
 רק הדברים אלו אומר שאינו ויחשוב מקושרת ית' בכירא ג״כ חבירו לנשמת

 שמה חבירי לפני זה מדבר אני ואין רוח נחת לו לעשות ית׳ הבורא לפני
 בקולך שזנזעים אנחנו כולנו״ ונהיה [תלד) י .בננלתי או בשבחו מיני׳ נפקא

 לי ועשו כמ׳ש לשכינתך מעון ונהיה מדייקיתך רגע נפרד שלא בך ולדבקה
ש רמב*[ בתוכם ושכנתי מקדש  לו ונופל יה׳ בבורא דבוק כשהוא אמר ז״ל דינ״
 מוענן רוה׳ק וזהו במחשבתו שנופל כמו כך הוא מסתמא דבר מאיזה מחשבה איזה
 ית' בבורא העליון בשורש הדברים מקשר כי שירצה מה לדבר הפה להניח ליכול
 בבורא יהי׳ ראייתו שעיקר כ״כ דסק שיהי׳ וצריך בספירות למעלה שורש לו יש שכ״ד

 בבורא תהי׳ ראייתו עיקר אלא כן לא בבורא ואגב בעולס ראייתו עיקר שתהי׳ ולא ית׳
א תנועה ס של לעשות יכול אדם אין כי ית׳  ל׳ עוד .ית׳ וחיותו שפעו ^

 . בשבתך ממנו מחשבתך תפרד לא .תמיד הש״י זוכר שתהא תדבק ובו הרמב״ן
 אינט ולבו ובלשונו בפיהו אלם לבני דבריו שיהיו ער ט׳ גללך ובלכתך שביתך
 בחייהם גס נפשם שתהא הזאת המעלה באנשי ויתכן ה׳ לפני הוא אבל עמהס
 מל הרמב״ן פי׳ עור .עכ״ל לשכינה מעין בעצמם הס כי החיים בצרור •צרורה

 בקיום היודעת הנפש קיום ר״ל בראשיהם ועטרותיהן יושבים צדיקים מארז״ל
 . הנפשות כי השנינה מזיו ונהנין אחל דבר והוא היא והמייתה לה הידוע הדבר
 תיבם כשאומר הוא והדביקות .עכ״ל האל מסוד וידעו שישכילו במה ינעמו
 בכל עמהם נשמתו ויכלול ואלהות ונשמות עולמות יש אות בכל כי גמטין
 כסא הגיך ועושה בתורה עוסק או מצוה כשעושה גם ליחדא׳כאלהות. בחינה

 והוא סביבו מתפשט האור וכאלו ראשו שעל שכינה לאור. כסא והנשמה 9לנר״
 שמים מורא ויהי ירמוז לשמים בהסתכלות גם .ברעדה ויגיל יושב האור בתוך

 עליכם הוא שמיס מורא שנק׳ שעליהם שכינה ואור השמים וכאלו דייקא עליכם
 י זוהר האור בתוך והוא סביבו מתפשט האור וכאלו עומד המרכז באמצע והוא

א כנ״ל. ברעדה ויגיל ינשב הרקיע  בך נדבקנז כאלו בחכמיך ונדבק [תלד] י
ם . רגליהם בעפר ונתאבק מב״ ב .ע״מ .ר  . נירא שמך יראי חכמיך .ואת י
ב״ן ט ץ. ד שב״ ש״י. מורא לידי ,מביא ת״ח מורא כי ומגעש״ט ע״מ ר  ה

ג מ. .גאהב ' שמך וירחי אוהבי חכמיך זאת י  א' כשעמע ומנעש״ם פ״
• כי המוטח מם אחדות ויהי׳ מאד לדיבורו א״ע ידביק אזי ורחימו בדחילו דורש

דבורו
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 , למשל ב״ו כמורא טליכם שמים מורא שיהי׳ הלואי מחשבה אצלו נעשה לבורו
 אהבתו־ מפני לפניו ומזדעזע נרתע הוא מיד בידו אותו והקין רבו ובא כשישן

ד .כנודע לילה בחצות שהוא משנתו מקיצו כשהש״י ומכ״ש דראתו  ונקריב [חך] י
 מעה מענה ונמלינך כשלימות מלכותך עול עלינו ונקבל ובערב בבוקר ק״ש
חד. בד׳ שלימה מלכות עול ולקבל אברינו רמ״ח ועל העולם רוחות זבד׳ א  ד

 ועל צווייך נעבור לבל שמך קידוש על נפשינו ונמסור [רצו] טו .חינוך ס״
ע מ״ז  ונקדשתי כמ״ש צווייך נעבור ולא נהרגים להיות נפשינו נמסור ש׳ד נ״

 נשמחה שיצאה וכקדושיך נפשך בכל באמרינו כן ונחשוב ישראל בני בתוך
 יום בכל לפניך ונתפלל נשתחוה לבד ולך [חלג] טז .הזהר וס׳ ספרי .באחד
 לבבכם בכל ולעכלו כמ״ש קולי וישמע ואהמה אשימה וצהרים ובקר ערב

ם ,גביחל בן ור״ש סמ״ג רמב״ם .דמצריס פרך עבודת ממורת ש׳ מגע  ז״ל ו
 זאד בעה״ז מציאתו מרגיש ואיננו מגשמיות מופשע כמו להיות בתפלה צריך

 בתיבה יתן ואח״ב סיבה של המןז ידבר ומתחלה .ממ״ז פחד לו יהי׳ לא
 כמי בו שתאיר כדי כחו בכל שלו בגוף בתחלה עצמו לעורר וצריך .הנשמה
 אינו שאם לפעמים וינהר. בי׳ יבמש דליק דלא אעא בזהר כדאיתא הנשמה

 ביראה יותר עצמו יחזיק אלא יחפלל לא בודאי שהיום יאמין לא להתפלל יכול
 טל ויתפלל יתירה בכוונה ולהתפלל להתקרב יכול יהי׳ ואז .יתירה וכוונה גדול זבכח

 אדם כי מראשי קלני כמארז״ל האדם בצער צער להשכינה שיש פי׳ בשכינה שיש חסרון
 א״כתהי׳ חלק של החסרון מרגיש והכלל בכל יש בחלק שיש והחסרון ממעל אלוה חלק הוא

 ,בו מתלבשת השכינה תפתח שפתי אדני כשאומר מיד .הכלל של חסרון על תפלתו
 חפלה ואני בכתבים כמ״ש הפלה נק׳ השכינה כי הדיבורים כל בו ומדברת
 שתהי/ והצעקה יראה. עליו תפיל מדברת שהשכינה האמנה לו וכשיהי׳
 מתתא הדיבורים להעלות וצריך .לבם צעק כמ״ש בלחש תהי׳ דביקות מחמת
 עם והבל קול עם ןקול דיבור עם דיבור ולחבר לדבק דהיינו שרשם אל לעילא

 דבוריו כל כן עושה אדם ואם הוי׳ אותיות ד׳ שהם מחשבה עם ומחשבה הבל
 ומסתכל ית׳ לפניו באים שהדיבורים גורם הוא ובזה שרשם אל לעילא פרחין '

 הממשיך העליון המעיין אל כצנור נעשה כי בתפלתו נענה הוא ובזה בהם
 שעולה במחשבתו שירגיש וצריך .סלו העולס ולכל לו טובה שפע ומשפיע
 מה כל כו׳. יכול שלא ויזהר לחדר. מחדר שמטייל אדם כמו לעולם מעולם
 מהש״י בלב פחד עליו שתפול ר׳ל הלב פחד ר״ל יראה בלתי עובד שאדם
 התפלה צ״ל וגם .לה׳ השער זה נא׳ ביראה אבל מבחוץ הכל הוא זה ובלתי

 מה ההפלה קודם כשחושב והנה .מחשבה בלא דיבור אין כו׳ גדולה בשמחה
 מהדיבורים ירא שיהי׳ ובושה יראה עליו חפול בוודאי ידבר מי ולפני שידבר '

 והיא בו מדברת היי השכינה היא הדיבור שהעולם לבו אל כשנותן מצמם
 כשידע ובושה יראה לו יהי׳ לא וא*ך ות״ת ואהבה יראה המדות מכל כלולה

 ויחשוב . מעשה מדיבור שעושים דברו עושי וזהו המדות וכל השכינה שמעורר
 הדיבור פולס פי׳ המתפשטים עולמות הם ודיבורו ומחשבתו כלי רק אינו שהוא
 אור וכשימשוך האלו הדיבורים על המחשבה מעולם מבקשת השכינה שהיא

המחשבה מעולם השפע שיתפשט בקשתו יהי׳ ודיבורו במחשבתו ית׳ הבורא
כ ויבוא הדיבור לעולם .  לו ויעשה לו שצריך־ מה מדבר שהיא ענין באותו ג׳

 הארס הבקשות. באותן נמצא ית׳ הוא שיהי׳ צבקשתינו לנו המצא וזהו גקשתו
 בכיו ׳ מחשבתו כל ישים .בעדו ימליצו הדיבורים להדיבורים עצמו כשידבק

־התימח ■ . ' ׳ י■ ' . י .
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 זב״ז מתמצצים האיך התיבוש של האורות שיראה טד מדבר שהוא ההיביס
 חדרים הם האותיות .ט׳ לצדיק זרוט אור וזט אורות כמה נולדים ומתוכם

 כולא ואורי־תא קב״ה בזהר כמ״ש אורו אצילות את בהן ממשיך שהוא הש״י של
 קב׳יה הדביקות וזהו הגשמה שהיא הכוונה כל לתת אדם צריך ולתוכן חד

 מגופו נשמתו שיפשיט פי׳ הגשמיות התפשטות וזהו חד כולא וישראל ואורייתא
 ̂ טולמות כמה ויראה מדבר שהוא המחשבות באותן מלובשת נשמתו ותהי׳

 אותן רק מטין אינו לו הידוטות הכוונות כל בתפלתו המכוין .הטליוגים
 הכוונה כל תיבה בכל נכלל גדול בהתקשרות התיבה כשאומר אבל לו הידועות

 בהחקשרות;׳ התיבה וכשיאמר שלם טולם הוא ואות אות שכל ומאליהן מעצמן
 'גס למעלה מעורר אות כל כי העליונים עולמות אותן כל מפורר בודאי גדול
 בהכנעה היטב הלב לשבור המפתח עיקר אבל גכייין מפתח מסגר לכל שיש

 המזלזלים ב״א אבל לאדם ההסגר הוא שע״י המבדיל המסך ויושבר גדולה
 מצות רק הוא תורתם אפי׳ באמת בהשי׳׳ת דביקות להם יהי׳ האיך בתפלה
 ‘ ועיקר לגרמייהו דעבדיס חסד בזהר קורא וזה יחכמו למען מלומדה אנשים
 אליו מרכבה להיות בה שנעלם במי להתדבק לבוא היא לשמה ומורה התפלה

 ״ מה בדרכיו והלכת שנא׳ מדותיך יושר אל דרכנו כל ונדמה [תריא] יז .ית׳
 מעט מקדש שהוא בבהכ״נ ונהי׳ יח .תרי״ג ממנין .כי׳ חסיד רחום חנון הוא

 .לעולם ז״ל ופנע׳ש״ט .סמ״ק הזהר ם׳ .תיראו ומקדשי שנא׳ במורא ובבהמ״ק
 -י ובשם ואהבה יראה מדות שהם בזהר פי׳ .שגי,פתחים שיעור לבהכ״ג אדם יכנס

ט .הש׳׳י בעבודת כ״א יחד מדות ב׳ אלו שיהיו שא״א הרמב״ן  V דביקות ומרוב י
 ‘ ובחרת שנא׳ שהזהרתנו ממה ולהזהר מלותיך לעשות שהם בטוב נבחור אהבתך
. •מ״ע מקיים מ״ע עושה אי ממלית שפורש ובכ׳מ בחיים ו - רביט ר״ן ז ה, נ  יו

 ותמיד עמדתו ע״י רוח נחת ית׳ לו לעשות תמיד שרוצה ויחשוב ומנעש״ם
 ■ וכשצריך יצא לא המקדש ומן וז״ש ית' ובו העליון בעולם דבוקה מחשבתו יהי׳

 אדם כמו למטה העליון מעולם הולך שהוא במחשבתו יהי׳ העה״ז מעניני לדבר
 תמיד יחשוב כך לביתו יחזור .ממי חישב ההליכה ובעת לחון מביתו שהולך
 מדבר שהוא בעת אך ית׳ הבורא בדפיקות העיקריי ביתו ששם העליון בעולם
 מחמת ■ לדביקות ויזכה הראשון לדביקות מחשבתו תיכך ויחזיר העה״ז בעניני

 שיהי׳ וגם יחודיס ומחמת תורה רזי שכותב ומחמת ארם מבני התבודדות
של ■ הגשמיות התפשטות וע״י טכ״ל בתירה ולילה יוס ולחבר בחצית לקים זהיר
 .יחזה שרי מתזה ועי״ז עליון זהר אור שכינה זיו באור מתלבש הזה הגוך

 עין וכל והשגחתך וברחמיך וביכלחך בך מאמינים שאנחנו האמונה ומגודל כ
 ה׳ אל בטח בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך שנא׳ עד עדי בך נבטח ע״כ תצפה לך

ה׳ תהי׳ תמים לבך בכל ס  ור*ש סמ״ק רמב״ן ולגאון יונה לרבינו אלקיך. ט
ט גבירול. בן ש׳ ט מנ  'עה״ז תאות לו יהי׳ כשלא כלל עצבות לו יהי׳ ושלא ז״ל ו

 הבורא כבוד לשם תאותו להכניע זוכה שהוא במה, מאד ישמח אדרבא אלא
 ויבזה• במחשבה אפי׳ ,תאותו אחר ימשוך ולא ביסורין ושמחים כמרז״ל ית׳

 ..לרעות־׳ אמשיך. דלא לבב ובר בזהר כמ״ש הקליפות מאד ויכניע אותס
האי ולבי׳ א .קלי׳ במי.  ״ בגדולתך נתבונן פנינו על אשר יראתך ומרוממות נ
 האדן; ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת שנא׳

׳ רנינו אלה. ברא מי וראו טיניכס מרום שאו י וגא׳ טול אין מתחת ה. נ ו י
לפניו ליכנס השער שהיא ניראה יהי׳ להתפלל כשרוצה מתחלה זלה״ה זמבעש״ט

׳0
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 ״ המולמות כל כדנורז להטרא א״ע לדבק רוצה אני למי בלכו ויאמר ית׳
 להיות יכול ואח׳כ וברוממומו בגדולתו ויתבונן אותם ומקיים אותם ומהוה

ב עליונים. בעולמות  • הדרך כל את וזכרת שנא׳ עמנו חסדך רוב ונזכור כ
 כו*. בלעוט חיים אזי לנו שהי׳ ה׳ לולי וגא׳ המן את ויאכילך הוליכך אשר

ג . יוגה רב־נו  חסדיך ונזכור במצרים לפרעה היינו עבדיס כי יוס בכל לזכור כ
 . עצמינו נחזיק ולא עבדים ישראל בני לי ני שנא׳ לך עבדים להיותיגו שהוצאתנו

 • רשב״ן הזהר ס׳ חרד. בלב לזכור מצוה וענן£ לך. עבדים אלא חורין כבני
ק ד ..סמ׳ ,לפילחנא לילה בחצות ויקום .בלילה] [גס מצרים יציאת לזכור נ , 

ה הזהר. ס׳ דקב״ה.  במקומו ישב לא חילאו ואכין אמי איש [ריב] כו כ
 מקב״ה ליראה כ״ש למוראך מוראם השוית אשר על דבריו יסתור ■ולא

 כ״ש כו׳ גוזל מעל^ןעאילו ברכה] [בלא מעה״ז הנהנה כל וכמרדל ושכינתי׳
 שקרהתנו אלינו אהכ^ך ימגודל [רמג] כז .ושכינתי׳ מהקב״ה מורא לו ■שאין
 בכבודו ונרצה ריעינו על ונחיש כמיך לרעך ואהבת מצות נקיים חי חל בני

הי דכלול ארז״ל זו ובמצוה לעוה״ב. חלק לו אין חבירו בקלון ■והמתכבד כ
ח כולה. התורה כל  בכלצ< שהוא אחד עשה מצות שגי הס גר אהבת [תצא] כ

ט .תרי״ג ממנין .הגכ את ואהבתם ונא׳ גר שהוא ואחד ישראל  י הדיין [תצא] נ
 ׳־ ממנין ; זכות מישראל"לכף אחד כל לדון וגס עמיתך תשפונו בצדק נאמר עליו

 כל מל הדין ונצריק מאהבתך יסירין ונקבל כ .וצ׳ע סל־״ד פ׳ו תרי״גע״ל
 מיסרך אלהיך, ה׳ בנו את איש ייסר כאשר כי לבבך טס וידעת שנא׳ המאורע

 ,ושמחים מאהבה והעושים [לו] מודה הוי לך שמודד מדה • בכל מאדך בכל ונא׳
תו. השמש כצאת ואוהביו נא׳ עליהם ביסורין טי « : וסמ״ק סמ״ג בג ש' ע מנ  ו

 יותר שיתקרבו כדי הוא מהם מתרחק הקב״ה כאילו והם בטה״ז הצדיקים עונש
ט לילך מלמדו שאביו קנון לבן מלה״ד ש׳ מנע  ינהגנו־ והוא זה על סימן נתן כו׳ו

ת. א עלמו  סמ״ק. לאהבתך. מוכיחנו דבלי את ונקבל הלב ערלת את ונמול ל
ש״ט  מם עמו אחדות ויהי׳ מאד לדבורו ידביק אזי בד״ו דורש א׳ וכששומע ^מנע

ב מחשבה. אצלו נעשה דבורו כי המוכיח  ־כדי. קדשך שגת יום בכל ונזכור ל
 , שבת ובשביעי צבאם וכל וארן שמיס עשית ימים ששת כי העולם תדוש להאמין

 צדיק אדם אין כי נגדך גמרה וכאשר [שסד] לג . ע״מ רמב״ן בו. ונתח
לפניך שלימה בתשיגה פנים בטשת נשיב יחעא ולא עוב יעשה בארץ*אשר

גדולה חרמה שנתחרש א׳ מצוה. ענפי שני ובי .אלהיך ה׳ עד ושבת כמ״ש
 ההוא החמא ונתידה שנפרש שני ענף .לעוצם לפניך טור גחעא שלא ונסכים

 ג״כ ונשיב חטא אשר והתודה כמ״ש לפניך חנואינו גדולה בבושה ונפרש -בפיו
 וכדי ׳ בתעניתו ית׳ להבורא רוח נחת ,לעשות ויטין ומגעש׳׳ט . מע״ אחריס

 שהשכינה ויחשוב בשמחה ויעמד צער עליו מקבל הוא מהשכינה צער ■להקל
 תאותי בשביל ויאמר השי״ת לו ויעזור חולים שאר סועדת שהיא כמו ■תסעדגו ׳

 א״ע לענות רוצה אני לכך כו׳. העליון המלך את הכעסתי הסרוח וכבודי
תחת ושפחה רבי תחת עבל שיכגע למעלה ואגרום וכבודי ־להכניע'מאיתי

ה לד . תשובה מצות ולקיים גבירתה ' לכבדם 'ועיקר אייך ואת אביך את כבד ל
ה. וכ״ש בלב <גס  הזהר;';, ס׳ ועזה. אהבה׳יתירה ואמי אביו ולאהוב לז לו בפ

מ. ח ע״  בפה רחמים עליהם ונכקש בתשובה ולהחזירם' ישראל מולי ונבקר ל
 . בגלות ושכינתי׳ הקב״ה אחר מתתרנין דאזלין ות״ח חבירינו בצער ונצטער יובלב ,

ק. <מב״ן פי/השכינה ראש כובד מתוך אלא מתפללי; אין ־)וטגעש״פו סמ״
’ / ■■ שג? ■ '׳ ■/ ;י■ ■/׳'.
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 חלין של החסרון את מרגיש והכלל ממעל אלו׳ חלק הוא אדס כי ראש שנק׳
 קלני שאומרת השכינה צעד שהיא הכלל של החסרץ על תפלתך תהי׳ א״כ ׳

 יתפלל לא אבל, ראש כובד מתוך אלא פי׳ וזהו בצער שרזי שאדם בזמן מראשי
 גם תולה מפו כאשר ע״ה וטריג״ש .תפלתו יקובל לא כי לו שחסר דבר בשביל
 צריך לכך מעבירות נקי שהוא אע״פ כראוי להתפלל יכול ואינו נחלשת' נשמתו
ט .מאוד גופו בריאות לשמור האדם  מורתך בדברי גדולה קדושה וננהוג ל

למי למחנה מחון לנו תהי׳ ויד מנופת במקום תורה בדברי נהרהר שלא
במקום בד״ת והמהרהר .קדוש מחניך והיה שנא׳ לגדולים לנו תהי׳ ויתד רגלים

מפני לכעוס ולא ם .רשב״ן יונה רבינו .בזה ה׳ דבר כי נא׳ עליו מנופת ■
מ״ו חיים נשמת הסתלק ולא זר אל ממשלת תחת ח׳ו להיות שלא מוראך

ע״מ. .הזהר ם׳ .דמסאבא מסטרא רוגזא וכל דקדושה מספרא ניחא וכל מחנו
 דנין להמתיק ענין והנעש״ט ושמחה. באהבה שמיס ויין יסורין לקבל וכ״ש י

 מה כל בגמ׳ וז״ש בחמת חסד נעשה חסד הדין בחויך מצא שאם בשרשן
באמת. זכות נעשה אז לזכות הקב״ה את דן אס לעב. משמיא דפבדין

על אלה דברי את ושמתם בס׳ זוצותיך ועול בק״ש מלכותך עול ונקבל מא
 מגשמיות מופשע כמו להיות וצריך ומבעש״ע • ע״מ • יונה רבינו . לבבכם
 בלבו נמאסים שיהיו הגשמיות התפשעות ועיקר בעה״ז מציאותו מרגיש ואיננו

 מחמת מכולם מופשט שיהי׳ רעות המדות כל ומכ״ש העה״ז תאוות כל ובעיניו
 וקנאתו ורהביו עה״ז וחמדת תאוות כל ,!אשר ית״ש להבורא תשוקתו *גודל

 באמת שיהי׳ קצהו באפם אפי׳ זו תשוקה בנפשו לטעום שזכה למי הוא הבל .
. וראו טעמו כמ״ש ואהבה ביראה שיהי׳ דהיינו ׳ ב ט  בשר את ונמלתס מ

 על יום בכל שנעלה שבלב מצוה היא וביניכם ביני ברית לאות ערלתכם;והי׳
 מהרהורי ונפחד עולם של למלכו הקדוש בחותם חתומים שאנחנו * לבבינו
אות ג״כ הם וי*ט דשבת ואות דתפילין ואות הקדוש חותם לטמא שלא עבירה

תורה תומשי ה׳ נגד קשרים ה׳ בהם ויש כו׳ הדין רצועות נגד הס והציצית
 זטר מג .ע״מ . זוהר תקוני סמ״ג .שכינה פגי ורואה זוכה בהם והזהיר כו׳

א עשה אשר את ,  וזמר בלב השמר .הצרעת בנגע השמר לי' וסמיך למרים י׳
 הדבורים כל ש״ט בתר ובס׳ .הזהר ס׳ .ידום והמשכיל לה״ר לדבר שלא בפה

 מדברים וכשהם המחשבה עולם הוא ומחשבתן הדבור עולס הוא ב״א שמדברים י
 בעולם הדבור, עולם מחברים הם אז הדבור בזה המחשבה ומדבקים מוב .

 כשהוא ואפי׳ ח״ו .רע גורמים רע כשמדברים וכן טוב וגורמים המחשבה
 הדברים באותן מחשבתו מצמצם אז דדינא מסטרא שהם רעים בדברים מחשב
 דינים עליו ושורין ב״ה א״ס של עליון החסד מהתפשטות עצמו ומרחיק רעים

 שבכ״מ עצמו זמגשם מחשבתו לשס מצמצם הוא גשמיים בדברים כשמחשב וכן
 חכמת בזה ויש שלימה קומה הוא שהמחשבה לשס עצמו ממשיך מחשב שהוא

 שהם רעים דברים מפיו שיצא עצמו ירגיל שלא ערומים לשון ותבחר וז״ש נפלאה י
 וכן דחסד מסטרא שהם טובים בדכריס תמיד עצמו ירגיל רק דדינא ׳מסטרא

• ויגרום במחשבתו ״ ׳ ^ ' ך כ

■V' ■■,V'■ f
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_ נפלאות ואביטה עיני נל . יום בכל לקיימן . .
’ : . . , ; . מתורתך , , ,,

R [שפי] ר ו כ ז נ .ה״ מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם כמ״ש מצותיך כל ו
 וי״ג ציצית במצותיך וסכובינו יראתך בכסות שנתכסה ט״י

:טשי׳ לידי מביאה וזכירה זכירה לידי מביאה וראי׳ תרי״ג גי׳ תוליות . 
 התכלת את יראה הטלית וכשמניח ז״ל ומבעש״ט תרי״ג ממנין ורשב׳ץ סמ״ק

 אפי׳ ב״א בפני יכפכל ולא העליון עולם מבני שהוא יחשוב . יראה טליו שתפול פי׳
 לו יהי׳ כי דגוקה תמיד ית׳ להבורא אינה מחשבותיהם אם עמהם כשמדבר

א דבוקה שמתשבותיהס כשרים ובב״א .ההסתכלות מחמת בנפשו פגם טי  ,• ב
 . אלו אור ארז״ל ש׳ט כהר ובס׳ .בנפשו קדושה ויקנה דוקא יסתכל ית׳

 ,חון להסתכל ולא בכ׳ט לראות. יכול החכם אדס כי פי׳ צדיקים של מעשיהם
סיי דבר באותו שיש ד׳ בן בשם תמיד לראות ■מד״א  תסתכל אל כו׳ ה׳ שויתי ג

 ; הנא שבו הרוחניות הוא שבעולם דבר כל דעיקר בו שיש במה אלא בקנקן .
/. מסתכל נמצא p האדם יסתכל ואם ויופי ומראה טעם בו שנותן מהשי״ה

 ע״י פי׳ .פניך אחזה בצדק אני וז״ש rשבכ ממעל אלו׳ ובחלק נמחשכה1 .
 וזוכה לילה חזיון מלשון אחזה כי ליל^ בחזיון גופא פנימיותך פניך אחזה צדקתי

 כלומר הצורה טל רמוז הוא תמונה תמונתך בהקיץ אשבטה כי ומ״נו לנבואה
 מסתכל אני אלא לכל גשמיותיו על מסתכל אני אין גשמי בדבר מסתכל כשאני

 דברים ב .ההוא בגשמי מלובש והוא היא שלך החיונית הצורה היינו שהתמונה
 ונשים האלה הדברים את לך כתב שנא׳ בע״פ לאמרס שלא בתורתך שבכתב

 ,כי כחו בכל וידבר ומכעש״ט ע"מ .יונה רבינו .תורתך לדברי ופינינו לבנו
 הוא נמצא הקב״ה שורה ובהאות בהאות כתו כי ית׳ עמו אחרות נעשה בזה

 והחיות א״ם אור לשם פי׳ עצמה האות לשם לשמה טנין וזהו ית׳ עמו אחדות
שמכת הסידור מתור להתפלל יותר מוב אז קטנה במדריגה כשאדם .בו הגנוז

 אז העליון בעולם דבוק כשהוא אבל בכוונה יותר מתפלל האותיות שיראה ■
בעולם דבוק מלהיות הראי׳ אותו •יבטל שלא כיי עיניו לסגור טוב מתר

 וקדוש גדול אור גורם אור הנק׳ ובתורה נר הנק׳ במצוה כשעוסק העליון. י
.לעצמו שמקדש הלכה ושל תפלה של אמות ד׳ או לתפלתו שקובע מקום לאותו

 אור מתגלה ,אור ותורה מצוה נר ע״י כי סביבותיו מלהטת והאש האור כאלו ׳:
 אלקות דהוא לשכינתי' העולם מן הנעלם אלקות שהוא מהקב״ה ושפע גדול

 ויחשוב ושכינתי׳ קב״ה יחוד וזהו הדיבור על המחשבי; מן וכן בתחתונים השוכן ׳
,בדיבור להייט במלכות מתפאר שהקב״ה שבע״פ מורה כשלומד או דיבור בכל

 עם מתפאר שהקב״ה דהיינו הת״ת אל המלכות ומייחד העולמוס בתוך שהוא שלו ■
פ לאמרם מומר בפה השגורים ופרשיות .קבה״ו יחוד וזהו הדיבור עולם . בע׳

 וגר יבכו ישראל בית כל־ ואחיכם שנא׳ צדיקים מיתת טל ולספוד לבכות ג
 ביהמ״ק חורבן על לבכות מצוה ׳בחייו.וכן ימותו שלא בניו מל יבכה לא ומי״ז
ר קושיא ומבעש״ש ע״מ, הזהר. ס׳ ישראל. וכנסת השכינה וגלות  בכל בזהר ד
 וכו׳ הזה בדול אינו וזה כו׳ סופי עד העולם 1מסון בו להסתכל יוכל אות

: וכו׳ האבוקה אור אוחז הסומא וכאשר וכו׳ העדה מיני שנק׳ אדם יש <משנ'

ונשמע
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ק ׳: ר  אשמעה .באזנים התלויות התורה מן עשה מצות ה פ
 ואל עטו אל שלום ידבר ני ה׳ האל ידבר מה י י‘

י סלה: יעקב אלהי’האזינה תפלתי שמעה צבאות י״א חסידיו.

’it שנא״ מוסר תוכחת ולשמוע לשמה תורתך ללמוד אזנינו ונעה ב
 דברי כשידבר וטבעש״ט .ע״י< .מוסר תוכחת שומעת אזן ^

 דבר לאזנינו נשמיע ולא ג .הקדושה ויתפרסם שיתכבד כוונתו יהי׳ ברבים תורה
 אצבעו יניח הגון שאינו דבר ישמע שאס אזנך על לך חהי׳ ויתד כמ׳ש הגון ־שאינו

מ. סמ*ג. באזניו.  שמך את וליראה לאהבה לבבינו נייחד ולמען [תה] ד ע״
 ,ממניןתרי״ב בר״ה. שופר קול לשמיע צויתנו ע״כ לפניך שלימה תשובה ילעשות ^

rבכל הקבלה חכמי שהזהירו מה הריב״ש פי* בשופר היום שמצות דל מכעש״ט 
שיהי״ היפך בר״ה מ״מ שוין ויראה אהבה שיהי׳ בד׳ו שיהי׳ ותפלה ותורה מנוה

 בר״ט ע״כ מיראה יותר אהבה יהי׳ ויו״ע בשבת משאיכ אהבה מן יותר היראה ;
 ואשרי יראה המעורר בשופר היום שמצות מאריך ושופר מקצרות ׳חצוצרות

 עצמם הם רק הגבור על סמוכים אינם כשהעם י״ל תרועה יודעי העם :
 העור, וכמ״ש המלך לקראת יהלכון פניך באור ואז המלחמה תרועת -יודעים

ה להתענות נהגו  התפלות ובעלי התוקעים שהם הגדולים על סומכים ואינן ער׳
 וח״ו ישראל בגנות ומדבר בשער המוכיח אבל באהבה יוכיח יאהב אשר ואת
 ובאמת הקדמוני נחש וקערוג שבשמים לאביהם ישראל כין מדנים גורמים ■עי׳ז

 תשא ולא עמיתך את כשתוכיח לעצמך הוכח כמ״ש עמהן עצמו לכלול שצריך ־
 . בהם עושה אינו עמהס עצמו כולל ואינו הרבים את וכשמוכיח חעא עליו

ס, עצמו את לקשר שצריך ויחודים וכוונתה התפלה בענין וכן רושם ה מ  ע
 שנא״ תורתך ממצות יגרע ולא יוסיך שלא אמת נביא אל לשמוע [חקטז] ־.־ה

 השופנן אל שנא׳ הדיינים אל לשמוע [תצה] ו .תרי״ג ממנין .תשמעון אליו
 המזון וברכות תפלה מצות ט ח ז תרי״ג. ממנין ההם. בימים יהי׳ ־אשר

ם .לאזניו שישמיע צריך התורה ־וברכת ־  מ״ש ז״ל ומבעק״ט .ע״מ .רמב״
 רז״ל שדרשו שימר אמר מ״ש וכן ומכרזת חורב מהר יוצאת ב״ק יום בכל

 הוא עולם .של מלכו הקב״ה מה״מ ממלך היוצאין שהכרוזין פי׳ כרוז ־שהוא ־
 הרהורי יום בכל לאדם שבאין המחשבה ע״י הכרוז רמז במחוג לידע וצריך ברמז

 כסום תהיו אל בהם שנא׳ אלו מכלל יהי׳ ולא הכרוז מחמת שהוא ־תשובה
 להם שמרמזין יד,עו ויראה פחד איזה בעולם כשנתעורר רק הבין אין ׳כפרד

 כשמחת ידבק בעילם שמחה איזה וכשנתעורר היראה בשורש שידבקו מלמעלה ־
 לר שכשבאים האיש אותו אכל לקח ויוסיף חכם ישמע בזה וכיוצא ה׳ ־עבודת

 בנפשי מתחייב בודאי לבעלה לבו ומפנה מלבו ומעבירן מפנה עובים יהרהורים
 מכת יום בכל תשובה והרהורי טובים הרהורים לו באין שאין רשע אין ־בי ,

ד: תיכף בתשובה לשוב יראה משכיל כל ע״כ הנ״ל הכרוז - • מי . ׳ ו

כבד



ר 'נ5 ה בקנה בבה התלויות במ״ע ב־ו נ ו צ מ

 ואפשר בקנה בפד, התלויות .התורה מן מ״עו פרק
ל לקיימף ם. בנ ו  - , ד' נאי רצד, פי נדבות י

\ ■ ׳ .למדני ומשפטיך ■ ^

ד [לג] ב א ב י ׳ וננחח רכוס להם בדיכור אמך ואמ אביך אפ פ ט נ ג  ו
1מייי' לכנודך. כגורם השוית אשר טל למלך כמרגר ’

 אמך גטל פ1צרב אמך ןאש אכ-ך אשת לרבות אביך את י ט ח ז ו ה ד ג
 זחמיז אמז ואבי אמו ואס אביו ואס אביו זאבי אמו ואחות אביו ואחות

 אבח כי ספירות טשר ארס בשכל שיש דל ומבעש״ם ע״מ ורמב״ן רש״י .וחמותו
 כשנתחדס מסד נק׳ ובפחלה או״א נק׳ בתורה שנתחדש דבר המולידים הס ואמא
ע חסד בחי׳ שהוא תכלית לאין שמתפשט הדבר ד  כחי' צריך ואח׳כ מו

 ט האמצטי קו ע״י ןה-ל אחרים .בפגי לאמרו לתפוס שיוכל הצמצום סור
 באמונה וצדיק אחת על והטמידן חבקוק בא כש״ס כמ״ש האמגה צריך ואח״כ

 I במיז לו שיש התענוג ואח״כ והוד נצח קשוט סמכי הרי הס האמנה ובחי׳ 'גזי׳
^3ו מלכות, שהוא הדיבור ע״י ונסגלה התטנוג שהוא יסוד נק׳ שחידש מ t י̂’ א  i
 Iזאח״כ סתיתין נלזין תורה עסק ע״י עליונות עולמות בורא הקב״ה הי׳ קודם

 I /’ ^ משפחיח ג״כ שהם הנגלין אלו עולמות נבראו בנגלה בתורה בעסקו
א .והנן  11 ובחסדך; בטובך שזנחגו מזון אכילת אמר ובשמחה בנחת ולברכך [תל] י

 I ו ונמין מרי״ג. ממגין .אלקיך ה' אמ וברכת ושנעת ואכלת שנא׳ וברחמיך
ד׳ f הזי״ שם והנורא הנכבד שמך של אותיות ד׳ נגד המזון דברכת ברכות ג

ה. ״ מן העולם לכל וברכה שפע ולהשביע להשפיע ונכוין נ אבי״ע. עולמות ד׳ ,
 \ זארדל .חייו ימי נל בכבוד לו מציייו מזונותיו בבהמ׳ז הזהיר כל החינוך ובס׳

■ I ציצה״ר רשות ניתן ולפעמים ומבעש״ט ממנה ידך משוך ,הימנה שהנאתך סעודה
 ; / וצריך היצה״ל על (יתגבר יעמוד אס אותו לנסות כדי גדול צער לו לעשות ׳

, בו מקטרג והוא למדריגה יבוא שלא אותו מקנא שהיצהיר בשכלו להבין האדם
גדול דבר שעה באותה יגרום היצר על ויתגבר בדעתו- חכם וכשיהי׳ מאד

 ;/' ן אהכפיא סט״א יצה״ר האי כד יתיר דקב״ה יקרא דא בזוהר דאיתא כמו למעלה
 5־ לאותו נשמה הס תורה הדברי השלחן על ד״ת כשמדבר פולחני׳. בשביל

 , !כ״ש; בחול בסעודתו תמיד שלחנו על ד״ת הרבה וידבר השלחן של הגשמיות
ב בשבת. ה' שם כי שנא׳ תולחך ברברי עסקינו טל ויראה כאימה ונברכך '

, כשם בש״ס ובס׳ תרי״ג. ממנין רשכ״ן רמב״ן .לאלקינו גורל הבו אקרא ־
 . ׳ קרושס דברי האדס מזכיר כאשר כך אלקים הוי׳ כשס נבראו העולמות כשנבראו

 למורים . לשון .לי נתן אלקיס ה׳ וסי׳ אלקים הד׳ שהם ורחימו דמילו כו ל״ל
. ! • , . ׳ ו י שנא״; בתורתך ולהגות ללמוד המשמר על נעמוד ולילה ויום {שיט] ג

ט תרי״ג ממני; .לעשותם ושמרתם איחס ולמדתם , ש׳ ע טנ ״ בחצות כשקם ז״ל ו
להסיר כדי קולו ויגבי׳ בשירות וישיר בבית ולכאן לכאן ילך שינה עליי «ני»צ ־

/; ■yכמשאו׳ עליו נראה שיהי׳ א׳ בענין הכל ולא שיעוריס הרבה ילמד .השינה מעליו■ ;
ס. הרבה ילמד כ־ק ,  ־ עצמו! לדבק כדי שעה בכל מעט לנוח צריך וכשלומד עניגי

; דביקותו רק אחכת מחשכה לחשוב 'שלא צריך כשמדבר הלימוד בעת ית׳ בו
 ' דנוק׳־ באלקות זה ומנח הלימוד מחשבת לחשוב צריך הלימוד ובעת ית׳ הבורא ,
 יודע; ואינו לעשות דבר לו מזדמן ואח״כ יום באותו שלמר המורה מכת כראוי ,

. . שיהי׳׳ ובלבד יעשה איך שלמד העגין אוהו מכח להבין יכול לא אס למשות אם
־ ■ ״.- י ,׳* ־ - תמיד ̂ . , ״• - ... ־ , --



ה בקנה בפה התלדות במ״ע פ״ו ; . ברי ' צו ז !7 ט ג

ק 7ן׳ממ ג  .ל5 כי ודט .התורה מכח שידע תמיד הש״י לו יזמין אז בהש״י ד
 אבר מחוסר כמו חהי׳ לאו אם כי בה כחו כל וצ״ל שלימה קומה היא -פיבה

 מתבודד שעה באותה והוא ישן שהוא לב״א ונראה במטה הצדיק שוכב ולפעמים
 ילמוד אזי דינין איזה עליו שיש כשרואה וטהנעש״ט ית׳ הבורא עם ^טצמו

 הוא והרי האותיות שבתוך א״ם אור פנימיות אל ת״ע שידבק בדביקות 'פבוקר
 אור הוא האותיות שבתוך התענוגים ותענוג החיים חי שהוא להקבה״ו מרכבה ’

 .והמתקה והבדלה הכנעה תיבה בכל לעשות וצריך .חיים מלך פני ובאור א״ס
 .ומ״ז הקליפות להפריד והבדלה .השכינה רק מדבר אינו הוא כאלו הכנעה

 הלכה של אמות ד׳ אלו שיעשה פי׳ עוד .בשרשן להמתיקן להעלותן יהמתקה
 וכל כו׳ אהי׳ ג׳ רישין ג׳ בסוד דיינין .וג׳ ס״ת ויוציא כו׳ שירדה מל׳ ■שהיא
לשמה שלא כשלומד משא*כ תפלה הנק׳ ציראה הכנה הוא התורה מסק

 לו מלוה והיצה״ר במ״ז בתפלתו אותו שמבלבלין לחטאה תהי׳ תפלתו גם יאז
 משפיעין וכך להתפאר תורה שילמוד או להתפאר שיעשה מצוה איזה לו להמציא '

 מן להפרע , בא שלו טשה היצה׳ר ואז וצרות רעות רבות מלמעלה מ״ר לו
ד . כו׳ לשזק רחמנא יי־׳ לו אשר לכל נושה ינקש וז״ש הלוה  לקרות [תך] ’'
 ללמור [תיט] טוי .רמב״ן .תרי״ג ממנין ובערב בבוקר מלא בפה ק״ש

 תורתך תלמוד וזכות .לבניך ושננתס שנא׳ ותלמידים בנים עם תורתך דברי
 רביגו .העבירות כל כנגד שקול תורה ביטול יעו! .המצות כל כנגד שקול
 אפשר זה כי פי׳ באותיות במלבושיו פי׳ במדותיו הדבק ומבעש״ט סמ״ק יונה

 ואפי״ .ית׳ לבושו היא והתורה התורה באותיות לחשוב במחשבתו תמיר להיות
מהקב״ה ג״כ הם כי ההם הדברים באותן רק יחשוב ב״א עם כשמדבר

 שנא* עמך ישראל את קדושיך עם כהניך שיברכו [שעח] טז .התורה אותיות
 בכלל ג״כ הם ברכתם לקבל העומדים וישראל ישראל בני את תברכו כה

 גדול שכר לך שאין פי׳ מצוה. מצוה שכר וטבעש״ט תרי״ג ממנין המצוה.
שכר הי׳ לא אם אך בשמחה בעשותה עצמה ממצוה תענוג לו שיש ממה

* בשמחה שעושין מצוה על תכלית אין עד שכר יש ובאמת די הי׳ •יותר
 לעם להורות ([תיר]) יח .לרשב״ן תרי״ג ממנין .זרים ולא אתם תברכו כה ■יז

 לסמ״ק תרי״ג ממנין .להוראה המורה שיגיע ובתנאי תורתך דיני את תדשד
 הבעש״ם פי׳ [ושמעתיו] אלי חקריבין מכס יקשה אשר והדבר יםבעש״ט

 ט כשיש לעשותו איך דבר באיזה לך יסתפק אם לבנו שצוה הרמב״ן גשם
 ראי* למצוא יכול ממנו הנאה לאדם שיש והדבר מ׳ ולכאן לכאן לצדד דרכים

 או עצמך הנאת זה דבר מעסק לסלק כל קודם תראה אז ע״כ •להתיר,האסור
 לבטח ותלך האמת יודיעך הש״י אז ולכאן לכאן לצדד תראה ואח״כ כבודך

 נולד הספק לאמע או לעשותו איך. יודעים שאינכם יקשה אשר והדבר ■וז״ש
 והכוונה אלי ותקרבון י הנאתכם זה מדבר תסלקו ע״כ הנאתכם בו שיש מכם

:יתנהג איך הבנה לו אתן ושמעתיו אז והנאה פני׳ שוס בלי לש״ש שיהי׳
 עמלק.\יי לך עשה אשר אש זכור ש:א׳ עמלק שעשה מה בפה לזמר [תרג] •יט :

 ר״לן־ גאלה נפשי אל קיבה דל וטבעשיט סמ״ג רמב״ס חרי״ג] !ממנין
גאולה, נק׳ הקלושה אל הקליפה מתוך הקדושה ניצוצי שהיא הנפש חלקי להעלות

את תשכח אל זכור כ .יצה״ר שאצל ונשמתו רוחו נפשו על להתפלל צריך הי
 ופונות בפה בוידוי עונותיו את וחרטה ותשובה חרד בלב לזכור הקצפת אשר

רמבץ, .יום בכל לזכור ומצוה אמתם טון ואת עונם את והתודו שנא׳ ׳אבותיו ענף ,,, . ,'■ ■ ■ 2 בית י,
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א טק^״מצוה: דובר־:' ר הרחק שקר ומדבר .צדק הין שנא׳ אמת לדבר מ״פ כ
'לשוס■ אבל עע״ז כאלו והמשקר חשקרו ולא שנא׳ עיניך לנגד ינון לא שקרים י : 

ע ממנין איכא נמי ומצוה עיתר שלום ■ מצוה־ דתנאי י וכיון .לרשב״ן תרי
.בה״ ■ ישיש .שוש אמח תורת שנק׳ בתורה בעוסקו פ״כ בשמחה לעשותה

לדבד שעוני; זו במ״ע ישמח ברכותיו אחר אמן כשעונין ואןז .אמת אלקיס ,
ב .אמת בדברים ולא בס ודברת שנא׳ בעשה עובר במילה שיחה השח כ

 ע״כ־, ימינו נתת טפחות כי ,מצוה ענך .עשה עשה מכלל הבא ילאו בטילים י
 לעסוק פעס בכל וצריך ומבעש״ט תורחך. ולימוד בעבודתך הזמן להוציא צויתנו

ה. למחזיקים חיים עץ שהיא בתורה  ׳ : על דסמוך דבריס •רק כשמדבר אבל ב
 ״• א״א הלימוד שבעת י אע״פ .מהדביקות לפעמים יפול שלא מאד יזהר הדביקות

ץ' ח״ת ית׳ בו עצמו לדבק : וצריך כו׳ נשמתו מצחצח שהתורה ללמוד צי
ע מו ש ל והנה־ .בו מדברת הדיבור עולם שהשכינה שאומר מה תיבה בכל /
 . ,יהי״• ורחימו דחילו חו״ב י״ה שהם המוחין עם יהי׳ ותפלה בתורה הדיבור

בדיבור■ יחוייס שיש דל ומבעש״ט .ה׳ שהוא הדיבור על ו׳ אות ע׳י גמשך
; ולהעלותו לחברו ויוכל בשוק חבירו עם בדיבור ובין ותפלה תורה בדיבור בץ

׳' כ״ב בו שיש חול דיבור ע״י ויש דקדושה דיבור ע״י יש מדריגתו לפי לכ׳א ׳
 לשמונג י או חבירו . עם לדבר מוכרח אדם שאם ומהדיב״ש כו׳ אותיות
 הוא השמיעה כי דעתו' שיתן ע״י ג׳־כ להעלותו יוכל כעלמא דברים מחבירו

 ע״יי וגם כו׳. ולייחדא לחברה ויכוין ממעל אלוק חלק שהיא הנשמה ע״י
דר״ה בש״ס ופי׳ יחודים עי״ז לעשות יכול חבירו עם שמספר סיפורים י
ג להש״י. מתפלל הי׳ ואז המלך עם מספר נחמי׳ שהי׳ ׳ תוטח־ הוכח [רלט] כ

 כתוכחת. עמו התווכח רעה לך עשה אם חטא-פי׳ עליו תשא ולא עמיתך את
ב. ישטמנו ולא •לאבימלך אברהם ; החוטא שיכנו עד החוטא להוכיח גם בל

וסמ״ג::^ רמב״ס .נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל
ד י [עח] ([תצו]) נ ר ח .תרי״ג ■ ממנין ממונות. בדיני להטות ,רבים א

ה ׳ * ׳ ונשא יגיד לא אם כו׳ עד והוא [קכב] נ
.מרומה בדין ממונות בדיני העדים ולחקור [תסג] .עונו .  .• תרי״ג סמנין .

ו ת. דיני כל לדון נ / מצות י״א לרשג״ן. תרי״ג ממנין ממונו ה. ש ע
 ת [שלי] ד .שואל דין [ס] ג .ש״ש דין [נט] ב׳ .חנם שומר דין [נז] א׳

מכר. מקח מ ען. טוען יין [ניז] ה ו ט ב. דין [נד] ו ונ  .נזיקין אבות ד׳ ודין גנ
גו] [נה] והבור. [נג] .השור [נא] ] ה. ע ב מ ה : שנא״ נחלות ודין [ת] וההבער. ו

שפט. לחוקת ישראל לבני והיתה בה  [ע*'; בחבירו. החובל ודין [מט] מ
 ,העביר־ ואם .שנים פי לו לתת יכיר הפטר את מ .ורמב״ן רמב״ם בפנים]
 , רובא [לדעת בכורו. הוא מי להודיע ׳ וחייב בעשה עיבר מחנו הבטרה

ח חרי״ג. ממנין • לרבוותא]  דבר לכל קדושיך מם כהניך לקדש [רסט] נ
מדבר* יפה מנה וליטול אשק ר ולברך בד״ת ראשון לפתוח וקדשתו נמ״ש שבקדושה

ק ‘ ל ח ט מרי״ג: ממנין רש״י ראשון.' חביריס שאר עס מ  אמה כי בפה לזכור נ
ה. רכינו חיל. לעשות כיז לט הנותן ה׳ ח ע״מ יונ ט ב ם. ש״ ע מנ . טוב ועשה בה׳ ו

ח יחציפו ה׳ וקוי בה׳ לבטוח רשאי המצות על שגס פי״ .  • 'בה״־ בוטח אני ויאמר נ
א שהיא  טליהם משגיח והוא נגדו כאין והכל מא־ן יש בדברו העולמות כל כי
 ;פלי גם בחסדיו ישגיח כת לי להוריד שיכול וכיש וח־ותם שפעם להם :גתת

לעשומי^ וישתדל יראה מצוה לאיזה חושק אם .ה־צה״ר איתי יכמל שלא דנילני
" ׳ ■ ̂ ■' • ' ■ '■ , i י ■ , . ' ' , י . ' • ל א י י
S■* ■ ' י : ■ , . י י ׳ ■ . י י . י
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1
. ו

ר שהוא לומר היצה״ר אותו יכשל זאל  אטפי״כלא יוהרא ליד לכיא שיכול דנ
 - אוחו ידחק הממשה ■ באמצע החפארות לו שיטא אף ד1מי יזהר אך יבטלנו

 שמשלא התפארות שוס גלי חמש לשמה יעשה לבסוף ובחוזק'ובודאי בהתלהבות
תני׳ בלי שיהי׳ לו יעזור והש״י שיוכל מה כל במצות וירבה לשמה יביא לשמה ■
וזה גדולה ובשמחה בכח צ״ל הלימוד • וגס יכלתו בכל עצמו יתחזק אך •׳:

 ■ לי והיום.אשב היום חק אשנה לכשאפנה אדס יאמר ואל עכ״ל מ״ז ממעט
 בתשובה אחת י שעה יפה שנינו הר: כי וכיוצא ובטיול בשינה א׳ שעה בטל

ס ע״י נמצא עה״ב חיי מכל בעה״ז ומעש״ט ל ט  דבר מאבד א׳ שעה של ב
 שכר בשביל אפי׳ אינה ועבודתו שתורתו מי כ״ש עה״ב חיי כל כמו כזה גחל :
־כו׳ ליוצרו רוח נחת לעשות אלא עה״ג ׳ ד . מ  אישה שנא׳ נדרים להפר [תו] ל

רנו. פ ק. י מ׳ א הרי״ג. ממנין ה  בכל לך 'מתן ושוטרים •.שופטים [תצא] ל
ב . תרי״ג ממנין שעריך. ׳  חרי״ג״ ממנין ע״ז. בשם ולא השבע ובשמו [תלה] ל

 מצותיך לקיים ולידור לישבע [תקעה] לג .והרמב״ס גבירול בן ור״ש לגאון ^
ם]. [עי׳ ,ע״ח .צדקך משפטי לשמור ואקימה נשבעתי שנא׳ ' ■ ד בפני  בצדק ל

מדבר א׳ יושב וא׳ עומד אחד יהי׳ שלא הדין בעלי להשיית עמיתך תשפיט ,
להתבקש וצ״ע. סכ״ט פ״ג ע״ל מצוה ענף דבריך. קצר לו וא׳אומר צרכו גל

 והוא■ אחרת' במלוה יזהר זו במצוה לזכות והרוצה לשלום אלי׳ וקראת שנא׳ שלום ,
ת לכף אדם כל את לחן ס , חולים לבקר • לו .תרי״ג ממנין סמ״ג .ז  וענף .

̂ גבירול בן הר״ש .בתשובה ולהשיבם לפוליס יפה שהדיטר עמהס להשיח מצוה
ם. גמילות וזהו כשר אדם על לספוד לז ח חסדי  , כל להוציא בפה להתפלל ל

. לאזניו שישמיע כדי נמוך וכקול יפה דקדוק בשפתיו תיבה ׳ ט ס  'למנוע. ל
 .נדר ־ יעקב וידר כמ״ש צרה במת זולת .לנדור תחדל וכי י שנא; מלידור

ה.  רפות. ידים לחזק נדרים ידור עם ראשי בהתאסף וכן .מצוה ענף רבינויונ
׳רשב׳ן .צדק שלך הן שיהי׳ צדק הין שנא׳ שוין ולבו פיו שיהי׳ מ״ע (מ)  ע״מ, .

 והחיוח האדם של הוא'החיות והדיבור טוב דיבור מדבר כשאדם ז״ל םבעש״ט1
 מליו ומשפיע העליון הדיבור ימעורר לעילא סלקא הדבר אז ית׳ ממנו הוח

א התיות ממנו יוצא אזי, רע דיבור. מדבר כשהוא אבל מלמעלה חיותי יותר ל עי ל  ו
 בל״א וז׳ש לגמרי החיות כל ממנו נפסק להיות הדבר קרוב אז סלקא לא ג״כ
: גירעט אויש האט ער ■ . ■ .עכ״ל

פרס
1'

ער

 .ובזמן בקנה בפה התלויות התורה מן מ׳ע ז׳
; : ׳ .אהלמו רבים ובתוך בפי מאד ה׳ אודה

* !לח] ^ ר ד ו ג מ  השבת מם את לקדש צוית ישראל עמך את שקדשת הדושתך ו
מלאכתך כל וכלית בראת ימים בששת אשר לזכלק ^ ; .

 בשבת ולאכול. היין על בכניסתו אותו לקדש וצויתנו בו וכתת שבת ובשבת
 V מחנק .בפה קדושתו שונה שתהא וזכור בלב הדושחו שחור סעודות שלש

םו היובל ואת ,החורש אח מקדשין שהיו ב״ר היחש ■וכמו ד מ או  ■ו
I כר בשבת א׳ יום היום, לומר השבוע מימי יום ^כל ״קידש יייויי^

:לשבת ,ישמרנו י^ה *חנה לי  לשמור ז״ל וטבעש״ט ע״מ . רמב״ן .
 אותיות ., תשב דכא עד• אטש חשב וסימנך ופרטיו :דקדוקיו בכל כהלכתו שבת
א״נג להכין האדם ̂ וצריך .לו מוחנין כדור.אנוש עע״! היי;, אטש שבת

ערכן ב . ־

!
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ד שבת בטרב  . • שיטבול צריך ע״כ השגת יום את ובטהרה בקדושה לקבל כ
 . בתשובה בקרבו לט לשטר צריך למקוה כניסתו וקולס במקוה ע״ש בכל איע

ק ומעתה פשעיו לעזוב שמיס מלכות מול עליו זמקבל  ׳ ’ .השי״ת את לעבוד מו
 ישראל כמ״ש בז ת״ת להתפאר השי״ת שיוכל כדי גבורה ויראת חסד באהבת

 בבעתונו החטא נצח ינוצח ועי״ז קחשתו על א״ע וימסור אתפאר בך אשר
 < נכלל 'הוא ואז ים ממצבות שניציל לו הוד לשלות וצריך נדחו את שישיב בהש׳י
 ' !שם מלכית מלכותו כבור ויוכר ויתקדש יתגדל עי״ז ואז עולם יסוד צדיק בכלל
 . ולקולו. למחשבתו וקדושה טהרה מהש״י לבקש שנכנס ויטין ועד לעולם שמים

 מעלות שבע ירד אס אף וקס צדיק יפול שבע הנ״ל כוונות ע״י ואז זלדבורו
 V על יאיר ואז תופר לא אשר חדשת ברית ויכרות השי״ת ירפאהו אחורנית

■ במוצאי החול ובין הקדש בין ולהבדיל ב . מקוה אותיות הרוחנית קומה נשמתו
 סמ״ג ע*מ. ויבדל. האור את אלקיס דרא שנא׳ האור ועל הכוס על שבת̂ 

ביציאתו. בין בכניסתו בין הכוס על וא׳ בתפלה א׳ וזכרת זכור ג בה״ג. 'בשם
מ .סמ״ג : ודינם שבתות נקראים מועדים וגם .ע' ־ כן

ת [חפח] ל ח מ ש  • ותענית בהספד ואסורים בחגים ולשתות לאכול בחגך ו
 מרז״ל ע״פ רעים עני׳ ימי בל ומגעש״ט .תרי״ג ממנין

 , הם ימיו בדעת עני שהוא רעים עני ימי כל פי׳ כך הדעת מן אלא עני אין
 דחילי בלא הם בודאי כי ית׳ לפניו כלל נחשב ולמודו מפלתו שאין ר״ל רעים

 בא הללו ימים שבודאי ר״ל וי״ט שבתות איכא והא ופריך לעילא פרחת ולא ורחימו
 ווסת שינוי וסירן בהס בסונה מתפלל ובוודאי מלמעלה התעוררות אדם לכל
ע ורואה בכוונה עתה שמתפלל אף ר״ל  בא זה ,ומחמת בכוונה שמתפלל א׳

 אף לכן טליונה למדריגה עתה שעלה א״ע ורואה בלבו וגדלות גאות לו
 : היצה״ר■ שאין ר״ל מעיים חילי תחלת הם ווסת ששינוי לפי רעים הס מתה '

 יאמר לא אלא הגאוח לו בא זה ומחמת ושתיה אכילה מתוך אלא מסגרה
 את המשמשין כעבדים יהא שלא בחול ולא בכוונה■ אתפלל ובידע בשבת אדם

 אין בפניהם המלך וכשאין בעבודה חתחזקים בפניהם עומד וכשהמלך המלך
 בלח לו שרט באמונה לו נודע יהיה אבל נאמן עבד זה ואון בעבודה מזדרזין

 ואין לפניו לדבר שאיי אע״פ המלך לפני שיבוא עד המשמרות כל וידחה המלך
.מאד עד עליו גדול רחמנות כי רצונו לו יעשה אעפ״כ לפניו לבוא ראוי ׳ .
 לגאולה משעבוד ממצרים הוצאתנו ואשר הושעתנו אשר ישועתך את ונזכור [כא] ה .

 שעשית והנפלאות והנוראות מצרים יציאת ענין בניסן ט״ו ליל לבנך והגדת כח״ש
ממנין מצרים ביציאת לי ה׳ עשה זה בעבור שנא׳ עתינו ישו צור יוצרנו מלכנו לנו . 

 ט׳ אלקיך והוא תהלתך הוא שנא׳ הקבועים בזמנים גמור הלל לקרוא ו תרו״ג. '
 ולהלל ידידות שיר לשיר לנו יש השמחה ומרוב ברגלים מצוה שמתת זלשמוח
מ. .רמב״ן לפניך.  יום חמשיס תספרו שנא׳ העומר ספירת לספור [שו] ז ע״

מי’למימני דמצוה ומכאן ■  י תספר שבועות שבעה שנא׳^ שבועי למימני ומצוה יו
 רמב״ם .תורתך . לנו מתן זמן השבועות חג יום עד דפסח , ב׳ מיום לך ■

] ממנין וסמ״ק ד פ ] ח ׳ . ג ״ י ר  הארן לך וכי ממשלסך גודל,ולהראותינו ת
כ ומלואה ת. שמטת מצות צויתנו ע׳  עליו שעברה חוב וכן [תעז] קרקעו
 א״ל לפורעו כשבא אני משמע לימר פרוזבול,מצוה ' עליו נכתב ולא שמעה

מ. השמעה. דבר זזה שנא׳ ממס יקבל &עפ״כ ורצו שגלה רוצח וכן ט ע״

■V,. ;;■V



ר ה וממן בקנה בפה התלויות במ״ע פ״ז ג ו צ 21'יא מ

הה שנא׳ מהם יקבל אעפ״כ לו אמרו אני רוצח להם יאמר לכבדו העיר אנשי
:ע״מ . הרוצח דבר

ל ׳'  מרחם דקדוש אע״פ תקדיש הזכר [ובצאנך] בבקרך יולד אשר הבכור כ
.וסמ״ק רמב׳ן .ביו״ע ולא בשבת לא להקדיש ואין בפה להקדישו מצוה

א  ועתירתכו לתפלתנו מתאוה ושאתה עלינו מרחם שאתה רחמיך ומרוב [שפד] י
 על תבוא שלא צרה כל על ובכנופיא לפניך בתפלה בפה לזעוק צויתנו ע״כ

 עונותינו עונש על גזירתך אלא חקרה זה שאין לבנו על שנעלה כדי הצבור
 תרחמנו אז לפניך לחשוא נוסקה שלא ונקבל הרעה מדרכו איש כל נשוב וכאשר

 .מפלה שהיא בפה פרועה היינו והרעותס אתכם הצורר הצר על שנא׳ ■ותושיענו
 רשב״א רמב״ס ה׳. המלך לפני הריעו שופר ואול בחצוצרות נא׳ במקדש אבל

 להיות יזהר דינין לבמל להתפלל כשרוצה ומבעש״ט ממנין,חרי״ג וגאינים
 הנן לאחר בי! החמה הנן קודם בין והחילוק החמה הנן קודם ,התפלה
 יוצא כחתן והוא וסימנך הדינים לבטל יוכל עדיין אז כי ממערב /מזרח כרחוק

 מחמתו אלא מחמתו תיקרי אל מחמתו נסתר ואין ט׳ כגבור ישיש מחופתו
 הבאים מהדינים נסתר אין אזי הארן על יצא השמש כשכבר כלומר בצירי

 שלא עת כשהיה ולפעמים זה על גדול מדקדק היה והבעש״ט .חמה ממלאכי
:ביחיד מתפלל היה מנין לו היה

ק ר  ■ נמלצד מה .בושט התלויות התורה מן עשה מצות ח פ
. .לפי מדבש אמרתך לחבי

ל א ד ו ג מ  מעשיו כל על ורחמיו כמ״ש בריותיך על מרחם שאפה רחמיך ו
כמ״ש והישרים הטובים בדרכיך להדמות וצויתנו בנו ורצית ■

י בשדך עשי ונתתי צויתנו ע״כ רחום אתה אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת
. ע״מ .לבהמתו מאכל שיתן קודם לטעום ואסור ושבעת ואכלת והדר לבהמתך .
ומלת הבורא לעבודת מחבר הוא הנפש אפי׳ פ״. בהמתו נפש צדיק ודע ■ומבעש״ט

נתגלגל ספירות בז׳ ר״ל וקס צדיק יפול שבע כי וע״פ .התחברות לשון הוא יודע
 במעשיו פגם אס ג״כ ובנפש כו׳ שלו והבהמות עב־יס הס נפש דהיינו שלו נר״נ

 משא״כ נר״נ להעלות יכול השפירות ובכל ובהמתו מעבדיו צער לו גורם יבעובדא
 ושם נר״נ להעלות לו קשה נגה יהקליפת יונקים ומשם מלכות שהיא י׳ בשפי׳
 התפלה דיבור ע״י ולהעלותם לתקנם צריך הדיבור פנס ע״י לו שבאו אויבים נניצא
 ענוש גס לכך המצערו, א׳ אדם נברא מזה שלימה קומה שהיא חצונית פני׳ ומ׳י

 לתקנם שונאיו על להתפלל צריך לכך עצמו צדיק של רוחו הוא כי טוב לא לצדיק
 מרע״ה מעלת ענין חהו רוחו מהם ומוציא בשרשו נחתק התפלה וע״י ולהעלותם .

 נעשו בגלגיל ואח״כ אותם רועה שהיה צאן היו ותחלה דבורו ותיקן שהעלה
 בשבת סעודות ג׳ לאכול ([פה]) ב .עכ״ל עמהן ולמד התורה להם שנתן תלמידיו

. היום משה.אכלוהו ויאמר שבפ׳ היום ג׳ נגד ׳ מ. וסנריג רמב״ם ס  והנה ע׳
 אז אהבה בו כשנולד ושת־ה באכילה וכן ו״ל טבעש״ט שבת דסעורות שבת מננ

 דבר כשאוכל כי ית׳ לבורא אופו ומעלה זו ושתי׳ מאכילה שהיה התענוג לוקח
 יגשס שלא מאד ויזהר התענוג מעולם חלק זהו הלא יחשוב ממנו תענוג לו שיש

 הלא. ,כי ההוא התענוג אל עצמותו כל שישים פי׳ ה׳ על תתענג אז כי התענוג
ואוכל כאן יושב והוא התענוג עולם אל הוא גם ויבוא החענ׳ג מעולם חלק ׳הוא

והוא •
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I מצוה בידים התלויות במ״ע פ״י ̂ ׳נר-
: ובל יםTב התלויות התורה p עשה במצות י פרק ׳

פי ואשא יום. בכל לקיימן ואפשר • ; מצי^ו לwSי נ
׳ ' .בתוקץ ואשיחה אהבתי אשר ,

א״ד י̂י* אכיו א״ כבד ב.נלג] ;׳א
רמב״ס. כלמיני לרבו ■ : ש. י שלי׳ שגא׳ שמו

 ־ן לש^יג׳י ממלאכהו להתבשל וחייב משלו להאכילו הבן חייב לאב אין אם
רבוד י \ “”יש לא ד״מ על מלעבור חון בכבוד הם שקולים והאם '

 ויאמר ̂ ״ וי״ש קרובים שאר לענין וממש״ל המקום בכבוד חייבים
!משות להחעמן^ ציצית להם ועשו [שפו] ..נ

 ^רכבר ̂'”ייי לנר״ג כסא, גופו ויעשה כיריעה שמים נועה לבשת והדר הוד פ׳
חטי״ז פרי)י של השמות כל בעצמו ולהעתיק עליונה לקדושה מרכבה עצמו ־

'’ל'“ ”’”רוח שמות וצירופי והמוחין דיבור ריח שמיעה ראי׳ •ושל  רינחי׳ *̂'
 7׳”להקב״היש מרכבה נעשה ויהי׳ ה׳ והיכל מקדש ויהי׳ בו sהשכינר ■תשרה

י״י השמים וכאילו דייקא עליכם שמים מורא ויהי וירמוז המצות בעשותו
׳- u” "’’א” ־אלי” ממש עליכם הוא שמים מורא שנקרא שעליהם שכינה ■

J כשמתפ^צ וירמוז ברעדה ויגיל יושב הרקיע זהר האור בתוך והוא סביבו . ,
 I, בחןו שהוא שלו בדיבור דהיינו במלכות ׳מתפאר שהקב״ה שבע״פ תורה ׳'לומד

 ג שהקב״ה דהיינו הקב״ה הת״ת אל המלכות ומייחד דבורו ובתוך העולמות
׳ (אלקומ ,,;J5PJ, ,,y הלי^ןן. עולם עס מתפאר י■

 למקים וקדוש גדול אור מרם אור הנקרא ובתורה נר הנק׳ במצוה וכשעוסק ■
 ̂ כי סביבותיו מלהטת האור וכאלו לעצמו שמקדש הלכה ושל חפלה של אמות ;ד׳

׳ הנעלם אלקות שהזא מהקב״ה ושפע גדול אור מתגלה אור ותורה מצוה נר .ע״י
הדיכוי על המחשבה מן וכן בתחתונים השוכן אצקות דהוא ,לשכינתי׳ העולם מן

 שנא* ראש ושל יד של תפילין לקשור הכב] [תכא ד .ושכינתי׳ קב״ה יחוד וזהו •
למשמש וחייב .תרי״ג ממנין .עיניך בין לעיטפות והיו ידך על לאות 'וקשרתם
 לעבודת מוחין מחשבת לקדש • כדי מהם דעתו יסיח שלא שעה כל '■ייבתפילין
 דישרי בק״ש ליה וקרי להקבה׳ו כורסייא מתקן ידם ועל .מצוה ענן} .השי״ת

 שעשית ונפלאות גסים י ונזכור ואחדותך יחודך נזטר אלו מצות וע״י כורסייא =מל
■ ובתחתיניס בעליונים והממשצה הכת לך ואשר ממצרים אותנו בהיציאך עמנו

 כת אשר הנטוי׳ זרועך לזכרון היד על להגיח וצויתט כרצונך בהם לעשות ;
 לעבודתך משועבדים יהיו וכחינו חושינו כל עם שהנשמה הראש ועל הושעתנו ■

̂הס  תניעה בכל יזהר כל קודם ז״ל ימבעש״ט , מצוה ענפי וששה מ״ע, ב׳ ■
. מ' עמוק עמ,ק גלול התחכמות צריך ולזה ח״ו פני׳ בלי שיהי׳ בעבודתו ותנועה .

 דעתי יסיח ואל תמיד לזכרון זה דבר להיות רק ברירה אין א׳כ ■ימצאנה . . .
הי. דעהו דרכיך בכל , הדעת בהיסח הפוסל דבר והוא א׳ רגע אפי' ממני ז

שעושה גשמיים בדברים אפי׳ מעשיו בכל בו׳ ה׳ חיבור לשון דעהו גדול כלל :
 אמית ד אלא בעולמו להקב״ה אין בגמרא שאמרו מה כשלימד שיחשוב •.כ״ש ־.

 לעשות לו וראוי בכאן ישורה א״ע צמצם ית׳ הוא הלא כלכי ויאמר הלכה ;.של
 היא שמחה בלי ויראה ̂ מחפרשין דלא ריעין תרין והם ואהבה ויראה :;•בשמחה

 בשטחה יהי׳ תמיד רק לעבוד האיך ה׳ עבודת על לצער יאות לא שחורה .,;■.מרה
vומה איך אזתז ליישב פנאי ואין לעבוד ג״כ לליך שעה ״ באופו ואפי׳ 

. ולמען , . - . ; , '•־• .. ' י ■ י•:" ■



־25יג מצוהבידים התלויות בט*ע פ״ינר
 לקכוע: צויחני פ״כ ובצאחנו לבתינו בבואינו ממשלתך נזכור ולממן [חכג] ה

 'הנזזוזה טל ידו וישים .תרי״ג ממנין .ביתך מ״זות טל וכתבתם שנ׳ מזוזה
 ובני ואשתו והאדם הבית בטל הוא הש״י כי ויזסר וכשיוצא לביתו כשנכנס

 לו נחשבת וטי״ז ובשדה בבית השומר והוא ית׳ שלו נכסיו וכל אורחים ביתו
 בבקר׳ מביתו ובצאתו ותפילין ציצית כמצות ית׳ לפניו היום כל מזוזה מצות

 לפניו ומכריזין השרת מלאכי ד ילווהו מצות ד שהם ומזוזה ותפילין בציצית
 לא ■ ומאשר [תקמו] ו .הזהר כשם חרדים ס׳ טכ״ל דמלכא לברי׳ יקר הבו

 שנא׳■' מעקה לעשות צוית ט*כ וחיה מדרכיו ״בשובו אם כי רשט במות תחפון
 בכל לבו טל ובשומו .תקלה ח״ו יבוא שלא לבור כיסוי וכן לגגך מעקה ועשית

 ממנין .יום בכל מקיימה כאלו לו נחשב תיקון צריכה אם ויראה זו מצוה יום
 יכול ואח״כ כראוי למעה ית׳ בבורא עצמו ידבק מתחלה י״ל וטבעש״ט ^
 • מענו ממחשבתו עצמו לנוח ביום פעמים כמה למעה לירד וצריך למטלה לעלות

 ■■ כשהוא .העליון לעולם לעלות וא״י בקענות רק לעבוד שא״י פעמים כמה ויש
 ■ ית׳ בנורא דבוק הוא אז דבורים בתוך עצמו ומלכיש מגשמיות עצמו מפשיע

 להעלות עצמו ויחזיק ממחשבתו יפול שלא ויראה הדבורים בתוך מלובש שהוא
 ■ ומכת כו׳ לעילא מתתא מחשבתו מלביש שחכה״כ שהשכינה ויכוין למעלה

 . למעלה לעלוה יזכה ית׳ בבורא עצמו ומדבק למעה ורחימו בדחילו שמדבר מת
 עולם באותו שם שמדבר ויכוין והשרפים והאופנים והכסאות הרקיעים מכל

 ■ בי״ס לנגדו השם העולם בזה שיש ויכוין העולם באותו מפיו יוצא ודיבור
 ומאהבתו [תעע] ז .כאן ותבין עולם שבכל המעקה סוד האריז״ל בכתבי ועיין

 , אשר למען ידעתיו כי ואמרת בו ששמחת וחשמחתך אבינו אברהם את שאהבת
 צדקה לעשות צויתנו ע״כ כו׳ צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו כו׳ בניו את יצוה

 מכל ,יותר וחיובה כו׳ לו ידך את תפתח פתוח ובשמחנגשנא׳ עוב בלב וליחנה
•תרי״ג מחנין רמב״ם ."צדקה לעשות בניו את יצוה אשר למען שנא׳ המצות . 

 - שעושה המצוה מעשה לקשר פי׳ חצות יקח לב חכם שהוא מי ז״ל ומבעש״ט
 של וכוונה המחשבה שהיא עליונה מצוה אל לייחדא התאה מצוה שנקרא
 ושלא רבים לשון במלותיו קדשנו אשר אחת מצוה על שאומרים וזהו המצוה
 אני שנא' תפלה כל קודק צדקה ליתן כ״ש כו׳ מלוה בלא יום שום להניח
 שהוא ית׳ מעצמותו נאצלו והמצות' שהתורה. מאחר והנה פניך. אחזה בצדק

ה על אחת מלוה א״כ.כשמקיים האמתי אחדות  הדביקות שהוא .ובאהבה מסנ
 :שהם המצות כל קיים כאלו בידו כולו א״כ האחדות חלק זו במצוה ותפס בו

־ ■ י :ודפח״ח והבן כביכול שלם פרצוך אחדותו כללות
ך [סי] ח ת ל מ ח מ  וללכת להדמות צויתנו ישראל בית עמך על שחמלת ו

ונחלתך■ מעמך שעשית • וכמו והישרים הטובים בדרכיך י
 יותר: והיעבתלעמך הארץ כל לך כי אך העמים מכל סגולה בחוניך בני בניך
 כסך אם שנא׳ לעני להלות צויתנו ע״כ שלך גיכ הס כי אך האומות מכל
מי, ונכרי עמי ט׳ העני את עמי את תלוה  - קודם עני. ועשיר עני קודם ע
 לאותו, עני ולאיזה העני את מעמי ולאיזה תלוהו עמי את הלוה כסך אס וה״פ

 מסתכל־ הוי עמך העני את עמי שהוא בהלואה בזיק מנהג בו תנהוג ולא שעמך
 ■ באדם| מהו ז״ל־ ומבעש״ע תרי״ג. חמנין פרש״י. כן העני אתה כאלו בעצמך
 וההיפך! גבורות י נקרא וגריעותו שפלותו האדם כשיחשוב' פי׳ וגבורות חסדים

ט נקרא אדם כל ועם עליו הש״י חשדי, מעלית גודל , ם. די ס ^ לפרוע ח ב  ל
4 חצוה ■ , ■י ׳ ■ • ■ י ■ ■



דם התלויות במ״ע פ״ינר 2& מצוהבי
 רשע ולוה החוצה העבוט את אליך יוציא בו טשה אפה אשר והאיש שנא׳ ■מצוה

 שנא׳ בזמנו שכיר שכר לסת [תקפח] י .לרשב״ן תרי״ג ממנין . ישלם זלא
א .תרי״ג ממנין .שכרו מתן ביומו  תשיבם השב שנ׳ אבדה להשיב [תקלח] י

 את תשיב השב שנ׳ לעני המשכון להחזיר [תקפז] יב .מרי״ג ממנין לאחיך.
 כמה הקב״ה אומר כי ביום מחזיר יום וכסות בלילה ישיב לילה כסוס העבוט

 וחשבון דין ונותנת ואמש אמש כל אצלי טולה נפשך והרי לי חייב אהה
 תרי״ג. י ממנין והשב. עול והשב טול אתה אך לך מחזירה ואני לפני ומתחייבת
 והכוונה גיך נקרא והמעשה המחשבה עס המעשה לעשות צריך ־\םבעש״ט
 חסד לגמול ומחשכי. יכוונה צריך חסדים בגמילות וכן כו׳ נשמה נק׳ והמחשבה

אלוק חלק הוא האדם כי האדס שבזה השכינה לניצוץ פי׳ השכינה טס
: והבן ממעל

ר [קכש] ■'נ י ז ח ה החזרת זה ובכלל הגזילה את יב,pו שנא׳ הגזילה ל
לעשות צריך ואעפ״כ .תרי״ג ממגין .ואונאה גניבה י׳

 עד רשע מיקרי גזילה דשלס .אגנ״ג ישלם גזילה רשע ישיב חבול שנא׳ תשובה
 הפסוקים יאמר אז עבירה לאיזה מתאוה אם ז״ל וטבעש״ט .תשובה שיעשה ■

 מדה לאיזה ואם ממנו תלך ואז בד״ו ונקודות בטעמים ההיא העבירה של
 ורחימו בדחילו כחו בכל ׳1כ הכנעני עממין הז׳ יאמר אזי ח׳ו מתאוה רעה

 טו״ר אחת,יש ובכל הבנין ימי ז׳ נגד יותר ולא מחשבות ז׳ דיש ממנו •ומסתלק
בקרת לשון ובקר חיצונה. מחשבה שחשב תערובות לשין ערב ובוקר יערב

רעה ויראה ה׳ ויראת עבירות ואהבת ה׳ ,אהבת הס ואלו הש׳י את שמבקר
 והודיה וניצוח א״ע שמפאר ורעה הש״י שמפאר טוב והתפארות שנאה כגון

 עממין ז׳ ח״ו מחי׳ רעה מחשבה ובכל מי׳ כלול וכ״א התקשרות ל׳ ■ויסודות
 ממולם חלק שלקחתי עשיתי מה בלבו יאמר רעה באהבה חושב אם אמנם ,

 המחשבה זאת ויביא לעפר עד ויבוא יוכנע ובזה הטנופת מקוס אל המחשבה
 כמת כזה דבר אוהב אני אם בזכרו אהבה עולם אל תבוא ואח״כ אין למדת

יגבור הגבורה ממדת נמשך רעה יראה שהיא בכעס ואס הש״י את לאהוב ״«ש
ממנו וליבוש אותו ליראה להש״י מרכבה הזאת מהמדה ויעשה יצרו טל

 המחשבה לעולם יבוא ועי״ז בהש״י ולהתקשר הזאת המדה לנצח וכן כו׳ -ולפארו
ד .התשובה ע:קר וזה מהזמן למעלה שהוא  רבית לקח אס י להחזיר \

 דליחי. היכי כי ליה אהדר עמך אחיך וחי נשך מאתו מקח אל שנא׳ מישראל
 עם מיטיב שאתה והחסד הטוב ומגודל טו .תרי״ג ממנין ורשב״ן ■רמב״ן

 והודעת שנ׳ חסדים לגמול צוימנו ט״כ יבנה חסד עולם כמ״ש ברואיך כל ,
̂י. ■להם חשוב חסדים וגמילות חולים כיקיר, זו ילכו חסדים גמילות זו הדרך א
מ .הצדקה מן ״יותר תקברנו קבור כי שג׳ מתים לקבור [תקלז] טז .ע׳
 משורת לפנים לעשות יז מרי״ג. ממנין ורשב״ץ וסמ״ק רמב״ן ההוא. ביום
משורת לפנים זה. יעשון אשר הדיו זה המעשה ואת שנא׳ הדין

 שהם שונאיו על להתפלל שצריך ז״ל וטבעש״ט לסמ״ק. תרי״ג ממנין הדין.
. רוחו מהם ומוציא בשרשו נמתק התפלה וע״י כו׳ בגלגול צדיק של רוחו .  מ׳
ש״ט ובס׳  עיקר אלקות^אזי עליו שישרה הכנה לעשות ירצה האדם ואס כתר

 ',כאפס הוא זה ובלתי אותו המחיה האלקוס■ בו'אלא שאין מאד וישיג שיבין
 האדם ובתוכו ברא.העה״ז הקב״ה כי עליו לשרות שיכול הכנה יש ואז -ממש

 יכן פשה ולמה בתחתונים לירה לו להיות נתאוה כמרז״ל בו שישרה כדי י •בצלמו
■V'■-■ - הלא י י - .׳ .■'■ .־■■■':׳ '׳.
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27 יד מצור♦ ׳ בידים פ״יבמ׳ע.התלויותנר

 מאד ער ומצוחצחות יפות ואורות עולם שליש אחד כל הס המלאכים (הלא
 המלך לפני המדברת הצפור כמשל האדם מן תענוג יותר ית׳ לו יש בנכ״ז

 כשמעלה הצדיק האדם כך המשוררים הפריס מליצות מכל תענוג יותר להמלך יש י
 . אחזתם רעדה נחפזו נבהלו תמהו כן ראו המה עליונים עולמות במחשבתו ,

האדם ע״י • נגלה וכ״ז מצוחצח גדול אור ונראה הקב״ה של מיראתו שם
 לישראל המלוה בפניסן ועי׳ [תקעג יח .להקב״ה גדול החפארות יש אזי השפל שבעולם

 .הרי״ג ממנין .לישראל לא אבל תשיך לנכרי שנא׳ מ״ע מקיים רכית בלא
 צדק אבני צדק מאזני .שנא׳ ■ והמדות והמשקלות המאזנים לצדק [רנע] •יט

 - תרי״ג; ממנין .עריות של מעונשן עונשן וקשה צדק והין צדק איפת .
 לרפאו או להצילו מצוה בסכנה מישראל שא׳ שמע או ראה ([רלז]) כ

ידו וממה אחיך ימוך כי שנ׳ דמים שיפך ה״י והמתרשל ,
א. מצוה תושב גר להציל אפי׳ עמך וחי ותושב גר בו דהחזקת ; ממנין הי

ט׳ נבל חרפת הצילני פשעי מכל ז״ל מהבעש״ט .ורשב״ן לרמב״ן תרי״ג
 . שראוי ואומר הדין את עליו ופוסק רשע איזה על חוב מלמד אדם דאם דנודע •

 שאין אע״פ עצמו על פוסק הדין זה אזי פורעניות וכך כך עליו שיבוא הוא
 בא כאלו המתגאה היינו עבירה משה כאלו לו שיש אפשר מ״מ זו עבירה בו

ר‘שלו ואפשר'שכאלו טמ״ז כאלי הכועס א״א על מו ח א,  , מעבירה יותר אצלו הו
 ואומר לזכית אותו דן אס משא״כ יותר מליו מדקדקין כי רשע אותו של עצמו

וכיוצא יצרו חר« לכביש לו שא*א עד מכיר חומר לו ויש הרבה מגושם שהוא
א עצמו על הזכות. זה מלמד אזי לחני שאפשר הזטתיס מן פשעי מכל ח׳

 ובזה זמש עליהם ואלמד לנבל מימי אחרף שלא תשימני אל גבל שחרפת הצילני
כ. מלי יהי׳ זה שזטת פשעי מכל אותי הציל ״ א ג ב כ  גבוה נדרי [פקעה] כ

 יעשה מפמ היוצא ככל נדר ידור כי איש שנא' נדרי לקיים חייב הרשות ונדרי
 כתרש״ם ובס ורמב״ן. לרמב״ם תרי״ג ממנין . תשמור שפתיך מוצא ונא׳

 . כל נבראו שבו כזה גדול עולם בו מדבר הדיבור שעולם בדיבור אדם יחשיב
 הוא העולמות חיות כל ית׳ בתפארתו יחשוב ופי״ז בהבראם כדאיתא העולמות
 בדיבורו ושורה א״ע מצמצמת שכינה וכביכול היראה מולם הוא והוא מהדיבור

 משא״כ המל׳ בבחי׳ הוא מטין ואינו בפיו ובאומר בפה קבען בס״י כדאי׳ בפיו
.דברו יחל לא וז״ש הבינה אל הדיבור שעולה בבינה מל׳ מקשר ומטין במבין

שעשית וחסדיך רחמיך רוב ולזכרון [יח] כג .כו׳ תאחר בבל עובר גבוה ונדרי .
ס '■ את בכורך בנך את ולקחת והצלת וגאלת מצרים בכור^ שהכית אבותינו פ

 ישראל בכורי לנגוף בתיהם אל המשחית יבוא לבל עליהם וחמלת עמך ישראל
 הן עהורה בהמה בכיר הן ארם בכור הן במרות ולקדש להפריש צויתנו מ״כ ;

 הוא לי ובבהמה בארם רחם כל פער בכיר כל לי קדש שנא׳ חמור פער בכור
לפדות [כב] כד .תרי״ג ממנין .לכהן סלעים ה׳ לסת ישראל בכורי ולפדות

- שר־ בקופיץ עורפו לפדותו רצה לא ואם [כג] כה .בשה חמור ,פער
ה. למצות קודמת פדיה ומצות וערפתו' תפד: צא ואם בשה תפרה פ רי  י ע

, ' ■ ■ : תרי״ג ממנין ־ ' ' ■ - ' - ׳ '
ת [תקמה] כו ו צ ■ את תשלח שלח שנא׳' הקן מן צפור קן אם לשלח משה מ

כדי לוקחה אלא בה לזכות שלא יחכוין וכשיקחנה האם . .* . 'נ
ק האריז״ל. . האם תקת דלא לאו יעבור לא ועי׳י שלוח מצות לקיים ' י. מ  מ
״ג. : רחמנות מדת אותנו ללמד שהעעם החומש בפי׳ ז״ל הרמבץ ופירש תרי

. • ■ י ^/ - ■■ - '• '■ ושלא י׳ , ; י■/. ■' .
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ר23 ךם התלויות במ״ע פ״י ׳ נ ה בי ו צ מ

 שאינ?> חיים בעלי על אפי׳ רחמנות מדת ללמדנו וכדי [פ] מ .נתאכזר ישלא
 השלום אחר ולידוןז חברינו טל שבלבנו שנאה כל להסיר וק״ו וכ״ש מדברים

 צויחמ ע״כ השמים מן עליו מרחם אתה הבריות מל המרחם וכל והאהבה ,
 ז״ל הרשב״א והורה עמו תעזוב עזוב שנ׳ חבירו בהמת מעל המשא לפרוק
ח .מציה ענןז רמב״ס .חבירו גו^ מעל לפרוק שחייב דכ״ש  וכן [תקמא] כ
 ̂ למצוי[ קודמת פריקה ומצות עמו תקים הקם שנ׳ בשכר המשא לעעון מצוה

ם. בעלי’צער משוס מעינה•  שלום. דרט מפני לגויס ופריקה ושטינה חיי
ט תרי״ג. ממנין  וכסהו דמו את ושפך שנ׳ ועי̂ן חיה דס לכסות [קפז] נ
 שובך כמדת לב נדיבות מדת ללמדנו וכדי [תקעו] ל חרי״ג'. ממנין .בעפר

הבעל שיניח צויתנו ע״כ בריותיך ליל חנם מתנת נותן • שאתה וענותנותיך
 רעך בכרס תבוא כי שנ׳ שעישה חמה שכירותו בזמן לאכול לשכיר הבית

לרמב״ס תרי״ג חמנין .כי׳ רעך בקמת תבוא כי כו׳ ואכלת
א  וחכמיך ליריאיך ומכבודך מחכמתך שחלקת חסדיך ומגודל רנז] [תלד ל

 וצוית להם הוא כדאי טלו העולם כל לשמה תורתך עוסקי קדושיך צדיקיך
כ כבוד זקיניך ונגד זקן פני להדר ולרבו חכמים תלמידי לשמש צויתני ע׳
יותר שמושה וגדולה ת״ח לרבות את אלקיכס ה׳ את ועבדתם ש;׳ כעבד

 ענפי מעשה. לידי שמביא גדול תלמוד ותורתך שבעבודתך כשם מלמודה
ש״ט ,מצוה  של אורן נגד מתחמם הוי בגשמי אפי׳ ושוב רצוא ענין ז״ל וסנע

עד להתקרב ולא מרחוק לחמס שלא ר״ל חכמים  והזהר כי. האש גחלת מאד,
ונק׳ ממדריגתו שנפל בשעה ר״ל בגחלתן הזהר פי' עוד תכוה שלא בגחלתן

דברים ומדבר בשל שהולך דהיינו בקענות להש״י ועובד עוממת גחלת אז
 אפי' דבריהם שכל כן לעשות מהם תלמד שלא הזהר מעשים ושאר בטלים
 ■ ולהתפלל ללמוד ויתחיל כשיתעורר זה צדיק כי אש כגחלי שלהם בשלים דברים
 הנה עד שעשה המעשים וכל שדיבר בשלים הדברים כל יעלה עצומה בטונה

 אדם הרואה אתה אגל בשיליס מדברים אן! ניצוצ׳ן העלאת מסוד כידוע ■
עצמך לדמות לבך מלאך איך הבורא עבודת מסוד כלל יודע שאינך פשוש

 לתורה אותיות ש״ר דיש .כנודע בתירה נכללות הנשמות דכל וידוע .עכ״ל אליו .
 כל כלולים שבה השורש שהיא בתורה העושק נמצא נשמות רבוא ששים נגד

נשמות בשורש או המרכבה ־ שהן העולם באבות דבוק להיות יכול הענפים
נשמת בשורש דבוק להיות שיוכל כ!ש העליונה במרכבה ששרשס ,המנאיס

 שכל ע״י לריק אותו של• בשכל ה׳ עובד־ ולהיות בחיים שעודנו צדיק איזה
 כולם מאירין ועי״ז העליון באחדות ומתדבקין עמו אחדות להם יש אליו הנלוים
 בקולו צדיק איזה נשמת בשורש שמתדבק היחוריס על האריז״ל בכתיי כמ״ש
 ששים הכוללת ואותיותי׳ התורה הוא שהוא אדה״ר מאברי שורשו כשיודע ודבורו
 ■ כי■ הפחד למדת ויצחק החסד למדת מרכבה שנעשה א״א וכמו נקמות לבוא
 'ודיבור קיל ע״י יהי׳ דביקותו כל כ״א כלל א״ע יחשוב שלא אין במדריגת צ״ל אדם

 וג״כ תפתח שפתי אד׳ כמ״ש לדבר א״א וזולתו בו מדבר הדיבור שעולס ויחשוב
 עולם הוא ישראל של הדיבור כי המחשבה עולם ע״י כ״א להיות א״א מחשבתו .

 מקבצ ועה״ז המחשבה עולם הוא ומחשבתן העולם המחי׳ כביכול הדיבור
 ,בו יש שעה״ז לפי רחמים דין חסד המרות אמצעות דרך הדיבור אותיות

 שהן להאבות׳ מרכבה להיותר, רמז וזהו ע״יהמדות לקבל צריך וגבול שטח
 וכן עליו' מסתכל הש״י עי״ז נמצא להש״י מרכבה הן האבות והרי המרכבה

׳ ׳ , • • בשאר ־ י־ . ■ ■ ־ • ׳
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 לו מרכבה שהם הצדיקים ע״י כ״א מושג הש״י אין כי כנ״ל צדיקים ׳בשאר
 ' הנכתב הוי׳ גשם הסתכלות רמז וזהו הקדושים שמות .ע״י וכן התורה וע״י

 פן ,בהשס מסתכל שהיא וכשם עליון אור 'לרוחניות מרכבה הס שאותיותיו
 כי ליראות ■ נא כך לראות שבא כשם יראה יראה וכמרז״ל בו מסתכל השס
 ' בהמ״ק • כמו המכוין כוונת פ״י הנכתב השם על וזורח שורה הרוחניות אור

 הדיבורים על משגיח שהוא כשם וכן השכינה לשריית ומקום היכל שהיא
 מהדיבורים שירא יראה יש וז״ש בו משגיחים הדיבורים ק ׳מפיו היוצאים והשנדת

ר: עולם הוא מפיו שיוצאים \ בו . ־ ^ הדי
ב י (תקלט) [תקלח] ל ד כ כנפשנו ישראל בני אחינו את עזה אהבה לאהוב ו

 גופו על וק״ו כ״ש .חברינו ממון על ולרחם ולחוס '
להיות הנדחים שיו או אחינו בשור למרוח נתחייבנו אבדה מוצא גבי צויתנו ע״כ

אחיך דרוש עד עמך והי׳ שנא׳ בסימנין לו ולהחזירו אותו אחינו דרוש עד עמנו
 לבעלים וכבוד וגדולה יקר בלעשות מה עתה <[תקמ]) לג .הרי״ג ממנין .אותו

ת. מרודים ועניים כפיב וכן מק״ו׳ א*בי מצוה. ענף יונה רבינו תבי
ד  דברי ימושו ולבל לפניך נחמא פנינו'לבלתי על יראתך שתהי׳ ולמטן [תריג] ל

ע״כ וביניך בינינו לעד שמת הזאת התורה ל]ת כי ולילה יומס מפינו תורתך
את לכם כתבו ועתה שנא׳ לעצמו תורה ספר ישראל איש כל שיכתוב צויתנו
 לעבודתך השוקקה הנפש לרעבון בפיהם שימה ישראל בני את ולמדה הזאת השירה
 .צופים ונופת מדבש ומתוקים רב ופז מזהב הנחמדים תורתך תלמוד דברי וללמוד
 ומחמת תורה רד שכותב מחמת לדביקות ויזכה ז״ל ומבעשיס .תרי״ג ממנין

 דחשוב ית׳ בגדולתו שעה באותה יחשוב יחודים וכשיעשה יחודיס
׳ המעשים כל אדון והוא הדק מן דק והוא אצלו תמיד ושכינתו מכה״כ שהבורא
ט רק לבמוח לי יפה אינו ולכך שיחפוץ מה כל לעשות יכול והוא שבעולם

ה .ית׳ ‘ ׳ וגמרא דהחומשיס ז״ל הרא״ש וכ׳ ר
 תורה ללמוד אלא למוכרם ואסור הזה בזמן
ש״ט מצוה. •י מנך  פיו דברי ז״ל ומנע
 שלא האדם מפתה היצה״ר שאין בודאי 'פי׳

 יהי׳ לא כלל ילמוד לא כאשר כי לזה האדם
 מזה שמיס יראת לו שיבוא דבר איזה ילמוד שלא אותו מפתה היצה״ר אך למדן
 שיעשוק אותו מפתה אך טרי׳ מל הדין לידע ערוך שלחן או מוסר ספר כמו

 מונעו שהוא ר׳ל להיטיב להשכיל להחדם היצה״ר חדל וז״ש וכפלפול בחדיד תמיד
דו אמתית - טובה לאדם שיבוא בלימור גס .מלעסוק מו  .שמיס יראת דהייט וי

 לאמו אשתו זו לשארו ,קתים לששה הכהן לטמא עשה מצות רסד] [(רסג) לו
 לרמב׳׳ם. תרי״ג ממנין .6יטמ לה שנא׳ . ולאחיו ולבתו לבנו ולאחותו ולאביו

.מדרבנן ימים ששה ושאר. דאורייתא ראשון ויום הנ״ל הקרובים על להתאבל לז
. , . . ' ׳ ■•" : מצוה ענך . • י ■ ■ ■ .

ח דו. בהם לעולם• שנ׳׳ כנעניי שפחה או עבד לשחרר [שמז] ל ט ע ת
ט תרי״ג. ממנין ^ אברי׳ ראשי מכ״ד א׳ או עבדו שן הפיל ל

 או ללבן ם צ״ע. תרי״ג) (ממנין ישלחנו. כו׳לחפשי שן יפיל וכי שנ׳ לשחררו חייב
 ־תעבירו באש יבוא' אשר דבר כל שנא׳. העכו״ם מן שנלקחו כלים להגעיל

ק. ממנין הכשרו. תשמישו ולפי וטהר באש לסמי א תרי״ג,  כלים להטכיל מ
 וכן במים י תעבירו באש יבוא לא אשר דבר וכל שנ׳ העכו״ם מן הנלקחין חדשים

‘ . •' כלים. - ׳ . ־'.

 . לקנות מ״ע הוא ופוסקים ופירושם
 מוסר ספרי יקנה וכן אשה ולישא

 להטיב להשכיל חדל ומרמה און
 שומע שאץ לו ידוע כי כלל ילמוד

נקרא vואיט׳ הבריות בעיני חשוב

ו י



3 aב התלויות במ״ע פ״ינרTמצוהים
ב .להמ״ק חרי״ג ממנין .שבילה צריכין הגעלה אחר הנ״ל כלים  להפטר וצרץ מ

מצוה: מג^ .הזהב אח ״f שנא׳ הגמלה קודם מהכלי החלודה

ל לי]1[י ג2כ ע מ ל  ואין שמך. ונירא אפה קדיש כי ולהוודע ולהודיע נדע ו
 להס ולכנות מ״ז שם לאגד צויתנו מ״כ מבלעדיך אלוק ׳

 וש־הי״ כולה התורה בכל מודה בע״ז והכופר שמס את ואבדתם שנא׳ לגנאי •שם
 בשמך יקראו בשר בני וכל שדי במלכות עולם לתקן אחד ישמי אתר ה׳

ד .תרי״ג ממנין .בוראו את מכבד ע״ז ,והמבזה  שנא׳ דע״ז מצבות לשבר מ
ה .תרי״ג ממנין .תשברזן מצכותס ■ואת  ואשריהם שנא׳ רע״ז אשרה לגדע מ

 להשמיד מו .תרי״ג ממני; .כאש תשרפון ואשריהם שנא׳ ולשרפה מגדעון
 מזבחותיהם שנא׳ מזבחותס ליתין מז תשמידו. במוחם כל שנא/ואש כמותם
ח .תרי״ג חמנין .מתוצון  אבד שנא׳ לע״ז בהם שנשתמשו כלים לאבד [תלו] מ

 בהם. שנשתמשו שבכלים רז״ל יפי׳ כי׳ שם עבדו אשר המקומות כל את ■מאבדון
 ’אבות ג׳ ט בתיקונים איתא י״ל ומבעש״ט מרי״ג ממנין מדבר. הכתוב ■לע״ז
 תיקן אברהם קוין גג׳ פגם סוד שהוא וש״ד וג״ע בע״ז אדה״ר חמא •מקנו

ז  קודם והנה וע׳׳ז כעס הוא לחשה בהתפששו הגבורה קו שהוא אע״פ ע׳
 זנות שמחשבת רק ע״ז מחשבת או זנות מחשבת כמו מ״ז באה הפורעניות

 והמקנה משמים מיתה עונש איזה עצמו מל ע״ז ומחשבת אחרים מל מורה
 הקלי׳ שבתוך השכינה ניצון זו המחשבה בתוך שיש דעתו שיק זו מחשבה לתקן

 ואז בו יבוא ורעד ויראה השכינה עם א״ע וישתף כנודע השבירה ■מחמת
 ויחשוב ממיתה הוא גס וניצול ונורא יראה יחוד ונעשה און פועלי כל יהפרלו

 ננדו כאין הכל הכסא ועולם המלאכים עולם בין הגלגלים עולם בין שהכל
 א׳ בדיבור נעשה והכל עצמו שצחצס אורו הצמלוס חלל בתוך הס שכולם ית׳

ק שיש דבר ושום חאוה שוס אחר למשוך לו למה יוא״כ  שהכל העולמות כאו
 וצא העיקר שהוא • ית׳ בבורא עצמו לדבק ומושב ממנו א׳ דיבור רק אינו

 רעותהין לשוואה דידעין צדקייא אינון זכאין הזהר כוונת וזהו בשפל •לדבק
 שסוף דלי׳ בשילה וכסופא דא מלמא לגבי ילאו מלאה מלכא לגבי לעילא

 שהוא גמורה באהבה ית׳ בבורא עצמו לידבק תמיד ויחשוב לחרוב העולמות
 .וקדוש ומרום מרא וקייס חי מלך והוא שבעולם מכ״ד חשוב יותר ■ית״ש
ט שנא׳ כפיס בנשיאות עמך ישראל את קמשיך פס כהניך לברך [שעח] ע
.כתיב דרו הימנית יד להגביה ויש ויברכם העם אל ידיו את אהרן ■וישא

פ הוא וכן הרמ״ך ף .הקבלה מ׳  כניעתי® הראותיט ולממן [תלג] נ .מצוה ענ
ר לפנץ ^שפלותינו  עת בכל ושוטתיך ונפלאותץ ונסיך לחסדיך צדכין אנחנו ו

ז והמשיב המוב־ האדון ואתה וצהרים ובקר מרב נ עי  דרכי® כל על פקומות ז
vלפניך להתפלל אנחנו חייבים ע״כ במלכוחך מאמינים ואנחט צפקתיס שומע 

ם ד • כעיני לחסדיך וליינזל ולקוות לב על אסוחת בי ד ב י אל ע  אמניהס י
דו שיה• לרך שאלה שהם י״ח דתפלת prsלnfי ובברכות ט׳  שנא׳ פרושות י
. ידו משה ירים כאשר והי׳ ונא׳ כפי את אתרוש ׳ ■סב'ם.fכ ק סר״א פ

״ל סז ע׳ ע ב פ  יודעיס אם. דאץ עי׳ פש״י מתלבש שבאותיוס כשמתפלל יחשוב ד
 בלט ויאמר לעתשבס מלטש הדיבור הוי נמצא ידבר אא״כ חושב שאדם מה

ה גדול מלך  כתו בכל. וידבר. .כשמתה לעשות לו ראוי מלבוש לו מושה אר ט
ת׳ ממו אחמת נפשה בזה ט נמצא הקב״ה שורה וביאות בהאות נחו ט י

A
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. טמו אחדות הוא ,' ת׳  ואס אתפלל בהתלהבות להתפלל כשאוכל אדם יאמר לא י
 יטל כשאינו הוא כך ס׳ במשל אדרבא כ״א להתפלל א״פ אאנוס לא ̂לאו ;
 ט יותר א״ט יחזיק וא״כ לפניו אותו לגלות שלא המלך את משמרים להתפלל ^
 להיכל מהיכל הולך שבתפלתו יחשוב .בפניו אותו ומסתתרין בכאן המלך הלא ;
 ואם לכנוס ראוי אם היכל בכל אותו דנין כי אותו מגרשין מ״ז לו <כשיבוא ״
 בנשמה להש״י לטבוד יש פטמים .בכת להתפלל יתחיל בהתלהבות מתפלל -אינו ;
 בו כשמשתמש יחלה . שלא כדי במקומו טומד יהי׳ והגוף במחשבה דהיינו לבד י,
 בלי גדול והתלהבות ויראה באהבה התפלה לומר האדם יכול ולפעמים הרבה ^
 וזהו דביקות שום בלי הדברים אומר שהוא אחר לאדם נראה ויהי׳ תנומה ■שוס !;
 היא .העבודה וזאת גדולה רבה באהבה לבד בנשמה אותו לעבוד האדם יכול ׳
 שנראס מהתפלה יותר להש״י בדביקות יותר במהירות והולכת טובה יותר ו

 כאשר בפנימיות הוא שכולו ההפלה בזו אחיזה להקליפ׳ ואין האברים על -בחון
 כמו אלו לדברים משתוקקת השכינה הלא ואהבה ביראה מדבר הוא האדם
 כך בעלה במיני שתתחשב כדי שכל של דברים בנה שידבר המשתוקקת האס

 התפארות נולד הכח בזה מקושטים האדם מכת למעלה באים כשהדיבורים
 שיאמר טדיף ולכך בארן אחד גוי ישראל כעמך ומי אומרים והמלאכים גדול

 שירה אומרים המלאכים שכל מעורר בזה כי ויראה באהבה בתפלה א׳ חיבה
העולמות כל להקב״ה טובד כשהוא הטולמות כל מטורד הוא וגם להקב״ה

 בוודאי גדולה בשמחה שהיא התפלה כו׳. קומה וכל כמ״ש ית׳ אותו יעובדין
 כשטני פ״ז ומשל ובבכי׳ במצבות מהתפלה יותר ית׳ לפניו מקובל יותר היא

 אלא לו נותנים אין אעפ״כ גדולה בבכי׳ המלך לפני ומתחנן ומבקש שואל
 מבקש זה ומתיך בשמחה המלך שבח המלך לפני מסדר כשהשר אבל מה לבר

 לשררות, שנותנים כמו מאד מרובה מתנה המלך לו נותן אז בקשתו נם
 ויש הכוונה מחמת התפלה מאותה למות מוכן שהוא התפלה קודם ויחשוב

 תיבות ששה או בחמשה למות יכול הי׳ הטבע דרך שע״פ עד כ״כ מכוונים
 וגאוה פני׳ איזה לי למה בלבו יאמר בודאי כך וכשיחשוב ית׳ לפניו האומר
 חסר שהוא ובאמת תיבות כמה אחר אפי׳ למות שבדעתו כיון חפלה באותה

א .חי והוא התפלה ומשלים כת לו נותן שהש״י בןול  הנרדף להציל [תר] נ
 לא ת׳ל בנפשה להצילו ומנין כפה את וקצותה שנא׳ רודף של מאבריו באחד,
 וקלון סקלה דאיכא זכר או טרוה לבטול או להרוג הרודף ואחד עינך •חחום
או בנפשו מצילין אין ט״ז אפי׳ עבירות שאר לעשות הרודף אבל בנפשו מצילין

 שאינו ומי דמים שופך ה״ז בנפשו והציל באברים להציל והיכול באברים
 לאוין ב׳ על שעבר מלבד מ״ע ביטל בנפשו או רודף של באבריו■ הנרדף מציל

מאר גדול ועונשו כלאוין כמ״ש רטך דם על חטמוד ולא עינך תחוס ■לא
/ :חרי״ג ממנין «טינזך ס׳ מישראל. נפש מאבד סוא כאי^ ־

ק • ר א פ ״ ת התורה p עשה סצות י ת תל ם ה ד . ובכל בי
ק הגוף , בז י . כפי אשא בשמך בחיי אברכך כן .ר

:':9[ t t[ד ה ו ב ו ^ ב ל  מפשם לשמך,תכלית השבת יום את חדשת שאתה נדע ו
יעקב לזרע באהבה נתחו עמך ולישראל וארן שמים ;
ס ̂אסו־ ' ש?ןבהו ג חו המננעים ט מפוגץ־ פו דחענגו ויקדשו מרת. •נח* כמד ^

v " ״ , ■ ■ ;י׳ . ■ י■ ־ , ■טועמי ■
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 רציס כי בחרו גדולה קרשו דברי ואוהבי זכו מצחיים חיים מנוחתו מופמי
 ז מלאכה מכל לשבות צויתנו ע״כ קראת אותו ימים חמדת בו לנוח וקדשתו
 והענ השורש אור שמתגלה הוא השבת מנין כי תשבות השביעי וביום שנ׳ השבת

 מק אור בהיריח ומתגלה שמאיר קדוש יום הוא השבת שיום פי׳ אליו ^שקים
 m ■שהוא באדם והעיקר הברואים על ומאיר הקדושים קדוש הש״י שהוא

 I וזהו הש״י שבמחשבת הנעלם משרשו בהירות .אליו מבהיק הש״י הברואים
 5 שבת מהי ובזהר כו׳ מנוחה נקרא הש״י ר״ל מנוחה חשר העולם הי׳ מה

 7ג בתשוקה ית׳ אליו הברואים פני מגמת ואז מנוחה בא שבת בא וז״ש דקב״ה
 הש ר״ל השורש אל השבה שהוא השבת ענין וזהו מהם שמקוה רצונו וזה

 י והוא אליו ונכספים בו ומתענגים חושקים והענפים הענפים על מאיר
 שאז עולם ברית השבת נק׳ לזה ברית נק׳ ההתקשרות וזה הש״י ואחדות

 ׳ ושכינתי׳ מהברואים הנעלם אלקות נק׳ קב״ה ר״ל ושכינתי׳ דקביה יחודא
 ( המקוה מתעורר שאז השבת ביום הוא שניהם ויחוד בתחתונים השוכן אלקות

 I לשבת וקראת .ח״ני ש״® בתר כס׳ כ״ז .הבריאה בעת שהי׳ כמו חיות
 I אותיות לד׳ רומז ד׳ רחבו רה״י שהוא דהבית בעצם מהשבת יהי׳ שלו העונג פי׳

 אור מושב לבית רומז בשבת הבית שרמייזת המילוי אותיות לי׳ רומז י׳ וגבהו
 תי הוא סביב באמה אלפים שבת • התחום לבית וחוץ ק״ק שהוא ממש הספירות

 וא לתחום חון הם קשין פולחנין וכל דינין וכל רוגזין וכל הקדוש אור רושם חותם
 ככ שהיא שכינה ואור הרקיע זהר אור בתוך קדישא דנהירו ביחודא אשתאר

 5 והשביתה השבת ביום השופע כנ״ל קבה״י מאור ראשו על תפארת כל״ל
 כאילו בלבך ותגיל ותשמח הענג עיקר הוא חסרון מכל המיושבת ודעת מלאכה

־ :בכוונתך בו שתתענג הענג הוא עצמו השבת '

ת [שיי! ב ו ב צ ^ ל  הי ביום כי לכם הוא שבתון שבת שנ׳ הכפוריס ביום ו
 ומ לישראל סלחן אתה כי כד״א לעונותינו סילח אתה

 עוונוי 'ולהתוודות להתפלל כדי הזה ביום לשבות צויתנו ע״כ ישורון לשבעי
ע ע״י שבת שנק' להקב׳ה המענג כל ופי׳ דקב״ה שמא שבת ומהו .לפניך
' ארם של פיי הבל בהיות כי הפרדס כמ״ש גדולה בכוונה שלו ותפלה הורה

 הש ביום והנה תפלתו שיעור תהי׳ נשמתו שיעור כפי א״כ מנשמתו מתאצל
 לע! בתפלתו כח יש א״כ גבוה ממקום יתירה נשמה תוס׳ באדם שיש וביוה״כ

 ז כ׳ז .שבש שנק׳ להקב״ה מענג ומי״ז חול של גס.התפלות ממה ולהעלות
ט ש׳  J ובז׳ פסח של ראשון בי״ע ממלאכה לשבות [רצז] ח ז ו ה ד ג . כ

 ת: לחודש ובא׳ [שח] שבועות, ובחג [שכא] שלו ובח׳ ושיחז סוכות של ובא׳ [ש]
 א אך שלהם מ״ע והיא קודש מקרא שבתון נא׳ וביוה״כשבכ״א [שי] ר״ה שהוא
 1ע מצות אלו ימים ח׳ מן אחד בכל ט .לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל

 תשג ערב עד מערב כתיב דאכולהו וביציאתו בכניסתו הקודש על מחול להוסיןן •
עש אשר חסדך גודל נזכור ולמען [שכה] ' לרשכץ. תרי״ג ממנין שבתכם. :•

ס, והקפתם שכינתך זיו באור עליהם הגנת אשר אבותינו -•מם ס כבודך ענני פ
 הושב בסופות כי דורותיכם ידעו למען ימים שבעת תשבו בסוכות לאמר לויתנו ,

ת א  -ממ בסוכה. לישב אקכ״ו מברך■ בה לישב בסוכה וכשנכנס ישראל בני '
ג. יי רי׳  1P סוכת פריסת מנין טוב שם כתר ובס׳ מצוה. מנך המכה ועשיית, ה

 הבהיר מנץ 'שהוא צפיה ולשון• ברה״ק סוכה שהוא ר״ל צוכה ■כי הוא ־,הפי׳
,•המתגלה ■ ■■ ,■ . ■ ■ . .י■ '■
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מנץ הוא ושלום יצפו אלץ כל ופיני אליו הנשמות ישתוקקו שפי״ז כדי ץזמתגלה
שנק׳ ומנין אחד מנין הכל ושלום שלימות זהו כי ית׳ בבורא הברואים ׳התקשרות

 הנקבים דרך בו השמש אור ומתטצץ נקבים בו שיש סכך כמו הוא סוכה
 ■ לפי לכאו״א מתגלה הש״י של הבהירות כן כמו אור וכוכבי חמה כוכבי כמרז״ל

א .סוכה נק׳ ולזה מזה גדול בניציז ולא׳ קמן בניצוץ לא׳ טרכי  ולבעבור [שכד] י
 הכפוריס ביום וקבלתנו שבים לקבל • פשוטה וימינך חסידותיך גודל ונדע ■נכיר

כ' סליחותינו והרבית וכניחוחיס כאישים שלימה בתשובה  נצחון אותנו הקמעת מ׳
 - בחג לולב ליפול דהוא מלך של שרביפו בידינו ליקח צויתנו כאשר ושמחה יששין

:תרי״ג] [ממנין .כו׳ הדר p פרי הראשון ביום לכס ולקחתם שנא׳ הסוכות

המועדות אתי והמבזה האבד דבר רק המועד בחול מלאכה לעשות ■'כ
ה. לרבינו תרי״ג ממנין לעה״ב, חלק לו אין  להשבית [פ] יג יונ

ח. • בערב שאור תשביתו שנא׳ בלב והשבתה וביטול הבית מן בביגיור תמן ס ־ פ
t : תרי״ג ממנין ׳

ס ר ב פ ״ ־ ברגלים התלויות התורה מן עשה מצות י
ארוץ מצותיך דרך . יום בבל י לקיימן ואפשר

: תרחיב בי בי ל

ל ב •א ד ו ג מ  ואמו אביו מפני לעמוד חכמיך וצוו לב״ו מכבודך חלקת ענותנותך ל
ל וכל .מצוה ענפי .בשליחותם ולרוץ ואם מאב דאתרבו ה

 בד׳ כשיבוא חכם מפני לקום וצוית ליראיך מכבודך חלקת חסדך ומרוב [רנז] ג
מד בלשון לו לדבר והדרת חכמה שקנה זה זקן זקן פני והדרת שנ׳ אמותיו  כ
 ממנוי שנח׳ להדרו מצוה וכן חכם אינו אפי׳ זקן מפני לקום ד וענוה, ואדנות

דאת לי׳ דסמיך שמיס ליראת יזכה אלו במצות והרגיל והדרת תקום שיבה  ו
 שנעשה עקיבא ר׳ ז״ל וטבעש״ט .מצוה ענןז ירושלמי בשם ריפב״א .חאלקיך

 את תירא אלקיך ה׳ את דרש לכך ג״כ הש״י למורא ומקורב מרבנן דחיל ת׳ח
 להם הי׳ שבמדבר ישראל ■ והנה הש״י למורא מביאו ת״ח מורא כי ת״ח לרבות
 ה׳ ליראת ג״כ הם שיזכו היא בנקל א״כ אליו מגשת וייראו שנ׳ מת׳ח •יראה
 לגבי יראה להם שהי׳ מאחר ר״ל זופרתי מלתא יראה משה לגבי אין יובן ובזה
 לקום ה .והבן ה׳ ליראת ג״כ שיזכו היא זופרתי א״כ הת״ח ליראת וזכו משה
.כ״ש לא לפניה עומדים לומדה לפני תורה ספר מפני  להעיד ו .מצוה מנך .

מ ורשב״ץ סמ״ג .האנשים שני ועמדו שנא׳ מעומד  צרת חמלתך ומרוב ז .מ׳
 שנתפלל וע״י חולים ביקור זו בה ילכו שנא׳ חולים לבקר והוא דל אל להשכיל

ד ([תקל]) ח .ע״מ .דוי ערש על תסעדנו אתה לפניך מליו כ  ונרתם שנאהב ו
^ היוצא ללוות צייתנו כמונו ריעינו ונאהב חברינו מל ד ט שנ׳ ל  י שפט .לא תי
\ מזון בלי ופפרנוהו לידינו בא לא רז״ל ופי׳ ראו לא ועירנו הזה הדם ̂את א ל  ו

^ .לויה בלא ופפרטהו דאימהו  ן ענף .ניזוק אינו אמות ד׳ אפי׳ אותו המלוין ו
 1של חסד הוא המתים מם שעושץ חסד חסדים גמילות הוא המת ללות ט .מצוה

ת. י מ  במהישש^י וכסה ושפך שנא׳ ברגל ולא ביד הדס לכסות י ממה. ענך א
א . מצוה ענף .יכסה •  שנא׳ בעמידה ממך ישראל את קדושיך מס כהניך לברך, י
ב מצוה: ענף בעמידה. שיהי׳ מם־ני למשה הלכה תברכו כה ׳ .יראתן תהי׳ ולמען י }
{ יעל , 3 גימל : :
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3 ר4 ד,ברגלים ד״תלויות במ״ע פי׳בנ צו מ

 « מציה מנןז .ויפלל פינחס ויטמד שנא׳ בעמידה לפניך להחפלל מצוה פרט על
̂בה בלבו שבוער מחמת כשכור . האדם פעמים ן״ל 'יםבעש״ש,  גחלה־ אר

מאד. אהבת בלבו שבוער מחמת מאד במהירות התפלה לומר יטל פעמים השם'
V; , ־ ' :מעצמם מפיו יוצאים והתיבות ,

ק ’ ר ם התלויות התורה מן עשה מצות ,י״ג פ ׳; ובכל בתלי
מן. הגוף , , ׳ . בז לדן: כל כעל ששתי עדותיך בדרך ו

ב תקפכ] [(תקפא) א ו ר מ  בראת תוהו ולא עולמך כישוב רצית אשר חסדיך ו
■ וכלה חתן •ושמחה ששון ובראת יצרתו לשבת כ״א י ,

בראתלכטדך והכל וריעות ושלום ואחוה אהבה חדוה דיצה רנה גילה.
 דמות בצלם בצלמו האדם את יצר ואשר בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל שב׳

 יצירך כשמחך אהובים ריעים השמח ושמח עד עדי בנין ממנו לו והתקין תבניתו
 להתייחד החתן שחייב , צוית ע״כ ביתה יחידים מושיב אתה כן מקדם עדן בגן .

 אחת. שנה לביתו יהיה נקי שר לעיר מחוץ יצא שלא .ראשונה שנה כלתו עם
•החינוך וס׳ לרשב״ן תרי״ג ממנין .זמן ובכל מקום בכל ונוהגת אשתו את ישמח . 

 תלוי■ הישיבה וב׳ עשייתה הייט בידים מצות שתי יש סוכה במצות [שכה] ב
 . אשת לחלון ,[תקצס] ג .תרי׳ג ממנין .ימים שבעת תשבו בסוכות שנא׳ ברגלים

רגלו מעל נעלו וחלצה שנא׳ ליבמה רוצה ואינו זרע בלא כשמת האב מן אחיו
^ ■ : תרי״ג ממנין

ק ■ ר ד פ ״ ה. בראש הו/לויות התורה מן עשה מצות י ■ הגוי
■ ליראת לבבי יחד באמתך אהלך דרכך ה׳ הורגי ■

, . :שמך 'את .

ל [כ] א ד ו ג מ ק ישראל עמך ילידי דידי קדשת אשר קדושתך ו ושמת מכ
צוית ע״כ קודש ברית באות חתמת וצאצאימו בשארם חוק

תצוה- זאת בשכר וע״כ ערלתו בשר ימול השמיני וביום שנ׳ בנו את למול לאב
 .תרי״ג ממנין .בבשרינו שמת אשר בריתך למען משחת שארנו ידידות להציל

 נתעלם ג .זכר כל לכם המול שנא׳ למולו ב״ד מל מצוה אביו אותו מל לא ב
ע מל לא ואם עצמו את למול חייב הוא כשיגדל אופו מלו ולא מב״ד  עובר א׳

 ערלתו בשר ימול לא אשר זכר וערל שנא׳ כרת בה שיש מ״ע בבימול יום בכל
 יליד ,ימול המול שנא׳ עבדיו למול הרב על מ״ע ד .מצוה ענף ,כו׳ ונכרתה

ף. ומקנת בית ס מ. כ מ: שנתגיירו. הגרים למול ב״ד על מצוה ה ע״ ע״
 קדשתנר ע״כ כו׳ קדוש כי תהיו קדושים ואמרת קדשתנו אשר ולבעבור [תקנ״ב] ו

את אלא לנו התרת ולא הארוסות גם לנו ואסרת העריות על וצויתנו במטתיך
או בשער או בכסף אשה לקדש צויתנו ע״כ וקדושין חופה ע׳י לנו ענשואות

 ביעל תחלה שיקדשנה בלי אשה שנשא ומי ובעלה אשה איש כי.יקח שנ׳ בביאה ־
. עשה מצות ו ושמרו אחרינו, בנינו את נצוה אשר ולמען [א] ז תרי״ג. ממנין ז
p7* נקדיש' קדושתך נצחים ולנצח גדלך נגיד ודור ולדור ומשפע צדקה לעשות ה׳
חובתו ידי .יצא לא ומתו בנים לו היו ורבו פרו שנא׳ ולרבות לפרות מ״ע י'#רב
תו’t יצא ובת בן הבנים הניחו אבל ב ממני[ מהבן. ■ והבת מהבת הבן אפי׳ חו

' «רי״ו ׳־■■״̂ י ■’ , ■

M ■
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ג.  פשה ומצות ככימול מל״ת זו יגרע ועונתה'לא שנא׳ עונתו לקיים ח תריי
ג מו׳ המ״מ הרב ובשם .תרי״ג,לסח״ק ממנין .אשתו את ושמת שנא׳ לקיימה  די

 : עצמו החשיב לא כזבוב שאפי׳ זבובים גירש רבת .וזהו אין צ׳ל הזווג נשעת ח״ל
■ יהרהר ולא ה׳ מצות שהם רק בלבד התפילין את שאוהב כמו אשתו א^ דאהכ

 ואם לעה״ב לזכות הבורא עבודת בשביל . אשה לאדם צריך בעה״ז כי גשמי לתענוג >
 אם כי התאוות אותן וימאס מזה גדול שעות יש אחרי׳ ויהרהר עסקיו יניח

 דם האם מזרע הוא והאודם האב מזרע הוא הלובן הלא יחשוב נאה אשה רואה
 הנאות רק המאכל ימאס • המאכל אצל יניח ואם ומאוסים סרוחים שהם עכור

 עילאה מאי׳ נמשך האם וזרע האהבה עולם עילאה׳ מאבא נמשך האב שזרע , ■
 וכשתאב ב״ה הבורא ויראת באהבה לדבק מוטב שלה היופי וזהו היראה עולם

 ומכעש״ם . בהקב״ה א״ע שידבק ומומב לקטנות הכל דבוק א״כ גשמי לתענוג '
 זה לה מנין במחשבתו יחשוב . יפה אשה על פתאום בפתע הסתכל אם ז״ל

 ע״כ זה לה מנין א״כ הפנים זה עוד לה הי׳ לא מתה היתה אם הלא היופי
 שורש נמצא והאדמימות היופי כח נותן,לה הוא בה המתפשט אלקי מכת בא זה

 , ועקרא בשרשא להתדבק .לי טוב החלק אחר למשוך לי ולמה אלקי כח הוא היופי
 שנ׳ לוסתה - סמוך מאשתו שיפרוש עשה מצות ט .היפיים כל ששם עלמין דכל

עם משמש היה י ;לסמ״ק מרי״ג ממנין . מטומאתם ישראל בני את והזרתם
 לפרוש או להתנועע לו ואסור לו לומר. חייבת נדה שפירסה והרגישה הטהורה ■

: עליו נדתה ותהי שנא׳ שבנדה מ״ט היא וזו האבר שימות עד ימתין אלא בקישוי
:ורשכץ לסמ״ק תרי״ג ממנין עליו. תהא נדתה בשעת אפי׳

א ל [תקעט] י ^ , מי ל  מצוה ע״כ אחרינו המיוחס ולזרעינו לאלקיס לנו תהיה ו
 ערוה דבר בה נמצא אם עליה מלבוא מאשתו לפרוש לאיש

 אם וכן בידה ונתן כריתות ספר לה וכתב דבר ערות בה מצא כי שנא׳ זנות של .
 משה כדת בגט אלא אותה יוציא שלא מצווה הוא סיבה איזה על אותה מגרש

ב .תרי״ג ממנין .וישראל  ולא נדח ממך נדח יהי׳ לבלי רחמיך ומרוב [תקצח] י
 בלא שמת האב מן אחיו אשת ליבם צוית ע״כ עמך מישראל איש שם ימחה

 עליה■ יבוא יבמה לו אין ובן מהם אחד ומת יחדו אחים ישבו כי שנא׳ בנים .
 להיותינו שנזכה כדי ,אהבתנו אשר אהבתך ומרוב■ יג .תרי״ג ממנין .דבמה .

 לך במותר עצמך קדש וארז״ל קדושים להיות צויתנו ע״כ עד עדי בך דבוקים
 ממנין . מצותיך לקיום הצורך כפי אלא ומשגל ודיבור ושתיה באכילה להרבות שלא

ד .גבירול בן ור״ש לגאון מד״ג  אהרן בני כהניך את שקדשת קדושתך ומגולל י
 יהיו קדושים שנא׳ חללה זונה מגרושה הכהנים שיפרשו צוית ע״כ קדושך עם

 , יבמתו על הנא טו לרשב״א. תרי״ג ממנין .יקחו לא כו׳ זונה• אשה לאלקיהס
 - הבא ולאו צרתה על ולא עלי׳ עלי׳ יבוא יבמה שנא׳ בעשה עלי׳ קיימא צרתה

ש״ט לרשכ״ן. תרי״ג ממנין עשה. עשה מכלל ; מנע  והדיבור אשתו הוא ורוח ו
;בדיטררז׳ שפגם דהיינו ■כנגדו זכה לא עזר זכה אשתו נק׳ שבפה' זיווג ג״כ הוא ,•
ם. ראה וע״פ עליו. המדברים שונאים אנשים ממנו נעשו וכיוצא לה״ר כגון ■ חיי ' 

חיים. ראה גשמיים ועסקים ודבורים סיפורים שהס האשה עס דאפי׳ האשה מס
פי׳ • ■ ,־ , ״, J ' . ג בקדושה ושיהיו הדבורים להעלות ,

■ל \

־■ ולמעןו.'
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ס ר , בלב התלויות התורה מן תעשה ׳לא מצות ט״ו פ
; תמים י לבי יהי .יום בכל לשמרן ואפשר , , .

ק בחוקיך ’ ,־ מ י • : אבוש לא ל

ל [ני] א ע מ ל  אתה קדיש כי ונדט שמך את וליראה לאהבה לבבינו נייחד ו
 להעלות שלא הזהרתנו ע״כ מבלעדיך אלוה ואין שמך ונורא

 י ממנין .פני על אחרים אלמיס לך יהי׳ לא שנא׳ לבדו הש׳י זולת שיש לב על
 דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשטתי לא כי ומריב״ש ורשכ״ן ורמב״ן לרמב״ם הרי״ג
 ממוצע דבר יש ולא עע״ז הוא מיד מהש׳י א״ע מפריד האדם כאשר כי דרכי

 ע־שה כאילי חשוב עבירה עבר ולא ישב הגמרא אמר מ״מ ועבדתם וסרתם וזה
 בו מקמרג שהיצה״ר כשכלי להבין האדם וצריך .דרכי דרכיכם ולא וזהו מצוה
 גדול דבר שעה באותה יגרום היצה״ר על ויתגבר בדעתו חכם וכשיהי׳ מאד

 אתכפייא סע״א יצה״ר האי כד ימיר דקנ״ה יקרא דא בזהר כדאיתא למעלה
ה בשביל ד ג ב : ה י נ ח ל ו  ולא נחמוד שלא לזכותינו שרצית ולבעבור [לח] פ
ע״כ ורהביו העולם חמדת ולא ועבודתך אהבתך ותשוקת דביקות אם כי נפאוה

א׳א ובין לרעך אשר וכל רעך בית תתאוה ולא רעך אשת מחמוד לא הזהרמנו
 והפציר/ מעשה עשה אא״כ עבר לא תחמוד ולא אלו לאוין ב׳ איכא אקרקעות בין

 להשתדל בלבו משגמר מיד עבר מתאוה לא אבל בע״כ לי שמכר עד בחבירו
ע*ניו נתן אם איש באשת וכן בלב אלא תאוה דאין עבר מיד לקנותו עוז בכל

 בלט ומשגמר תחמוד׳ לא על עבר הוא ולקחה בעלה שגרשה עד בתחבולות והשתדל
 ומגעש״ט לרשב״ן תרי׳ג ממנין .תתאוה לא על עבר הזאת החועבה לעשות

עצמו 7להפר כדי כלל בהם יסתכל ולא העה״ז בעניני כלל יחשוב ולא ז״ל
ולידי זכירה לידי מביאה ראי׳ וארז״ל עצמו מגשם בעה״ז בהסתכלותו כי מגשמיות

׳ שהוא ויחשוב נחמד הוא הראי׳ שמחמת למראה נחמד הדעת בעץ וכתיב תאוה
 משכא צרעת שהוא הממונך *גופו תאוות על כלל ישגיח לא וכן העליון עולם מבני

 דברים תמיד וידבר עני שהוא ויחשוב דמסכנא רעותא דעביד בזהר ואיתא דחויא
 התאוה ויבזה ממחשבתו ירחק עה״ז תאוות לו יבוא ואס עני כמו ותחנונים רכים

 ושלא יכניעם ובזה ותאוותו יצה״ר על יצ״ע וירגיז בעיניו ומאוס שנאוי שיהי׳ עד
במה מאד ישמח אדרבא אלא עוה״ז תאוות לו יהי׳ כשלא כלל עצבות לו יהי׳

הדביקות הוא לזה הגורם ודבר ית׳ הבורא כבוד לשם תאיותו להכניע זוכה שהוא
 שערוד אלו בדברים לחשוב פנאי לו אין הדביקות מרדות שמחמת תדיר בהש״י
 יאמר אזי עבירה לאיזה מתאווה פתאום ואם ית׳ ט למעלה עצמו לדבק תמיד

 ואם ממנו מלך ואז ורחימו בדחילו ונקודות בעעמיס ההיא העבירה של הפסוקים
 כי הש״י אהבת שהוא שורשה אל אותה יביא ניאוך כגון רעה באהבה מחשב הי׳

בו יאמר ,  .ובזה המנופת מקום אל המחשבה מעולם חלק שלקחתי עשיתי מה ^
 ., אהבה עולם אל תבוא ואח״כ אין למדת המחשבה זאת ויביא לעפר עד ויבוא יוכנע
 לאהוב יש כמה סרוחה מפה שהוא אשה כגון כזה הדבר את אוהב אני אם בזכרו

 הפנים זה עוד לה הי׳ לא מתה היתה אס הלא היופי זה לה מנין כי הש״ו את.
 ועקרא בשרשא להתדבק לי ,סוב החלק אחר למשוך ול״ל אלקי מכח בא זה ע״כ
 ובכל הבנין ימי ז׳ וזהו ולא'יותר ז׳,מחשבות ריש היפוים יכל ששם עלמין דכל

 ובקר, חצונה מחשבה שחשב תערובות לשון ערב ,ובקר ערב ורע מוב, אחת.יש,
פ דהייט החשך מן .לאור ויתרון תועלת ויש הש״י את שמבקר בקרת ■לשון »  מ

\ ̂ ■ , , • : , ■ - . יתרון • , • י
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מצר. הצדיק , מעלת וניכר , הטפש מצד, .החכם וכן החשך מצד ניכר האור 'יתרון ;
נטשה א״כ השכחה' מכח טדט הדטת ומטלח ויסירין הנגט מכח והחטטג הל־שט

יש כי אפס שם בטצמו הוא אז למטלה דבר המושיט האדם יד כמו לזה כסא ■זה :
נכנם הוא היצה״ר את ונצח שגבר מה על לו שיש כו׳ התענוג כי ט' הבדלה ,
:וכו׳ הבדלה בסוד למטה יורד והשאר באחדות י יי

 ואת השמים את עשית אתה כי אלקינו ה׳ כמוך אין כי נדע ולמען י
לשכוח שלא הזהרתנו ע״כ מולם את מחיה ואתה צבאם וכל הארץ ־■ •
 אדם .וחייב אלקיך ה׳ את תשכח פן לך השחר שנא׳ והנורא הנכבד שמך את

 וקישוט והצניעות היראה כגון ית׳ אותו הזכירה המחייבות הנהיות יתמיד לקנות
 י״ב לו יש והשם .ישראל זרע כל ויתהללו יצדקו בה׳ שג׳ המדות ותיקון המחשבות

 נשכחהו שלא וצוה דלילה וי״ב דיום שעות י״ב בהם עולמו מנהיג והש״י צירופים
 בכל ז׳ל ומבעש״ט לפניו עמדתי אשר ה׳ חי כמ״ש לפניו שנעמוד אלא שעה בשום
 ■ע״כ והצורה הנוי להם בא ׳מנין כי בדצח״ח ואפי׳ ממעל חלוק חיות יש מקום

 ממעל אלוק חלק והוא מהם והחיוני הרוחני הוא והצורה והנוי הפסולת הוא החומר
 בעבור הסתכלות אלא שלו הסתכלות ואין במסריה מסתכל נמצא כך תסתכל ואם
ס  בצדק אני וז״ש אדבר בחלום בו שנ׳ הנבואה למדריגת לטא יוכל ועייז ב״ה א׳
כי ומ׳ט שבכ״ד ורוחניות פנימיותיך לילה בחזיון פניך אחזה צדקתי • ע״י פי׳

על לא תמיד מסתכל אני זה על החיונית הצורה תמונתך בהקיץ אשבעה
 אצלו שהיא בשכינה מסתכל כן גשמיים דברים על שמסתכל כמו ויחשוב גשמיותיו

עגולים רקיעים כמה עוד שיש להבחין יכול היא ופעמים בקטנות. עבודה וזהו
א״ס ,שהוא’ ית׳ הבורא נגד כאין העולם וכל הקשנה הארץ בנקודת עומד והוא
 בשכלו כך מבין שהוא ואע״פ העולמות לברו^ מקום בעצמו ופנה צמצום עשה והוא
 את שרואה לי נראה ה׳ מרחוק זהו העליונים לעולמות לעלות יכול אינו מ״מ
 ועולה גדול בכת עצמו מחזיק הוא בגדולתו עומד כשהוא אבל מרחוק הש*י

 והאופרם מהמלאכים למעלה’ ועולה א׳ בפעם הרקיעים כל ובוקע במחשבתו
 באמונה ויאמין ויחשוב בשמחה תמיד ויהי׳ שלימה. עטדה וזהו והכסאות והשרפים

 מסתכל והבורא ית׳ הבורא על מסתכל וי:וא אותו ושומרת אצלו שהשכינה שלימה
 העולמות כל מחדב ריצה הוא אם רוצה שהוא מה כל לעשות יכול ית׳ והטרא ט

 שיש והדינים הטובות כל מושרשים יה׳ זבו א׳ ברגע אותם ובורא א׳ ■ברגע
 הדבק גם .ממנו רק ומתיירא בוטח אני ואין וחיותו שפעו יש שבכ״ד בעולם

 לחשוב במחשבתו תמיד להיות אפשר זה כי פי׳ באותיות במלבושיו פי׳ במדות־ו
 באות( יחשוב ב״א עם כשמדבר ואפי׳ ית׳ לבושו היא והתורה התורה באותיות

 לצורך עבודה שתהי׳ וצריך התורה אותיות מהקב״ה ג״כ הם כי ההם הדיבורים
א כוונת ולא לבד גטה  רק, עצמו לכוונת תהי׳ לא המטע מן המעט אפי׳ ד
 תיכן» א׳ ברגע ואח״כ השכינה עם גדול בדביקות בקטנות כשיהי׳ .לש״ש כילו

 ואם הוא שם מחשב שאדם שכמו העליונים בעולמות הוא העליון בעולם כשיחשוב
 הדיטר שעולם' בדיטר אדם יחשוב .כלל בו מחשב הי׳ לא העליון בעולם הי׳ לא

 בה' שהוא בה׳בראם כדאיתא העולמות כל נבראו שט כזה גדול מולם ט מדבר
ת׳. בתפארתו יחשוב וע׳״ז הפה מוצאות  והוא מהדיטר הוא חיות.העולמות כל י

 .בס׳ כדאיתא בפיו בדיבורו ושורה מצמצמת שכינה, וכביכול היראה עולם הוא
 אורות ,ועוד המחשבה עולם הוא מה כך הוא. הדיבור ואם בפה קבען יצירה

■ ,מצוחצחות ׳■ . .

•.זיייך•
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ס אשר מצוחצחות ׳  מולם צמצום זה כי י בלט יאמר לחשוב כשיתחיל וחקר. א׳
י ' :לפניו לכייש ראוי כזה גדול טולס ובינה חכמה מדת במוח המחשבה 1,־:

. ה י ב ט ו ר מ  ט׳י טד טדי וקיימים חיים להיותינו לזכותינו רצית אשר חסדיך ו
' קדשך טס טל כבודך בטנן נגלית אתה סיני הר טל תירתך מתן י . י - י :.■
מן לדבר ■ את ותשמיטס טוהר בטרפלי טליהס ונגלית קולך השמטתם השמים טמס.

כ אש מלהבי קדשך ודברות קולך הוד ט״  סיני הר מטמד לשכוח שלא הזהרתט .
t)v טיניך ראו אשר הדברים .את תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר שנא׳

ז״ל םריכ״ש וצמאה תרי״ג. ממנין רמב״ן v בחורב אלקיך ה׳ לפני טמדת אשר :
 ראו אשר הדברים לשכוח שלא וטיקר תמה טבודה י, ית׳ בטבודתו תמים להיות

תמיד א״ט ולראות מטט הן רב הן מוסר שיטור יום בכל ללמוד וטיקר טיניך •
w א*ט להדבק ; t o ,א .י ישרות. והנהגות טובות השוכת אלו לאוין ב׳ בכלל גם י
■ ̂שישב, טד ■מלבבך יסורו ופן ת״ל משנתו לגליו תקפה אפי׳ יכול ממשנתו א׳, דבר :

 . וסמ״ג יונה רבינו תמיד. בה הוגה ואינו החןרה מן בסל שהוא ט״י מלבו זיסירם ■
משל מ״ז ממטט וזה גדולה ובשמחה בכח יהי׳ הלימוד ומגעש״ם .מצוה 1טנן

בכפור■ לטמוד הנהרות יכולים אפ״ה קטנים הם ואח״כ גדול גלוד יש אם לכפור ;
 ;שלא. מוכח חזק ואינו קטנים שהגלוד רואים אנו אם אבל חזק והוא טליו ולטבור ,

; בודאי טובד אינו ופטם טובד פטם שאדם- רואים אנו כן מקודם חזק גלוד הי׳ ;
בד אז כראוי טובד הי׳ א׳ פטם שאם כראוי טדיין טבד שלא ; ־ טו  וכן, תמיד הי׳.
ק כאן , ט תו' היתה ■לחכמתו קודמת חטאו יראת הי׳ דאם הלימוד שכחת כ מ חכ

 אין ואז לחכמתו קודמת חטאו יראת הי׳ לא ודאי אלא שוכח הי׳ שלא מתקיימת ,.׳
לשמה. שלא הי׳ שהלימוד מפני. תלמודו ' שכח ט״כ מתקיימת חכמתו

ב • שמך, ויתקדש שיתגדל שנזכה ״תמיד ורצונינו אהבתך דביקות ומגודל [תרה] י
ה׳ ט״כ תכלה, כעשן כולה הרשטה וכל בטולמך ; ,מלך וכן,אתה אשנא משנאיך'
מר ■ ; שלא והזהרתנו שונאינו ושונא בצבאותינו ויוצא נקמתינו ונוקם ריבט את רב ג

ממנו. ננקם כח לט וכשיהי׳ תשכח לא שנא׳ לנו,טמלק שעשה הרע לשכוח ,;
ג. ממנין רשב״ן סמ״ג רמב״ם ■ ש״ט , ■ ובם תרי׳  כשהצדיק.מתפלל טנין כתר

■לעצמו ועשה קטן שהוא המלך לבן מלה״ד נענה ואינו שבעוה״ז הזיקו טל וצועק׳ ,
 בקובלנא אביו אצל התינוק ובא אותו. וסתר א׳ אדם ובא מקיסמין קטן ;;,בית
 -.בנין שסתר האדם מזה תיכך להנקם ענהו ולא מצחק הי׳ ואביו rט ובכה רבה
» שמחמת מוכן והנמשל גדולים פלסרין לו לבנות המלך במחשבת כי זה גרוע ה ■ א

 שיע מלכיות ושעבוד הצער על משגיח -איט לכן עה״ב שינחילו ייודע להצדיק ה׳
 לעה״ב ,שינחילהו אגרא צערא לפום .הצער זה ע׳י שהרי' ןנעה״ז להצדיק

ג  זכור הזהרתנו ע״כ ולהכלם ולבוש. מעשיט ונזכור פנינו יראתך,על תהי׳ ולמען י
כדי מרים מעשה .לשכוח שלא יד,־ ̂ תרי״ג ממנין הקצפת. אשר את תשכח י,אל

ו . מלה״ר שנזהר ", מעפר יסודו אדם כי, חייט מה אנו מה כי נדע ולבעבור ט
יפן. שנ׳ להתגאות .שלא הזהרתנו ע״כ וקיס' חי מלך הוא ואתה ודם בשר והוא ^

ה״' תועבת דכתיכ הא זוטר מי כמח״ל בי׳ דאית מאן וכשמתא לבבך ורם תאכל
 לו וטבד' נקלה טוב ז״ל ומהריב״ש תרי״ג. ממנץ וסמ״ק סמ״ג לב. כל.גבה י
יבעצמוי' יודע ,הוא אם רק הבורא ■ לעבודת סימן אין כי ■לחם וחסר ממתכבד :

א . ואז במדרעה . הוא .אז עצמו בעיני הוא,׳■ נקלה . כי , יתברך■- לו טבד ס
■ ־ כתרש״פז • 'ובספר השפט דהיינו , לחם וחסר. טצמו : בעיני ממתכבד ■
. ' כשמחענה ■ . , , ׳ ׳ ., ;

V י



W י, ־, # י ..'i

ר ה . בלב התלויות במל״ת פט״ונ ו צ ■■39 כ מ

בלבו שיאמר קשנה אפי׳ פני* לו ויהי׳ לשבת משבת אפי׳ אדם כשמתענה
ע שמינה גדול דבר שמשה ■ לסנו״א בא התפנית זה בזה מאד ויזדכך הרבה כ״כ א׳

 בתמידות■ שפטדתס המלאכים טבודת נגד נחשבים ממשי מה בלבו יחשוב רק׳
למפר: וסופי סרוחה מפה ואני להש״י

א מז : ל  טנןן• מיני. רמו ולא לבי גבה לא ה׳ שנא׳ ממנו קנון טל לבבו ירום ו
 כמס יתגאה ולא גאוה ללמוד צריך האדם ש״ט בתר ובס׳ .מצוה

 דץ■ יש ית׳ אצלו גם כי המדות בכל שלם צ״ל אדם כי המרות כל וכן יכטוס ולא
 ישכנתי- שנא׳ בתחתונים דירה לך להיות שנתאוית מליט רחמיך ומרוב יז .ורחמים
 נפשו מורך כי לכטוס שלא הזהרתט ט״כ בו מלך ותרומת טמו אלקיו ה׳ בתוכם

ר. אל בן■ יהי׳ לא וז״ש טמ״ז וכאלו באפו  שויתי ז״ל ומהריב״ש . 'מצוה מנך ז
 בין אצלו שוה הכל יהי׳ המאורט דבר בכל השתוות לשין שויתי תמיד לנגד ה׳

 האכילות בכל וכן דברים שאר בכל וכן אותו מבזים ^ אותו שמשבחים במנין
היצה״ר שהוסר כיון בטיניו ישוה הכל דברים שאר שאוכל כין מטדניס שאוכל בין

הגק ואסבמיניו ית׳ מאתו הוא זה הלא יאמר לו שיארט דבר וכל וכל מכל ממנו
 ולא .מאד גדולה מדריגה וזה חילוק אין טצמו מצד אבל לש״ש כוונתו וכל וכו׳ ,

 .דטלמא במילי אפי׳ כשינצחך , כ״א תצמטר ולא היצה״ר בנצחך כ״א תשמח
ח  ומטיב־ מוב כי בך ולבטוח שלימה *אמונה p שנאמין שרצית ומחמת [תכד] י

 ואראה מטש״ט אטשה יאמר שלא כלומר ה׳ את תנסו לא הזהרתנו ט״כ אתה
 .בזאת נא ובחנוני המטשר את והביאו שנא׳ שרי «?מפשר רק סובה לי יגיט אס

 בכל■ ר״ל לאלקיס לי ה׳ והי׳ ז״ל ומהריב״ש תרי״ג. ממנין ורשכ״ן סמ״ג רמב״ם
 יחשוב־ רט איזה ח״ו לו יארט כאשר ומצות לתורה רט הן טוב הן דטהו דרכיך
 אולי כי לדאוג לו יש טוב הדרך טל אך הצדיק אך טוט לכפר הוא בוודאי
 מדה״ד הוא אולי מדה׳ר הוי׳ שהוא לאלקים לי ה׳ והי׳ וזהו מזכיותיו לו מנכין
 בזהשהואפושת יחשוב שימשה דבר ובכל בתמידות. זכיות להוסיך וצריך אלקיס שהוא
 הטטג לו שיהי׳ טושה אם אפי׳ מטט אפי׳ פצמו לצורך ולא ית׳ לבוראו רוח נחת

ט .טצמו לצורך זהו בפבודתו  אחד כל את אוהב שאתה אהבתך ומגודל [רלח] י
 הזהרתנר ט״כ קדוש וגוי סגולה פם כהניס ממלכת אותם קראת דט״כ ישראל מטמך

 וגרמת ורכילות לה״ר רבים פשטיס מטוללת השנאה כי בלבק־ אחיך את תשנא לא
 יונה־ רבינו .באיבה ימים ג׳ טמו דיבר שלא כל שונא איזהו וארז״ל לחבירו נזקים
 מתדבק הוא שם חושב הוא שאדם שבכ״מ כש״ט ובס׳ .תרי״ג ממנין

 ובוטח־ מחשב וכשהוא קנאה' או בשנאה וכן בדין מתדבק הוא בדין מחשב ואס
 ■ בשם כולו א״ט יטמין ותמיד יסובבנהו והחסד נשמתו ידבק שם אהבה שנק׳ בחסד

ש״ט טור ,יתטלה  רוצם ואם הקב״ה את ישבח לשבח אדם רוצה אם ז״ל מהנע
 שנפרד־ ומגנה המבזה משא״כ ומכובד באחדות מודה שהמשבח א״ט מגנה לגנות

א כ .מהאחדות  . יונה רביט .בלב אפי׳ תטור ולא תקום לא רמב] [רמא נ
ב .תרי״ג ממנין .כו*■ ש'יTזכדפ  והרהור במחשבה ט״ז אחר לפגוח שלא [ריג] כ
 שלא [תקיט] כנ .תרי״ג ממנץ סמ״ק סמ״ג רמב״ס .האלילים אל תפנו אל שנא׳
 בפרס ומפורש ממנו תגור לא הנביא דברו בזדון שנא׳ שקר נביא מדברי לגור

ה , תו להסבירם ישראל את המייראים טכו״ם מן לגור שלא בזה״ז גם נוהג ח  מאמונ
ד .סמ״ק \  רט ולהאמין לקבל שלא סהיר תקבל לא ותרגומו שוא שמט תשא לא נ

לחו^. ,לו יש פלוני. את, או להרגך רוצה פלוני לו אמרו אם חבירו.מ״מ «ל
, ולהזהיר v י•■־׳ י . , ־■ ; ■ . . . ■ י .׳
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. ממנין ולהשמר\סמ״ג ולהזהיר ;: . ג ״ ד  לשחוט שלא [עד] שיא שמע חשא לא גם פ
 מלבו הדיבור שירחיק ושמע שגג ואם - חבירו שבא קודם אחד בע״ר דברי הדיין

׳ , לפניו: שוים .יהיו שניהם לפניו ובבואם כלל יאמין ולא \
 ' , ' ■ \ ׳

. א ל ש א ת ב מצוה. ענן! בצדקתי. בלבבך תאמר אל שנא׳ בעיניו צדיק להיות ^׳
עובד שהוא מחברו גלול שהיא בלבו יאמר ואל ז״ל ומהריב״ש \

ת קו בי ד ב  לחברו נתן לא והש״י ית׳ עבודתו ל;ודך שנבראו הנבראים כשאר שהוא \
 להטרא עובד שהתולעת מהתולעת יותר חשוב הוא ובמה, שכל לו שנתן כמו שכל -

ואס א'ש ולא תולעת ואנכי כמ׳ש ותולעה רמה ג״כ והאדם וכמו שכלו בכל ית׳ '
מתולעת אפי׳ וא״כ תולעת כמו רק לעבדו יכול הי׳ לא שכל הש״י לו נתן לא - : \

 הם קטנים בריות ושארי תילעת .שהוא ויחשוב אדם מבני. כ״ש במעלה חשוב .-אינו
להס' שנתן מה רק יכולת להם וא־ן נבראים שכולם■ בעולם חברים כמו ״■חשוביס .
 וגאוה גדלות בו שיש אע״פ האדם במחשבת תמיד יהי׳ זה ודבר ית׳ הבורא •

 ולפי ונחמד ונעים וירא וצדיק טובות מדות ובטל ויחסן גדול למדן שהוא לו ונדמה
גאוה לבעל יחזיקהו שלא רק אדם לשום ולפנות להתחבר שלא ראוי הי׳ •יועלתו

שואל ה׳ מה ישראל ועתה וז״ש עניו עצמו עושה ע״כ עניו להיות שמצוה וסובר ■ ..
פסולה מנוה שהוא פי' ראומה ושמה ופילגשו אבל מה במדריגת שתהי׳ ■מעמך '

 אלא זה יבחין ולא אותו טובח היצה״ר עי״ז טבח את ותלד ענוותו פ׳י ומתגאה . .
 ושפלותו בראשית יוצר גדולת שיכיר ע״י האמתית הכניעה בתכלית עצמו -השירגיל

 יתברך הטרא את תמיד עובד כשאדם תמיד מהש׳י ויראה פחד מלא לט יהי׳ ואז ,
 העושה כי הולך אתה ולאן באת מאין ומהבעש״ט כו׳ להתגאות פנאי אין רגע -בכל

 התפארות שוס בלט יכנוס לא בכוונה והתפלל הרבה תורה למד או גדולה מצוה
א זאת עשה שהוא, י  גורם לאו ובאם זאת עשתה היא אדרי מן אני שנק׳ מל' כ׳

 באת אז אין שהוא כשחושב פי׳ מאין וז׳ש אן ונשאר אני מן י׳ שמסתלק -ח׳ו
ומתרחק: הולך אתה ולאן הש׳י. לעבודת ׳ ■

ם -כר ■׳ כ פ ר ט  ומהריב״ש מצוה. ענן! סמ״ק תוכחה. מלשמוע תקשו לא ו
מאד לדבורו ידביק אזי ורחימו בדחילו דורש אחד כששומע ^

ולמען [תעח] כז .מחשבה אצלו נעשה דבורו כי המוכיח עם עמו אחדות .״ויהי׳
כל עם צדקות עושה שאתה כשם מדותיך יושר אל לבנו וטוב דרכינו כדמה ,

לפיק האכזריות מדת מנפשותינו לעקור הזהרתנו ע״כ וחסד בנדבה ורוח ״בשר ;;
אכזר ולבו שיתן אפשר שהי׳ לפי צדקה מליתן ידך את 'תקפוץ לא שצוה אע״פ ;
יונה רבינו ברחמנות. תתן אלא לבבך את תאמן לא וצוה חזר לפיכך העני טל ,

ח תרי״ג. ממנין רשב״ן רמב״ן .סמ*ג י  מצוה בחוניך בני בניך שאנחנו ומפני כ
אתה טובך ובמדת וברחמים ובחסד בחן שאתה כשם בדרכיך להדמות לנו ;
 מנפשותינו לעקור הזהרתנו ע״צ בריותיך טם להיטיב ומרבה מרובה מתנה .<ותן •

וצא שנא׳ עין וטוב לב ובנדיבות בריבוי הצדקה ליתן אלא העין צרות מדת ,,
 חסד בה׳ והטטח כש״ט ובס׳ .תרי״ג ממנין .לו בתתך לבבך ־ירע .

 אז יעני ושלא ומהעונש ממדה״ד תמיד מתיירא שהוא להיפך וכשהוא יסובבנהו •
 להם אביא ומגורתס כמ״ש רעה לו תבוא שלא וח״ו בדינים עצמו מתדבק ;הוא :

מ כי ב ש ט .כו׳ מתדבק הוא חושב שאדם /' ר כי ולבעבור [שפז] י נ ת ס נ ץ'  א
 איש מעללי ויצרי ותחבולותיו אדם מחשביה ממך נעלם דבר ואין מיניך ,מנגד ,

, ע״כ , . : ' , י’ י
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 ממכירה קשין מבירה הרהורי ט לבבכם אחרי המורו• ולא הזהרתגו מ״כ
 משגיח׳ והוא 'אדוניך אל-תמרה1 פניו יטיז א־ך ולב כליוח רואה שהש״י ואחי

ק סמ״ק יונה רבינו רמב״ס .בך מ  ־■ מ״ז לו כשנופלת ומהריב״ש .חרי״ג מ
 רבה בבושה ההיכל לחוך וישוב המלך מהיכל אותו דחפו כי מאד יתבושש אזי

 בהתיבה אני ואין בהתיבה באת וממט אומר הקב״ה ט ויחשוב גדולה והכנמה
 רז״ל פי׳ רט דבר מכל ונשמרת ־ ר .אחרים בדברים משומנות מחשבתו כי

 ■ כדי מהרהר שאינו ואמ״פ בלילה טומאה לידי ויבוא ביום אדם יהרהר שלא
 למנוע, שיש בטנם ממלא וצפונך ומהריב״ש .תרי״ג ממנין יונה, רבינו למשות.

 • מסתכל שהוא בנשים להסתכל ומכ״ש הטובים הגשמיים בדברים חלהםתכל
 ההרהור ומזה ע״ז כעובד וזהו עצמו את עובד הראי׳ בזו ונמצא חמדתו בעבור

 מה וצפונך וזהו ממנו ונתעברו בקליפה כת ונותן בלילה עבירה ח״ו לו בא
 ובזה• בעבורך אלא מסתכל שאינו ביפי׳ אשה על דהיינו בעבורך צופה שאתה
 ־ וגס .כו׳ לעולליהם יתרם והניחו בהם הוא הכת ועיקר בהם כת נותן הראי׳

 האדם נולד מכחה כי גדולה תאיה זו לעטרה יש מה מפני אמר ע״ה ריב״ש
 ,מטיפה הם תעטגים וכל דבריו ושאר מאכילתו מסתמא תענוג לו שיש והאדם
 ' החיים חי שהוא בהקב״ה א״ע שידבק ומוטב לקטנות הכל דבוק הוא א״כ ההיא

: ; היפוייס וכל התענוגים ותענוג

אין־ ומישיע בצבאותינו ויוצא מלחמה וגבור עזוז אלקינו ה׳ שאתה לא
 כי גו׳ האלה הגוים רבים בלבבך תאמר כי הזהרתנו פ״כ בלחך

 ^בזט הוזהרנו מהם תירא לא מוזך רב עם ורכב סוס וראית למלחמה מצא
 ה׳. יקוה.ישועות אלא הרחמים מן יתייאש לא קרובה הצרה האדם יראה שאפי׳
 פחד לו שיש■ דבר אדם רואה ואם דל ומהריב״ש מצוה. ענך יונה רבינו
 בדבר י מתלבש הטרא יח׳ שהוא אלא זה דבר בפני לירא לי מה יאמר ממנו

״ משורש כ״א מהם תירא לא וז״ש בעצמו ית׳ ממנו לירא לי יש כמה זה ה א ר  הי
 חיל ,לאיש מלה״ד אלקים לעוררו,ליראת כרי הוא לאדם הבאה חצונית יראה
א מהשליח לירא אין ובפחד גדול בכעס והוא לאדם לקרוא מהמלך שלוח  ט
 כדי הוא הבאיז־ הנ״ל חצונית אהבה וכן ולרצותו לפייסו להמלך ילך מיכה

 ז אהבה בתנועת לאדם שלוח מהמלך איש בא לפעמים מלה״ד ה׳ לאהבת לעור־רו
 להשתעשע לי מה אומר והחכם השליח עם ומשתעשע מתענג טיפש שהוא ומי
 אלקיך ה׳ עם תהי׳ תמים זז״ש מלך של האהבה לשורש אלך השליח עם

אהבה הן רחוק כ״ד להטלוח לרמוז מהאלף רחוקה התיו דלכאורה גדולה והתיו
:עולם של לאלופו הרומז האלוף אל גשמי ותענוג שמחה או יראה הן ,

לב א [תסו] ' ־ ממנין יונה רבינו המשפע, בעת איש מפני תגורו ^י ג. ״ רי  ת
ה. ולא בלב לא לעס״ם תחנם ולא [תכו] לג פ רמב״ס.״. ב

ל זמהריב״ש ד טממין. ז׳ ח״ו מחי׳ רעה מחשבה ובכל ד  ולבעבור־ [תנז] ל
 'מן והבדילט לכבודו ונראנו אנחנו Jול עשנו הוא אלקים הוא ה׳ כי נדע

א׳ לאהוב שלא הזהרתנו ע״כ התועים שנ ח. לו. לא מסי ה' ב א  ממנין סמ״ק ת
ה .תרי״ג .לעבירה או לעע״ז מסית על תחמול ולא תחום לא תס] [תנט ל . 
דו. בא בשוגג לומר עיניך תחוס לא כפה את וקצותה [תרא] לו .יונה רבינו  .לי
ח לז .סמ״ק הי׳' אן לך השמל [תפ] ל  קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר י

־ ־ - ־' ־ - ' ' ־ : ׳ . • ' ,\ שנת י .
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 על נבל ונקרא פן השמר לאוין שני עובר לעני להלוות הנמנע השמעה שנת .
, :תרי״ג ממנין יונה רבינו .ירחם כן

ק ר  בעינים התלויות התורה מן תעשה לא מצות ט״ז פ
 מראות עיני העבר .יום בבר לשמרן ואפשר .

' :חיני בדרכיך שוא ' ■ ’ '

י [שפי] ■א ד כ  הורתך וללמוד לעבודתך ולבנו עינינו ויהיו חושינו כל שנייחד ו
 הזהרחנו ע״כ תוכל לא עמל אל להבימ שאתה כשם לשמה

 . נואך עין ונר,׳ בעריות להסתכל שלא עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא
ט ובס׳  ■ראוי עין שהוא מצד כי רואה עין ממך למעלה מה דע כש׳

 .שתהי׳ ראוי ואזן אלקות השגת ולראות סופו ועד העולם מסוך ויראה ־׳שיסתכל
 ראי׳ בחוש יודע והיית חורב מהר היוצאת וב״ר, מעלה של הכרוזין .שומעת
 הספיריות באותו בספר הרעים מעשיך וכל אלא בעולם אלוק שיש שלך ושמיעה

 הנשמה של אורה ומכהה אתה מדהה ועי״ז נכתכין נשמתך חושי של והבהירות
 ידיעה ע״י למעלה מה דע ע״כ מבדילין שעונותיו מפני רוחניות ושמיעה וראי׳ -

 כך כו׳ חסרונו יודע במראה המסתכל משל ע״פ אדם מכל הלומד חכם ואיזהו
הו. שמן שיש.בו יודע זולתו חסרון ברואה  אתה כי אך שאתה וכשם ב מנ

 דכא את שתשכון ענותנותיך מדת גדלו אעפ״כ וקדוש ומרום ונשא רם מלך •
 גס תלוי זה ועק להתגאות שלא הזהרתנו ע״כ נדכאים לב להחיות רוח ושפל

 .חצוה ענך יוגה רבינו .אוכל לא אותו לבב ורחב עיניס גבה שגא׳ בעיניס
ט כשחושב ־ז״ל כתר^ש״ט ובס׳  יכול הקב׳ה אין אז צרכיו ומבקש ליש א׳

 . לאין א״ע כשחושב משא״כ לסובלו יטל כלי ואין א״ס ית׳ שהוא בו להתלבש
 להרחיק רפואה לו ונתנו לעולם שיחי׳ רפואה ביקש מלך משל ז״ל -זיםגעש״ם

מלך שהוא יותר גאוה בלבו נכנס ביותר ענוה שנהג מה וכל כו׳ מגאוה
ובקרבו מבחוץ מלכופ לנהוג ולמדו אצלו רבו שבא עד ביותר ועניו גדול

 נגד הכנעה מוסר וביאר כו׳ האדם ימן שהוא בה״כ שהראהו ע״י דעתו ישפיל
 שלח ולאחד גדול בכבוד אחרת למדנה א׳ ושלח בניס ב׳ [לו] שהיו ■למלך הגאוה ^

 יותר המטה עם זה כבש שאח״כ פד הי׳ וכך וענוה הכנעה שילמוד כדי בבזיון
י מחבירו מדינית ב. מעשה מ׳י והוא ומלחמה כבוד ע׳  שלא [ריג] נ ר

 ליהנות שלא ד .מצוה פנך .האלילים אל חפנו אל שנא׳ בצלמים להסתכל
 אם כי .רע דבר מכל ונשמרת שנא׳ זנית לשם שלא אפי׳ בנשים ..מההסתכלית

לפמ״ק: תרי״ג ממנין ולימודו. ה׳ אל תמיד ולבינו עינינו יהיו ,

ק ר ץ פ p לא מצות י  r w y n בא«־ם חתלדוזז התורה .
.נפלאותץ* כל ולם«ר תודה בקול. לשמיע ,; ׳ י -

̂ ’ י
ל M א ־ ע מ ל ע״כ שמך את וליראה לאהבה לבבינו מייחד ביחודך נאמין ו

תשנאו ולא לו תאבה לא שנא׳ למסית ־לשמוע שלא הזהרתנו . .
r בשם למתנבא לשמוע שלא [תנו] כ .חרי״ג ממנין .אליו ׳ r חשממ לא שנא׳ 

 ,לשמיס שלא ש^ שמע תשא לא [עד] ג חצוה. מנך ההוא. הנביא דברי יא<
ע לשון ^;ילקבל ר ד דמ׳י לשמוע ושלא חכייו י»צ געה דברי או. י  •ו׳ אחד בפ׳

, . . ' , וכענץ י־ ■' י ־' ,, ' . . י ׳
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ר ה באזנים התלויות במל״ת פי״ו ' נ ו צ ב מ 43 כ

ש .שוא שמע פשא לא טל יעטר שלא שיכוין שראוי מיעהp ]וכפנין  הל וריכ׳
 אות V כי דיבור כל פל מצהיר התיבה שתהא לתיבה תעשה להי :■אייל

 אלקות טס זה טס זה ומתייחדים ומתקשרים ופולים ואלקות ונשמות עולמות
 אמתיים יחודיס ומתייחדים התיבה ונעשה האותיות יחד ומתקשרים מתייחדים !ואח״כ

 העולמות מתייחדים ואז ובחי׳ בחינה בכל גשמתו אדם לכלול וצריך באלקות
 דהייט וכו׳ ושלישים שניים תחתיים וזהו שיעור אין גדול תעטג ינעשה כאחי ,

 מה תיבה בכל לשמוע וצרץ וכו׳ לי׳ אית עלמין תלת ואלקות ינשמות :עולמות
 ולעשות בבהירות שתצא צהר לה שיש והוא מדברת הדיבור עולם שהשכינה שאומר ,
 ובלא אומן אמונת נקרא דהשכינה לזה גדולה אמינה וצריך ליוצרו רוח כתת ר
 או אימה היינו מלמעלה תכלנה אמה ואל 1אלון מפריד נרגן ח״ו נקרא אמונה :י

אתה בא כן מלמעלה תכלנה וזהו כו׳ לזכור א״צ מפיו התיבה שיצא אחר ̂י׳ל
׳ י : התיבה אל ביתך וכל

 בעת התלויות התורה מן תעשה לאי״ח פרק
בפקודיך .יום בכל לשמרם ואפשר

 מצות
בקנה

אורחותיך ואביטה אשיחה

ל [ל] :א ע מ ל  וליראה עוב כי לעולם באמת תמיד מלכנו שמך ונרומס נברך ו
ה׳ שם את תשא לא הזהרתנו ע״כ והנורא הנכבד שמך את י /

 האמת על היא עליהם עומד שהעולם דברים משלשה אחד כי ומפר לשוא ׳חלקיך
 שלא א .חלקים לד׳ זה דיבור ונחלק .נזדעזע העולם כל זה דיבור כשנאמר פ״כ

.ראשון מנן! .זהב של שהוא אבן של עמוד על כגי| .הידוע את לשנות לישבע
ק על מי! היחע לאמת לישבע שלא ב  לישבע שלא נ .שר ענן» .אבן שהוא א

 'לעשות לישבע שלא ד .מצוה מנן! .תפילין להניח שלא כגון המצוה את לבעל
 אפי׳ בחנם לישבע שלא ה .לילות וג׳ ימים ג׳ יישן שלא כגין לקיים עא״א דבר

 Tב חייטהו אם ו .יונה ורביע גאון סעדי׳ רב . rבב שיתחייב עד אמת שבועת
 לא שנא׳ דינו בעל להפחיד כדי יקבלנה לא לישבע יכול שאינו יודע והוא שבועה

ח מכילתא. בשם יונה רביע לישבפלשוא. תקבל לא פי׳ תשא  ברכה לברך שלא ז
 מצוה. ענפי רמב״ם .תשא לא שנ׳י לבעלה שמים שס להזכיר ושלא צריכה שאינה ,י

ט כ* כיוון לא שעי״ז מ״ז לו הי׳ ואס ע״ ע  כד׳י לאדם שבאה מחשבה יש כי הנ
 ובהגיע וכמ״ש חפן לכל עת יש ט מקריית אינה המחשבה כי ולהעלותה לתקנה

 מכל שמגוער הקליפות בעמקי הנתונה הניציז שהוא ט׳ לטא ונערה נערה תור
 וצרץ* בשרשה להתדבק ורוצה כנודע השבירה ע״י שנפלו אותיות שהם עוב

א. הנערה ותור עת עור יהי׳ לא אפשר ט אימתי עכשיו לא שאם להעליתה ,ההי
 המנסה ־והנה ההלכה בדבר בע י לנסות מנסה אבץ שלקח חביב לבן ומלה״ד !

 לא והנה להעקומה הפשועה pמד להעעותו ורוצה שומת קושיות אותו .,מקשה
ת ,,  שישיב קמכרן לתדודי אלא ועועה מבוכה שישאר בע דברי לסחור האב הי׳.כוונ

ח rהיצה הוא שהמנסה מובן והנמשל ושמחתו. האב רצון וזהו כהלכה הבן ;: הנ  ו
 ומיי▼ שמטין קדושות הסחשטת אותן מם האדם (^חה שיעלה לסיבה הוא ובאמת .■ ;
 ’ךpנפ ואם לדמתה שצייך מחשבה יש .לפעמים אסנם שמדבר הדיטליס ,ועם :

תה מחשבה איום אדע במה לומר  W סאדס •תטק ולהפלזתה. לקרבה ואיזו למי
תו !4• "ידי שפאת גשמה ’ מ ס י י *ראה אז ולהע^תה ימזג'לתקנה י י ^ 

- ולהמלמומ :■ ׳ ־ " . ̂ . י ■



ה,התלויות בפל״ת פי״ח, נר, 44 פ ה ב , .מצוה ■ בקנ
האד» את לבמל באה מסתמא אז לתקנה במה במחשבתו יעלה לא ואס זלהפלותה

 .השכנ» להרגך הבא ד ההיא המחשבה לדחות רשות אז מחשבתו ולבלבל בתפלתו '
 רק שנית פעם יאמרם לא כוונה בלא בתפלה או כק״ש תיטת כמה אמר ואם ט׳

 להשביע לסבב שלא י ט כו׳. כוונה בלא שאמר התיבות וכוונה במחשבה יהרהר -
 רבינו .כו׳ נ׳ לו שיודה כדי מנה ותבעו נ׳ לו חייב‘ שהי׳ כגון חנם חבירו

. ׳■ י ’ :■מצוה ענך יונה ;
• [ כז ר ! א י ל שקר ־שמוציא עשה לח והוא שעשה לשעבר לשקר בשמי תשבעו ו

א תרי״ג. ממנין שבועתו בשעת מפיו . ' שנשבע להכא וכן י
ב .קיים ולא יעשה לא או שיעשה תרי״ג. ממנין שקר. עד ברעך תענה לא [לז] י

 ממנין .יומת מות ה׳ שם ונוקב ועונשו כמשמעו תקלל לא אלקים [סע] יג
 בניך ריעינו' את מזה אהבה לאהבה בלבבינו לקבוע וכדי [רלא] יד .חרי״ג

 , מתטיש שאיני אע״ס חרש תקלל לא הזהרתני ע״כ לשנאתו שלא כ״ש1בחוניך בני
 : נפשך ושמור לך השמר שנא׳ עצמו לקלל שלא טו תרי״ג. ממנין לשומע. וכ״ש

 ; מיהא דאורייתא איסורא וכינוי שם בלא ואך בכינוי או בשם במקלל זה וכל
 י ממנין .תאור לא בעמך ונשיא [עא] יז :תרי״ג ממנין החינוך ספר .איכא

ג. ריי  אלהיס שנא׳ בעיניך דינו ישר ולא דינך שדן דיין לקלל שלא [ע] יח ת
 וסבעש״מ .מצוה מנך .ואזיל זמיר גלימא ‘שקיל דיינא מבי אלא תקלל לא
 שכל ויודע הש׳י של פרטית בהשגחה המאמין כי יחי׳ באמונתו צדיק כי ז״ל

: אדנ״י בדין הוא הכל גדול דבר או קטן דבר הן ית> ממנו הם מאורעותיו
 מיד ה׳ ופחד חרדה ומלא נתחרט ומיד חעא< לסיבת והוא שמיא דמל׳ דינא .

 מאמין וכשאינו ית׳ בו מחשבתו ומדבק וחוזר מאמין שהוא מאחר לו מוחלין
 . וחייב יומת מות ואמו אביו ומקלל רס]1 כ יט כו׳. מל׳ בדין כופר הוא זה

א .חרי״ג ממנין .•טכאו״א ב נ  1רבינ .שמזלזלס פי׳ ואמו אביו מקלה ארור נ
 כ״ש יותיך בנ על מרחם שאתה רחמיך ומגודל [סה] כד כג מצוה, ענך יונה
ע״כ קדשו במעון אלקיס אלמנות ודיין יתומים אבי שנא׳ ונדכאים עניים על

 • צעוק אם כי . ברברים בין בממון בין תעגון לא ויתום אלמנה כל הזהרתנו •
 אור והנה ז״ל ומבעש״ט .תרי״ג ממנ־ן יונה רבינו רמב״ס .גו׳ והרגתי יצעק

. צער עניגי בד׳ מעוטך השכינה ׳  באמתך הדריכט ולמען שלח] [שלז כה ט
 בין עמיתו את איש תונו ולא הזהרתנו ע״כ חסד ועישי לב טובי ונהי׳

■ וגר שנא׳ הגר באונאת לאו תורה הוסיפה סל] [סג כו .בדברים בין בממון
ה. לא ^כז ממנין תונ  r הבדלע שאתה’ וחסידותיך רחמיך ומרוב [רמ] תרי״ג.

 ״ ימינך לכניך חטא אס ואך לפניך לעמוד ותאהבהו ותכירהו מראש אניש
 להלבין שלא הזהרתנו ע*כ וחיו והשיבו שנא׳. לפניך שלימה בתשובה לקבלו פשוטה

 , ׳, יוכיחכו יסל וארז׳ל תוכיח /ר.וכת שנא׳ נועון להשיבו כשמוכיחו אפי׳ חבירו פני
 ■ י. .תרי׳ג ממנין רמב״ס .אטא עליו תשא ולא ת״ל משתנות פניו ויהיו

בתוכחתו בולל איט ואם אהבה מצד שיוכיח ז״ל ומהבעש״ט  אינו עמהם עצמו'
̂ או ח״ו עי״ז להתגדל אבל'הרוצה יוכיח יאהב אשר וכמ״ש רושם בהם עושה

J לימו דמעתי לי היתה כמ״ש בכי בקול מעוררי ולזה לש״ש שאיט ממון להנאת .
׳ יש הלא כי שבשמים לאביהם ישראל בין, מדנים עי״ז וגורם חי ב  - זהב ג'
 • הס נמצא ת״ו דין המעוררים שרפים נחשים הם נחשת והנה ונחשת וכסך
/כשחובימ לעצמך הוכח וכמ״ש וכו׳ רחמים של כסך בחי׳ ויש נחש לשון גחשת

א; עליו השא ולא עמיתך את י ׳ , ׳ ט ; ■׳ • ח
. אר " ■’־ ■ ' ־ ־, ■ ’ - ■■ ■ ■ . ' ■ '
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י להוכיח יש אז■ לקבל רצה ולא פטמים כתה כשהוכיחו אך : ם י כ ר  ב
.לטה״ב חלק לו איך פנים והמלבין והמכנה לחבירו רע שם לכנות שלא ,כט . , , 
 ’ השמש כצאת ואוהביו שנא׳ כמה לאהוביך הבטחת ומאשר ל חצוה: יסנן}

 ע״כ משיבים ואינם עמם מהמריבים חרפתם השומעים שהם וארז״ל :בגבורתו
 תתחזק יענה ואם מדון ישתוק יענה לא שאס ריב מל תענה לא ■קזהרתנו
 אזהרה מכשול תתן לא עור ולפני [רלב] לא• ;תרי״ג ממנין רשב״ץ .המריבה

 .תרי״ג ממנין יונה רביגו .לו הוגנת שאינה עצה לחבירו יתן שלא לאדם
 משום אמר וחד כז׳ צובט משום חייב דעלמא השוחט הש״ס פי׳ ומבעש״ט

שעושה וצ״ל נברא לכך הא וקשה לע״ל נידון היצה״ר כי פי׳ כו׳ נשמה נשילת
ומשני נברא לכך הא וק׳ תייב דעלמא השוחט יובן ובזה ט׳ ליצ״ט עצמו
 אף ומשני ט׳ ופריך נשמה נוטל ועי״ז יצ״ט כדמות צבוע שהוא צובע משום
יפי׳ ומרמה און שנק׳ עבירות שהם און פיו דברי היצה״ר וז״ש נשמה נשילת
עושה שאינו פי׳ להיטיב להשכיל חדל ועי״ז מצוה שהוא לומר האדם את מרמה
 בחליו משכבו על יחשוב און מצות עשיית על תשובה מושה מי כי תשובה
 יתיצב באמת אבל מצות אותן עבור הש״י לו שיעזור שיתפלל היצה״ר מפתהו

 היצה״ר, מסיתהו הוגנת שאינה עצה לחבירו הנותן וכן כו׳ טוב לא דרך על
 הבחירה ואתר הבחירה צ״ל דבר ראשית ז״ל מהריב׳ש עוד .להכשילו שמצוה

 רבונו שיודע גמור רשע שהוא א׳. אדם. מיני ב׳ יש כי שוין ולשונו פיו צ״ל
 ׳ צדיק שהוא בעיניו לו ומדמה עיניו סגר שהיצה״ר הוא והב׳. בו. למרוד וממין
 ומתפלל בתמידות ־ לומד שהוא אף ובאמת צ״ג שהוא הבריות בעיני וגם גמור

 שלימה אמונה לו ואין ית׳ בבורא דביקות לו אין כי יגע לריק א״ע ומסגף
ה עיקר איך יודע ואינו ית׳ בו עת בכל דבוק להיות כראוי  שראוי כמו עטד

 שתהי/; אפשר גמור הרשע ביניהם והחילוק ,לשמה מצוה ולעשות ולהתפלל ללמוד י
 ויבקש, לבו בכל .ה׳ אל ושב התשובה התעוררות לו כשיבוא למכתו תעלה לו

 עיניו; טח כי תקנה לו"שום אין הב׳ אבל אור. ישכון בדרך שיורהו •מהש״י
בעיני הוא וצדיק ועבודתו וגדולתו ית׳ הבורא את מראות  ישוב ואיך עצמו '

 עשה כאלו לו מראה לעבירה האדם את מפתה ■כשהיצה״ר ה;יעם ומזה בתשובה
 שלא. לב :כנ״ל ומרמה אין פיו דברי הרמז וזהו לעולם ישוב שלא כדי מצוה
מ. תשיא. לא ביה קרי שמעשוא תשא לא שנא׳ הרע לשון יספר ט ע״ ״ ש ע ב מ  ו

 שמן בו שיש יבחין א׳ על שמע או עבירה דבר. שראה לאדם נזדמן שאס ז״ל
 סור שנא׳ לשונו שינצור לזה תחבושת הפ׳ ואמר א״ע לתקן ושירגיש זו עבירה

עמו שיכלול אחר בתשובה יחזור הרשע גם ואז טוב ועשה מרע תו'  ' ע״י או
 הרע את שתעשה טוב ועשה מכלל שיהי׳ תגרום ואז א׳ אדס שכולם אחדות

:ורדפהו שלום בקש למדת תבוא ואז טוב .

י ה ל ר ה ל א  רשב״ן .עמו חבירו שיהי׳ עד לדיין דבריו ישמיע שלא לבע״ד ו
ט :ע״מ ש׳ ע ב מ  לאמתו אמת דין הדן הפו׳ דברי ביאור ו

 מזה זה ונכללין לזה זה לווין וגבורה חסר מדות ב׳ כי מרומה דין לאפוקי
ר בם׳ ועוד, תפארת. נעשה לזה זה מתחברין וכאשר ת ט ב  בעין ראה יעקב ש״
 מדת בין והמכריע הממוצעת מדה העולם בהנהגת שיש ההכרח שמן השכל

 הקצוות משני לא׳ נוטה הי׳ אס מתקיים העולם הי׳ לא דאל״כ ומדה״ד החסר
 המדה זאת ומתוך חויג בין המכריע מדה״ר שהוא הה״ת במדת החדבק לכן

. שהשיג ה׳־ס בס׳ עי' ' , , '
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 המולם המרה בזאת כי שבאבות מזגתי* הות ט״כ מאבותיו יותר והכיר שהשיג
 כו׳ מדה״ר עמו ישתןז כרן מתקייע העולם • שאין ראה כמרז״ל בתמידות מתנהג

 אותיות ;שהוא בצע שונאי שיהיו צריך לכך כו׳ רישין ג׳ סוד שהם הדיינים זע״י
 : לאמתו אמת נעשה במחשבה ומייחד מברר וכאשר כו׳ אברהם מהאבות שניות
 ‘ וע״י מזה זה וגוזלין חוגיפין שהם ■וכספא דדהבא סוספיתא ג״כ יש למעה והנה

׳ ומברך שלום ה׳ והקדוש הגדול שמך שנקרא ומאשר לה[רלו] הדיין.נתברר:
 . ; דברים לטעון בעמך רכיל תלך לא הזהרתנו ע״כ בשלום ישראל עמך את אתה ^

ם; הקב׳ה את ישבח לשבח רוצה אדם אם ז״ל ומבעש״ט לזה. מזה גנות של א  ו
ומגנה המבזה משא״כ ומכובד באחדות מודה שהמשבח א״ע יגנה לגנות רוצה

ז שם יוציא שלא אזהרה מכאן .וגם לו :מהאחדות -שנפרד ל : ע ה ר ר ה אז ו
 י אבל רכיל תלך לא [רלז] לח :מצוה ענך . לזה יוקשה לזה רך יהי׳ שלא לדיין

 • לו תגיד חבירו את להרוג שאמר אדם שמעת אם רעך דם על תעמוד לא
 ■ ' העינש יראת כי ז״ל ‘ומבעש״ט .מקוצי והר״מ יונה רבינו .עצמו שישמור

 ליראה מזה ויתעורר שבים לקבל פשוטה ית׳ ידו על מורה חצונית יראה שהוא
 מות מן ונעשה חצונית מיראה יפטור ואז באהבה לקבל אהבה הנקרא פנימית

ט :ט׳ חיים שהוא ואמת א [פו] ל  ושם שנאמר ע״ז בשם לידור או להשבע של
ר מ תרי״ג: ממנין . תזכירו לא אחרים אלהים אסו  יכנה אלא שמס להזכיר ו

: מצוה ענך .לגנאי שם להם

א א [פי] מ ל  וישבע שבועה לו יתחייב שמא עכו״ם עם שותפות לעשות ש
.מצוה ענך . ידך על היינו פיך על ישמע לא ונאמר בע״ז .

ממני נוטלין אזי לעונש שראוי למי העונש ליפרע כשרוצין ז״ל וטבעש׳ט
 והאמין וזהו בו בבטחון שיתחזק ית׳ לפניו להתפלל ראוי ע״כ הבטחון מדריגת

 ויחשבה אז בה׳ ובטחון האמונה למדריגת א*א כשזכה ר״ל צדקה לו ויחשבה בה׳
 משים אתה ומאשר מב : לכך שראוי ולא הצדקה מצד לזה זכה כאלו צדקה לו

 לנו נתת פניך ובאור עמך ישראל על ורחמים וחסד חן וברכה טובה שלום
 במחלוקת להחזיק שלא הזהרתנו ע״כ המחלוקות בעיניך ושנאוי שלום אהבת '

 יונה ורבינו נבירול בן ור״ש לגאון ע״מ .וכעדתו כקרח יהי׳ ולא שנאמר
 שהם וכםפא דדהבא סוספיתא ג״כ יש למטה והנה ומבעש״ט . ורשב״ן
 ,וכאשר זמ״ז ונכללין זמ״ז שלוין חו״ג מדות היפך כו׳ מזה זה וגוזלים חיטפין

: תפארת נעשה זל־ז מחברין ב מג ט׳ רי . ענן» . בפנים ומפורש רע עושי מס ל
:מצוה

א [רכה] מד ל ה תכחשו: ולא שנאחר ממון לכפור ש א [רט] מ ל  לישבע■ ש
 תשבעו ולא תשקרו ולא שנאמר ממון כפירת על לשקר

 ; ?שראל וכל שנאמר לעע״ז אדם להסית שלא תס״ב] [פז מו :תרי״ג ממנין
א מז :תרי״ג ממנין .הזה הרע כדבר לעשות יוסיפו ולא וייראון ישמעו  . ל

.להחזיק שלא בזה הוזהרנו לרעות רבים אחרי תהי׳  , עבירה עוברי ידי '
 .’ אשר לכל קשר תאמחן לא שנאמר העול אל המסכימים מס להתחבר ישלא
 ' ט . נודע זלה״ה ומבעש״ט . מצוה ענן: יונה רגינו קשר. הזה העם יאמר
 שא״א' הרשעים שהם ותבן המון הוא. הפרי של והקלי׳ והלבוש הצדיק הוא הפרי

 וכאשר;; לע״ל כ״א ותבן המון לבושי בעצמו.בלתי הפרי להוציא הבריאה בשבע
' : און ■ פועלי כל ויתפרדו מלטשי׳ אישתליל כביכול אז היחוד נעשה יהי׳

י i ולנוע! י.׳ ־ י *•׳; ■׳ ■ י• '־ ־ ■ ■ '■
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 מבמוגז בך ולחסות לבמות ומוב שראוי שליחה באמונה נאמין ולמען מח
 ,להחניף שלא הזהרתנו ע״כ דורשיך טזבת לא כי שמך יודעי בך ויבעחו <אדס

 , פני מקבלים אינם חנפים וכת כעע״ז והוי הארץ את תחניפו ולא שנאמר
 ז״ל וםבעש״ט . ממין ולר״א נבירול בן ולר״ש לגאון תרי״ג ממנין . שכינה

 שם דרך עובר לכל מאד סכנה והי׳ ליסמים מושב יפר דרך מעבר שהי' משל
 ,הלסמים פגעו ולשניהם מיושבת בדעת הי׳ וא׳ שכור הי׳ א׳ שנים שהלכו זסדמן
 ולהלן משם ובעברם לשלל נפשם רק להם ונשאר ופצעום הכום וגזלו .וחמסו
 היער דרך מבר איך השטר לזה שאלו מהם וקצת השנים לאלו אנשים שגעו

 וקצת ט׳ לרשעים המחניף כל וכן כלל סכנה שום אין שלום והשיב לא או בשלום
 כד מובד הצדיק וכך כו׳ ליסעים שם יש כי שיזהרו ח׳ו ואמר הפקח לזה שאלו
 חיי ותמיד מסוכן ושהוא ה׳ עובד שבדרך ומליסעים היצה״ר ממלחמות יודע
 ששמת ,הרשע משא״כ יחניף ולא להזהיר ויודע להנצל איך יחיה צער

ק העולם בזה סכנה שום אין כי שלום ואומר יצה״ר -בשמחת  בעה״ב ו
 שלכך.נקרא לעה״ב מעה״ז שנפער לו יחשב לשמחה לצדיק כי הפכים ב׳ הם

 לעה״ב ובבואו דשקרא מעלמא עה״ז מצער שנפער פעירה צדקים מיתת
 ליתן ערוך והחשבון פתוח פנקסו ,יראה ששם הרשע משא״כ לו יחשב ולשמחה

. . : עכ״ל וחשבון דין ,
ט מ ר ' ו ב ^ ב ל  מאד ומהולל■ אתה גדול כי תהלה ונאוה יאחה לך כי ו

 ע״כ כו׳ כים שירה מלא פינו ואלו חקר אין ולגדולתך ^
 מאחריך ושב. ,דבר ערות בך יראה ולא שנאמר הפה לנבל שלא אזהרה

 . בפנים ומפורש אותו מתירין בתשובה וכששב נגה בהיכל לשמים מנודה •והוא
ף  והעעם עיניו לנגד אלקים פחד אין וגו׳ לרשע פשע נאום ומבעש״ט .מצוה ענ

 בעיניו וישר חלק הכל שיהי׳ בעיניו אליו החליק כי ממנו פחד השי״ת ־שסילק
 אותר לשנוא להשי״ת מקום ויהי׳ העון וימצא שישיג ר״ל לשנוא עונו כדי-למצוא

 על לומר סופה שאינו ר״ל ומרמה און פיו דברי ממנו הבחירה ומסלק •ישע
ע  במחשבתו לפעמים כשעילה גם ר״ל להיטיב להשכיל חדל כו׳ במרמה רק עוב ד

 נקרא האדם כי משכבו על יחשוב און .ישוב פן ומיגע חדל מיד להיטיב להשכיל
שיטרית כדי ה׳ עבודת דרכי האדם מן השי׳ת מונע לפעמים כי ויורד ■עולה
 הרמבץ שט טעם הבעש״ט דפי׳ משכבו על יחשוב און ואז שכר ויקבל ׳מתר

 אין א״כ והקשה שיענש כדי חטא איזה לו נזדמן הרשע לענוש הש״י :כשרוצה
 עלול כקטנות וכשהוא וגדלות קטנות ונקרא ושוב רצוא החיות כי ותירץ בחירה

 א״כ בסופו בע״ת וכמ״ש ט' אא״כ עבירה עובר אדם אין בסוד לעבירה
 , לא דרך על יתיצב בקטנות משכבו על יחשוב און וז״ש כאחד בא ועונש החטא

א נ :גו׳ ימאס לא רע -טוב  של סימנים לעשות או לנחש שלא [רמט] נ
_ תרי״ג: ממנץ . תנחשו לא שנאמר ניחוש .

] :נב ן [יי י מ א נ . ר ר ב ע ב ל  ־ טובה לכוונה בתבונתך ואתה עתותי בידך כי ו
לא 'הזהרתנו ■ ע״כ הזמנים ומחליף עתים 'משנה ; ■ . '

 י .בכל בה׳ יבטח אלא יו ולא לדרך לצאת יפה זו עונה שלא'יאמר יתעוננו
ר ובם׳ . אלקיך ה׳ עם תהי׳ תמים שנאמר עניניו ת  ־ תהיי• ־ תמים טוב שם נ

 להעלות'כל לרמוז האלף מן רחוקה התי״ו דלכאורה גדולה והתיו אלקיך ה׳ עם
 שרומו האלוף אל גשמי ותענוג שמחה או יראה ׳ הן אהבה הן רתוק :דבר

' ' לאלופו יי V. - ; ■. ■ ■ ־׳:;
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ט . עולם של לאלופו שי ע ב מ  אחר הגשמה כי ושוב ׳ רצוא החיות ענין ז׳ל ו
 תתבשל- ופן מחצבה , מקום אל תמיד שתתלהב ראוי קדוש ממקום שחוצבה

 ,לדרך לצאת כמו חומריים עניניס ג*כ שתעשה בחומר סיבבה לכך ממציאות
,, תיקון בסוד השיי בעבודת תמיד תתהלך שלא וכיוצא ומתן ומשא ושתי* ואכילה

 רצוא והחיות ע״י וגדלות קשנות הספירות במדריגת הוא וכן הנשמה עם וקיום '
 בעבודת- ויורד עולה האדם לכך תענוג ואינו שבע נעשה תמידי תענוג כי ושוב
 כי העולה תורת זאת וז״ש הש״י עבודת עיקר שהוא תענוג לו שיהי׳ כדי הש״י

 עליה של התכלית הוא זה על ומצשער תמה עבודה לו עולה שאין המיעוש
ט עוד .תענוג יותר אז׳ לו שיהי׳ ש״ ע ב ה  בכצ הש״י לעבוד צריך אדם וכל מ

 והכוונה האופנים בכל אותו שיעבדו רוצה שהש״י מפני גבוה צורך הוא שהכל כחו
 להיות■ וצריך ללמוד יכול אינו ואז אדם בני עם ומדבר הולך אדם לפעמים כי

ק ס  וללמוד להתפלל יכול ואינו בדרך הולך כשהאדם וכן יחודים ולייחד בהש׳י, ד
 הש״י: גי בזה א*ע יצער ואל אחרים באופנים ית׳ אותו לעבוד וצריך כדרכו.

 הזדמן לכך זה באופן ופעמים זה באופן פעמים האופנים בכל שיעבדוהו רוצה
 כלל ,הב׳ באופן אותו לעבוד בכדי אדם בני עם לדבר או לדרך לילך לפניו

 ית׳י־ מאתו שהוא יחשוב שיזדמן שכ״ד .מחשבותיך ויכונו דרכך ה׳ על גול גדול :
 לשובתו שהוא . יודע שהשי״ת מה תמיד לו שיזמין השי״ת מאת שיבקש ניראה

 רק לו רע הוא שוב שבעיניו מה אפשר כי שכלו ע״פ לב״א שנראה מה ולא
ג : יהבך ה׳ על השלך כמ״ש יח׳ עליו וצרכיו עניניו כל הכל ישליך שלא. נ

שב״ן אחיזת יעשה ם.יר , תרי״ג: ממנין עיני

א [תקיב] ר1 ל  שנאמר בפנים ומפורש ועקרבים נחשים על לחש לומר ש
ה :תרי״ג ממנין . חבר וחובר ' , - המכה. על ללחוש שלא נ

 תפילין או תורה ספר להניח או יבעת שלא התינוק על לקרוא או פסוק שוס
 ענף רמב״ס . וכופרים מנחשים בכלל הם כן והעושים שיישן בשביל גביו מל.

 המתיס- ואל וידעוני באוב לשאול שלא תקשו] תקיד [תקיג נח נז נו : סצוה -
 תרי״ג ממנין ורמב״ן סמ״ג . המתים אל ודורש וידעוני אוב ושואל שנאמר

 תכירו לא שנאמר בדינים בקי שאינו אדם ,בדינים למנות שלא .<[תיד]נט
 ודיין שררה שום להעמיד שלא [תצח] ם : תרי״ג ממנין .במשפש פנים

 תוכל לא שנאמר מישראל אמו אא״כ מגרים ולא מישראל אלא ישראל «ל
 אחין־ מקרב שנאמר שבישראל ממיוחסים צ״ל מלך אבל נכרי איש עליך לתת ,

 להורות שלא פא : תרי״ג ממנין . המובחרים מן ר״ל מלך עליך משים
 בדין מתונים הוו וארז״ל מכשול תתן לא עיר ולפני שנאמר לישראל כדת שלא

ב :מצוה ענף יונה לבינו  4תשי אל ושכר יין שנאמר שתוי יורה שלא ס
. . . : מצוה ענף ולהורות, לי׳ וסמיך .

ג :< ר [רלג] ס ו ב ע ב ל  אל■ וישר צדק ואתה צדק משפע הם דרכיך כל כי ו
כ עול ואין אמונה ^ ■ ' שנא׳ דן להסות שלא הזהרתנו ע׳
ד : מצוה ענף .במשפש עול מעשו לא ה ס  משפש חשה לא [תקל] פ

א [פא] סו מצוה: ענף .יתום גר ^ ל אביונך. משפש תשה לא שנ׳ רשע דין להשות ש
ט : מצוה ענף .המצות מן אביון י :; ״ ש ע ב מ  לר שתהי׳ אפשר גמור הרשע ז״ל ו

 ויבקש לבו בכל ה׳ אל ושב התשובה התעוררות לו כשיבוא למכתו מעלה
ח פז :כו׳ אור ישכון בדרך שיורהו עהשי״ת . ל פני ^תשא לא רלד] [עש ס  ד

■ י לזכותו , . ■) ׳ ' ■ . ; ' , ־ '
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ד ילזכותו  זה הוא פשיר מאמר שלא .גמל פני מהדר ולא .בנקיות שיתפרנס כ
ר בשביל אכיישנו <יצד  חייב שאתה לו חן לוי אומר מב״ר וכשיצא אוננו א׳ דנ

ט :לו ן  אל ודרז״ל רשע^. עם ידך משת אל שנאמר לעדות פסול רשע [עה] ס
תרי״ג: ממדן מלקות. עליה שחייבין ■מבירה שעבר והוא עד רשע ^משת

V . * ־

T א ע ע ד ו י עד. שחבירו יודע אם וכ״ש עמו יעיד לא רשע שהוא בחביח ה
:מצוה עקה סמ״ג . רשע עם ידך תשת אל שנאמר שקר

 עדות מל י בניס על אבות יומתו לא שנאמר לעדות פסול קרוב [תקפע] ־עב
ס. י נ ב  שלא לב״ד אזהרה ל״א] אות לעיל כתבו [כבר [תקכג] עג ממניןתרי״גל '
' רמב״ם .מון לכל באיש אחד עד יקום לא שנאמר אחד עד הדין.ע״פ *יחתכו

ד :תרי״ג ־ממנין .  לשבועה הוא קס אבל יחידי יעיד שלא לעד אזהרה וגם ע
ה : מלוה ענך ורשביץ סמ״ג . מאסורא •ולאפרושי  קן אין כי נדע ולמען ע

 בראשית ובריות מלפניך חל כולו העולם וכל הקדושה תורהך לקדושת •זפכליח
 כן על ומצותיך חורה לעמך ללמד סיני הר על מלכנו בהגלותך ממך חרדו

 ערות בך יראה ולא שנאמר ערום תורה דברי מפיו להוציא שלא הזהרתנו
 מרז״ל כשלומד יחשוב זיל ומהריב״ש .תרי״ג ממנין ורשב״ן יונה רבינו .דבר
 יתברך הוא הלא בלבו ויאמר הלכה של אמות ד אלא בעולמו להקב״ה אין

 השכינה מל לרחם וצריך ביראה לעשות לו וראוי , בכאן ושורה א״ע ■צמצם
 יראה עליו שתפול כשמדבר דהעבעיות מהש״י אותם ופורע דיבורים שמדבר

 עליז תפול ויראה באהבה כשמדבר אמנם היראה עולם הוא הדיבור עולם דהוא
 , גדלות ומהו קענות מהו להבין גדול. להתלהבות ימא להלאה . וכשילך יראה

 - שכלו שאין הקנוטת הוא אז בהבנה שלא תורה ולומד יושכ משל'כשאדם דרך‘
 שמקושר גדלות במדריגת הוא אז בד״ו ובהתלהבות בהבנה לומד כשהוא אבל שלם

 אס ובהתפארות .וגדלות קטנות יש מצוה ובכל בחפלה וכן העליונים במדריגות
 שהוא יראה בעצמו יחזיק בטונה מתפלל או לומד אני כמה התפארות לו א3■

 בעצמז יחזיק שמבין כמו או הזאת המדה את ינצח בניצוח ואם הש״י מלפני בושה
 ̂ ולא בעצמו להש״י רק מוקשר יהי׳ שלא בהתקשרות וכן בהודי׳ וכן ה׳ ניצוח
' דבר זבגמ׳ למדריגה שיבוא ולא ית׳ לכירא רות נחת לעשות רק בעבודתו 'יכוין

 ורך ורבא דאביי הוויות קטן דבר מרכולה מעשה גדול דבר קטן ודבר גדול ׳
 ■ למעמ בלמודו כוונתו אס ה״פ אלא קטן דבר ורבא דאביי להוויות •שיקראו
 השדה כצין חסדו וכל נאמר וע״ז דבר לשוס זוכה ־אינו לש״ש ושלא לחדודי

 דרך לזה ואין לו, מרכבה להיות הש״י לדביקות שחושק לש״ש כוונתו אס ■אבל
 להיות יזכה נסתרות פ״י p נגלית תורה ע״י הן אזי והמצות התורה עיי כ״א

 לתענוג לחדוד שלומד מי ר״ל ויבא דאביי הויות קטן דבר וז״ש ית׳ לו מרכבה
 שהרי הוא וכאין קטו בדבר הש״ית שעובד פי׳ קטן דבר הוא עצמו וצורך ■

 ית״ לו מרכבה להיות שחושק למי אבל אחרת חכמה לדבר שחושק כמי רק '-הוא
̂  עצמו לעשות ר״ל מרכבה' מעשה גדול דבר וזהו גדול דבר הוא התורה ■ע״י

 ן כל לה׳ הריעו האריז״ל בכתבי וז״ש בקדושה התורה לימוד ע״י להש״י ׳מרכבה
ק א  ־ הם! והלכותי׳ התורה כל כי הליכה לשון הוא הלכה כי פי׳ ר״תהלכה ה
.־ דברמ| א״כ תנא כהאי הוא דהלכה כיון נמצא הש״י לדביקות והליכות מצות

 i׳ להם' הי׳ הלכות השונים א״כ פלוני כר׳ הלכה עכ״א הש״י לעבודת הליכה הס
- לעבודת עוצם בהליטת עוסקים הם שהרי עליון וקדשי בלהיות,גדולים י ען מ״ ש״יו  ה
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מצרה בקנה בפה תתלדות במל״ת פי״ח נר50
״ז התנאי אך זו מדריגה ,על שאינם. הלסת משוני קצת רואים אנחנו מ  כ

 א״ט שממית נמי אלא עידונין מתוך שלומד במי נקנית התורה דאין הפוסקים
 כל הארץ כל ועבודתו ה׳ תורת בשביל לה׳ כשמשבר פי׳ הריעו וז״ש פלי׳

 ר״ג הש״י לעבודת הליכה הוא אז פי׳ הלכה ר״ת הוא אז וגופניות הארציות ■
 השכל במענו שאנו ובדורותינו . והחומריות הארציות כל לשבר צריך זו שלהליכה

 ובאימה ביראה תמיר מחשבתו ולהתבודד ה׳ ביראת להתחזק צריך מאד מאד
 ואן* מחשבתו ולהתגורר מלמודו פעם בכל מענן לנות סוב הלימוד בעת ואפי׳

ט .כי׳ המדרש לא כי מלמודו קצת יתבסל זה שמחמת ש״ ע ב מ  הרמב״ן בשם ז״ל ו
 יראת כשיתמלא לשמה בה עוסק התורה בעסק שאם בעצמו שידע לכנו ■שאמר
 ' לשמת הלומד ועעם .ית׳ לפניו לרצון עולה שתורתו ידע בתורה בעוסקו ואהבה

 .הזה האות מן בריאתן ששורש המדריגות כל שמעלה מפני הרבה לדברים זוכה
 א״ס אור לשם פי׳ עצמה האות לשם לשמה עני; גם .כו׳ בשרשן למעלה מד

 הדיבור אליו נתרבה ממילא פי׳ הרבה לדברים זוכה ועי״ז בו הגנוז והחיות
 אז ית׳ ממנו הוא והחיות האדם של החיות הוא הדיבור כי התורה בחכמת
 מלמעלה חיות יותר עליו ומשפיע העליון הדיבור ומתעורר לעילא סלקא הדיבור

מדברת היא ואז בנשמתו שיש השכינה של הקדוש הניצוץ כשמתפשס ולפעמים
 וזהו מפיו מאיליהם יוצאים שהדברים מדבר אינו כאילו ונראה שבפיו הדברים
ט .גדולה מדריגה ש׳ ע ב מ  לשמה שלא בתורה יעס>ק לעולם הש״ם לשון פי׳ ו

 לשמה בא לשמה שלא מתוך אז לשמה אח״כ יעסוק שאם כדי צווי לשק כו׳
ט כמ״ש ״ ש׳  - מתוך במלת רמוז וזה לשמה שלא של הענימיות שיעלה הבע

 ויהי'■ דעהו דרכיך ובכל תמיד לנגדי ה׳ שויתי יקיים לעסקיו ,כשהולך יאסי׳
 למעלה קסנות ג״כ יש לפעמים .קסנה במחשבה ית׳ בבורא דבוק
שנשאר א' ניצוץ יהי׳ אם בגחלים כמו לגדלות יבוא הקענות אותו ומכח גז״א

:כו׳ לגמרי כשנכבה משא׳כ לנפח יכול '

ם [סז] עו מד ואסור כנושה. לו תהי׳ לא העני את עמי את כסך,תלוה א ע  ל
ש .תרי״ג ממנין .יחזיר מה לו שאין שיודע בזמן לפניו . , . . . ״ ב״ רי ה מ  ו

 באותו שיש מהחיות נהנה הוא בכלי ומשתמש אוכל או לובש שאדם דגר כל
ה׳■ עובד אח״כ כי שבתוכו קדושה ניצוצי ומתקן נשמתו לשורש השייכים דבר

 להש״י־ עובד הכח ובזה דברים שאר או מאכל או מהלכוש לגופו שבא ההוא בכת ‘
 הניצוצין כל לתקן שכשכלה ההוא הדבר ממנו שיאבד לפעמים לכך מתקנם גמצא

 ונותן הכלי אותו הש״י ממנו לוקח אז נשמתו לשורש השייכים הדבר באותו שהיו ,
 משורש שהוא אתר של לשורש הכלי באותו הנשארים הניצוצות ששייכים לאחר

 דמיהן לו שילם ולא מכרם או וכלים מלטשים לו גהלוה גם ע״כ .מכ״ל נשמתו ;
, *’ , :כנושה לו יהי׳ לא י , !..

ז . א [סח] ע  תעשם בלא עוברין כולן וסופר וערב ומדים נשך עליו תשיעון ל
תרי״ג ממנק .מכשול תחן לא עור לפני מל מוברק וגם ׳

ח ע א ;  רעך ממון פי׳ רעך רם על תעמוד לא שנאמר פדות לכבוש של
r ' , ג מצוה ענן* . זה מ״י יאבד . / ■ ■ י . ״
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X יי,”

ר , ה בפה התלויות במל״ת פי״ט נ ה ובזמן בקנ ו צ ו מ »1 כ

ק ר ט פ ה בפה התרוץת התורה סן תעשה לא מצות . י .בקנ
ק אמרתך בלב^יצפנתי .ובזמן ; V. ־ , מ ׳ :לך אחטא לא ל

ר א ל ב ע ב ל  כי ולהוודע ולהודימ ולידע מאודינו ככל אותך נאהב ו
ם ועונה חסד בגומלינו לך נתנו ומידך הכל ממך . . פ
 אם ול״ק עמי את תלוה 1כסן אס כד״א בחוניך בני בניך ישראל בגי אחינו
 שעברה הלואה לתבוע שלא הזהרתנו ע״כ עמך העני את כי גו׳ תלוה כססך

 אשר חסדך ומגודל [תקפא] ב גו׳: רעהו את יגוש לא שנא׳ שביעית עליו
 אהובים ריעיס תשמח ושמח ביתה יחידים מושיב ואתה כו׳ ושמחה ששון כלאת
 יוציאו שלא הזהרת ע״כ מד מדי ובנין עזר לצלעו בנית מעצמיו עצם בזאת
 את ושמח אחת שנה לביתו יהי׳ נקי שנ׳ ראשונה שנה כל מביתו ,החתן

:מצוה ענן» . לצאת שלא מוזהר עצמו והחתן בלאו עובר והמוציאו אשתו
׳•

ק ר ה התלויות התורה מן תעשה לא מצות . ך פ  □ישט בפ
 מאד ,אמרתך צרופה . יום בכל לשמרם ואפשר

׳ אהבה: ועבדך , ,

ל א נ ̂ חנניא ר׳ •מטת מסכת סוך ת
ומצות תורה’ להס הרבה לפיכך ישראל את ׳

לזכות הקב״ה רצה אומר פקשיא בן
למען חפן ה׳ שנאמר ומצות תורה ש .

 ■במה שכר מקבלין שיהיו כדי ישראל את לזכות ופרש״י ויאדיר תורה יגדיל צדקו
 כמה לצוות צריך הי׳ שלא להם הרבה לפיכך העבירות מן עצמן את •שמונעין

 בהם ק׳ן שאינו אדס לך שאין ונבילות ורמשים שקצים של אזהרות וכמה מצות
 ' העמים מן אתנס ואבדיל וע״פ מהס שפורשים על שכר שיקבלו כדי אלא

 א״א חזיר ,בבשר קצה נפשי אדם יאמר שלא מנין עזרי׳ בן אר״א לי להיות
 בשעת׳ הלכך עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי יאמר אבל כלאים ללבוש

ע הוא הש״י ,צווי שמפני . בלכי יכוין האסורין מן עצמו אדם מגיעות מנ  כדי , נ
 • ואל בשב קיומם יהי׳ שלא תעשה לא מצות מכל נעשה ונמצא רצונו לעשות
 • . מצוה כעושה נחשב שעי״ז בחלקו וישמח עשה מצות כמו יהיו אלא לבד תעשה
 למפן חפן ה׳ פ׳.] כשאומר אז עקשיא כן תנגיא ר׳ מאמר כשאומר כן ויחשוב

; צדקו . י ־ . , גו׳
ל’[קמז] א  תאכלו לא דם בל [קמח] ב תאכלו: לא ועז וכשב שור חלב כ

בלא הוא כשפירש האברים זדם בכרת הוא בז יוצא שהנפש דס .
בן נ :תעשה א [תעב] ד : מצוה ענך ,התמצית דם ו  : נבילה כל ,תאכלו ל

 * '» חכמים שמנו נזרפיות שבעים והם תאכלו לא ערפה בשדה ובשר [עג] ד*
ו ־ממגין , ; ג ״ לי א [ג] ת : שמנק . הנשה גיד את ישראל בני יאכלו ל ג י רי  ‘א

 : הבשר סם הנפש תאכל זלא שנאמר החי מן אבר יאכל שלא [תנב] ז
 וא׳ אכילה לאיסור א׳ פעמים ג׳ אמו בחלב נדי תבשל לא (קיג] ' מ ח

 יד, ע יב יא : בשמאים ולא בעהזריס ונוהג בישול לאיסור יא׳ הנאה לאיסור
ק: ולהיותם ישראל בט עמך את שקדשת קדושתך ומגודל קגד] [(קנג) מו  ר

 3מש ז״ל וטבעש״ט שמאה. בהמה לאכול שלא הזהרתנו ע״כ מעלה למעלה
. ;י■ ״ ' ■ ■ :... .\ , י. ־ י : ■ ■ לחלו '



S3 ר ב נ ה ■ ■ בושט בפה התלדות במל״ת פ׳ ו צ ־ מ

 מורד טבד הוא כאילו המדינות שינסה מעבדיו א׳ ושלח בכיפה שמושל א׳ למלך
 השלימו מדינות וקלת עליו ושלמו עמו מלחמה עשו המדינות וקצת באדונו

 שיש חובן והנמשל עושה המלך רצון שזהו והרגישו חכמים היו אחת ובמדינה
א  באדונו - מורד עבר כאלו עצמו שעשה היצה״ר עם מלחמה שעושין ב׳

 עד כנגדו ועומדין עולם מלך שהוא ית׳ הבורא רצון יעשו שלא ב״א שמפתה
̂ שהוא שהרגישו ב״א ויש גדולים וסיגופים המלחמה גודל ע״י ביצרם ששלטו

 סא״ל שהוא הקדושים שמות ע״ב מן הקדוש שמו מלובש וש^ הבורא רצון עושה ■
שם 'גי׳ כ״ו יש שבכ״ח כוי׳ו הקדוש שם כוונת וזהו לס״ם ממתיק שהוא

.האיסורין כל ולעשות לאכול עמו, השלימו העולם ואומות .והבן ובזו בזו הוי׳
 מן תשקלו ואלה שנאמר [קנז] .טמא וטוך . טמאה בהמה בכלל טמאה וחי׳

 וחגב .■ תאכלו לא מבשרם שנאמר קנו] [(קנה) טמא ודג .יאכלו לא הטון!
 שרן מכל תאכלו. זה את [אך יאכל) לא העוך שרן (כל שנא׳ ([קנח]) גומא
 ורמש .גו׳ השרן וכל שנאמר [קסג] ורבה שפרה הארץ ושרן ״ וגו׳] העוך
 רמב״ם [קסה] באשפות גדילים תולע־ס הס אלא ורבים פרים שאינם היינו הארן

, :תרי׳ג ממנין ......

א ,קסג] [קסד יז טז ל נפשותיכם את תשקלו ולא שנאמר המיס שרן לאכול ש
לכל שנאמר . הפירות תולעת ולא . בכל .

ט יח :תרי״ג ממנין .השורן השרן ר [רמו] י בו ע ב ל  ואהבת מתאוות שנפרוש ו
 תורתך ולימור אהבתך בתענוגי דבקים להיותינו כ״א ורהביו עה״ז ותענוגי

 ואפילו ערלה יאכל לא ערלים לכס יהי׳ שנים שלש הזהרתנו ע״כ ודביקותך
כחוצה אפי׳ אסור ערלה ודאי מותרין ולולבין תלין אבל אסורין וגרעינים קליפות

:מצוה ענן) שרי. וספקה לארן ■ • •
א ב ב נ ר שה] דש [שג כ ו ס  עשר ששה סוך עד חדשה מתבואה לאכול א
תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם שנאמר בניסן ־ - :׳

ג :תרי״ג ממנין .הזה היום עצם עד ד כ ען [קיא] כ מ ל  כמוך אין כי נדע ו
 לך השמיס וצבא צבאם וכל השמים ושמי השמים את עשית אתה אלקינו ה׳

 את נותן ואתה ליריאיך נותן אתה שטרך כ״ש כלם את מחיה ואתה משתחוים
 שלא הזהרתנו מ״כ וזוכים לוקחים והקדוש הגבוה ומשילחנך בעתו אכלם
 ברית תכרות פן לך השמר שנאמר נסיכם יין לשתות ושלא ע״ז הקרובות לאכול
 שנתנסך יין זה לאו בכלל מזבחו ואכלת לך וקרא לאלהיהם וזנחו הארן ליישב
:הרי״ג ממנין .בזבח שמחתם עיקר שהיא לט״ז ,

ל ־כה ד ל ג מ  בני יקיריך בניך ונחלתך חלקך אנו כי שאהבתנו אהבהך ו
' ושלא מסוכן דבר מכל הזהרתט ע״כ מלכנו אבינו ואתה בחוניך . : : ׳ :

 לנפשותיכם מאד ונשמרתם שנאמר מנחש הנשוך דבר וכל שנתגלו משקין ,לשתות
ו :מצוה ענן) רשב״ץ מאיסורא. סכנחא ^חמירא א [תמה] נ  תם בכיר לאכול של
 :תרי״ג ממנין רשב״ן וגו׳. בקרך ובטרות בשעריך לאכול תוכל לא ;שנאמר.

א [תסט] כז  ממני{ .מום בו שהטיל תם בכור היינו תועבה כל י תאכל ל
ח שלחה לר׳ •תרי״ג כ ל: רו בי  שנאמר בהנאה אסורים ותכריכיו קברו המת בןג

ם ש ת. חמ  - :ממין ור״א רשב״ן .ערופה מעגלה שם שם וגמר מרים ו
ט  אותנו אהבת העמים מכל בחרתנו אתה כי ולבעבור [רמח] ([רסב)] ג

, ׳■ . , : •י -י ■' 'י ■ ■ ורציתי . : י ■ י . י -
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 ■ וקראתנו לעבודתך מלכנו קרבתנו האומות ומכל במצותיך וקדשתנו בנו ורצית
 זולל להיות שלא הזהרתנו ע״כ בקדושתך קדישיס להיותינו ורצית קדוש גוי

אליעזר ד .הגוי בחוקות תלכו ולא שנאמר לט שרירות אחר ולילך וסובא
ף ענ מין. של מעשיהם אלו ערב ויהי במדרש זלה״ה ומבעש״ט . מצוה מ

חפן מהם באיזה יודע ואיני צדיקים של מעשיהם אלו בקר ויהי לשעים
צדיקים של במעשיהם אומר הוי שוב כי האור את אלקים וירא אומר כשהוא

 מעשה יש כי וביאר רשעים של במעשיהם שחפן ס״ר וכי תמוה והוא יותר תפן
 וצום תענית צדיקים מעשה ייש וכיוצא ושחוק ושמחה ושתי׳ אכילה הרשעים

 וסיגופים מצבות ע״י שחורה המרה חולי כשנתגברה אמנם וכיוצא ומספד ■ובכי
 החולי להסיר ולשמוח ולשתות לאכול הרשעים במדת לאחוז צדך אז וכיוצא ׳

 צריך וכ״ז ועצבות ’ שחורים ילבש ט מתגבר שהיצה״ר כשרואה ולפעמים הנ״ל
 הרע כי ובאמת כו׳ חפן מהם באיזה יודע ואיני ולש שכלי במאזני לשקול

 לו ויש צדיק .שהוא הנאה לו יש הרשעים מעשה שרואה מ״י לעוב כסא הזא
 משם כשעולה רק עלי׳ ג״כ לרע יש שעי״ז וכמעע הרע ע״י ותענוג הנאה

 אוהבים ג׳ למלך שהי׳ משל בענין ז״ל וטבעש״ט . אין פימלי כל •יתפרדו
 מחצר כלב אחד כל ויפרנסו שיזונו להם וצוה אוהבים שאינם ■עליהם ודיברו '

 פרנסת על שיוציא ראוי שהי׳ מההוצאה למלך עטרה ועשה חכם הי׳ א׳ ,^מלך.
ע ועל בריות לזונו השגיח ג׳ ימות שלא הכלב את בדוחק וזן פירנס ב׳ הכלב  ז

, , ;כו׳ עטרה שעשה לזה משא״כ בו הכלב המלך גירה ■

ם. על תאכלו לא שנאמר .נפשה שתצא קידם הבהמה מן לאכול יל ד ה
א :חרי״ג ממנין . [צ״ע] פני ל מ  .הס ונפשותינו עמו ה׳ חלק כי ו

 ע״כ-הזהרתנז חיה לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפח כמ״ש קדשך ממעון
פן על שנמאסים דברים שלא.לאכול בזה הוזהרנו נפשותיכם את משקצו אל  ' הנ

 ימה רבינו . דם מקיזי בקרן ישתה לא וכן שימות עד חגב או דג יאכל שלא
. . . ■ ■ מצוה: ענך .

ס ר ת פ "מצו  בושט בפה התלויות התורה מן תעשה לא כא.
 את להם נותן ואתה ישברו אליך בל עיני .ובזמן י

- • :בעתו אכלם .

ן ■א ו ל ם ל ו [ ס י  ' ושפטי• הגדול המורא ואת החזקה ידך ואת גדלך את נזכור [
עולם לחירות רמה ביד משם הוצאת ואותנו במצרים שעשית ^ * י.

כ ע״  ט שנאמר בניסן כ״א יום עד בניסן ע״ו מליל חמן לאכול שלא הזהרתנו '
 בערב חמן לאכול שלא [תפה] ב :תרי״ג ממנין . ונכרתה חמן אוכל גל

ק .הפסח בזמן חמן מליו תאכל לא שנאמר ולמעלה היום מחצי פסת מ  מ
" -'׳ תרי״ג: , ■ י :

i [שסז] א ל  לא אשר הנפש כל כי שנאמר ביוה״כ לשתות או לאכול ש
ק .ונכרתה הזה היום בעצם תמונה ־י _ . מ וזבעבור ד :תרי״״ג מ

לת« ישברו אליך כל ועיני איש בשר כל ורוח חי כל נפש בידך אשר באמין
׳.. .' להם ■ '' ■ , ; 3
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לא שנאמר שיחסלל ,קודם בנקר לאטל שלא אזהרה ט״כ בטחו אכלם להם
^ מצוה טנף ורמב״ם ורשב״ן סמ״ג .דמכם טל שתתפללו קודם הדם על מאכלו ■
ט ׳ ״ ש ע ב ם  ויקום זריזות נמדת יאחוז כו׳ לילה בחצות לקום מאד זהיר יהי׳ ז״ל ז

 • כמדת. ונטשה להיליי ראוי והי׳ אחר אדם ונטשה נתחדש כי משינתו בזריזות
 ימל דבר בכל כי בזריזות יעשה שעושה דבר כל וכן עולמות שהוליד הקב״ה
ה׳ לעבוד ת'  וישיר בבית ולכאן\ לכאן ילך שינה עליו וטפל בחצות כשקם .א

 הכל. ולא שיעורים הרבה ילמוד .השינה מעליו להסיר כדי קולו ויגביה בשירות
 צריך וכשלומד ענינים הרבה ילמוד רק כמשאוי עליו נראה שיהי׳ א׳ בענין'

 בעולם למעלה יהי׳ מחשבתו .ית׳ בו עצמו לדבק כדי שעה בכל מעע לנוח
 באותה גדול כלל זהו .חפצו יש־ג שהיא בו זיבשח וידבק הש״י בעבודת העליון

 במחשבה■ ולא היום כל בה ילך ממטתו כשקם בה שהתחיל קדושה מחשבה
 יאמר לא ■ ית׳ הבורא דביקות ורגע שעה בכל עצמו ליישב וצריך .אחרת

כ יוכל ולא גופו יחליש שלא התפלה קודם ליםwהר הרבה '  ר״צ העיקר לומר אח'
 קורם כחו שהפסיד מחמת גדול בדביקות ותפלה וק״ש זמירות דהיינו היום חובת

ד השי״ת לו יתן אס בדביקות העיקר יאמר תחלה רק דברים בשאר התפלה .  עו
 יראה עליו שתפול פי׳ התכלת את יראה העלית כשמניח . ההליס יאמר כח
 יזכור יראה ואם ה׳ באהבח יזכור אהבה אם בהקב״ה יזכור שרואה מה וכל

 מפריד אני הלא יחשוב לבה״כ כשהולך ואפי׳ מקומות בכמה כידוע ה׳ ביראת
 ולהרגיל ללמוד האדם צריך . ית׳ לעבודתו ישאר. והעוב יחודיס וזהו מעוב רע

 בזמירות בין הדבר ויאמר בלחש ויצעק נמוך בקול הזמירות אפי׳ שיתפלל א״ע
 מחמת שתהי׳ והצעקה כו׳ תאמרנה טצמותי כל כדכתיב כחו בכל בלימוד בין

 כתו כל להיות וצריך שלימה קומה היא תיבה כל כי דע .בלחש תהי׳ דביקות
 יום בכל פעמיים הנאמר בק״ש לדקדק אבר מחוסר כמו תהי׳ לאו אם כי בה

 מזיקין ק׳ש הקורא כל וסימנך ערך לאין גדול דבר והוא ח״ו מ״ז בלי לאמרה
 בעת ובפרס שיוכל מה מ סבילה לעשות . הנפש היזק הן הגוך היזק הן בדילין
 הגון^ ■מחליש שהתענית מהתענית יותר עוב בתמידות יותר ומקוואות הצורך

 בלימוד ההוא הכח יחן בתענית מניח שהוא שהגת סיג יותר ועוד הש״י מעבודת
 לילך צריך .למדריגה יבוא ובזה וכוונתו כחו בכל שיתפלל ותפלה התירה

 במתון יתחיל רק התפלה בתחלת כחו כל יפסיד שלא בתפלה למדריגה ממדריגה
 התיבות במרוצה אפי׳ לומר יכול יהי׳ ואז גדול בדביקות ידבק התפלה ובאמצע

 יאמר מ״מ בדביקות להתפלל יכול אי^ התפלה שבתחלת אע*פ .התפלה של
ע ויחזיק גדולה בכוונה התיבות  להתפלל לו יעזור שהש״י ער מעט מענו׳ א׳

 שבוער מחמת מאד במהירות התפלה לומר י.יכיל פעמים .גדול בדביקות ;
 כשהוא בלחש בתפלה מעצמם מפיו יוצאים והתיבות מאד השם אהבת בלבו

 כמרז״ל חפלה באותה ,למעצה יותר אותו ומעלין זוכה אז למעלה עצמו מדבק
 ומכת למעלה במחשבתו שידבק זוכה זו התפלה וע״י אותו מסייעין ליטהר הבא

 דבוק שיהי׳ התפלה בשעת שלא אפי׳ גדולה יותר למדריגה עוד לבוא יוכל זה
הי״ הטבע דרך שלפי התפלה אחר חי שאדם מהשי״ת גדול חסד זה .למעלה

^ לו ,  הגדולות הכוונות מכח כ״כ בהתפלה כחו נתן כי ,כחו שמפסיד מחמת לחו
 וכשאדם החיים עץ י דרך את לשמור המתהפכת החרב להט יש «מצזון שהוא
 הקליפות אותו מניחין אין ית׳ בבורא העליונים בעולמות מחשבותיו לדבק רוצה

עצמו וידבק אחת בתפלה הרכה פעמים כחו בכל עצמו ידחוה יכול שאינו ואט״פ
'בהשי״ V־. ■■■׳.■'"■:■ י;■ ׳■ /."■’ ■■■ ״ ̂■■■■'■־' ■ '■.
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וזהו שמכה״כ שיאמץ באמונה עצמו ויחזיק העליונים בעולמות ויכנס בהש״י
 כשנפל וכן יחי׳ באמונתו וצריק דכתיב שלימה באמונה העליון בעולם בהיותו ,
 יחזיק ואח״כ שיכול כפי קנונה ככוונה התיבה יאמר התפלה באותה ממדדיגתו .

 של הגיף ידבר ומתחלה א׳ במדריגה פעמים כמה אפי׳ למדריגתו לחזיר עצמו
׳ כמו שיכוץ לו יעזור שהש״י לי שכיוב יחשיב . הנשמה בתיבה יתן ואת״כ התיבה

- לעשות לו מה הדביקות ויבעל כשיחלש ולבסיף גמורה בכוונה רונו או תפלה חצי
 במחשבה לעלוד יוכל פעמים .עלינו סיף עד קמנה בכוונה יכלתו כפי יתפלל

 צריך■ ית׳ בבורא העליון בעולם דביק כשהוא ולפעמים הגוף תנועת בלי לבד
< הדביקות יבשל שלא בגופי אפי׳ תנועה שוס יעשה שלא עצמו לשמור

מהש״י לבקש וצריך חיזוק ע״י כ״א בכיונה להתפלל .א״א . שלו .
 בעה״ז מציאותו מרגיש ואיננו מגשמיות מופשס כמי בתפלה וצ״ל ועזר סיוע

 הדבורים כל בו ומדברת בו מתלבשת השכינה תפתח שפתי אדנ״י כשאומר מיד ,
 ■ הגשחיות התפשעית . יראה עליו תפיל מדברת שהשכינה האמינה לו וכשיהי׳

 העולמות צייר רק העולם זה וציור הגוף ־ הרגשת כלל מרגיש שאיננו היא
 מרגיש אינו האצילית עילם אל כשבא ואח״כ ושרפים המלאכים דהיינו העליונים

 בעולמות ילפעמיס עתידות יודע ושם ית׳ אצילותו דהיינו הדק מן דק רק
:הכרובים מכריזין ששם עתידות ג״כ ידע התחתונים ״

ק ר ב פ . על .בחטם התלרות התורה מן תעשה לא מצות .כ
,שקר■ ארח .בל ישרתי כל פקודי כל כן ■

־ : שנאתי

‘תנאף־ לא שנאמר המבושמת מרוה שאר אי איש אשת -ריח להריח א
 כללית אזהרה היא מכאן וגם . מציה ענף רשלץ . לאף תהנה לא - ׳
 ׳ ע״ז של בשמים ב קידישין: ע״י שלא וביאה שבתורה המריות כל בעילת על

 מברכץ אין ולכן החרם מן מאימה בידך ידבק ולא שנאמר בהן להריח אסור
ן אלו. ריחות על שבת במוצאי עני ב ט ש״ ע ב מ  לו־ עולה שאינו אף השי״ת עבודת ו

; כי. יכוין אף ח״ו כשיש גס כי באפי נשבעתי אשר בפ׳ כי יכוין דעתו לפי לו  א
 עילם של אלופי א׳ אות נתעלס ג״כ מ פ״א ,שהוא ואף מבינה מדריגות שמנה
ט . האף נמחק זעי״ז ש״ ע ב מ  בשרשן דינין למתק האריז״ל בכתבי שבא מה ו

 צהר* לנח כמ״ש אחר צירוף לעשות השליח ויכול אותיות הוא הגז״ד כי יפי׳
 ־ בבינת המל׳ דין ולקשר צהר צרה מן למדה״ר מדה״י שיהפך לתי-בה תעשה

 ונעשה זה חסד בשורש הדן נמתק אז הדין בתוך חסד שירש בדין למצוא או
. 'באמת ד ס  '̂_׳ אור שהיא האותיות שבתוך א״ס באור מחשבתו ידביק פי׳ עוד ח

 ' וביאור הדינין לבעל מסוגל גס ותפלה בתורה גדיל כלל והוא חיים מלך פני
 ׳ האדם וחיות ושוב רציא החיות כי ופי׳ כפכה. עלי ותשת צרחני וקדם אחור פ'

ה' דעת ע״י בקענית שהוא לידע דעתו יחן וכאשר וגדלות קמנית בסוד הוא  ז
ט עיד .ז״א בדעת מנצפ״ך ה׳ג כי בשרשן הדנץ כמתקו ש׳ ע ב  ס״זי ז״ל מ
 האדם שצריך ניצוצון ורפ״ח השבירה מסיד הם תפלתו באמצע לאדם שבאין
׳ למ״ז דומה זה יוס מ״זשל ואין ולהעלותם bאית לתקן יום בכל לברר ר שלמח

׳ ־ - ' ; והוא "׳ ̂ י ' י. ’ " ■'־• ■
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ה. על לב שנותן למי בחין •והוא ט ופי׳ ז ש״ ע ב  הרהורי הוא אס מ׳ז יתקן איך ה
 אחוסו את יקח כי יאיש בסוד חסד שהוא בשרשן להעלותן יכוין נשים .•^אות

בזה: ודי ישראל בש״ת פגם ע׳׳ז ומחשבת הוא חסד

ק ר ג פ . בידים התלויות התורה מן תעשה לא מצות .כ
 קדש ידיכם שאו .יום בכל לשמרם ואפשר
י ה׳: את וברכו

בהמון הרחמן המלך אפה וכי לבדך ובשמך בך נאמין ולבעבור 1[כ« נ ,א ,
 ושנדע לעבודתך וקרבתנו טליני רתמת רחמיך

 שלא הזהרתנו ע״כ מבלעדיך. אלוק ואין שמך ונורא אתה וקדוש לפניך ־שהשלטון
 אס להעבד דרכה שאין בדברים הן להעבד שדרכה בדברים הן ע״ז לעבוד

 נודע דל ומבעש״ט .תרי״ג ממנין . תעבדם ולא שנאמר כבוד לרך הס
 מעבירה יותר אצלו תמור הוא שלו שכאלו ואפשר עע״ז כאלו הכועס מס״ל
כו׳: א״א על בא כאלו המתגאה וכן יותר עליו מדקדקין כי הרשע של עצמה

 לא שנאמר אחרים ע*י או עצמו ט״י בין ע״ז לו לעשוס שלא ריד] [כז 1 ,
פ פסל לך מעשה י ע' ;תרי״ג ממנין .עבדה שלא א

לא שנאמר ע״ז לשס שלא אפי׳ מלטת צורת-אדם לעשות [לט] ך
די [הצג] ך ה :תרי״ג ממנין .אתי תעשון כ  ובכל שנקיים ו

 ע״כ . שדי במלכות עולם ולתקן טהורה ומנחה לשמך ומוגש מוקטר מקום
 ממנין . עבדה שלא אע״פ המקים להזהיר לכס תקימו לא ומצבה ופסל הזהרתנו

 שנאמר ומציפוי׳ משמשי׳ ומכל מע״ז להנוח שלא תכש] [תכח ח ז : תרי״ג
 ממנין . עליהם וזהב כסן£ תחמוד לא ונאמר ביתך אל תועבה תביא ץלא

: תרי״ג .
 מעט ותחסרהו תבניתו דמות בצלם האדם נברא אשר ללבטבור [לד] ט ,

 לשרה ולעמוד לזכותו תעטרהו והדר וכבוד מאלקים
ממנין חבירו פני להלבין שלא וכן תרצח הזהרתנולא ע״כ בשמך ולברך ם.  ברבי
ש .■תרי״ג בי רי ה מ  ולבו פיו צ״ל הבחירה ואחר הבחירה צ״ל דבר ראשית דל ו

 יתברך חיותו יש ובכ״ד שמכה״כ •פני׳ שוס כלי שלימה באמונה להאמין שוין ’
 דברים אפי׳ ית׳ ממנו הוא הכל מדות שאר וכל ויראה האהבה כל '•■לפיכך

ם ’ חון מדות שאר וכל ולנצח ולפאר ולירא לאהוב רשאי אין לק .שבעולם רעי
,א׳ מדבר אוהב או מתיירא שאני דבר באותו לחשוב ראוי כי יתברך ממנו

 שנתן ית׳ ממנו הכל הלא האהבה או היראה כאן באה מהיכן לחשוב '•ראוי .
 המדות מכל או רעות וחיות רע אדם למשל רעים בדברים אפי* ואהבה היראה
. לירא לי יש ולמה ית׳ ממנו כ״א היראה אין ולפיכך השבירה בעת שנפלו

באהבה וכן 'גדולה ביראה אותו לקשר טוב כי רעה שבבחי׳ ממנו א׳ מניצין ^
מגמת זהו כי ג״כ שורשו אל ולהעלות הניצוץ משם להוציא •המדות בכל זכן : ■

 • אלא המדבר שהוא יחשוב אל כשמדבר וכן שורשו אל השבירה להעלות "•נפשיט ’ ■
 שורשו אל הדיבור המעלה והוא בו המדבר יתברך הבורא הוא שבו יהתיות ׳׳

ובזה - ' י '
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 מאתו הכל אצלי כמו חבירו אצל ג״כ הדבור כן כי השתוות נכלל ג״כ וגזה ;
כ ית׳ ] ; פניו להלבין או להרגו : לארם שונא להיות יבוא לא ובזה ע׳ י כ ר  ת

ען מ ל  ולהורוותי- ובלבבינו בטינינו תורתך וכבול וכבודך שמך ויתקדש יתגדל ו
: כו' ממון בגונב תגנובו לא הזהרתנו ב״ו״ כמורא טלינו שמיס מורא שיהי'

א [לו] יא ת. בגונב תגנוב ל תרי״ג: ממנין נפשו

ל ' ' T א רכט] [רכח י לפרוע רוצה שאינו תטשו£» ולא בחזקה הלוקח תגזול ע
 כל לגזול או לגנוב ואסור מחנו לחבירו שמגיט מה

 ורשב״ן רמב״ם לטשקו. או לגזלו או לגנבו אסור טכו״ס ואפי׳ תורה דין שהוא
ד :תרי״ג ממנין ש טז טו י מ ת ש מ  הנוטל וכן חבירו של בפקדון או במשכון ה
להשתמע נוטל אינו ואפי׳ ולהחזירו בו להשתמש בהחבא כלי חבירו מנית
■ מריבוי גנב בכלל זה הרי כליו בשימור חבירו אח״כ שיזהר כדי לצטרו אלא

ך : טנ ב. תו כ  שטוטם אסור הגנב מאחרי שלו את הגונב אפילו יז : מצוה ה
ג וסמ״ג יונה רבינו מצוה טנך .הוא שלי זה בפירוש לו אומר אלא גניבה מטס

ל יח א שו ץ טנך . גזלן נקרא הבטליס מדטת שלא כלי ה א ט י נ ה ו צ  מ
ר כ : ט״מ .גזלן נקרא השאיל ואם להשאיל רשאי השואל ,  ■ דטת לגנוב אסו

' כו׳■ :כחדשים נראין שיהיו ישנים כלים יפרכס ילא שבמקח מוס יודיט הבריות
שאינו' ויודט לאכול בו יסרב ולא מקבל שאינו ויודט בתקרובות לאדם ירבה ולא

: ■ ■ . ׳ : מצוה טנך . אוכל
ב כא ל [שלי] נ ד ו ג מ אנך ובידך אנך חומת טל נצב שאתה חסידותיך ו

 וכי דברים אונאת זו תונו לא טל הזהרהנו ט״כ
 ממנין• תלחצט. לא בגר והוסיך ממון אונאת זו תונו אל לטמיתך ממכר '׳תמכרו
ג : בפנים ומפורש הרי״ג  אברהם אלקי טם אנחנו אשר ולמטן [תקלט] נ

בי להיותינו וראוי י ד  חבירינו־ ממון להציל הזהרתנו ט״כ ובמאודינו בנפשנו לב נ
ד :תרי״ג ממנין . מאבידתו להתטלס תוכל לא שנאמר קל נ  מזו וחומר מ

 - [שמג}■ כה : מצוה טנך יונה רבינו . מצטרם טצמם חבירינו בהצלת להשתדל
 ממנין .בנשך לו תחן לא כססך את שנאמר ברבית ישראל את להלוות שלא
 ■ השיך לא שנאמר . ברבית ללות שלא מוזהר הלוה וכן [תקטב] כר :הרי״ג

שך: לא בי׳ קרי ז הנ  שעיני-כל ברואך על רחמיך ומרוב (תקפח)] [רל נ
כ כעתו אכלם את להם נות; ואתה ישברו אליך  ־ צויתנו בדרכיך להדמות ע'
 * פעולת חלין בל משום עובר פרעו ולא הלילה עברה הלילה כל מבה יום שכיר
 עבר היום כל גובה לילה שניר כת : תרי׳ג ממנין . בקר טד אתך שכיר
 השמש ,טליו תמא לא ומשום שכרו תתן ביומו משום עובר ולא,פרטו היום

 .ממנין .הלילה כל י גובה דל^ה שעות שכיר היום כל גובה דיום שעות ושכיר
ט תרי״ג:  חמלת^ ויתירה גדולה חמלה אהבתנו עולם שאהבת וכמו [(פ)] נ

 ועול מצרים מלטת טול ממנו העברת עלינו שקבלנו תורתך עול וע״י טליני
ך , משאר• תחת רוכן חבירו חמור רואה דכשאדם הזהרתנו ע״כ ארן , די

t , . ' , : עזרו לא אם בלאו דעבר - • ■ ־
 ■ י ; . . 'י ■ - - ;

ך ל מ ל ג משאו| תחת רוגן חגירו את רואה דכשארם [תקמ] וחומר ומקל ו
' ■ ׳ טפלים; שורו או אחיך חמור תראה לא שנאמר לו לטזור דחייב ׳

מצמו^ חבירו וק״ו כ״ש ב״ח צער ■כי/משום תקים הקם ס' והתעלמת בדרך ■
,ממנין
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א רשב״א: סמ״ג רמב״ם חרי״ג ממנין  הפוב מדש ללמדנו וכדי [הקעז] ל
 i יקח שלא הזהרתנו ט״כ ,אנשים ועם אלקים עם טוב ונהי׳ ארץ ודרך והישר
ב .חרי״ג ממנין .חתן לא כליך ואל שנאמר מאכילתו יותר השכיר  ־' [פקעח] ל
 וקטפת רק לבצור שדרכו בדבר יבצור ולא לקצור שדרכו בדבר הפועיל יקצור ־שלא

 :תרי״ג ממנין .רעך קמת טל תניך לא וחרמש אכילחך לצורך בידך מלילות
א [תקצי] לג ד :תרי״ג ממנין .בדישו שור תחשים ל ר [תקפה] ל ע א ם  ו

 ממך כי לדל ומלוה וחוק ומטיב הטוב ה׳ הוא אתה כי
 . אלא הלוה את למשכן שלא הזהרתנו ע״כ ומלוה חונן איש טוב ומידך יהכל

ה :תרי״ג ממנין עביטי. לעבוט ביתו אל תבוא לא שנאמר ב״ד במצות אין ל  ׳ ו
 תבוא לא שנאמר בעצמו בחיץ או בבית למשכנו הן למלוה רשות נותנין •ב״ד
 :מציה ענך .גו׳ יוציא והוא תעמוד בחוץ אלא בחוץ עבוטו או לעבוט ביתו אל
לו ׳■לו פי א  והאיש תעמוד כחוץ שנאמר למשכנו לביתו יבוא לא ב״ד שליח ו
 ב״ד יורדין ממש לגבות אבל למשכנו ,ב״ר שליח יכול בשוק אבל ב״ד שליח •זה

 הרחמן אב אבינו אתה כי מדותיך מיושר נלמד ולמען [תקפו] לז :לנכסיו
 הנשמות כל אדין המעשים כל רבון אמונתך רבה לבקרים וחדשים עלינו המרחם
 ומתחייבת אמש כל וחשבון דין נותנת בעליתה נפשיתינו כי אך כו׳ נשמות להחזיר
 שנ׳ בלילה הלילה וכלי ביום היום כלי לעני העבוט להחזיר צויתנו ע״כ לפניך

 ונאמר אצלך ועבוטו תשכב לא פי׳ בעביטו תשכב לא הוא עני איש ■ואס
 :תרי״ג ממנין .והשב טול והשב טול יום כסות זה לו תשיבנו השמש כבוא

 כלים כל יחבול לא [תקפג] מ לט אלמנה: בנד תחבול לא [תקצא] לח
 תרי״ג: מנין מ רמב״ם ורכב. רחיס יחבול לא שנאמר נפש אוכל בהם שעושין

 אהובים ריעיס תשמח ושמח וכלה חתן ושמחה ששון בראת ומאשר מב מא
 חתנין אסרין תהוון לא אזהרה ע״כ יצרחו לשבת כ״א עולמך בראת תוהו ולא י

:מציה ענך . חובל הוא נפש כי ורכב רחיס יחבול לא שנאמר וכלתין
ד תרי״ג: ממנין תחומך,. להרחיב רעך גבול תסיג [תקכב] •מג  [תלז] מ

׳ שלא הזהרחנו ע״כ קדוש ושמך קדוש אתה כי ולבעבור
 ׳ ממנין , אלהיכם לה׳ כן תעשון לא שמם את ואבדתם שנאמר השם את למחוק
ר [תקכט] מד, :תרי״ג ש א מ  ' מאור טוב והנה עשית אשר כל את ראית ו

 ובכלל . עצה את תשחית לא שנאמר מאכל עץ להשחית שלא הזהרתנו ע״כ
שלא [צב] מו : אחת פרוטה אפי׳ לריק יפזר ולא הונו על אדם לחוס ׳זה

בחלב; בשר לבשל
א -מז ל  [רלז] מח :בו יהי׳ לא מום כל שנאמר בבכור מום להטיל ע

 ולהשתדל דל אל להשכיל צוית עמך לישראל אהבתך ומרוב .
 לא שנאמר דמים שופך זה הרי והמחרשל מסכנה ישראל בהצלת או ברפואות

 לדון אפי׳ דברים שחד אפי׳ שחד תקח לא [פג] מט : רעך דם על העמוד
 תקברנו קטר כי העץ על נבלתו תלין לא ב״ד בהרוגי בתוב [תקלו] נ :אמת
 ;תרי׳ג ממנין . לכבודו להלינו מותר אבל המתים לכל וה״ה ההוא ביום
ב נא  התמימים דורשיך תעזוב לא כי שמך יודעי בך יבטחו ולמען רגו] [רנה נ

ו' [אל שנאמר הידעונים ואל] [האובות אל לדרוש שלא הזהרתט ע״כ עמך נ פ ת
' . :הידעונים ואל האובות] אל •, ■ ׳<• •; ־ .

״]. נב . ך [י ע ר ז מ ד :למולך להעביר חתן לא ו ה נ א [רנא] ג ל  להקיף ש
והמקיף נז נר :עצמה בפני פאה כל על וחייב הראש פאת ^ , '

ימנירה
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5 . מצוה 0

1

״ ח :מצוה טנף .גו׳ מקיפו לא שנאמר כלאו טובריס ניקןן5ן לא [רנב] נ  ו
 טצתו להקיןז להניח ואסור פיאות מחמש אחד כל טל ולוקה זקנך פאת •'משחית

: הס דטנפיו שכ׳ בפנים [טי׳ ט״מ אסור. קטן להקין} ואפי׳ אשה אי גיי [ ׳  י
ח ס ן א [תקמב] ' ט :אשה טל גבר כלי יהי׳ ל א [תקמג] פ ל  שמלת גבר ילבש ו

ם: ומפורש רמב״ם . אשה טלי איש ולא האיש טדי אשה תטדה לא אשה , בפני
א ״ע ה ז]1[נ ע מנ ת.יומת ואמו אביו ו טצמו; בפני אחד כל טל חנק וחייב מו

 . . י ׳ . י ' . ■ ' , • י \
י [תקצה] ־עב נ פ מ  שטשופים וילד לך יקיר הבן ישראל מטמך אחד שכל ו

טץ והמו קדישייא אבהתייא מבני , . ; לאהבו מליו מי
 נקרא יד ובהרמת יוסיף לא שנאמר ישראל להכות שלא הזהרתנו ט״כ ולרחמו (
בר. אינו מוסר דרך להכות אבל למרות ופסול ישט ' מכה, ומבעש״ט טו

 י בלא הנאה ושיהי׳ ותוכחה במוסר בשפתיו הכאה פי׳ במורה כתובה לא אשר ,
 מ״ח מיתת זו מפורש לו שאומר רק בהם המיסר בהתלבשות המורה .קסוקי

ר [שדח] עג. :וגאוותו ממדריגתו ירידה לו שיש כמות לת״ח לו ומר קשה לי׳ בו ע ב ל ■ ו
שלא אזהרה ט״כ לטבדים טבדיס ולא טכדיך והם אדון אתה ישראל טנ,ך כי ,

 שנאמר לרצינו . אלא גדולה או קטנק טבודה לו לטשות לחבירו אדם יצוה.
: מצוה טנף יונה רבינו .בפרך ט תרדה לא באחיו, איש ישראל בני •ובאחיכם

 והבן האם היינו אחד. ביום תשחטו לא בנו ואת אותו שה או ושור [רצד] עד
: לכתחלה אסור ג״כ אביו סי יולט ואם _

ה א [תקנא] ע  תחרוש לא [תקן] עו :יחדו ופשתים צנזר שטטנז תלבש ל
שלא להחמיר ויש מלאכה כל וה״ה יחדו וחמור בשור -
 שור שמושכה טגלה טל לישב ואסור מלאכה כלא אפי׳ יחד קשורים להנהיגן י ■

 שימהרו שאפשר המנהיגן לטכו״ם שלום לימן ואסור .מינין ב׳ לכל וה״ה וחמור
 .כלאים להרביט אסור וכן .בקול מנהיג והוי הישראל קול מכח לילך הבהמות

תרי״ג: ממנין רמב״ם וסוף. חי׳ וה״ה כלאים תרביט לא בהמתך שנאמר [רמל]
מה] עז ר ח[ ך ע ד  בירק אילן או באילן אילן להרכיב ושלא כלאים תזרט לא ש
 לא הפירות אבל אסור בח״ל אפי׳ שדך אף בח״ל אפי׳ בהמתך ומה איפכא אי

מ: למשות. לגוי זה כל לומר ואסור באסרו . ט ט״ ר [תטח] ע בו ע ב ל ■אשר ו
צדקה לטשות בניו את יצוה אשר למטן ידטתיו אשר אוהבך אברהם בני אנחנו

א פ [תנד פ
 : צדקה מליתן ידך את מקפון לא הזהרתנו ט״כ

ל תנה] ע מ ל ובתודי כך שלימה באמונה נאמין ו I ובנביאיך ונתילתך ך3 שנימק
המצות טל להוסיף שלא הזהרתנו ט״כ ובחכמיך ■

ב מרי״ג; ממנין j בתפילין ה׳ או פרשיות ג׳ כגון מהן לגרוט ולא  [רסב] פ
ר מי ע ב ל  הטמים מן ישראל ממך את וקדשת הבדלת רחמיך מגודל אשר ו

 שנאמר הטכו״ם בחוקות ללכת שלא הזהרתנו ט״כ בקדושתך מיוחדס שיהיו דק
 משום , שנאסריו הדברים כל והם . יונה ורבינו סמ״ג . תלכו לא ובחוקותיהם

ד פג :שבת דמס׳ בתוספתא ומפורשים האמורי דרכי א מפד] [תפג פ  תטבוי ל
שנפל אפי/ צאנך בכור תגוז ולא שורך בבטר: ד ושותפות מוס בהם אחר.  ג

•־ , : ׳ ̂ :תרי׳ג ממנין . הבכורה מן פוטר ■ ■ • • .
ה מג] פ ת [ ב ו ת כ [תפז] פו :סרי״ג ממנן בכם תתנו . לא קטקט ל

גואלט 'מראנו מלכנו אכינו אתה ט ״ נדט דלפק . , ,
■ ̂סטולס "■ - '■׳ י ̂ ׳ 7 ־' :7,־ .
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 קוראיו לכל ה׳ קרוב וכין״ש וקייס החי המלך קרובינו ואהה שמך ממולם
 שנא׳י מת טל בבשרו אדס ישרוט שלא הזהרתנו ע״כ ט׳ אבינו אתה כי ונאמר
א פז : תרי״ג ממגין ■בבשרכם. תתנו לא לנפש ושרט  שריטת הייט תתגודדו ל

לקי, ולא אסור וביל מלקות חייב ובכלי לע״ז להתגודד שלא זה ובכלל מת ל8
, ; מצוה ענן}

ח ר פ ו ב ע כ ל  קדו,שהך היא הקדושה ותורחך אחד ושמך אחד אתה כי ל
 אגודות תעשי לא פי׳ תתגודדו לא הזהרתגו ע״כ ויחודך

 מורים ופלג תנא כהאי מורים פלג אחת בעיר אחד לין בית יהיו שלא אגודות
 3אב .מצוה ענן} ורשביץ סמ״ג . תורות כשתי תורה תהא שלא הנא כהאי
ר ספר ע׳ במשניות דתגאי פלוגתא לימוד בענין ת ב שם כ ב טו  כשלומד ח׳
 המדות ע״י בקדושה תורתו לימוד ע״י אעפ״כ כמותו הלכה שאין תנא דברי

 וחדוה ושעשוע וקדוש גדול אור גורס עי״ז וגז״ש קיו שהם נדרשת שהתורה
 ' כשלומד אבל העליונה שבמרכבה ובשרשם למעלה עליון בה־כל הכמד למלך
 המתפשט והשפע והקדוש הגדול האור להליכת ירמוז כמותו שהלכה תנא דברי
 השפע שהוא לעולם מעולם האור הליכת ע״ש הלכה נקרא וע״כ העולמות בכל

 הוא דהלכה דכיון המצוה מעשה ע״י או ההוא הלימוד ע״י מלמעלה הנשפע
ם נוכל ידו ושעל הש׳י לעבודת הליכה הס קדשו דברי א״כ תנא כהאי ג

חיות הוא התנא שם ירמוז גס ית״ש הבורא ועבודת לדביקית לילך אנחנו
 אם מדבר הוא ענין באיזה סי׳ הוי׳ והשם שלו השכל הוא שאומר והדין התנא

 באיזה או בהתקשרות או בהודי׳ או בניצוח או ברחמנות או ביראה או באהבה
 מקשר ׳ והוא ההיא ספירה בניקיד מנוקד מצוייר מכוון הוי׳ שם יכוין ממשלה
אצלו ולומד להתנא עצמו מקשר הוא ורחימו בדחילו וכשלומד המוחין עם החיות

בהפוך תנאים כי בזוהר כמ״ש העליונה שבמרכבה ואורו לשרשו מקושר פי׳
ק מוסדי והאתניס כמ״ש אתנים הס אתוון  שזה גזירה או ק״ו כשלומד .א

 להתס מהכא קולא נלמד ואם ולמתקו למדה״ד ירמוז לה:א מהתם חומרא ונלמד
 בלמוד כי שבת ענג ס׳ כמ״ש להגדילו החסד למדת ירמוז בגז״ש או בק״ו

 יתעורר שע׳י קדוש שם יוצא אחר במקום שכמותה תיבה עם תיבה שוה גזירה
 בהיקש וכן ממנה היוצא הדין קיום ע״י בין בה עסוק ע״י בין עליון אור שפע

 ומתעלה וחזר הפרט אל הכלל מן וקדוש גדול אור יוצא וכלל ופרט בכלל וכן
 צר לכל והמתנוצן הנדלק הבהיר אור לריבוי ירמוז וריבוי ומיעוט ובריבוי לכלל

 הש״יי לעבודת דרך מורה דהיא תורה נקרא דע״כ פי׳ לשמה בתורה העוסק
 בעסק וכשמשיס הנשמה היא שהכוונה בה טונתו כל שמשים פי׳ לשמה והלומד
 דקב״ה אורו גנוז הוא שס תורה של דיבורים באותן והרי כוונתו כל התורה

 תורה דבר של פנימי אור בחיות נשמתו מקשר נמצא חד כולא ואורייתא דהוא
 וישראל ואורייתא קב״ה נעשה עי״ז ושכיצתי׳ להקב׳ה מרכבה היא והרי ההוא
 עליון בדביקות עצמו מסתתר פי׳ עליון בסתר יושב . חד כולא נשמתו שהוא
 דהוא הלכה של אמות ד׳ סביבו לעצמו שמקדש ע״י דקב״ה באורז גנוז וכאלו

 , יתלונן שדי בצל יזכה עי״ז אור ותורת שנקרא לשמה תורה' עסק ע״י
ט ש׳ ע ב מ  ' בו הגנוז והחיות א״ם אור לשם פי׳ עצמה האות לשם לשמה , עגין ו

 , אלקות שהוא מהקב״ה ושפע גדול אור מתגלה אור ותורה מצוה נר ע״י כי
 המחשבה מן וכן בתחתונים השוכן אלקות דהוא לשכינתי׳ העולם מן •הנעלם

העולמות■ בתוך שהוא שלו בדיבור דהיינו במלכות מתפאר שהקב״ה הדיבור «ל
׳ זס״חד .
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 וזהו הדיבור טולם טס מתפאר שהקב״ה דהיינו התפארת אל המלכות ומייחד
 ואור השמים וכאלו דייקא טליכם שמיס מורא ויהי וירמוז ושכינתי/ קב״ה יחוד

 .מתטטף האור וכאלו ממש ,טליכס הוא שמיס מורא שנקרא שעליהם שכינה
 'מרכבה טצמו, ויטשה . ברטדה ויגיל יושב הרקיע זהר האור בתוך והוא סכיבו

 שמיטה ראי׳ ושל המרכבה פרקי של השמות כל בעצמו ולהטתיק טליונה לקדושה
 בו השכינה תשרה שעי״ז עליונים רוחרות שמות וצרופי והמוחין דיבור ריח
 ,המצות בעשותו ושכינתיה להקב״ה מרכבה נעשה ויהי׳ ה׳ והיכל מקדש ויהי׳

*r' התורה: ולימוד כתפלה או .

ט ר [תסח] פ ש א מ  1צור וקים חי מלך, אבינו ואתה יקיריך בניך אנחנו ו
• וגדקדוש נהנים ממלכת לך אותנו וקראת ישועתינו -

 קרחה יקרמו לא וכתיב למת עיניכם בין קרתה משיחו לא הזהרתנו ע״כ
ת. על ודוקא העינים כבין הראש כל על לחייב בראשם  ג מרי״ג ממנין מ

מ: מהאשה. לא-יגרע ועונתה כסותה שארה [מו] צא צ  ,[תקמו] צג צב ע״
ק בביתך דמים תשים ולא שנאמר מעקה מעשות יחדל שלא  לכל זו אזהרה ו

, ורשבץ סמ״ג . ביתו בתיך רעוע סולם יעמוד ולא רע כלב יגדל לא נזק מין
״ ■ ' ■ , : מתרי״ג ■ ’, .

ר [רסג] צד ש א מ :של בקדושתו קדשתם אשר קדושיך עם שכהניך רצית ו
 ע״כ לפניך לשרת לעמוד ושהוריס קדושים יהיו אהרן ־ י '

■ לא לנפש שנאמר קרוביו לששה אם כי למת הדיוט כהן אפי׳ יטמא שלא הזהרת
׳ ■ שיטמא; לכהן מצוה קוברין לו שאין מצוה ולמת לשארו.גו׳ כ״א יטמא ■

פ טוב כי ואמרתי א׳ דה בכאן (חסר  הסה״ק בעל של קדשו דברי להעתיק עכ׳
ד / י ׳ . .החרדים) ' '
V , . . - - י , • ■ ■ i -

א ([רע]) צה ל ש  דכתיב.ועל המת טל יאהיל ולא מת בו שיש לאהל יכנס ו
כרבנן וסמ״ג. ר״ת ופסק יבוא לא מת נפשות כל , י■

פוסקים ויש ישראל כקברי באהל גם מטמאין נכרים דקברי להו דסבירי
וי״א מטמאין במגס,ובמשא אך באהל מטמאין אין נכרים קברי דאמר כרשב״י

ס; יש הגוסס ועל תפ״נ והמחמיר מטמאין אין 'ובמשא במגע דאפי׳ דה״ה קי ס  ' פו
 ’ ודרז״ל אוסרין הפוסקים גדולי אבל נפשו שתצא עד עליו לעמוד לכהן דמותר

. לכהן אסור לכך ממנה שפירש לאחר עמה לאחרים יטמא ולא ■יטמא לה
ג; לאחרים. יטמא בחזרתו כי אביו לקבור לבה״ק :'ליכנס • רי׳ ח ן. מני ־, ■ מ

א [רנח] צו ל ש . לא שנאמר לעכו״ם ואפי׳ במשקל או במדה להונות ,
,׳ לקנות או בחסר למכור במשקל במדה במשפט עול תעשו ,

 של מעונשן חדות של עונשן הקב״ה לפני וקשה להחזיר חייב עבר ואם ביתר
 ״שנאוי ״משיקז ״עיל פי׳ שח״ת ע״ם קרוי במשקל או במדה המשקר מריות
 , את ומחלל הארץ את מטמא דברים ה׳ וגורס בפוסקים כמבואר ״תועבה ״חרס

שם'ומסלק  ובכלל- מארצם אותם ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ה
 \ ישפוך ושלא קלה שתהי' כדי במלח המשקל אבן יטמין שלא עול מין כל הפסוק

 כן כמלא שנראה בלע״ז אישקומ״א הקצן! שיעלה ,כדי גבוה ממקום המדה מל
י■ ■,;־/ כתבו ־ ־ / ' יי־ ־ ־ . . ' ־ ׳ ־: ■ - . ״
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 ואפי׳* [תרג] צז :תרי״ג , ממנין . החיכוך פ׳1 זסמ״ג רמב״ם כתבו
 לקנות דעתו שאין אע״פ היתרים או החסרים המשקל או המדה בביתו לשהות
ם מי של עביע המדה לעשות ואפי׳ ביתו לתשמישי אלא בהם ולמכור  מלי

פ אותם השהה ואס למוקש יהיו שלא כדי לשבר חייב אלא אסור  שלאקכה אע׳
 וקענה גדולה ואבן אכן בביתך לך יהי' לא שנאמר בל״ת עובר ׳בהם מכר ולא

ממנין גדולה ואיפה איפה וגו׳ ה. קענ :תרי״ג ו

ח א [יצא] צ ל  עוןן ולא בהמה ולא אדם לא המינין מכל זכר לסרס ש
וכתיב תעשו לא ובארצכם שנאמר טהורין בין טמאין בין ■ .
 בהמה שיסרס לנכרי לומר ואפי׳ .תרי״ג ממנין .ומ׳ וכתות ומעוך מיני׳ לפיל

 אלפני ועובר הפועלים בפ׳ כדאי׳ הסירוס על מלווין נח בני שגם אסיר.
ר: ט עו  יש הנה וגו׳ לשלמו תאחר לא אלקיך לה׳ נדר תדור ט [תקע״ד] צ
 צדקה ליתן שאמר ואדם כן אחרי אותם שמשלם אע״פ הנדרים באיחור עונש

 מיד לימן וחייב הוא גמור נדר בפיו נדר לשון הזכיר שלא אפ״פ לעניים
 :ר״ל מתה ואשתו קטנים מתיס ובניו יענש ענש שכחה מחמת איחר אס ;ואפי׳

א [מז] ק ל  נדר ידור ט איש שנאמר שבועתו על או נדרו מל אדם יעבור ש
 וסבירי דגמירי ג׳ לו והתירו נתחרט ואס דברו יחל לא וגו׳ השבע או לה׳

 מסנין . לו ומתירין מחלין אחרים אבל מיחל אינו הוא מסיני קבלו דכך מותר
:תרי״ג .

א א [רצה] ק ל  (לא עבירה אדם יעבור שלא היינו קדשי שם את תחללו ו
אפי׳ הגזירה בשעת כגון ש״ש בו שיתחלל מעשה יעשה

 בפרהסיא עומ״ש הפורק כגון הגזירה בשעת ושלא השם אח חילל ה״ז <אנס
 נזהר ואינו בכשרות המוחזק אדם כל או ת״ח וכן בהקב״ה .למרוד במתכק
 כי לישראל דרשתי ואני בסמ״ג וכ׳ . ת״ה ה״ז דופי עליו שאמרו וטרם במעשיו

 הנכרים שיאמרו שגורמים השם מחללי בכלל הס להם וגונבים לנכרים המשקרים
 ולא מב ברוT ולא עולה יעשו לא ישראל שארית ואומר לישראל תורה ^ין

.ע״כ ב״ד ומיתות כריתות מעון חמור ח״ה ועון תרמית לשין בפיהם ימצא
:תרי״ג ממנין ■ ■ . ,יי

ב ה [תרא] ק ת ו צ ק  עם מריב שט׳ ישראל את להמית כשבאה כפה את ו
אמה סכנה מקום דהוא במבושץ החזיקה ולכך בעלה ■ ■ ■ .

 ואס כפה את וקלותה היינו מאברי׳ באבר תוכל אם להצילו למהר מחויב
 נערה הרודך בכל להציל חייב וכן .אותו ההרוג שלא כדי אותה תהרוג א״א

 ממנין .במ״ע כדכתיבנא שבתורה עריות שאר או זכר או א״א אן מאורשה י
:תרי״ג .

ן . ל ר ח פ כ ■ * יםTכ התלויות התודה מן תעשה הא מצות . [
־ ״■ .ובזמ^:,■’ \ ; ,,י־:■

א לכ]1 א ל  אלקיו לה׳ שבס השביעי ויום שנאמר בשבת מלאכה לעשות ש
בן '[שטו] כ :מרי״ג סמנין .וגו׳ מלאכה כל תעשה לא : ■ ■ ו

\ נאמר י ^ •־ ; ־ ׳
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 מנש לא וביוה״כ והתראה פדים כשיש סקילה טנש שבשבת אלא ביוה״כ ׳באתר
שון [רצח] ח ז ו ה ד ג :תרי״ג מתנין כרת. </לא  פסח של ושביעי [שא] רא

 בכ״א ור״ה [שיא] שמעות וחג [שע] סוכות של ושמיני [שכג^ וראשון .[שיט]
 :תרי״ג ממנין .נפש אוכל לצורך שאינה מלאכה על ל״ת יש אלו ימים מששה

מ ח כ] [יא י : מני  יראה ולא שנאמר לאוין בשני עובר בפסח ברשותו חמן ה
• :תרי״ג ממנין ימצא. ולא

:ברגלים התלויות התורה מן תעשה לא מצות .[כה] פרק
 בה ששבת למדינתו חון מיל י״ב לתחוס חון אדס יצא שלא [כד] :א

 ולמדו השביעי ביום ממקומו איש יצא אל שנאמר בשבת
 ששבת מהמדינה לצאת אסרו ורבק ישראל מחנה כנגד מ־ל לי״ב חון דהיינו

א [תק] ב :והרמב״ם הרי״ך .' בשבת אמה לאלפים חון בה  לשכון לשוב של
 וללכת עוד הזה בדרך לשוב חוסיפון לא לכם אמר וה׳ שנאת׳ מצרים .בארן

 חשתחוה לא שנאמר לע״ז להשתחוות שלא [כח] ג :שרי לשכון ולא לסחורה
א [שמט] ד ;להם ל  מקום בשום השי״ת לפני אבנים רצפת על להשתחוות ש
 ואם עלי׳ להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית ואבן שנאמר במקדש ירק

 אסור ורגלים ידים בפישוט ושלא מה״ת לוקה ורגלים ידים בפישוט השתחווה
ת בבתי תבן או קש מיני או מחצלאות להציע יש לכך ,מדרבנן  הרצופץ מסיו

. :להאבנים הצבור פני בין להבדיל באבנים

ק ' ר ] פ כו ש התלויות התורה מן תעשה לא מצות .[  ברא
־ ■ ̂ J הגוי׳ י

, ף אחרי־ בפרשת ■ כתיב והתראה עדים ליכא אי בכרת עריות איסורי כ
אלא בהם אין והתראה! מדים איכא אפי׳ נשים שבעה . מות

אחיו ואשת אשתו ואחות אמו ואחות אביו ואחות אחותו הן ואלו -כרת
ועל סאב.• אשת וטל האם על הבא בסקילה ״.שבעה והנדה אביו אחי ואשת
 . המאורשה ונערה עלי׳ בהמה שהביאה והאשה הבהמה ועל ועל'הזכור כלתו

ת, בתה בת אחר אשתו.מאיש ובת בנו ובת בתו ובת בתו בשריפה ועשרה  ב
 ארוסה ■ דאלו נשואה כהן בת על והבא אבי׳ אס אמה אם אשתו אם •בנה

 והיא נשואה איש אשת אחד ישראל כבת משריפה דחמורה בסקילה נדונית
 לאיש יבמה תנשא שלא [תקצו] א : הן ואלו כ״ה לאוין חייבי :בחנק •ישראלית

ר: לאיש החוצה המת אשת תהי׳ לא שנאמר מעלי׳. היבם שתסיר,רשות עד דר  ז
א רסח] רסז [רסו ב ל ק גרושתו היא אפי׳ גרושה הדיוע כהן ישא ש  זונה ז

א [תקע] ג : חללה וכן שלא היינו רמב״ם לדעת ישראל מבנות קדשה תהי׳ ל
ליה נפקא ■השפחה ואיסור כתובה ובלא קידושין בלא אשה על אדם יבוא

 זה כתוב דבא המתרגם כדכתב הפוסקים שאר ולדעת ד : אחרינא מקרא
א ה : לישראלית עבד לאסור ל לישראל שפחה לאסור ישראל מבני קדש יהי׳ ו
בחך את תחלל אל ו זכור: המשכב על לאו בכלל לאסור בא רמב״ם ־ולדעת

להזנותה י , - • ' ̂ י:

!/

י^חJי״ •̂ ל.;*•׳•) •-x3ר̂,
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 נ כתובה ובלא קידושין בלא לאדם ימסרנה שלא בספרי פירשו להזטתה
 [תקנח] ח :לזקן בחי המשיא זה להזנותה בחך את תחלל אל אמרו בנטרא ז

 את רע שם מוציא יגרש שלא [תקנד] ט :אנוסתו את האונס יגרש שלא
 יבנה לא אשר שנאמר חלוצתו החולץ ישא שלא חנו ורשב׳ץ רמב״ם י :אשתו

א :יבנה לא שוב בנה שלא כיין יבמות במס׳ ז״ל ודרשי אחיו בית את [תקפ] י
א _ ל  יוכל לא שנאמר לאחר נתקדשה או שנשאת לאחר גרושתו ארם יחזיר ש

ב :וגו׳ הראשון בעלה פי׳ י  אשה לרבות הוטמאה אשר אחרי דקרא פי
א [תקס] יג בלאו: לו שאסורה בעלה תחת שזינתה  ישראל: בת ממזר ישא של

ד א י  בת ישא לא שלו ביצים שנפצעו מי [תקנט] טו : ממזרת ישראל ישא של
]ה׳ בקהל דכא פצוע יבוא לא שנאמר ישראל \ :
כ . !לי״ ה ע״ מ ל ש ה ק ה ה״ פ ה ם מ רדי ח .ה

ן טז כ  :בו פוגעין וקנאין גוי׳ על לבוא שלא [תכז] יז :שפכה כרות ו
 לא ובתו לבנו תתן לא בחך שנאמר לגוי ישראלית תבעל שלא יח ’

 יהי׳י לא תנאף לא שנאמר לבטלה ש״ז להוציא שלא יט : סמ״ק .לבנך תקח
 רמב״ם יונה רבינו י ישראל חכמי מפי בנידוי והוא ברגל בין ביד בין ניאוף בך ,

א : אביו כנף יגלה ולא שנאמר אביו אנוסת על לבוא שלא כ :סמ״ג  ומגודל נ
 הזהרתנר ע״כ ונחלתך חלקך לך להיות העמים מן והבדלתנו שקדשתנו קדושתך
 איש נושא איש עושים היו מה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה

ב : המשוללות נשים הן ואלו אשה נושאת אשה  עריות מל הבא [קפח] נ
רך  לוקה זה הרי בשר נהנה.בקירוב או תאוה דרך נשק או חבק או אברים י

 : העריות עס להתייחד שלא בג סמ״ק: מרוה לגלות תקרבו לא שנאמר
ד  דמיהם שניהם עשו תועבה אשה משכבי זכר את ישכב אשר ואיש [רט] כ
ה :בם ו :בכלל ועוף וחי׳ גו׳ בבהמה שכבתו יתן אשר ואיש [רי] ב  [ריא] נ

 :הבהמה ואת האשה אח והרגת שנאמר לרבעה בהמה לפני תעמוד לא ואשה
 קדש שרפי שיח כסוד בקמשה לעבדך וטהורים וקדושים נקיים נהי׳ ולמען כז

 המשהה אזהרה ע״כ מעלה המוני מלאכים עם מסה קבוצי לך יתנו ונתר
 בך יהי׳ לא משום ג״כ עובר ובקטנים בגדולים תשקצו בל משום עובר נקביו
 למעלה מחשבתו ידבק ומבעש״ט .יונה רבינו . רגע ישהה שלא וצריך עקר
 ושתי׳ באכילה המרבה כי עצמו להבריא רק מדאי יותר ישתה ולא יאכל ולא
 מושט והתחתוניות למעלה מחשבתו לידבק רוצה שהיא בדביקות להיות ^ א״א

 ונכלמנו בושנו ע״פ דוב מו׳ מ״מ הרב ובשם ״ בתחתוניות למטה ונשאר למסה
ם נתטנף אזי השעוה על אותו משימין אם המסונף חומם עד״מ גז׳ להרים  ג
 הלכלוך נעשה כביכול בהקב״ה א״ע ומדבק בעבירה מלוכלך כשהאדם כך השעוה

 חפלה באמצע לו נתעורר אם נקביו לעצור איך ז״ל ומבעש״ט .למעלה ס״ו
 להראותו הקטנים כי גדולים ויש קטנים נקראים שיש ויחשוב ויתפלל יעצור פכ״פ
 זה לו מראין לכך נתכוין ולהתפאר להחגדל והגדולים וכו׳ ונמתק בקטנות שהוא

 וזה כו׳ והענין לנקבים שהוצרכה המלכה ותתחלחל משארז״ל וזהו א״ע שישפיל
ב שם .כתרי בספר פי׳ התאוות מניעות וענין .כו׳ דהפוסקיס לפנים צריך  טו

 אחד אס ממשל זה יבין כשלימות יראה לו יש אם א״ע אדם שיבחין הבחינה
 ‘שבתאוות הגדולה שהוא דבר לפניו יעבירו המלך לפני אשמד בשעה השרים סן:

לפני. בעמדו עכ״ז ההיא לתאוה מתאוה הי׳ המלך לפני עומד הי׳ לא שאם
׳ המלר י ־ י ' / : י : ־ י '-׳■ ■ . .
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 י9 העולם בתאוות פעולה שוס עושים אינם צדיקים של מדותיהם ק כו׳ ';הסלך
 שתהי* מעמך שואל ה׳ מה וז״ש הקב״ה מיראת־ ממציאותם בעלים הם •<!מיד

 כ״א ע״י לזה תזכה מה וע״י דבר לשום ומתאוה חומד שאינו מה ^במדריגת
 וממילא יראה כ״א לתפוס א״צ ויראה באהבה הש״י לעבוד שצריך הגם ,ליראה
 חכמה שהיא יראה ובמדת כו׳ איש של דרכו כי ית׳ הבורא אהבת עליו 'משרה

 להעלות ויכול העליון לעולם תחחון עולם מייחד יראה מדת וע״י הכל גלול
:והבן פשוט אחדות הכל ששם טלם ראש עד למדריגה ממדריגה

ק ; ר . פ ז ■ ישיראל. בארץ התלויות התורה מן עשה מצות כ
ב אך \ ד לשכון ישעו ליראיו קרו בו :בארצנו ב

* ״ \ '

ל [ד] א ^ ד ו ג מ  ביל גאלתנו ממצרים אשר לזכרון לנו תהי׳ ולמען רחמיך ו
לןכרץ שכינה גילוי זו גדול ובמורא נעוי׳ ובזרוע חזקה ו

 בחדשי יוצאיה אתם היום כמ*ש שחקים בראת במאמרך אשר העולם תידוש
ד: החודש קידוש ומצות חדשים ראש לכם הזה החדש צויתנו ע״כ האביב בב״

 ע״כ לכבודך ואם אב כבוד השוית עצותנותך מגודל אשר ולבעבור [מח] ב
 שלום אתה כי ולמען [מט] ג :בחנק לדון יומת מות ואמו אביו ומכה צוית

, המחלוקות בעיניך ושנאוי בשלום ישראל עמך את אתה ומברך שלום ושמך '
יריבון וכי צוית ע״כ ולרחמו לאהבו מישראל אדם כל כבודך בעיני וחביב *
ת:י דיני לדון גו׳ יתן שבתו רק כו׳ רעהו את איש והכה אנשים , סו קנ
■ מתנת ומעושר בה ויושבי תבל ומלואה הארן ה׳ לך כי נדע ולבעבור [פד] ך ;
יל® ^י' יייל^י '®יג® לרב ידך , להם התן בעתו אכלם לחת ישברון 7אל ̂י

■ ארן מטר לתת השמים את הטוב אוצרך ואת ידך תפתח ומאשר ילקוטזן
 ונטשתה הפירות להפקיר תשמטנה והשביעית צוית ע״כ טוב ישבעון בעתו

ק [צא] ה :בבית לשמרה הביעור זמן אחר ומאכילה קרקע מעבודת מ ל  נכיר ו
 הישועה לה׳ טובה, חמדה ארן שהנחלתנו עמנו וחסדיך טובתיך גודל ונדע

 כל־ לה׳ להשיב עמו לכל נא נגדה נשלם לה׳ ונדרינו סלה ברכתיך ועלינו
 ראשים צוית ע״כ פימתי׳ ועל הארץ על לך תודות ולשלם עלינו מגמולוהי

ר ו אלקיך: ה׳ בית תביא אדמתך בכורי ש א מ ה].ו ק < אהבתנו עולם אהבת כי [
 שבים ומקבל אתה וסלח טוב אל וכי עלינו חמלת ויתרה גדולה ממלה

 כל יתנו זה צויתנו מ״כ סליחתינו ומרבה וכניחוחיס כאישים שלמה בתשובה
;צבור קרבנות מהן להביא ט׳ שנה בכל השקל מחצית הפקודים מל העובר

" ■ A • י ■ , • י •
י - ׳

ל [קיג] ז ע מ ל כ הארץ לה׳ כי גדע ו חשבות ובקציר בחריש צויתנו ע׳
ר [קנס] ח בשמטה: קרקע שביתת ^ . : בו ע ב ל אהבתך אשר ו
1 מצרים ארן מטומאת אומנו המעלה ה׳ בעיניך חן ומצאנו בנו ורצית אותנו .
■’ ישראלו אלקי ה׳ עלינו שמך נקרא כי בשם וידעתנו מעלה מעלה להיותיט ;
הטמא לכם וזה צויתנו ע״כ ה׳ אני קדוש כי .קדושים לי והייתם ואמרת *
‘ יאכל׳ א»ל האוכל מכל [קס] ם :שרצים ח׳ טומאת הארץ על השורץ בשרן י

י אוכלץ טומאת הכשר יסמא מיס מליו יבוא אשר ע. י הבהמה מן ימות וני־ [קסא] :
א ̂  ■ ז אשר , י 5 • ה
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 יחיד אהה כי ולבעבור [קסט] יא :נבילוה טומאח לאכצה לכם היא ^אשר
 יודה לך פה וכל הגדול שמך טד טדי ומפואר משובח מלך העולמים חי

 י', מפתח העוב ואוצרך השמים תשמע ואתה עולם מד מעולם החסד ה׳ לך1
 ” כמוך: לרעך ואהבת ומקיימים V״ ישיאל ושם כאמת הגדול שמך למברכים

 ׳' כמרז״ל, נפשו מצרות שומר ולשונו פיי שומר שנאמר מרע לשונו׳ לנצור■ זאזהרה
 בעור יהי׳ ט אדם צוית ע״כ סגירו מכתש שנקרא‘ מצרעת אלא מצרות א״ת

;־■לסמאו אי לטהרו כהן פי את לשאול צרעת מצית וגי׳ ספחת או שאת בשרו

ו [קעא] ♦ב י ל ג ‘ [קעב) יג ; יעטה שפס יעל פריע יהי' וראשו יהיו.פרומים ב
ד ■ ■ ■ הבג . הכתיב• כמשפט יעשה וגי׳ צרעת נגע בו יהי׳ כי 'ו

T [קעג] שתי למטהר ולקח כו׳ סהרתו ביום המצורע , תורת תהי׳ זאת י • 
 [קעה} טז :שערו כל את וגלח [קעד] טו : ואזוב תילעת ושני ארז ועץ צפרים

עבור לב י ונדכה נשבר ולב ה׳ ישראל מקוה כי ו  אלקים ותשובה וידוי ע׳
 ■ישראל נא ויאמר בתוכם ושכנתי כו' בתוככם משכני ונתתי ואמרת תבזה לא

 באיזה שנטמא מי כל במים בשרו את ורחץ צוית ע״כ למנוחתך ה׳ קומה
ם: סאה מ׳ בה שיש במקוה וטהר טומאה  ׳ אל' כי ומאשר [קעז] יז מי

 עם להיטיב ומרבה ,חנם ומתנת צדקות ועושה אתה הרחמים ובעל נאמן מלך
כ ורוח בשד כל . • בבינת לי נראה כנגע לכהן והגיד הבית לו אשר ובא צויח ע'

י שתי בעל זב בזובו טימאתו תהי׳ וזאת [קעח] יח כו׳: בתים .נגעי י טומאת̂ 
ט ; ומטמא שבעה טמא ראיית קדוש' ושמך קדוש אתה, אשר ולבעבור [קפ] י

 ונשמרת וצויחנו אלקיכס ה׳ אני קדוש כי תהיו וקדושים והתקדשתם ואמרת .
 שהוא בכל טמא זרע שכבת ממגי תצא כי ואיש צוית ע*כ כי׳ רע דבר מכל ^
יטמא כה הנוגע וכל בנדתה תהי׳ ימים שבעת [חפא] כ : בכעדשה ומטמא ’

רבים ימים דמה זוב יזוב כי ואשה [קפב[ בא : וכלים ואדם משכב מטמאה
ב : וכלים וארס ומושג משכב כנ״ל ומטמאה ממאה . רכג] רכא ריט [ריז כ

מגודל '  את תשכון אעפ״כ וקדוש מרום ונשא רס אתה כי אך ענותנותך ו
 רוח־ להחיות גרים ואוהב אלמנות ודיין יתומים אבי דלים וחומל רוח ושפל דכא

, ופרט לקט וכן הפיאה אותם העזוב ולגר לעני ציית ע״כ נדכאים ,ולב שפלים
. ' ' י ' ■ ,״׳ / ' ■ - . ־ , ׳ י: ועוללות ,

ג ל [רמז] ב ד ו ג מ  נחמוד שלא לזכותינו ורצית אותנו אהבת אשר רחמיך ו
פורחך ולימור אהבתך ותשוקת חמדת כ״א נתאוה ולא ; ״ \

 מ״כ ורהביו עוה״ז חמדת ולא וזמירות ושבחות בהילוליה אלקינו ה׳ זנהללך
ד : רבעי נטע לה׳ הלולים קדש פריי כל יהי׳ הרביעית ובשנה צוית : . [רסא£־ כ

 ישרפו באש ציית ע״כ נשפט ה׳ ובאש שמך ונורא אתה קדוש כי ומאשר :
ה :המחויב בשריפה לדין ובמה אשת טל הבא זאתהן איתי , פו| [(רפה) כ ר
הוא ואתה זולתך אפס אמת'מלכנו בלתך אין ט כה׳ קדוש אין כי ולבעבור ׳ ׳■

כ מהורה במנחה פניך לקדם יאתה ילך •הכבוד מלך / יהי׳■/ ממיס בקרבן צוית ע׳
, ; אותו איש יקדיש לא .מום ■בעל משא״כ לקרבץ להקדישו פירוש לרצון ;;

ר [שז] ש , ש א מ . והנחלת שרצית טובה חמדה ארן טל להודות טוב לך כי ל
׳ . .̂ ^ תחן וארצנו הטוב יתן ה׳ כי על ונשבחך ונפארך ס

תביאו ממושבותיכם ציית ע״כ ט׳ ׳ השנה מראשית בה ה׳ שעיניך ע׳י •מלה,
. לחם ̂ - ■ ,
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. ז : מחמים בעצרת הלחם שחי הם תטפה לחם ,  וד לן כי נדע ולמען [של] נ
ה' לך ובארץ בשמים כל כי וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה

 פתים משנה מובה לכוונה ואתה פתותי ובידך לראש לכל והמתנשא הממלכה י
ם: שבתות שבע ’ לך י°^יי* ע״כ בארז דרור לקרוא הזמנים ומחליף >  שני

ח ר [שלא] כ בו ע ב ל  בכמד תמלוך עד ולעולמי הוא שלך המלכות כי נדע ו
 כאשר עליט ה׳ חסדך ויהי הגדול שמו בעבור עמו את ה׳ ימוש לא וכי ;

 כל נפש בידך ואשר לבדך אלקיס אחה נפלאות ומושה אתה גדול כי לך יחלנו ■
 מליט ותמלוך תמיד מלטתך ותקיים שמך ותייחד איש בשר כל ורוח חי

 תרועה שופר והעברת צויתנו ע״כ אתה אלא מלך לט אין ט ועד לעולם
׳ :כו׳ לעבדים דרור לקרוא יובל של הכפורים ביום

ט י, ■ ם [שלב] כ ת ש ד ק הפקר עמדת בביטול החמשים שנת את ו האדמה'ו
a ' ק [שמ] ל :בו שגדל מה מ ל לה' כי נדע י ו

 י ע״כ הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ואתה בה ויושבי תבל ומלואה הארץ
 :ביובל לבעליו קרקע להשיב לארץ תתט גאולה אחוזתכם ארץ ובכל צוית |־
א ן ש [שמא] ל אי ג גאולתו תהי׳ ימים חומה עיר מושב בית ימטר ט ו
ב ן ר [שמז] ל בו ע ב ל ישראל על והתנשאת והופעת עלינו מלכותך כבוד שגלית ו
j וישכון ומצותיך תורתך הנחלתם מאשר האומות מכל בם ובחרת חי כל לעיני 
ם: בעבדים תעבורו בהם לעולם צוית ע״כ לחו עבד כנען ויהי שם באהלי . עני כנ
ת [שנ] לג ■ מו מ רו מ י חקר אין ולגדולחך מאד ומהולל ה׳ אתה גדול כי גדולתך ו
בערכך נדר יפליא כי איש צוית ע״כ ט׳ מרום לאלקי נקדם לה׳ נכף ובמה ^

ד : אדם בערכי לדון לה׳ נפשות ם [שנב] ל א : הוא והי׳ כו׳ ימיר המר ו
׳ ׳ קדש: יהי׳ ותמורתו י ' '

ה ^ ד [שנג] ל י מ א ה : בהמה בערכי לדון והעריך לכהן לפט הבהמה את ו
ש [שני] לו ■ אי לחן לה׳ קדש ביתו את .יקדיש כי ו
ם: בערכי י תי ם [שנה] לז ב א : ־שדות בערכי לרון איש יקדיש אחוזתו משדה ו :
ח י ך [שנז] ל ט :חרמים דין לדון איש יחרים אשר חרם כל א ל [שם] ל כ ו
ל [שסב] מ :יקריב בהמה מעשר קדש יהי׳ העשירי וצאן בקר מעשר ׳ ; ד ט מ  ו

 שמך מקדשי על שמך את ואתה'מקדש ישראל עמך את שקדשת קחשתך
ב׳ וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו צוית ע״כ קחש מחנך והי׳ וצוית ואמרת ז

א לנפש טמא וכל , מ : ׳ ת [שעד] ט מו מ רו מ  חסידיך טל .אשר יראתך ו
,‘מאהבתך״ אתה וכן מפארה וזר נורא כתר ויעטרוך לב בכל יעבדוך קדושיך י

אלקיס'־ נזיר וישורון ישראל שמם קראת בם ששמחת ומשמחתך אותם שאהבת י
i צויס ע״כ ראשו על אלקט נזר הופיע מלכנו וממקומך קדוש וגוי סגולה עם • 
ר: ראש שער פרע גדל • יי ב הנזי  את והקריב וגר נזרו ימי מלאת כיום [שעז] מ
 אהבתט עולס אהבת כי ולבעבור [שעט] מג : וגו' הנזיר וגלח וגו׳ קרבנו ג
 V הס עוזך לשכינת מעון ונהי׳ באמת הגדול לשמך מלכנו וקרבתנו אבותינו בעבור ^
מן: את ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת צוית ע״כ לד׳ מחנה , * א ■ ה

ד ל [שצל] פ ד ו ג מ  י ולברך לשרת לעמוד לוי מטה את הקרבת אשר חסדך ו
ינצורו ובריתך אמרתך שמרו כי הלדם לך והיו בשמך , ; . ;
ח י ו ל אשר ישראל בני מעשר את ט צוית ע״כ לישראל ותורתך ליעקב משפטיך י
•־ י ■ י , יי ;‘V -- יריחו ■■■י יי ׳ י ̂ '

ד
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ה : ללוים נתתי תרומה לה׳ ירימו  הוא ברוך המקום ברוך כי ומאשר [מקז] מ
 להיותם בניו ׳ ואת אהרן את וקדשת בקדש לשרת לעמוד ובניו באהרן שבחר

עם ך, קטורה ישימו כו׳ חסידיך לאיש הנחלת ואוריך ותומיך קדושיך כהני
^ א  עמך ישראל את באהבה יברכו וכה כהונתם את ושמרו מזבחך על וכליל ב
 לגנך ראשית צוית ע״כ לברכם ישראל בני טל שמך את ושמו כו׳ להם אמור

 [שצו] מו :ישראל לו שנותנים גדולה מרומה זו לכהן לו תתן ויצהרך תירושך
 ליתן המעשר מן מעשר ה׳ תרומת ממנו והרמותם וגו׳ תדבר הלוים ואל

, עמה אלקי ה׳ אתה כי ולבעבור [שצי] מז ; מעשר תרומת לכהניס הלוים
' ישעה וכאשר אומן אמונה מרחוק עצות פלא עשית כי שמך אודה ארוממך

 אביר צבאות ה׳ האדון ,אז תראנה ישראל קדוש אל ועיניו עושיהו אל האדם
 וכגלגל רוח לפני הרים כמון ורדפם ידו ישיב צריו י ועל יכניע אויביו ישראל

חבלי אפפוהו עונותיו ע״י אשר יושע אויביו ומן ה׳ יקרא ומהולל סופה לפני
.צדיק ירון בו ה׳ שם עוז מגדל לה׳ בשובו עתה יבעמוהו בליעל ונחלי מות

:תמימה אדומה פרה אליך ויקחו צוית ע״כ וקדוש טהור ויהי׳ ונשגב _

ל [שציז] מח ע מ ל  כבהמות נמשל ילין בל וביקר יבין ולא ביקר אדם כי ו
אשר כל ,וגו׳ באהל ימות כי ארם צוית ע״כ נדמו

ט :יטמא באהל ה [שצט] מ הז  יכבס הנדה מי ומזה וגו׳ הטמא על הטהור ו
 ונתונים בשמך ולברך לשרת לעמוד לוי בשבט בחרה ומאשר [תח] נ : בגדיו

 מנחלת ללוים ונתנו צוית ע״כ ישראל בני מתוך המקדש לעבודת המה נתונים
 העלליה ורב העצה גדול אתה כי ורבעבור [תי] נא : לשבת ערים אחוזתם.

 מרחוק עצות פלא עושה ואתה אדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר
עיר אל אוחו והשיבו צוית ע״כ טול ואץ אמונה אל משפט דרכיך כל וכי

ב בשוגג: רוצח מקלעו אתה וכי לעמך הגדת מעשיך כח כי ומאשר [תכה] נ
 כו׳ ומלואה הארן ה׳ ולך הכל את ובורא שלום מושה בראשית עושה בריך

 נטמאו התועבות ובכל תמיד אותה דורש ה׳ אתה אשר בארצך רע יגורך ולא
 ואבדתם מפניכם הארן יושבי את והורשתם אמרת וע״כ הארן אנשי הגויס'

 יכל שמלא ומפני [תלו] נג :עממין ז׳ אותם החרים החרם צוית וע״כ ׳0
 אבד צוית ט״כ טהורה ומנחה לשמך ומוגש מוקטר מקום ובכל כבודך הארן

 הוא ה׳ כי ולבעבור [תלח] נד :ע״ז דעובדי המקומות כל את תאבדץ'
 גברו ומאריות קלו מנשרים להיות לעמו וראוי כו׳ אנחני עשנו הוא אלקים

 שמה ובאת מצוה ע״כ שבשמים אבינו ורצון ה׳ מצות לעשות׳ להתמהמה ולא
 תראינה ועינינו ונדב שנדר אחר הראשון ברגל וזבחיכם עולותיכם שמה והבאתם

:אלקינו הדר ה׳ כבוד עינינו תחזינה ביופיו ומלך שאנן נוה ירושלים ’

מ [תמא] נה  בהם שנפל קדשים לפדות בשר ואכלת הזבח נפשך אות בכל ך
בתהלה תצריך בחורה שעריך נבוא ולמען [חנג] : מום י ■ .

 ירידופ ומה שאנן נוה ירושלים תראנה ועינינו מועדינו קרית ציון ונתזה■
 לו יהיו אשר קדשיך רק צוית ע״כ לנו ה׳ אדיר שם כי ־ צבאות &׳ משכנותיך

 שמך ויתקדש יתגדל ולמען [חסר] נז :כו׳ המקום אלי ובאת תשא ונדריך
^ :מה כל על נירא ושמך .כו׳ מעשיך כל מל פחדך ותהא נעולמך ר ב  ש
 נעביר ט תכלה כעשן הרשעה וכל פי׳ תקפן ועולתה כו׳ וישמחו יראו !צדיקים

׳ סחופאים ’' <

e ׳
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חענן נח : הנדחה העיר את באש ישרפה ציית ע״כ הארץ מן בזדון ^:חוסאים ] ■ 
ען מ ל ה' ובצדק שמך את ליראה נלמד ו חז ם׳ "לחזות פרך נ ע  .ולבקר ה׳ בנו
 ■ ע״כ ירושלים חומות ובנית ציון את ברצונך הטבת איך עינינו ותחזינה בהיכלו

 לשק יבחר אשר במקום אלקיך ה׳ לפני ואכלת שני מעשר העשר משר צויה
ר [תעד] נט : ׳0 ליראה תלמד למען שם שמו בו ע ב ל  אתה ט אןן כי ו
 טנותנותך שם גדולתך במקום אעפ״כ שמך וקדוש מרום שוכן.מד ונשא רם

 כצ את תוציא שנים שלש מקצה צוית פ״כ כו׳ דכא ואת אשכון שנאמר
: מעשר תבואתך מעשר י נ • ־, ׳ מ

[ [תפז] ^ ט ל  והכבוד והעושר והזהב הכסן} ולך ומלואה הארץ לך כי נדע ו
• בעשייתיצו נתנו ומידך וממך בכל מושל ואתה מלפניך ;

׳ שמטת ידך משמט אחיך את לך יהי׳ ואשר צוית ע״כ אחינו טם וחסד בזיבה
ם ' ^ ס  מבית ממצרים אותנו הוצאת אשר ולבעבור [תפב] מא :דהלואה כ

 :חפשי כשיוצא טברי לעבד לו מעניק הענק צוית ט״כ גדול ברכוש מבדים
. יראתו תהי׳ ובעבור האלקיס בא אותנו נסות לבעבור כי ומאשר [תפט] סב
 ;שמך אדיר מה. אדונינו ואתה ך עבד אנחנו כי ונדע נחטא לבלתי פנינו מל

 יראה׳ יראה כו׳ זסרך כל יראה בשנה פעמים • שלש ציית ט״כ הארץ בכל
 אלקינו לה׳ הן כי נדע ולמען [תצה] מג : ליראות בא כך לראות שבא כשם

 ■ ה״ חשק באבותינו רק בה אשר וכל הארץ צבאם וכל השמים ושמי השמים
 אגן ואור בטן לעמוסי תפארת מטרת והוא אחריהם בזרעם ויבחר לאהבה
 ונמסרה ויחודך קדושתך היא הקדושה ותורתך אחד ושמך אחד ואתה כו׳ הסהר

 ־ ק טל ההם בימים יהי׳ אשר השופט ואל הלוים הכהנים אל טמך לישראל ׳
דני יפי על ועשית צוית ממך יפלא מאשר הגדול י הב״ד לך יגידו אשרי ה

■’ - ■ : למשפט דבר
ר [תצז] סד י כ נ ־ ר ו ב ע ב ל ט טולמים כל מלכות מלכותך כ; ונדע ו ו ׳ , ס

•־ ט״כ בכבוד תמלוך, טד ולעולמי היא שלך המלכות •
תב [תקג] סה :מלך עליך תשים שום וצוית ליריאיך מככודך יזלקת כ  ־ אפ לו ו
ט מאחיו לבבו רום לבלתי ליראה ילמד למען הזאת התורה משנה  ויטר ידע :

מפד [תקו] סו :כו׳ המלוכה לה׳ כי  תשלם אתה כי החסד י ה׳ לך כי ו
 ׳ מלותיך ולשומרי לאוהביך לאלפים חסד נוצר חסד רב ןאתה כמעשהו לאיש
 • והקיבה: .והלחיים הזרוע לכהן ונתן וגו׳ הכהנים משפט יהי׳ וזה צוית ע״כ
תקח] : גדולה תרומה זו לו תתן ויצהרך ותירושך דגנך ראשית [תקז] סז  ׳ םח[

די׳ לפניך לשרת• לעמוד קדושיך מם הכהנים אהרן בבני בחרת ומאשר  בבג
ט :לו חתן צאנך גז ראשית צוית ע״כ ולתפארת לכבוד קדש  , [תקט] ס

ר בו ע ב ל  , וגדולה ויקר שבת ורצית , לזמר נאה ולשמך להודות טוב לך כי ו
\ ותהלתיט ועבדיך חסידיך כלשץ ומפואר ומשובח ומבורך ברוך ולהיות וכבוד

 טל בכבוד ונהדר /הקודש וחיות מאופנים מבורך שאתה כשם תחרש אל י
̂ במקדש אלקיו ה' .בשם ושרת ־ צוית מ״כ מלאכיך ומשמרות המרכבה

־ .. :במשמרותם והלוים הכהנים .

י [תקכ] ג פ מ כ אתה ורחמן נאמן מלך אל כי ו  ־ מריס שלש צוית פ׳
תקכה] :מקלט לערי הדרך לך תכין וגו׳ לך תבדיל עא[

: ולמען ̂ , •י • ' , ' י ' ■ ■ ■ • י
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 ומושיע בצבאותינו ויוצא מלחמה וגבור מזוז אלקינו ה׳ הוא אתה כי ולמען
 ירך אל ואמר כו׳ הכהן ונגש המלחמה אל כקרבכם והי׳ צוית ט״כ בלתך אין

. לבבכם ׳ ב מ  וראוי־ כו׳ שלום ושמך שלום אתה 'כי ולבעבור [תקכז] ע
 תקרב כי ציית ט״כ ראוים לשאינם אך שלום ידורשי רחמנים להיותם לעמך

 ועבדוך כו׳ תענך שלום אם והי׳ לשלום אלי׳ וקראת כו׳ להלחם עיר אל
' . * ■ ■ י . י

ר [פקל] עג ש א מ  כאשר מון ,ומכפר י מרחם יאלקינו וצדק ה׳ חנון כי ו
 ע״כ ומאודינו וגופינו בנפשנו בניו על מרחמים אנחנו

 וערפו וגו׳ איתן נחל אל העגלה את והורידו וגו׳ באדמה חלל ימצא כי צוית
ד הדם להם ונכפר וגו׳ העגלה את שם ע , : ׳ ו  אשת בשבי׳ וראית [תקלב] כ
פחדך ולמען [תקלה] עה בפרשה: הכתוב כמשפע לה יעשה■ ,תואר יפת  תהי׳

 בזדון החועאים נעביר כי פי׳ תקפן ועולתה כו׳ מעשיך כל על אלקינו ה׳
ר [תקלי] עו :הנסקל את עץ על איתי ותלית צוית ע״כ בו ע ב ל  בצלם אשר ו

 תקברנו קבור כי העץ על נבלתו תלין לא ציית ע״כ האדם את בראת אלקים
 ישראל מתי לכל קבורה מצות זה ובכלל ב״ד הרוגי ולכל לנסקל ,ההוא במם
לו [פקגג] עז :לכבודו שמלינו לא אם המיתה ביום  מיציא אשת לאשה תהי׳ ו
ם [פקנה] עח :כו׳ רע שם ת קל ס  המאורשה ונערה בועל באבנים אותם ו
 אשר תחתי לאשה תהי׳ ולו כסף חמשים השוכב האיש ונתן [תקני] עט

ר [תקצב] פ :ימיו כל לשלחה יוכל לא עינה בו בע ל  לנו אין מבלעדיך כי ו
 ומרחם ועונה ומפרנס שמיס מיין העשיר את ומציל פודה ומושיע טאל מלך
 תקשיב הדל צעקת תשמע אתה עניים שועת וצוקה צרה עת בכל העני את

 יהי׳ ולאלמנה וליתום ולגר לעני יגי׳ בשדה מומר ושכחת צוית ע״כ ותושיע
 לפניך לעמוד ותכירהו מראש אטש הבדלת אתה כי ומאשר [תקצד] פא

 לעשות אליך וישיב ידיו מעושק יחדל למען רצית הרבים ברחמיך ואתה
 במיתתן חפץ אתה ואין רשעים של בתשובתן אתה ורוצה שלם בלבב רצונך

ב : מלק־ות לחייבי במספר רשעתו כדי לפניו והכהו צוית ע״כ ען [תרו] פ מ ל  ו
 אבותינו עם שעשית הטובית פעמים רבבות ורבבות אלפים אלפי ונדע נכיר

 נריעה־ לת׳ ונרננה ורחבה טובה חמדה ארץ שהנחלתנו ממצרים שהוצאתנו ועמנו
ואמרת. וענית צוית ע״כ פירותי׳ ועל הארץ על לך תודות ונשלם ישענו לצור

: בכורים מקרא וגו׳ אבי אובד ארמי וגו׳
ל [תרי] פג ד ו ג מ  אמרת אשר אוהבך אברהס בני אנחנו אשר חסדיך ו

ונתן צדקה לעשות בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי ׳ .
 עם עם צדקה ועושי׳ לב נדיבי להיותינו איתנו זכית ע״כ אשד מכל מעשר
 הבית מן הקדש בערתי אלקיך ה׳ לפני ואמרת לאמר צוית ע״כ אברהם אלקי
ד :מעשר וידוי  ובראת עולמים כל מלכות מלכותך כי נדע ולמען [תריב] פ

 תמלוך עד ולעולמי היא שלך המלכות וכי שדי במלכות עולם לתקן העזלס
כ ליריאיך וממלכותך מכבודך וחלקת .בכבוד  האנשים העם את הקהל צוית ע׳

 שנת במועד שנים שבע מקץ תורה במשנה המלך בקריאת והטך והנשים
: ויראו ילמדו למען ישמעו למען הסוכות ,בחג השמטה . . ׳ ה ת א
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ק ר . פ ח ת התלויות דתורה מן עשה מצות כ י :המקדש!. בבי
, • וגם נכמפה צבאות ה׳ משכנותיך ידידות מה ■

; חי אל אל ירננו ובשרי לבי ה׳ לחצרות נפשי בלתה

ל [צה] א ד ו ג מ  י הא^ וקחש י מרום ונשא רם אתה ט אף טנותנותך ו
ר שמך בכבוד הגדול פוזך בתעצומות . והנורא■ לנצח מבו

 יכלכלוך לא השמים ושמי השמים ונשא רם כסא על היושב המלך בנוראוחיך
 וכי; בתחתונים דירה לך להיות ונתאוית הארן על אלקים ישב האמנם אעס״כ
 ועשר צוית ע״כ ה׳ מקדש ה׳ פעלת לשבתך ומכון לך למושב אוית בציון בחרת

 והגבורה הגדולה ה׳ [לך כי נדע ולבעבור [צז] ב : בתוכם ושכנתי מקדש ל'
 לכל והמתנשא הממלכה ה׳ לך ובארץ בשמים כל כי וההוד והנצת והתפארת

 אכלם לתת ישברון אליך וטלס בכל מושל ואתה מלפניך והכבוד והעושר לראש]
 ע״כ רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח ואתה כי׳ ילקינוון להם תתן בעתו
 אתהד כי נדע ולמען [צח] ג :תמיד לפני פנים לחם השלחן על ונתת צוית
א אור יוצר טי  באור ברואיך וכל כר. הגדולה ה׳ ולך כר שלום עושה חסך ו
̂ לפרכת• מחוץ צוית ע*כ אור נראה באורך חיים מקיר עמך כי יהלטן פניך  
מגודל [צע] ד : המנורה נרות ובניו אהרן אותי יעריך הערות על אשר  ו

 ואוריך ותומיך קדושיך עם כהניך להיותם ובניו אהרן את שקדשת קדושתך
 \ יכפר■ הקהל עם כל ועל בשמך ויברכו וישרתו' שיעבדו, חסידך לאיש נתת
 קדש־ בגדי ועשית ציית ע״כ ישראל קהל כל ובעד • ביתו ובעד בעדו

ר [קב] ה :ולתפארת לכבוד העבודה בשעת ללובשם ולבניו לאהרן עבו לב " ו
 וניתוחים אישים בים,.,ע״יt̂ לקבל פשועה וימינך אתה ורחמן נאמן מלך אל כי

 ע״י סליחתינו מרבה ואתה לפניך חטאינו ולהתוודות עליהם ידינו לסמוך ולמדתנו
כהם־ ספר אשר אותם ואכלו צוית ע״כ מתכפרים ובעלים אוכלים שהכהנים

ת: בשר הכהנים שיאכלו ■ א ט , י — ח

ר [קג] ו ש א ל  ומרבה חסד ורב אפיס ארך ה׳ אתה ורחום חנון כי נדע ו
אב^ בעונותינו עלינו מתוחה הדין מדת כי ואף להיטיב

 דינך, משורת לפנים עמנו ותכנס מדותיך על רחמיך יגולו רחמיך מגודל אתה
 החסד במדית אלקינו ה׳ עמנו מתנהג זה וע״י הסמים קטרת מקבל ואתה

 עליו והקטיר צוית כ’ע . המגפה ועוצר העם על ומכפר הרחמים ובמדת
ה:ז־[קו] הנרות את בהטיבו בבקר בבקר סמים קטרת אהרן רנ ל יקטי ד ־ מג  ‘ו

ח ורחצו צוית ע״כ קדושיך עס כהגיך בניו ואת■ אהרן את שקדשת קדושתך ה  , א
 ‘[קז] ח לעבודה: ורגלים ידים קידוש רגליהם זאת ידיהם את ממנו ובניו

 ענוים ויספו ממרום קדוש רוח קדושים טל מערה ה׳ אתה כי נדע ולבעבו־ר
 ;המשרה והרבית ־השמחה הגדלת אתה כי יגילו ישראל ובקדוש שמחה בה׳

 ,ונחה ולסעדה אותה להכין .מלכים וממלכות כהנים' וממלכת קץ אין ולשלום
 קדש־ משחת שמן אותו ומשית צוית פ״כ הראש על הטוב כשמן ה• רות עליהם׳

ען [ד] ט : המשחה בשמן ומלכים גדולים כהנים בו לאשוח מ ל  כי נדע ו
 ומוציא רקיע חלוני ובוקע^ מזרח שערי דלתות יום בכל הפותח האל, אתה

. שברארן וליושביו סלי לעולם ומאיר שבתה מממן ,ולבנה ממקומה • חמה ■
ובהשכל: בבינה בדעת יצרתם אלקינו שבראת מאורות וטובים הרחמים גמדח

■י, •,/. פח ׳ יי' ’ " י י,

; .. >,V'
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 לשמך גוהרס זכבוד פאר חבל בקרב מושלים להיוח בהם נתת וגבורה כת
 הלבנה צורת והתקנת ראית אור ויזרח לשמש קראת מלכותך לזכר ורנה צהלה
 מונין ישראל כי ככ״ד החודש קידוש חדשים. ראש לכס הזה החדש צוית מ״כ

 כלי שמתנזטשת ׳ ירח כדמות במיעומו בשל חשאתי כל משקל זה ויום ללבנה
 ציץ ויצק ירבה זכיוחי מספר לבד .בהתמטשה ישראל של טונותיהס שיתמטשו

 וחמלת ופסחת מצרים בכורי שהכית רחמיך גודל נזכזר ולמען [ה] י פורח: זיהי
 ' כל אותו ושחשו צוית ט״כ במצרים אבותינו בתי טל ופסחת ישראל טמך טל

א :פסח לקרבן ישראל טדת קהל לו [ו] י כ א אכילת הזה בלילה הבשר את ו
, : פסחים

ר [קטי! יב ו ב ו נ ב ל  אלקים כל טל גדול ומלך ה׳ גדול אל אתה כי ו
נגדה״ נדרי לך יאשלם בשולות ביתך אבוא ט״כ .

 ; ומרוממות [קשז] יג : כי׳ הבקר מן קרבנו טולה אס לוית ט״כ טמו לכל גא
 ' נקדם לה׳ נכך ובמה חקר אין ולגדולתך מאד ומהולל ה׳ אתה גדול כי גדולתך
 ■ כל על קיש]1 יד : מנחה קרנן תקריב כי ונפש צוית ט״כ כו׳ מרום לאלקי
 / בני )טדת לכל סולח אתה כי ולבעבור [קך] טו :מלח תקריב קרבנך
 והקריבו ישגו ישראל טדת כל ואם צוית ע״כ ישורון לשבטי ומוחל ישראל
 והביא וגו׳ חחשא אחת נפש ואם [קכא] טז : הוראה שגגת טל פר. הקהל

 כשבה אשמו את והביא [קכג] יז :דכרת לאו מששה שגגת טל קרבנו את
 • וקדשיו מקדש וטומאת השדות שמשת טל ויורד טולה קרבן לחשאת שטירה אי

ח : ביטוי ושבוטת  :בהקדש המוטל הקרן טל טליו יוסך חמישיתו ואת ^[קכז] י
 ט״כ לשולמיס ממנו מסיר אינך ואהבתך אהבת טמך כי ומאשר* [קכח] יט

 להגן כרת טבירת ספק טל תליי אשם לאשם תמים איל והביא ציית
 בפקדון הכופר ודאי אשם לה׳ יביא אשמו' ואת [קל] ך ;היסולין «ן עלץ

: מהם אחד טל לשקר ונשבט טשק או גזל או יד בתשומת או

א ם [קלא] ב י ר ה ב :הדשן את ו יהי׳ ותמיר ליראה נלמד ולמען [קלב] נ
 ט״כ ויראתך אהבתך שלהבת אש רשפי בלבינו בוטר .

תרת [קלד] בג :תיקד תמיד אש בי תוקד המזבח טל והאש ציית הנו  *' ממנה ו
 וקדשת בחרש כי ולבעבור [קלי] כד :מנחות שיורי ובניי אהרן יאכלו

 מ״כ טמך ישראל טל ולכפר בשמך, ולברך לשרת לטמוד קדושיך טס בכהניך
ה :יום בכל חביתין מנחת לה׳ יקריבו אשד ובניו אהרן קרכן זה צוית  [קלח] כ
 צטשוחו האשם תורת וזאת [קמ] נר : כמשפט לטשותה החטאת תורת זאת

 ;כמשפטם לטשותם השלמים זבת תורת וזאת [קמא] בז :כמשפטו
ח  טד שנתותרו קדשים בשר כל וכן ישרך הזבח מבשר והנותר [קמג] ב

^ י :אכילתם זמן אחר . - .
ם [קמי] ■בט ^ א  השמיני וביום [קעי] י ל : שנטמא קרשים בשר ישרך ב

;מצרעתו■ כשיתרפא מצורע קרבן כבשים שגי יקח -
 י [קפג] לב : ראיות ג׳ בעל זב תורים שתי לו יקח השמיןי וביום [קמט] לא

ר [קפה] לג ז נשתתרפא הזבה תורים שתי לה פקח השמיני וביום ו ענ לנ  ׳ ו
 ומטביר מוחה הכפורים ביום לעונותינו מוחל מלכנו אבינו אלקינו אתה כי

 ' אתכם לטהר טליכם יכפר הזה ביום’ כי כמ״ש טיגיך מנגד פשעינו,וחשאתינו
. צוית ט״כ המשרת הראש הכהן ע״י זה וכל תטהרו ה׳ לפני חשאתיכס מכל

׳י : • ■ ׳ :בזאת ■ • . ■ . ,
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 ל קדוש ט ולמען [רנד] לד : הכפורים יום עכודת הקדש אל אהרן יבוא בזאת
 ומקדשי צוית ט״כ במקדשיך ותפארת עוז לפניך והדר הוד שמך ונורא אתה

 [רצג] לו :גדול הכהן יקח בבתוליה אשה והוא [ערב] לה :תיראו
 [רצש] לז :לקרבן ירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת

 את- והבאתם [ש?:] לח ; מוסך קרבן דפסת ימים ז׳ לה׳ אשה והקרבתם
הקרבתם [שיב] לט בניסן: עשר ששה עומר  דראש מוסך קרבן לה׳ אשה ו
 [שכ] מא :כפור דיום מוסף קרבן לה׳ אשה והקרבתם [שיד] מ :השנה

הקרבתם [שכב] מב :הסוכות בחג לה׳ אשה תקריבו ימים . שבעת  ו
;עצרת כשמיני עצרת לה׳ אשה .

ן [שסה] מג ^ ^ מ ל  שהם כמן לעמוסי תפארת ופמרת לאלקים לנו תהי׳ ו
 אח האיש והביא צוית ע״כ אחרינו המיוחס זרעינו

ש [שפ] מד : סועה להשקות הכהן אל אשתו  יום עשר בארבעה השני בחד
 ומרורים מצות על [שפא] מה : שני פסח אותו יעשו הערבים בין לחדש

ר [שפד] מו :יאכלוהו בו ע ב ל  ע״כ: לזמר נאה ילשמך להודות טוב לך כי ו
 על בחצוצרות ותקעתם חדשיכס ובראשי ובמועדיכס שמחתכם וביום צויח

רו [שפח] מז : עולותיכם ' מ ש  הכהנים שמירת האהל כל ומשמרת משמרתך ו
שר [שצד] מח :מקומות ואחד בעשרים והלדם במקדש מקומות בשלשה  ומא

 קולם נשאו המה כבודך המירו ולא לוי בני "כל ולעבודתיך אליך נאספו כי
 שיהיו מועד אהל עבודת את הוא הלוי ועבד צוית ע״כ ה׳ בגאון וירונו

, : ומשוררים שוערים במקדש ,
ט ל מ ד ו ג מ  בתשובה ותקבלנו שבים לקבל פשוטה ימינך כי רחמין־ ו

 סליחתינו ומרבה וכניחוחיס כאישים לפניך שלימה
 כר בידך המסורים חיינו על תהלחך ולספר לך להודות חייבים ואנחנו

 במורא ולזכרך ובעבודתך בך דבקים ולהיות ובקר ערב עת שבכל וטובותיך
 תמיר־ עולה ליום שנים שנה בני כבשים וגו׳ לאשי לחמי קרבני את צוית ע״כ

 :■ למוספין כבשים שני השבת וביום [תב] נ : ויום דלילה עונות לכפר
ב :לה׳ עילה תקריבו חדשיכם ובראשי [תג] נא  הבכורים וביום תד] [שז נ

 תעלה פן לך . דזשמר [תם] נג :וגי׳ עולה והקרבתם וגו׳ לה׳ חדשה מנחה
■ עולותיך תעלה שם ה׳ יבחר אשר במקום אם כי כו׳ מקום בכל עולותיך

׳ ' : המקדש בבית

ס ״ ר ט פ שה לא מצות .כ 'ישראל בארץ התלויות תע . ' 
' ■ ^יעקב. :ישועות .צור, אלקים מלכי דצא אתה י .

חר ב ־׳ סלד,: אד>פ אשר יעקב גאון את נחלתינו את לנו ׳י

ל [עב] א ד ו ג מ  ואתה־י כו׳ ראשית לה׳ ישראל קדש אותנו שקראת רחמיך ו
מלאתך; וצויתנו במצותיך קדשתנו בראשית עושה ברוך ■ , ־ ־, :

א| [עו] ב לתרומה: ומעשר לבכורים תרומה להקדים שלא תאחר לא ודמטך  ל
 תענה; ,לא [עז] ג :כו׳ אחד בשביל נפשות בדיני לרעות רבים אסרי תהי׳

־ נפשות בדיני תחלה זכות שלמד מי חובה ילמוד שלא לנטות ריב על
ונתי ■
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קי [פג] ד  [צג] ה הדין: יחתוך לא הדעת באומד תהרוג אל וצדיק ונ
ר בו ע ב ל  ישועתנו צור אבותינו מלך מלכנו אבותינו ואלקי אלקינו אתה כי ו

 וחלקי עמו ה' חלק כי האומות מכל בחרת ובנו שמך הוא מעולם ומצילנו פודנו
 לשבעה ברית ולאלהיהס להם תכרות לא הזהרתנו ע״כ נפשי אמרה ה'
: עממין . .,
גד אותם קראת עמך וישראל קדוש ואחה אהבת עמך כי [צי] י

ק היא וארצנו קדוש  אותה ■ דורש ה׳ אתה יאשר קדושה א
 פן בארצך ישבו לא הזהרת ע״כ רע יגורך לא ויחודך קדושתך והס תמיד

 אוחי וקבעת השגת יום את קדשת שאתה ולבעבור [קיד] ז : כו׳ יחעיאו
 מושבותיכם בכל אש תגערו לא הזהרת ע״כ לרשעים אן! ומנוחה ענג ליום
ד אחד או במלקות בו לעטש שלא השבת ביום  ואת [קע] ח :ב״ד מיתות מ

 ■ מל ומרחם ועני ויתום גר אתה אוהב כי ולמען [רעז] ט : יגלח לא הנתק
 קצירך ולקט [ריח] י : בקיצרך שדך פאת תכלה לא הזהרת ע״כ העניים

ברכך [רכ] יא : תלקע לא  : תלקע לא כרמך ופרט [רכב] יב :תעולל לא ו
 המה״ז לחמדות לחמוד ולא ובתורחך בך דבקים שנהי׳ ת רצ וכאשיר [רמו] ע

 [רסה] יד : ערלה יאכל לא ערלים לכס יהי׳ שנים פלש הזהרת ע״כ, ורהביו
ר עבו  בקדושה ולהתקדש ישראל קדיש אל עינינו מרום ל־שא ראוי כי ולב

 אלקיהס שם את יחללו ולא הזהרת ע״כ ומהירים לעמדתו קדושים ולהיות
ונשתנה העתים שינוי הוא שאז שמש הערב קודם במקדש ששימש יום טבול

■ ; לטהרה מטומאה
 : המת באהל גדול כהן יכנס שלא יביא לא מת נפשות כל [ער] טו

ת [רפג] טז ^ ב  הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהי׳ כי כהן ו
̂׳ ירימו אשר ישראל בני קדשי את יחללו ולא [רפד] יז :תאכל לא  שלא לר

 לקדם יאתה ולך הכבוד מלך הוא אתה כי ולבעבור [רפה] יח ;טבל לאכול
כ טהורה במנחה פניך  תקדישום לא פי׳ תקריבו לא מוס בו אשר כל הזהרת ע׳

 [שג ך : בקדשים מום להטיל שלא בו יהי׳ לא מום כל [רפז] יט : למזבח
 בניהן עשר ששה הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם שה] דש

 ע״כ ומלואה הארץ לה׳ כי גדע ולמען [שכי] בא :העומר מקריבין שאז
ב : הזרע לא שיך השביעית ונשנה הזהרת  : תזמור לא וכרמך [שכז] כ

ד :תבצור לא נזירך ענבי את [שכח] בג  לא קצירך םפ־ח את [שכט] כ
ה : תקצור  :ספיחי׳ את תקצרו ולא [שלד] בו :תזרעו לא היא יובל [שלג] כ

 גרים כי נדע ולבעבור [שלט] כח :נזירי׳ את תבצרו ולא [שלה] בז
 לצמיתות; תמכר לא והארץ הזהרת מ״כ הארץ לך וכי עמך אנחנו ותושבים

ט  ולא מגרש העיר ישנה לא פי׳ ימכר לא דלויס עריהם מגרש [שמב] ב
:שדה מגרש ולא מגרש השדה ולא עיר מגרש •

א [שנא] ל  אך [שנו] לא :קדשים לבהמת אותו ימיר ולא יחליפנו ל
ישגה שלא אותו איש יקדיש לא בבהמה לה׳ יבוכר אשר במר , ■ -

 לא [שסא] לג :חרם כל יגאל ולא ימכר לא שנס] [שנח לב :לקרבן מקרבן
.הנזיר ישתה לא שכר וחומץ יין חומץ יזיר ושכר מיין [שסח] לד : המעשר «גאל ; 
לז ;יאכל לא ויבישים [שט] לו יאכל: לחים ענבים [שסט] לה

תעך [שעג] לט ;יאכל לא זג ועד [שעב] לח :יאכל לא מחרצנים [שעא] .
צ)* ■ ' ■ ■ , . . . ■ . ־ ' '
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א :הנזיר יבוא לא מח נפש על [שטה] ם :ראשו טל יטבור לא ן [שטו] מ
ב ; הנזיר יטמא לא ולאחנשו לאחיו ולאמו לאביו .*  המצת ימוש ולא [תט] מ
ד [שיא] מג :ב״ד לפני למשפט הטרה לפני טמדו טד < ע יטנה לא אחד ו

[שיב] מד :נפשוש בדיני טליו שהטיד בדין הטד יורה שלא למית !בנפש
בדם אם כי בה שופך אשר לדם יכופר לא ולארץ אנ:רש אשר ■ולבעבוד 1

ה :ממיתה לפוטרו רוצח לנפש כופר שקחו • ולא הזהרת ט״כ שופכו [שיג] מ
ר , ש א מ רשט יצא מהם אשר הרשטים מל מרחוק טצות פלא טושה אתה כי ו

לנוס כופר שקחו ולא הזהרת ט״כ טול ואין אמונה אל משפט דרכיך «כל
ת: לפוטרו בשוגג בהורג מקלטו טיר אל ̂ ■ לו ' מג

י [חס] מר , נ פ מ טולם וטד מעולם ה׳ וחסד חסד ורב ה׳ ורחום חטן אל כי ו
לא הזהרש ט״כ טמו ישראל הם לבנים וצדקתו יראיו טל ,

 חנם משנת להם שחן ולא מעשיהם או אותם לשבח חן להם חפן לא לטכו״ם ׳תחנם ■
ר [תלט] כז בקרקע: חני׳ 'ולא בו ע ב ל  לאביר משכנות בחרת אשר מקום קדשת כי ו

 וכליל טולוח להעלות תפלתינו ובית קדשך הר מקדשינו מקום מראשון מרום יעקב
 פן לך השמר הזהרת ט״כ שמך את נזכיר אשר מקום מזבחך טל לר^ון וזבחים

ח ה׳ יבחר אשר במקום אם כי מקום בכל מעלה [ מ ; ׳ ו  תמה שמד תמג [שמב כ
 סלה טולם עד יכוננה אלקים אלקינו בעיר צבאות ה׳ בעיר בחרת ומאשר תומ]
 יופי כלילש ה׳ כסא וירושלים קדשו הר אלקיט בעיר מאד ומהולל ה׳ ׳וגדול

כ רב מלך קרית צפון ירכתי ציון הר הארץ כל משוש .  לאכול תוכל לא הזהרת ט׳
ואשם חטאת וגם וצאנך בקרך ובכורות ויצהרך מטשרשניושירושך דגנך מטשר בשעריך

ט לקלעים: חון אכל;. לא העולה מבשר תחר אשר נדריך וכל [תמז] מ ‘י
ך [שמח] נ תי בו ד א :■יאכל לא דמן זריקת לפני קלים קדשים ונ  [שמט] נ

ת מ רו ת ב :יאכל לא בטזרה הנחתן קודם בכורים ירך ו שר [תנ] נ  ומא
. בגאון ירונו קולם ישאו המה בשמך ולברך לשרת לעמוד לוי במטה בחרת

:המעשרות הס חוקו לו מלתת הלוי את תעזוב פן לך השמר הזהרת ע״כ ה׳
שר [תסה] גג  פחדך שבראת.ויהי׳ מה כל על נירא שמך שיהי׳ רצית כי ומא
 לא הזהרת ע״כ פי׳ קפצה עולה וכל לפניך שהשלטן ושנדע מעשיך כל על

ד הנדחת: עיר עוד •תבנה של החרם מן מאומה בידך ידבק ולא [תסו] נ
. הנדחת: עיר

ה א [תסט] נ  נדע ולמען [תעה] נו :המוקדשין פסולי תועבה כל מאכל ל
ומידך וממך בכל מושל זאתה מלפניך והכבוד העושר כי ,

שר [תפ] נז :בשמטה רעהו יגוש לא הזהרה ע״כ לאחינו יד בתשומת נמנו '־׳  ומא
 אברהם אלקי מם שאנחנו מפני חסר ועושי לב נריבי להיותנו יאתה לנו ■ט

 השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהי׳ פן לך השמר הזהרת ע״כ
שמטה: ופחד מורא מפני מלהלות ימנע שלא שנח:השמטה ח ה  [שפא] נ

 לא הזהרת ע״כ גדול ברכוש עבדים מבית מצרים מארן הוצאתנו כי רלבעבור
ט ;ביובל או שש בסוך מטמך חפשי כשיצא עברי לעבד ריקם תשלחנו  [שפג] נ

 צאנך בכור תגוז ולא [תפד] ס :קדשים שאר וה״ה שורך בבכיר תעבור ׳לא
. ' :קדשים שאר. וה״ה י ̂ י . ; . ■ ׳.... .

א [תפו] .סא ל ב :הפסת חגיגת בערב .תזבח אשר הבשר מן ילין [ [תפ״ז] ס
שר י ,. אשר הקודש עיר • בירושלים הקודש בהר בחרת ומא

 יד את ירושלים שבחי בתוכה תהי׳ ולכבוד סביב אש חומת ל• תהי׳ ה׳ ■אתה
׳ הללי . , ■
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 :שעדך באחד הפסח את לזבוח תוכל לא הזהרת ט״כ כו׳ ציון אלקיך הללי
ג ,נגדה נשלם לה׳ ונדליכו בעולות פניך לקדם יאתה לך כי ולבעבור [תל] פ
מו נא ע  ציון בנית כי ונראה לנו נתן אשר ה׳ כברכת ידינו מנדבות לכל'

 עמך.; אלXל' וזכית בכבודך תיראה ושם לך למושב ואויתי׳ בירושלים ובחרת
 .. זמרה וקול תודה בה ימצא ושמחה ששין בירושלים ותהלחך ה׳ שמך בציון לספר
ד ברגלים: ראי׳ קרבן בלא ריקם ה׳ פני יראה •ולא הזהרת ע״כ רפה; ס ] 

; נקדם ובמה חקר אין ולגדולהו מאד ומהולל ־ ה׳ גדול כי ולמען [[תצד]]
הזבת^' לא הזהרת ט״כ טהורה ובמנחה נדרינו במבחר מרום לאלקי 1נכן ה׳

. :עובר מוס אפי׳ מוס בו יהי׳ אשר ושה שור אלקיך לה׳ ■ • .

ה ר [תלי] פ ו ב ע ב ל .ורצית־ אותנו אהבת העמיס מכל בחרתנו אתה כי נדע ו
ו . נ ב ונמסרה, ויחודך קדושתך היא אשר הקדושה תורתך לנו ונתת '
 / הב״ד לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא הזהרת ט״כ הגדול ולב״ד השופט ואל הכהן אל

; ואתה קדשך הר ציון על מלך נסכת אתה כי נדע ולמען [תצח] סו :הגדול
 ! הזהרת ע״כ בו מלך ותרועת מלך בישורון ויהי וטי״ז וממלכותך מכבודך לו חלקת ■

שר [תצט] סז :מלך להיות נכרי איש עליך לתת תוכל צא  למו עוז ה׳ כי ומא
 :סוסים לו ירבה לא הזהרת ע״כ לתשועה הסום ושקר הוא משיחו ישועות ומעוז

 ירבה לא הזהרת] [ע״כ טהור לב משיחך ממך יבקש ראוי ומאשר [תקא] סח
ט לבבו: יסור ולא נשים לו כסף [תקב] ס  [תקד) ע מאד: לו ,ירבה לא וזהב ו

 ■ תורתך משפטי ויורו בשמך ולברך לשרת לעמוד לוי בשבט בחרת ומאשר
 מתוך המשכן לעבודת המה נתונים ונתונים ה׳ בגאון ירונו קולס ישאו לישראל

 התרומה את ולכהניס ישראל בגי מעשר את עבודתם חלן} להם ונתת ישראל בני .
 : ישראל טס ונחלה חלק לוי שכט כל הלויס לכהנים יהי׳ לא הזהרת ע״כ
א ב : בביזה חלק יטול שלא לו. יהי׳ לא ונחלה [תקה] ע שר [תקכא] ע  ומא

 ׳' האדם את עשה אלקים בצלם כי ישפך דמי באדם האדם דם שופך אמרת
 תחוס לא הזהרת ע״כ שופכו בדס אם כי בה שופך אשר לרם יכופר לא ולארן״

י הרוצח: על עינך י - ■
ג ■  תנחל אשר בנחלתך ראשונים גבלו אשר לעך גגיל תסיג [תקכנ] ע

׳ : תגזול לא על רק עובר אינו ובח״ל תגזול לא על נוסך לאו
 , בצבאותינו ויוצא וגבור עזוז מלחמה איש ה׳ אתה כי ולבעבור [תקכו] עד

 - בצריך תופיע ונקמות גאים על גמול ומשיב לעמך ותעלומות עוז נותן ואתה
, ולבעבור [תקכח] עה : המלחמה בשעת מפניהם תערצו לא הזהרת ע״כ

 , ׳ כתועבותיהס לעשות אותנו ילמדו לא ולמען הגויס נטמאו התועבות בכל כי
עו דשבעה חובה במלחמת נשמה כל תחי׳ לא הזהרת] [ע״כ מין:. מ  [חקלא! ט
ר״ [הקלג] עז :דמגלה'ערופה איתן בנחל יזרע ולא בו יעבד לא אשר בו מ ו

ח תואר: יפת לאשת בכסך ימכרנה לא י לא [תקלד] ע  ' אשר תחת בה תתעמר ו
ט ; עניתה א [תקנל] ע : שם שהוציא מי לאשתו כל,ימיו. לשלחה יוכל ל ע , ר

ה [תקנו] פ ' ר ע לנ א לאנוס: דבר לעשות שלא דבר תעשה לא ו : [תקסה] פ
ר : בו ע ב ל  ה׳ אני קדוש .כי תהיו קרשים ואמרח קדוש ושמך קדוש אתה כי ו

 בהרהורי הלב מחשבת אחר לחור שלא .רע דבר מכל ונשמרת וצוית אלקיכם
 ולהתקדש ישראל קדוש אל עינינו מרום. לישא וראוי טומאה לידי לבוא שלא עבירה

אשר איש בך יהי׳ כי הזהרת ע״כ וטהורים לעבודתך קדושים ולהיות בקדושה
י / ,לא ■ י י ׳ ■ ■ V. ׳



ר • ת פנ״ט נ ק ט . . - .יע׳־־המק! בארץ התלויות ב

׳ המחנה תוך אל ̂יבוא לא וגו׳ טהור יהי׳ לא  T '’גודד אס מהדש קודםי׳־י-ואתה ״
 הע״רל-^יצגבד לא (תקסח] פב לסהרה: מטומאה ונשתנה העתים שינוי

f בדברים תוננו לא [תקסט] פג : ישראל לארץ לארץ מחוצה שברח עבד אדוניו  t 
 פניו נקדמה אנחנו ולו משנו הוא אלקים הוא ה׳ כי ולבעבור [תקעד] פד

 כבוד שאנן נוה ירושלים תראינה ועינינו בתהלה חצרותיו בתודה שעריו ונביא
 עמו לכל נא נגדה נשלם לה׳ ונדריני עינינו תחזינה ביופיו ומלך אלקינו הדר ה׳

 יותר לשלמו תאחר לא נדר תדור כי הזהרת ע״כ ירושלים בתוככי ה׳ בחצרות
. : רגלים משלש - ^

ב [תקפא] פה ו ר מ ושמח כו׳ וכלה חתן ושמחה ששון בראת אשר חסדיך ו
׳ לצלעו בנית מעצמיו עצם בזאת אהובים ריעים תשמח * ־

 ולא בצבא יצא לא חדשה אשה איש יקח כי הזהרת ע״פ עד עדי וכנץ עזר
ר [תקפד] פו :דבר לכל טליו ט ש  הבהרת לקון שלא הצרעת בנגע ה

פח : מלקיות לחייבי יוסיך לא יכנו ארבעים [תקצה] פז : המחי׳ לניות או
ממנו בערתי ולא [תרם] פט : שני ממעשר ממנו באוני אכלתי לא [הלח]

:[ונו׳] למת ממנו נתתי ולא [תרי] צ : כטמא

ק ר ד פ מ ת התלויות התורה מן תעשה לא מצות .ל בי  ב
, ינחוני הטה ואמתך אורך שלח .ד.מקדש , , ■

שך הר אל יביאוני תיך: ואל קד שכנו י מ ב נ  V בהצרך יום טו
ת הסתופף בחרתי מאלף , ■ ■ ■ :אלקי בבי

- i - ׳ ' \l י

ל [צי] א ד ו ג מ  י?נה חסד עולם כמ״ש בחסדך עולמך בנית אשר חסדך ו
 הוא ואתה כולם את מחי' ואתה עולם עד מעולם ה' וחסד

 -•הזהרת ע״ל ותחתונים עליונים וסובל נישא ונשא רם כסא על יושב מלך
 צרת אתה כי ולבעבור [ק] ב : ממט יסורי לא הבדים יהיו הארון בטבעות

 ה׳ שמך מהולל מבואו עד שמש וממזרח וים צפון ומערב מזרח יקדם אחור
 הזהרת ע״כ יעבור ולא נתת חק לעולם לעד ותעמידם ונבראו לוית אתה כי

האפוד: מעל החושן יזח ולא
ר [קא] נ ש א מ  שמיס נטית כשלמה אור עוטה לכשת והדר הוד מאד גדלת כי ו

 לעמוד ללבוש כהונה בגרי הגדול לכהן נחת ואתה כיריעה
 עליו תעלו לא [קד] .ר :המעיל לא,וקרע הזהרת ע״כ בשמך ולברך לשרת
 ופריס ביוה״כ דמים והזאת יום כל של קטרת רק הזהב במזבח זרה קמרת

 למשוח קדש משחת שמן את קדשת ומאשר [קח] ה :הנשרפים ,ישעידם
 על הזהרת] [ע״כ מלכותך הבל יושבי כל וידעו יכירו ע׳י אשר ומלך כ״ג

:כמוהו תעשו לא ובמתכונתו [קט] ו : המשחה שמן ייסך לא אדס בשר
ת [קי] ז ר ט ק ה  שאור כל כי [קיז] ח :לכם תעשו לא במיזכונתה תטשה אשר ו

ה [קיח] ט :תקטירו לא דכש וכל ת  נפוצות קבן כו׳ ובארן בשמים הוא א
דך מעשה י בכל ומי כו׳ קויך  ממשלתך תחת שאינם בתחתונים או בעליונים י

:קרבן בכל ה״ה מנחתך מעל אלקיך ברית מלח תשבית ולא הזהרת] [ע״כ
א :פסח מקרבן במים מבושל וכשל נא ממנו תאכלו אל [ז] י א [ח] י ל  ו

• תותירו. י י , י



ה המקדש בבית התלויות ־־ת צו מ ,:

ב : בקר ״*  תושב [יל] יג :כי יאכל לא נכר בן בל [יג] י
א [שו] יד : בו יאכל לא ושכיר.  [שז] טו :חוצה הבשר מ; הבית מן תוציא ל
 תזבח לא [פט] יז :בו יאכל לא ערל ובל [יז] טז : ט תשברו לא ועצם

 חגי חלב ילין ולא [צ] יח : קייס החמץ במור הפסח הוא זבחי דם חמן על
ף: בחשאת יבדיל ולא ערפו ראשו.ממול את ומלק [קכד] יט :בקר עד עו  ה
 לבונה; עלי׳ יחן ולא [קכו] בא : חוטא במנחת שמן מלי׳ ישיס לא [קכה] ך

ב  שלהבת אש רשפי בלבינו בוער יהי׳ ותמיר ליראה נלמד ולטען [קלג] כ
 [קלה] בג תכבה,: לא המזבח על תוקד תמיר אש הזהרת ע״כ אהבתך׳ויראתך

לא. תהי׳ כליל כהן מנחת וכל [קלז] כד :שיורי'מנחות חלקס חמן תאפה לא
.׳ . - . תאכל־: ■ :

ה ל [קלט] כ כ  לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת ו
א [קמב] בו תאכל: ץ : : התודה מבשר בקר עד ממנו יניח ל
 • כת : לזמש חון במחשבת הקרב או הנשחט יהי׳ פגול יחשב לא [קמד] כז

ט :שנטמא קדשיס בשר, יאכל לא טמא בכל יגע ,אשר והבשד [קמה]  כ
 ובגדיכם [קנ] ל :שער מטילי יכנסו לא לביהמ״ק תפרעו אל ראשיכם [קמט]

 מועד אהל ומפתח [קנא] לא •’ בגדים קרועי יכנסו לא לביהמ׳ק הפרומו לא
 על להיות ראוי אשר יראתך ומרוממות [קנב] לב :עבודה בשעת תצאו לא

 ושכר יין הזהרה] [ע״כ לרצון מזבחך על וכליל באפך קטורה ישימו אשר כהניך
 ואל תגע לא קדש בכל [קסז] לג :לביהמ״ק בהכנסו ובנין־ אתה תשת אל

 עד קרבן והצריך שמשו ויעריג שיטבול עד טמא כל ה״ה תבוא לא המקדש
 טהרה יחי ובמלאת[קסח] והביאובמל״ת] במ״ע שהשמיטו [צ״ע לד שיביאהו:

ע״נ הכפרת על נראה אתה בענן כי ולבעבוד [קפד] לד״ כבש: מביא ] 
> , ביוה״כ: ואיל בפר כ״א הקדש אל עת בכל יבוא ואל הזהרת] ^

ל [קפו] לו א  והנותר [רטו] לז :בחון קדשים הביאו לא מועד אהל פתח ן
ח ישא: עונו ואוכליו וגז׳ השלישי יום עד > , ^ גרושה אלמנה [רעג] ל

 בעמיו זרעו יחלל ולא [רעד] לט :גחל הכהן יקת לא אלה את זונה חללה
 גדול כי ולבעבור [ערה] מ :קידושין כלא ־ אפי׳ אלמנה כ״ג יבעול שלא
 לדורותם מזרעך איש איש הזהרת] [ע״כ הכבוד מלך ואתה מאד ומהולל ה׳ אתה
 מזרע מום בו אשר איש כל [רעו] מא להקריב: יקרב לא מוס בו יהי׳ אשר,

 יבוא לא הפרוכת אל אך [רעז] מב :עובר מוס בעל אך להקדב יגש לא אהרן
 המקדש את קדושוקדשת ושמך קדוש ־אתה[ולבעבור]־ט [רעח] מג להיכל:

 [רעש] מד בטומאה: עובד קדשי שס את יחללו ולא הזהרת] [ע״כ המזבח ואת
 מזרע איש איש [ע״כ.•הזהרת] קדש ומאכלם ומחניהס כהניך את קדשת ומאשד

 לאכול שאסור וה״ה יטהר עד.,,אשר ,יאכל לא בקדשיס וגו׳ צרוע והוא ,אהרן
צל:/ ... ,, ,■ .. , ■ ■ ׳;■■־' •::.,'.;■תרומה:, ■ •י, ׳.׳- ;
ה ל [רס] ב כ  לא ושכיר כהן תו־שב [רפא] מו :ותרומה קדש יאכל לא זר ו

ותרומה קדש ערל יאכל לא [רפב] מז : ותרומה קדש יאכל ־- -
: מפסח ושכיר תושב בגז״ש  עורת מל״תס״ד] כ״ה דא״י [מ״ע [רפח] מח כו׳

 המזבח על מהם מתט לא ואשת [רפט] מט :לה׳ אלה תקריבו לא שטר או
 לזרוק לה׳ הקריבו לא וגו׳ וכתות ומעוך, [רל] נ : אימוריהס להקטיר. ■שלא
ב :מומין בעלי תקריבו לא נכר בן ומיד [רצב] נא t דמם  לא׳י [מ״ע [שסג] נ

y ' ■ ■ ס׳ .
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ר :' המקז׳; בבית דעתלדות במל״ת פ״ל נ
!ן ■'• י «־ X ̂י■ י ׳■ ■ ' י י ‘ - ; _ . . ^ ־׳ V ■י'

 אס מקדש ואתה וישראל המקדש אס שקדשס קרושמך ומגודל מ״ח] «׳
 מחני,^. את ישמאו ולא הזהרת ט״כ קדוש מחניך והי׳ וצוימ שמך מקדישי ■«ל

 פלי״, יצוק לא שסז] [שסו נג : לנפש נומא או זב או צרוע לטזרה יכנסו שלא
 ’בקר מד ממנו ישאירו לא ]3[שפ נד : לבונה עלי׳ יחן ולא סוטה במנחת שמן

ובו: תשברו לא ועצם [שפג] נה :שני תפסח נ  הקדש כלי אל אך ■[שפט] '
 יקרב לא וזר [שצ] נז :להיפך וכן ללוי אסור כהן טבודת יקרבו לא המזבח ואל

 [מא] נט : מזבח לאבני גזית אתהן תבנה לא [מ] נח : מקדש לעמדת ^ליכס
 ולכבד הקדיש המזבס ואת הקרש מקדש אס ולכבד לירא נלמד אשר ולבעבור

 ■ ולא הזהרת ט״כ כו׳ דעת רוח ובינה חכמה רוח בהם שיש עמך ישל־אל דיטיט
 המזבת אצל ען כל אשרה לך הטע לא [תצב] ם מזבחי: על במעלות תעלה
א :■בעזרה  בבית השמירה לבשל שלא הקדש משמרת אח ושמרתם [שצא] פ

, המקדש ■■ ' י ■י , ,' : : ; ., , ■

i■■-׳

ה ר י ש  חלקנו הנוחן , ואחרון ראשון לאל נעים בקול ואודה ואזמרה א
א ורון בשיר השיטה רני רני .וכשרון ביושר ומצוחיו בתורתו . . נ
 זישרוןי ישראל שמם קרא אשד לעס מהרה יושיע האל השרון. חבצלת עלזי קומי ■

 ולעבודתם ולזמרן לשירן לוים וישיב יכונן מקדשיט מקום מראשון מרום כבוד
 לפניו העוברים ותחתונים עליונים לשמו ,וישבחו ויברכו יודו הכל אהרן. בית

 לזכרון. לב על יושם ,ישרת. כאל ,אין וישוררון יפארון טלם נצח מרון., כבני :
 ,לבצרון נשוב עוד לחלקים הוחילי דוס .בישורץ מלך הדרת עוז אהבת •גודל

 עד ראשון מפרק והמוגמרין השלימיס על ולברך והכשרון הטוב כל על .ז־להודות
 תבנה לסנהדרין. הגזית ולשכת למקדשינו העמדה ותשוב נזכה במהרה .אחרון>

 רנה חברון ישיני ויקיצו עפר שוכני וירננו .והארון ומזבח והיכל מקדש זתכונן
 יהי״, גדול העת בגרון. ונקרא פינו שחוק ימלא שם אשר בראש,ההרים יוצהלה

̂ ' ^ :אמן בימינו במהרה .האחרון הבית : 1צבו

ך ן ף ת הגדול וחסח מטרום/צדקתו, דשות נותן דצונו פועלי' סומך ב  לעעי
ת כנדר ינחיל טובות ימצותיו קדושתו יושר י ,  מלבומ־ שם תורתו;דוממו

 כשמים נודא י כמאו,הוא .השם נשא רם האל אורה .בקדושתו וסובלים מוענים
ת הגדולה וגדולתו .•מלכותו  ׳ בתוך לעכח דחו גדולת יגלה הידיע צדקתו הממי
 טחסידיד יזזודו שם עזרת מייחדיו כץ ויוודע התוועדה חממותו וישרים צזמימים

חו מלכותו אמונת מחשבותיו ייחד כמעשים וישר פוב ■ י צ  י ■ נ
: • י............................................................ ׳ ‘ ' • ■ ' ' •■
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.תיב
. ה מ ד ק לספר מפתחות הם הזה שבקונטרס , המצות ענץ ד

ר ■ . ה נ ו צ והכעש״ט המפרשים מן הטעמים עם מ
;שכתבנו דל

 כל יחכלים העליונה המעלה הוא ה׳ אהבה שמצות ,ולפי החרדים ם׳ ןיץ״ל
 מייראת הנביאים-והחסידים,הבאה החסד מאנשי המובות ומדות .המדריגות \

ת  י ה״ ישראל שמע לימוד נסמכה ומפני,'זה ממנה למטלה מדרגה ואין החממו
ר. ואהבת אחד״ ה׳ אלקינו  !נרחימותא בי׳ לאתקשרא נש בר דבעי ונזהר כ

 ברחימו לי/ דיפלח כעי להקב״ה למפלח דבפי וב״נ עילאה פולחנא לכל
ך ל  h<: של־אהבת הענפיס מן ואחד .דקב״ה . רחימותא כמו פולחנא '

 יתברך לפניו ידידות שיר הלב אהבת מעומק האוהב ישיר החשק שבהתלהבות ;
 השבת ליום שיר במזמור אדה״ר הראשונים עליון חסידי יה׳ לפניו ששרו כמו

ל. ושלמה ודוד כו׳ ישיר באז ומשה (ויעקב) כ עכ״  ידידות שיר לשורר יש ע׳
 התלויוס במצות המדבר והמעולה המשובח השיר הוא הלא השי״ת אהבת בעמק

 בממי״ן בהתחלה והענין .כו׳ מציאותך מאמין מאנוש מאלוק מאושר המתחלת בלב
 מ׳■ פגמו וחוה אדה״ר משאיב דאמת ואמצעיתא ביתא דאלפא אמצעימא דהיא

ת ד״פ והקיפוה דמפריו ״ ו  בממיץ בהתחלה המצות וענין . בספרים כמ״ש |
 רוחות ד׳ מן זמסבבו ומכתירו לו ובא מעשרו ושכינתיה דקב״ה האור כי לרמוז

אוד השמים  דל הרמב״ן וכמ״ש ומים מצפון וממערב ממזרח הרקיע זוהר ו
 ומתעסך מפפשש כאלו ראשיהם שעל :השכינה אור מדמין הוא הדביקות

 אומה על ושמחים בטבע רועדים • הס ואז יושבים האור בתוך והם סביבם
 העתדך הוא הקוגשרס ובזה .ברעדה וגילו ביראה .’ה׳ את עבדו. כמ״ש רעדה

ר בס׳ והעתקנום חרדים בס׳ המבוארים המצות כל  ובקונטרס באורך מצרה נ
 וכאלו־ ברוה׳ק לדבר להתלמד שהם .יבינו והמשכילים ; מופלג בקיצור הם הזה

 שמהי׳ וצריך ברוה״ק מפיו מדברים והנר״ך כנגדו היא קדישא ־ זהשכינתא הנר״ן
 V3 ביניהם שרוי׳ שכינה כדתנן שם היא השכינה כי עליו השכינה אימת

 אזכיר אשר המקום בכל שנאמר ,אחד שאפי׳ ומנין ומצוה בתורה ׳ העוסקים
' : וברכתיך אליך אבוא שמי ׳ את ׳ ^ .

\ ̂ '■ :שירידידות•:
ר ש ל א  מאפס מצואיס מאין ממציא מלכנו . מציאותך מאמין מאניש מאליק ס

 מעמיד ,מקום מכין .מכבודו מצמצם .מרצונו .מחדש . מוחלט .־ . '
 מבלתי מזוכך מאויר מאורות מחדש מחודשות מוציא מאורו מהתפשטות מצואיס
ש. מבלי סותפס  מחדש, 'מתעלמים מעולמות משכנו מזמין ׳ מכין ממלכיתו ממ

 מעומק מחוכמים מתמיהים . מספירותיו מאציל מרצונו מבהו מהוה מתוהו ממש
 מלכות מכתר מוכתר .מהשיג מנועים מצחצחות מצחות מזהירים מאורות ממתיו
 מתנוצצות.': מאירות,מקודשות מזהירות מנתיבות מאין מוצאת ־ מחכמתו מפואר

 מתייראים. מבינתו מתפשטת ממורא מתמיד ממקור מאורותמתמלאות ממעייני
 ממקור מושפעים ,מחסדיו מוליד מחולל מפעליו ,מראת מעלותיו מבנין מכונן

.מתפארתו מפואר . מרחמים משפטיו מיוחדים מגבורותיו מראה .סעינות . .
, מנצחיותו ־ ' , . ' ; ; ■־ . י ■■ ■: . ■ י ^
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אגזצותיך נתיבי מ

 מהדרו מתלבש מיסודו מצדקתי מצוחיו מקויימיס .מהודו מהולל . משובח מנצחיותו
 מקבלים מצותיו משמרים .ממחשבתו משוערים מישראל מצפה ממלכתו מצדקה מכין

 משכן מחנותם משימים מלכותו מורא .למאהבה מקבלים מעולם. מוקדמת ,מתורתו
 מושבם. מתוכו מתפשש מסביבם מקודש מאור מדמים מדביקותם מלך מקדש מתמיד

 מקודש מרוח ממנו משיגים מלכות מעול מקבלים מאהבה מיראה מתעוררים
 ממקהלות משובח מהמונים מהולל מלפניו מחודשות משירות משוררים מנצחים
 מעריצים מקדישים משמר מול משמר מתעתדים מתקיימים מחסדיו מחי׳ -מצדקתו

. :מטחקיס מארבע ממה מעלה מלכותו ממליכים ־ ,

K

, . פרקא
ה י ל ת א צו מ ה ה ש ת ע לויו ת ב ה ל ר ב ש אפ מן ו ל לקיי כ :ייום ב

ר א ש ו א  מנהיג משגיח מצואיס מאין ממציא מציאותך מאמין מאנוש מאלוק מ
מתיירא מהיותו .מציה נ :מיחודך מאמין מהיותו .מצוה ב :מושל .

 מהיותו .מצוה ה מאהבתך.־ משתוקק מזכיר מהיותו .מצוה ד : מוראך מרוממות
 .מצוה ז : מקוראך מתמידות משבחך מזכירך מהיותו . מצוה ו מדביקותיך: משתוקק

 .מיצונד מזכירך,מאהבה מהיותו . מצוה ח מלפניך: מחודשות משירות משורר מהיותו
 מלימוד מחפצו מתורתך מהשתוקקותו מדביקותיך מחשקו מחצות מתעורר משכבו

 מהיותו מצוה. י ממצותיך: מתורתך מקהלות מלמד מהיותו מצוה. ט :משפטיך מתיקות
א : מחהייץ מלמוד מקבל מנפשו מכניע  : מחכמיך מתיירא מהיותו . מצוה י

ב : מבקר מערב מעמקים מארבע מטה מעלה מק׳ש ממליכך מה־ותו . מצוה י
ג מקדשך מהיותר ממות מעזה מאהבה מנפשו מחיותו מוסר מהיותו .מצוה '

ד : מקהלות מתוך  מלפניך מתפלל .מנפש •׳ מלב מעטדתך מקבל מהיותו . מצוה י
 מוצרכים מריעיו מחונן מדרכיך מדמה מהיותו . מצוה טו :מצהרים מבקר מערב
י מבהמ״ד מבהכ״נ ממקדשך מתיירא מהיותו מצוה. טז מתחםד: מרחם

,' ■ . ‘ : מעט מקדש. ; , .. י ן
ה יז ו צ ' מעינירמראות מעצים מעבירה מונע מצותיך מעשיות מטוב מבחירה מ

.ממעשה מהרהור מונע מרע - , ת : :מבטחו משימך מהיותו .מצוה י
ט ,  מכה״כ מלכותך ממשלת משלטנותך מרבותן־ מגדולתך מתבונן מהיותו מצוה. י

,מצוה ב :מצבו משפל מערכו מך מהו מתטנן מעמקים מארבע ממה מעלה . 
א מעבדות : משפלות; משעבוד ממצרים מוציאט מחסדך מזכיר -מהיותו ה. ב  I מצו
 משכבר מיצועי מחצות מתעורר מלילות מימים מצרים מיציאת מזכרון משים מהיותו
ב :מתורה מלמד מתשבחות משירות .משביך  מאב מורא מקיים מהיותו .מלוה ב
ג מאם,: ד :מישראל מרימיו מאהבה מחבב מהיותו מצוה ב ̂  מאהב מהיותו . מצוה ב
ה : מגרים מחבב שראל:ן מריעיו מזכות מדיין משפט מצדיק מהיותו מצוה. כ  י מי

ה. .מי  מדין! מצדיק מעשיו מפשפש משמחה מאהבה מיסוריו מקבל מהיותו מצו
 מלכים! מלך מאמין משבת מתמידות מזכיר מהיותו . מצוה בז מאורע: מכל

 ן משביסז מהיות ממעשיו מנוחה מכתיב מעשה מימי מששת מאין'מצואים ממציא
ח מנוחה: מביא משבת מבוא מהס> מתחרט מחטאיו מתשובה מעשותו מצוה. כ

ט : מפילתך מבקש מתודה ־  י מכבדם מהיותו מחויב ואס מאג מוראו מלבד : מצוה ב
. , v . ו א ,ו " מאהבה : : , 6 ו
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1מבק: מפרנסתם מרפואתס משתדל מחולים מבקר מהיותו .מצוה ל ;מפה מלב מאהבה .
 מבלתי מחנהו מקדש מהיותו מצוה לא :מתשובה מחזירם מדל משכיל מרחמיו :

ב מעונן!: מקום מד״ת מהרהר  משריית מלפניו ממורא.משמים מלכעוס מוזהר מצוה. ל
 מבקר מערב חצותיך מעול מלכותך מעול מקבל מהיותו מצוה לג :משכינתך משכן
ד מתפלה: מק״ש  מסייע. מנח מחונן מלך מהדר מרומם משבח מהיותו מצוה. ל

 מתפשע מגופניות מעבעיות ממנהגו מובכיל מנשימותיו משבתו מזכירו מחיל מעשות
ה מרוחניות: מתעורר חיו1מ מחשבת מקדש מגשמיות מערלת. חל מהיותו מצוה. ל

 מאור 'מרושם מחותם מלכות מעול מקבל מגונות ממדית > מתרחק מבשר מלב ״
משכן מנפשו משים מסודותי׳ מתורה מהשגות משיג משד; מנשמה מתלבש מקודש
 מתעורר מושבו מתיכו מתפשט מסביבו מאור מדמה מדביקותו; מלך מקדש מתמיד.
 מלהשחית מצדטין . מפאה משייר ' מלך מאותוא מחותמות מיוחד מאהבה מיראה
 מקדש מצותיך מזכירים מציצית מסתכל מורא מכסות מתעטך מבשרו מילה מזקנו

משכונתך מעון מקדש מגופו משים משבת מתמידות מזכיר מתפילין מוחיו מחשבת
 מקדושס מנפשו משים מבואו מבית מצאתו ממשלתך מזכיר מפתחו מזוזה משיס ■

 מלה״ר־ מלדבר מרעיו מלהרע מנע- מחבירך מגופך משנאוי מצוה רו משולשת:
 'מכוער ממעשה מונע מוכיחים מדברי. מקבל מהיותו מצוה רז :מרכילות ממלשיטת

מעשיו מכשיר מדרכיו מיישר מגונות ממדות מתרחק מחילה מבקש מחעאיו מתחרט
■ מתבונן מפקודיך מנופת מדבש מתוקים ■ מפז מזהב מחמדים מתורה מלימוד מתייגע '

, מעולם: מאז מגדולתך ■׳ : ;,■ . . :- ,■ , ■ ■
f ׳ ׳ ■ ' ׳ ׳ - J י * יי ^ ̂ י 'יי ' ■ ■

" י י ■ ' ' ־ ■ ■ ■ " ' ' •V . ■ "י■ ■י ■ י ■ ־,v‘׳■ י

. :יום בכל לקיימם ואפשר ׳ בעינים התלויות מה״ת מ׳ע י .
י י־ ר ' ■׳ .. V '■■''::'י-י %- ■■-ד-■■:

ה א ו צ מסתכל' מתבונן מפקודיך מחשבתו מקדש מעיניו מלבו משים מהיותו. מ
מחוללנו מלכנו ,משבח; מלימודו מתעמל מתייגע מתורה מאותיות . ■ ■ ;

 מראשון, ■ממרום מחיינו .מתורתו מכבולו מנחילגו מאשפות מרוממנו מעפר מקימנו
 מניח מאירות מזהירות מגשמות מרכבותיו' מתחת מוטמן מאוצר ממקום'מקדשינו

 מהמון מחבבנו .מלך מקדש מתמיד משק משימנו משרתיו משמרות מלאכיו מרכבות
 מלימודיט מאמרינו מאד מחבב מקבל מחרכיו מציץ מחלונותיו משגיח אשורריו
 משמרות, משמח מרכבות מייחד מאורות מגדיל מפיט מוצא מחודש משיר מתורתו
 מרונס מעיניו מנשא מהיותו , מצוה ב :מעשיו .מכלכל מזונות משפיע מלאכיו
 מעשת מכיר מתבונן מסון! מראש מרום מצבאות מאין מחדש מי מראותו מתמי׳

 מתעטף • מהיותי מצוה ג ; מקדם מלכנו מאלקיס: מתיירא מתשבתות מהולל מלך ■
 מדמעות מוריד מר<יותו ^. מצוה ד : מצותיך מזכירים מציצית מסתכל מורא מכסות

; משכינה מגלות מצטער בהמ״ק מחורבן מצדיקים ממיתם מספיד .מעיניו

;. :;;?::,ן.!,,:.■״ 'V/.,: ̂ '־-■N.׳ג פרק י י
1' ^ ־־.' ' '■ : ■ ■ י ־ י - ! ■■V. ■ ' י , #: י .-'t: י י ■j . * ■ , - י . ׳ י ז. י ■’ז

; •באזנים מ״ע,מה״ת'.התלויות.

ה א ‘ ו צ מתוכחת;^'מוסלי מתורה מלימוד מאדן! מקשיב, מאזניו מטה מהמחו מ

I ם

!י‘•‘' ׳

‘Mu.»'

%
%] ■

.׳ra י■ ■■ /

k-■* ■



I Vמב מצותיףד׳ נ׳ פרקנרדבז
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! מבקש מחמאיו מחרטה מצות מקיום מנפשו מקבל מוכיחים תי מ מך ל חי  מ
 f ב .*מטשיו מכשיר .מדותיו מתקן מדרכיו מישר מהיותו מקבל מגונות ממדות

 מצאת| מכוין מהיותו .מצוה ג ;מבוטלים מדברים משמוע מלדבר מוזהר , מצוה
 מוסר.^ מקשיב מהיותו מצוה ד : מר״ה משמיט משץ משופר מקול משמט מחובתו

־מצוה ה : מתורה מכתוב מגרט מבלתי מוסיף מבלתי מנביא מדיבור מקבל .f 
 מחיוב מדין מחתכים משופטים מדיינים מתורה מדין משמחה מאהבה מקבל מףיותו

 מתורה מברכות מזון מברכות מתפלה .מצוה ו : ממריטיו מבינו ממין
י ■ :משפתיו מבטא מדיבור מקול מאזניו משמיט מהיותו מכוין ,

- - ׳ ד• פרק
ת מ״ע ■ ה״ ת מ לויו ת ה ה פ ה ב קנ ר ב ש אפ * • :יום בכל ,לקיימן ו

ה א ו צ מהיותו . מצוה d :מדיבורו מפה ממבטא מאם מאב מכבד מהיותו מ
מתורה מלימוד מברך מהיותו מצוה ג :מאחריו מלפניו מזון מאכילת מברך
:מצותי׳ משמר מתורה מלימוד מתייגט מתטמל מהיותי . מצוה ד מלפניו:

מהיותו . מצוה ו : מבקר מערב מלא מפה מדבר מק״ש מכוין מהיותו . מצוה ה
 מישראל: מקהלות מברכים מהיותם מכהנים מצוה ז :מתלמידים מבנים מתורה מלמד

 מיודע . מצוה ט : מברכותיהם מכהנים מקבלים מהיותם מישראל . מצוה ח
 . מצוה י :מלהורות מינט מהיותו מבלתי מתורה מדינים מהוראות מורה מהיותו
א :כו׳ מחה מכוין מחשב טמלק ^מטשה מפה ממבטא מזכיר מהיותו  מהיותו מצוה י
 מצוה יב מחילה: מבקש׳ מעונותיו מחרטה, ^מתשובה מוידוי מפה ממבסא מזכיר

 מדברים מלהשיח מונט מהיותו *ימצוה יג משקר מתרחק׳ מאמת מדבר מהיותו
מדיר מרובים מדעת מהטי׳ מצוה טו : מריטיו;; מוכיח מהיותו מצוה יד : מבוטלים

מדיינים מצוה יז : מידיטה ',מראי', מטדות ״מגיד. מהיותו מצוה טז ממונות:
 מכיר מהיות .מצוה יח :מדין מתונים מעריות ממונות מדיני • מדיינים מהיותם
 מישראל מצוה יט מבלתי'מעבירר■מבכורתו: מוףפלת מירושה מתתו מבכורו
מנח מחונן מלך משבח מהיותו מצוה • כ :מקדשם מכהנים מכבדים מהיותם

א :מחיל מעשות מסייע  מרשותו מבתו:מהיותה מאשתו מנדרים מהפרתו מצוה נ
■ \ ̂ י ״: י :מנעולי׳ י ׳ ׳ - יי

ב י  משבוע מצוה בג : משעריך ־ חשבטיך משוטרים משופטים מינוי מצות נ
ד :ע״ז משם מהשבט מוזהר מלכים מלך משם מאמת ־ .מצוה כ

ה :מצות מקיום משבועה ו :דין בעלי ממוויית מדייננו . מצוה נ  מבקשע . מצוה נ
 מרחמי מבקש משיחם מחולים מבקר מהיותו מצוה מ מזכות: מדיינים מחבירו .שלום’
ח :מפרנסתם משתדל,נןרפואתם מתשובה מחזירם מרפא מוחן מלכים מלך :  מצוה נ

ט : מאמת מטיב ■מתחסד מהיותו מהרגילו מישראל מכשרים ממיתת מהספד  מצוה נ
 מלידור מטט מהיותו ״ מצוה ל :מדיטר מקול מבטא מפה מלב מתפלל מהיותו

א :צרה בעת משא״כ ; : צדק הין שנאמר ולב פה מהשוויית חצוה ל
' ■ , י ■ י ) ^ ״ ;■ . /■ : י : • ג י ■ י

״ ' ׳'■• ■ • ' . , ז) ..■,׳ ' . — ■I ״

מצוה



מצותייך,
׳ . V

ב ״ תי ז ו ה פרק \ נ

.. _ יפרק.ה: v̂ץ’:
• ■ . . ובזםן: בקנה בפה התלויות מה״ת מ״ע -

מלא מברך מכניסתם משבתות מקדש מהיותו מצוה א ם'  ממנגו ייץ מכו
 מקדושתו ׳ מעצמותו משבת מתענג מהיותו מצוה סעודות משלש - •

 מושלמת מתוספת מנשמה מוכלל מעוזו מתפארת מקודש מאור מכתר מוכתר
 מתשבות מקרש מגשמיות ,י מתפשט מגופניות מטבעיות ממנהגו מובטל משבת
 מסודותי' מתורה מהשגזת משיג משדי מנשמה מתלבש מרוחניות מתעורר מוחיו
 מתפשט מסביבו מאור מדמה מדביקותו מלך מקדש מתמיד משכן מנפשו משים
 :מנוחה מנחיל מלך מלכות מעול מקבל מאהבה מיראה מתעורר מושבו מתוכו

ת מבדיל מהיותו ,מצוהב ע מ ס משבת מוצאו - ט  מרית מברך■ מיין מלא מ
 מקדושת מזכיר מהיותו מצוה ג ; מאבוקה מאור מהנייתי מברך מבשמים

 מכוס מתפלה מזכירם קדש מועדי וגם מתפלותיו משלש מטבע . מחוך השבת
 מהיותו מצוה ד :מתענית מהספד מנועים משתי^ מאכילה מסעורותיו משמחם

 בליל לחירות מעבדות משעבוד ממצרים מוציאנו מלכנו מנסי מספור 'מגיד
 מלגמרו מחסר מבלי מצרים מיציאת מספר מהלל מקריאה מצוה ה :בניסן ט״ו

 עד דפסח ב׳ מיום משבועות מימים מונה מספירה מלוה־ ו : הקבועים בזמנים
 ידו משה מכספים מקרקעות משחט מהיותו מצוה ז : יום נ׳ השבועות ■ מג

מונע משגגתו . -ארם מות מתחת מהגולה מצוה ח : שמטה רסוןן  מריעיו בו..
 דבר וזה שנאמר. מהם יקבל אעפ״כ !א״ל אני מרצח מאמר מצווה מלכבדו
 מפה ממבטא ■; מקדיש מהיותו מלוה נ מ : כר כספים בשמיטת וכן הרוצח

ה: מבכור ־ מ ה : מצרה מעתות מרחמים אבקש מתפלל מהיותו מצוה י ב

;r ׳־פרק;:-''"
;■ל ־ בושט,: התלוץת1 מה״ת;*י.■■"ם;ע ;; ;י:_:;

* ' . י ■ ■ ■ / * ג ■׳'_ ■ * ל י ■ . י • -י"*'. . ■ י ־ י ;י * •־ ■ ̂ ' , . . ■ / י י

מהיותו מצוה ב ממאכלו; מקודם בהמתו מאכל מקדים מהיותו מצוה א
מערב מאכילה מצוה נ : משבת מסעודות משלש מקיים מתענג ■
 מאכילה מלוה ה :מניסן מ״ו ליל מערב מצה מכ;ית מאכילה מצוה ד : יוה״כ
ו ליל מערב מפת מכזיח  מאכילה מתמנה מהיותו מצוה ו בסוצה; מתשרי ט׳
 מחמצת מאכילת מונע מהיותו' חצוה ז : יוה״כ שהוא מתשרי מעשירי משתי'

 מלבדי שמיס מלכות מורא מחמת מאיסורין מאכילה מונע פסח ימי משבעה
: בפנים ומפורש לשמי לי כו׳ והבדלתם שנאמר ג״כ ח״ע מזה מקיים מל׳ת מקיימו

, ד:'ג'-:;.ד;פרקזד
.׳־ . בחטם:'• מהית'התלויות מ״ע , ; , :

ה ^ ו צ  מוצאו מטח מרית מהיותי מ
מלהריח: מונס מעריות מט׳ז

מבשמים ב : מבשמים משנת
'; ■׳'/ י  '•■י'‘-.:׳ '

:; מציה . ׳ יי ■ .
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׳ AS5 טג מצותיך ח פרק ־ 'נתיב > י

י ' ח פרק
, :יום בכל לקיימן ואפשר וף1ד ובכל בידים התלויות מה״ת מ״ע

 מוציא: מכניס מנעיל מלביש מאכיל ממעשה מאם מאב מכבד מהיותו מצלה א
 מכנפתיו מארבע מצוייצח ממלית מורא מכסות מתעמן! מהיותו מצוה ב

 מידו מראשו מתפילין מוכתר מהיותו מצוה ג מצות: מתרי״ג מזכירים מציצית מסתכל
 מפתחו מזוזה משים מהיותו מצוה ד לבבי: מחשבות מוחיו מרעיוני מהיותו^מקדש מצוה

 :מגגו מסביב מעקה מעשייתו מצוה ה :מבואו מצאתו מלכו ממשלח מזכירו
 מצוה ז מלבבו: ממוב מחשבתו מדע משמחת מרצונו מתתו.מצדקה מצוה ו

 מוציא מצוה ח :מידו משה מאחיו מך מאומה משאת מכספו מלוה מהיותו
 מהיותו מצוה ט מאומה: משאת בו משה לאיש ממונו מפרעון .מעבוטו מתתו

 מאבידת מצא מציאה משיב מהיותו מצוה ' :לשכירו מזמני מפרעו! משתדל
מו: א מרי ח משה מבעל. מוקח מעביט מהשבתו מצוה י ב’: י  מהיותו מצוה י

מריבית מחזיר מהיותו מצוה יג :מריעו ממון מאונאה מגניבה מגזל מחזיר
■ :מישראל מוקח

ה יד ר צ  גמ״ס מחמת מממונו מלוה מהיותו מצוה מוצרכים ממונו מתחו מ
 מרפואה ׳משחה מאכל מפרנסם מחי׳ מחולים מבקר מהיותו מצוה

 :מאמת מחסד ממשות מתים מקבורת מתעסק משתדל מהיותו מצוה טו :מממונו
 י מהיותו מצוה יז :הדין משורת מפנים מעשיו חעשות מרגיל. מהיותו מצוה מז

 מאזנים מצדק מהיותו מצוה יח מרבית: מבלי מישראל מריעיו מכספו מלוה
שכנו: ימכל מחוסרת מדה 'משהה ’מבלתי משורה משקל מדות משקלותוי  מ

ט  מקיים מהיותו מצוה כ :מחולי מרפאו מסכנה מרימו מציל מהיותו מצוה י
שמר מוצא מכל משבועותיו מנדריו מ  מצוה נא :דבריו מבלתי-מחלל מפיו'
 משפתיו: ממבשא . מפה ־ מקדישו מבהמה ’ מאדם מבכורות מקדש מהיותו

 מחמור פמר פודה מהיותו מצוה נג :מאדם בכור פודה מהיותו מצוה נב
פתו; מוקדמת ’מפדיונו מצוה וערפתו תפדה לא ואם בשה  מצוה נד מערי

 מהיותו מצוה נד• :מהפקר ־ מוצאם מהיותו מהקן צפור מקן אם משלח מהיותו
 מאכול מפועליו משכיריו מניח מהיותו מצוה נו :בעפר מטוןז מחי׳ דם מכסה

 : מלילות 'מקטןן מניחו מקמה משדה מענבים מכרם מהעסקים ממלאכת
 מצוה נח : חכמים משמש< מלמדיו מלפני משמש מכבד מהיותו מצוה נז

 מהיותו מחויב מודחים משיו מחמורו משורו מריעיו מאבידת מחזיר מהיותו
 מק״ו מסימנין .מתתו מחזירו. מריעו מחקרו מטת מהגיע משהא משמרו מתזיקז
 מכתבו מעתיק מהיותו מצוה נט :כו׳ מפרנסם משכנו מביא מרודים מעניים

 מחבב מתלמידים מבנים 'מעצמו מלימוד מתעמל מתייגע מורה מספרי .מידי
 מתים לז׳ משסא מהיותו מכהן מצוה ל :מנופת מדבש מתוקים מפז מזהב

. ' ׳ . ■ ’ • ■ • : - ' י ' כו׳
ה לא ו צ  .משחרר מבלתי מצוה לנ : מקרוביו ממיתת מתאבל' מהיותו מ

 מראשי מאחר ממשתית מצוה לב : מכנענים משפחותיו מעבדיו
 מהיותו מצוה לד :מחפשי משלחו משחררי מהיותו מכנענים מעבדו •איבדם
: באש יבוא אשר דבר כל סעכו״ם מוקמים מכלים מכשיר  מהיותו' מצוה לד• כו׳
 ע״ו שם מאבד מהיותו מצוה לו : מעכו״ם מיקחים מחודשים מכלים משביל

; י ■ ־ ; ׳ משבר י ׳ : ־ . ‘ -



 מאבד מהיותו . מצוה מזבחותס מנתץ במית משמיד מאשרות מגדט מצבותס ■ משבר
 ישראל מקהלות, י מברכים מהיותם מכהנים מצוה לז .*לט״ז מהם משתמשים כלים

מכנימוסו■ מראה לב טל אסורות מתפלל,בידים מהיותו לח,מצוה ; כפים מנשיאות
ט :מלכו מעד משפלותו , מרודן!:. מורדפים ממות מציל מהיותו מצוה ל

:. ,v ׳ ̂ ובזמן: הגוף ובכל בידים.התלויות מה״ןז' מ׳ע

ת.” א ציו י ובדיה ובי״ס ־■ בשבת מלאכה •< מנוחה'.'מכל מ ב : כ ״ ה ו י  מצוט. ו
 בסוכות שנאמר החג ימי ז׳ כל בסוכה מדירתו מישיבתו, משים •מהיותו ״

ג ימי© ־שבטת תשבו .  ביו© לכם ולקחתם שנאמר ומיניו לולב אז מקחתו מצוה :
מטולם' ממשלתג חורה מנטנועיו / מרמז כו׳ אמרים כפות ,׳ הדרי ׳טן פרי הראשון

 כי בחוה״מ מלאכה ממשות מונט מהיותו מצוה ד :מנוה מטלה מרוחותיו מארבט ,
משביתר מבית מחמצת מבטר מהיות מצוה ה לטה״ב:•; חלק לו אין מופרות מסה ,'

מט״פ

פרה
; :יום בבל לקיימן ^ואבשר. ברגלים ׳”דתלויות מה״ת ט״ע '9 -

״ 'י '■י" '' '־’*י'‘ י־־'־‘'’-
ן א ך ו צ  מלפניד מבואם '־■מוראם .מחמת ואס ־.אב מפני ־מטומד' מקימה מ

 '■■ .' מפני • שנאמר \ מפני■'זקנים ז ’ מטומד מקימה מצוה ׳ מייב מיושב י'מהיותו' :יי;■•ל' ,
 / :מטומד מטדות מגיד: :מהיותו מצוה ג :ס״ת לקום.מפני ̂מצוה: וכן תקום; :שיבה

 ר : לדרך מצוה:•;,מהיותו^מלוה'׳^',.מהלך ה מהילוכו׳;׳מבקר:מחולים:,.׳ י מצוה , ך
ת מחים מלוה מהיותו; מצוה ר א:גמ״ וטוף<;^' תי׳ דם.* מכסה מהיותו^ :; מצוה t:׳ וןו

;{יפלל• פינחס ■ ויטמוד שנא׳, מטומל- :מתפלל מהיותו ימאה ת צ ברגל ולא ביד : ״  :׳׳1;
שנה;' משמח ■בביתו'• ?מץשב מהחתן'מה^תו מצוה' *ט חליצט• מצות אחת;■י אשתו:
'־ ' ״ ’נטלו,מטל'רגלו: וחלצה נ י ־, '’י ׳ י■ י t

יא* פרק
:4ן״ נ הגוי׳ בראש מה״ת^התלויות מ׳ע,

V• ־׳
צ א  מהיותו מצוה ב : מב״ד או בנו מל מאב מצותה,מוטלת,מהיות מילה ת1מ
̂ מבלי מלקחתה' מונט כו׳ משטר^ מכסף דרכים משלש אשה מקדש’H ׳

,riS'Tp : י מצות מקיים מהיותו מצוה ד ובת: בן לו מהיות מקיים ׳ פו״ר מצות ג 
 ■’*'׳ את ושמח שנאמר לקיימה ומ״ט בביטול מל״ת זו יגרט לא ושנתה ;שנאמר; טונה
 מצות 1 כו׳.: שבנדה מ״מ לווסתה סמוך מאשתו מופרש מהיותו מצוה ה :אשתו
 משה כדת כריתות בגט משלחה מהיותו מצוה זנות של דבר משרות מאשתו מוצא

: יבוס • מצות ז :וישראל ' מותרי© מדברים צגצמו!אפי׳ מקדש מהיותו מצוה ח מ׳
, זונה מגרושה מנשים.ידושם מכהנים,שיפרשו מצוה. ט :תהיו קדושים ש^מר; ■י : י  ,־ כ

' '•י 'י '■׳׳׳‘י ■ ■ ר י הבא י'ר::;י.:;;■■׳״,-4.,ד״,■י;;':‘ •
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צרמה מל ולא טלי׳ יבוא יבמה שנא׳ בעשה עלי׳ קיימא צרמה יבמתו מל שבא י

' , ■ פרקיב• '• .
ת צו ת מ ת ל״ ה״ ת מ תלויו ב ה ל ר ב ש פ א ץ ו שטו ל ל כ ' ^ :DV ב

' : • מוזהר ב השי״ת: מזולת מאלוה מלבו מרעיון ממחשבתו מלהעלות מוזדך א ■
ש מחמדי מלהתאוות מלחמיר , - ד ' מחמורו; משורו מאשתו מביתו מ :
 י מלשכוח•; שזהר ד השי״ת: את מלשכוח מוזהר מצווה ג :מרעהו מרשות מאשר מכל ׳
 ;• ■ מלשכוח מוזהר ו ; ממשנתו מלשכוח מוזהר ה :משיני מתורה מקבלתינו מעמד י

 - י ■ מבלתי • ממעשנו ׳■ ה׳ מקציפים מהיותנו מחטאים מלשכוח מוזהר ז :עמלק מעשה
':■;ני מלהתגאות ׳ הלב .;’מרוממות מוזהר ח מחילה: מכקש מהם מתחרט מהוגנים - / 

 ■;נ‘שנאמד־•/ :ט׳ ממעשר מתתו ה׳'משא״כ את מלנסות מוזהר י : מלכעוס מוזהר ט
א : כו׳ ובחנוני . ב ,מריעיו מוזהר.מלשנוא י י ל א ר ש  r'’מלנטיד .מלנקום.מוזהד מי

 ,ממחשבהי: אחר.,ע״ז..,אפילו; מלפטת מוזהר יג מלב: אפילו מישראל מריעיו ולשנוא ,
ד :מהרהור , : שקר נביא את מלהשת; מורא או מגור לו מהיות מוזהר י ו  מחהד.;,;:/׳ ט

j מנעלי אחד. מלשמוע,מ־כח הדיין מוזהר טז מלה״ר: מרכילות מקבל מבלתי h ״■;• 
 י ' ■ מהיות . מבלתי מוזהר, בעיניו.:,יח צדיק מלהיות מוזהר יז : מריעו מבוא מקודם

ט מוכיחים: מתוכחת משמוע מונע ^  מלקפיד.י-י;.נ * מלא^.לבבו מתאכזר ׳ מוזהר,מהיותו י
; ג מרחמנות מחסד; .מלבבו מנדבת מתתו מצווה. לצדקה ממונו מליתן ידו ■ י ': ר/ ה ח מ ,נ.,

 מרחמים מתסל ̂ מחן מרובה מתנה מצדקה נ מתתו מצווה.';’ לב י : מרוט עין מצרות י
א : מדברים •מעניים מפייס המחשבת מתור,מאחר מעבירה מהרהר מבלתי מוזהר ב
̂;• מוזהר בג מלילה: מקרה:- מסאו מבלתי■ מלהרהר,שוס. מוזהר ן: מלב:'•' מחמד. .
;;:. מבלתי, מקורבת מצרה מלירא מוזהר«. מתלחמים מדנים מבעלי; /ויבים מרביי מלירא

ך.‘מלכים: מלן־..•: ";׳יייי-׳״יישומת מתייאש■׳■״•.... . ׳”( כ  .איש■ מפר מלגור, מוזהר.הדיין .
ת ־;.; פ ח «! • משפט נ חי הי.י ת: מלב,ממכטא לעט״ם ^ז פ ד מלאהוב. מי,מוזהר. מ
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