
? J 9 %  g o' 
g o  I ק דרקץזאלקיוומשצ׳ד צו לוגם מר ^̂  ̂ סאר^DנוריftיlTפינפ י

i | ר ה ם ב ־-3■' כ1ט . ש
׳ . ן .. לאינטרנט והוכנס הועתק . ^ ■ ן.
5 ? ^5 iftS • ww'w.hebrewbooks.org

.0;t ץ ע״יהי-םתט״ע ׳ ' * .

ם ה ל חוהר״ר והנורא הקדוש של נלדכריקדשו ו א ר ^ ׳  ■«״'s י
ס ־ ט ^ ע ן1<5 כפרי שהם יוכף מתה הובאו אשר זלק״ה כ . 

^ TDr^ הגדול הגאון ה״היךב חלתידו של קודש
{' לקית אנ״י זלה״ה יוכף יעץ? מוהרר א ר ^י ■ פור׳ בן כפר ה*ה פ ^1 

• אג והנהלקטתי פענח צפנת וס יוסף יוס;>יפ׳רולדותיעקי ^1 
 של קדשו דברי כל 1אי f אפנו מק״ק כהן ציה בתוהרר אהרן הצע^ר .

^ הדרושי׳של■ קיצור וגס הניל הספרים חתוך זלה״ה כעש״ט מוהריי
 הינחתי הדחשי׳ אריכות ושאר זלה״ה יוסף יטקב מוה׳ הצאון הרב ^
 קדשו לדברי השייך אלא הזה הקדוש בספר הבאתי ולא בחקותס ^

ד טזלה״האשרחלאהנלהארז שלמוהרייבעש ט ^נ  מלכות מו
י ל0§---------------- ־ - • - -
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הסכמה
11’*t. ן ידו את אהרן מי  i :זיז «כן מזג יחזה שלי מחזה ט«ה הח חזה את ל

ת ממש ?חכמה אוי והוציא ;® השרים להראות מנרתיקה עוזה ת׳
 ׳ גה הבי גלולת ת״ח יקר ואת החכמה ככול עושר אח בהראותו יכיה את החנמיס

 ic קדשו לבדי והס שפד אמרי הניתן השחר והבריק האיר ברקאי אומר הרואה
 וו׳ )הגאון הרב תלמידו של קדש בספרי אשר זל״הה הבעש׳ם הקדיש רבינו הרב

 לא 5 אף והנה ונההיס כפרים ומשאר זל״הה פולנאי ד״ק אכ״ד הכהן יובף ועקב
 שחלילה^ל כמזכיר אעפ״כלאתי ‘נבולט מסיג ארור על לעבור ישראל גחשדו

 יוסיפו שלא וגם שנים משרה משך תוך טיב שם כתר הכבר להדכיס ישראל בר
תני של הדפוס כלות מיום זאח׳כ הדפוס בשעת להלפיס המדפיסי׳ ר ה ^ ו  מ

ק צ״ה במוהר״ר אהרן חי נזירה חקקתי וחוקה אפהא מ״י, כ  ׳ להיןות בח׳׳ק נזי
 הציל אהרן מו׳ רשות בלתי כמוהו יגישו לא כמתכונתו אסורץ הלפוסין כל

ן הניוש יהי׳ חכמים דברי על והעובר י בס ואבר פקיבו על כי r הנחש אל י w/ 
’ '1 ; העבודה ועל התורה מל המוחל הכ״ד די בלי מל ברנה לו יריק

 ל^ד^ר כק' ולמיס תקארלין שלמה הק׳ יע״א לישקא חופ״ק יזענדל מנחם לק׳
י' ׳ הק׳אכו־הסמשהמפרשווארסק

 וללימד- חמה עבודה י״ת בעבודתו תמים להיות א׳ זל׳הה חתעש״ט צוואה
 א*ע לדבק ממיל ולראות * חעע הן רב הן מוסר שימור יום ככל

 * ן*ן קלה הן כו חציה מעשיות יוס שוס להניח ושלא ישחת והנהנות טונות כמדות
 י והמשכילים מלשין זהיר פי׳ כבחמורה קלה במצוה זהיר הד וסימנך מחורה
 כירחמגאלכא כבחמורה קלה ממצוה Tרילהגשמהר.אירותזה כזוהר יזהייו

 הייגו הדבר את *הר ואביו מלשון ממדכררעשומר לא בעיוז׳׳בשוחרמצוה
 ח'םל וסי׳ מצוה איזה לו יזדמן אולי ערב עד מבוקר ומצפה ממתין צ״ל כן מצפה

אט גדול דבר והוא ותיבה תיבה ככל אלכצהיוסכ׳לדקדקבק״ש שאי ס  f הג
;ק״שחזיקיןכדילין הקורא כל וסי׳ ירז בלי עצמונק״ש ירגיל ח״ז כלי להתפלל

 < כעין וכפרס שיוכל מה טבילהכל לעשות נ׳ הנפש היזק ק הגוף היזק הן ממנו ,
ע צו מ! עד אנוש תשב וסימוך ופרטיו דקדוקין בכל כהלכתו שבח לשמיר ל׳ ה

! לו מוחלק אנוש נדור עע״ז אפי׳ פיי אנוש ודח׳יל שכת אותיות תשב
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.׳ ץ א5ש ניסדימה סי׳ שמרו ותודתי פיכו הלואי־ציתי ביצר .
 שאינוץנמס היי «)׳ <דע שלא סיגים ל יש אש<ם ,נדע ,

 ׳־ץ וההסרש^ לידע שא״א עד'שידע ודורש שסוקר ל לידע דא״א ויאתר .
 V המלד מדרי בכל נכנס וא׳ המלך את לידע שרוצים שנים ד מל^ -ליה י

' מאחר אמר והשני המלך לידע ׳ יוכל לא ואח״כ המלך האוצרייוהיכלי
 ך׳1 י בשני ודאי מק ובזה מיד נדע ולא המ̂ו נחלרי נ׳״נ ליא(כנס התלך לידע ̂ -

 '■ .. ■ החקיךה מתוך\ עזבו אוחי הלואי מ״ס שא״א מלידע עזבי ותי1 מלל חיוגים
L ' שמרו שתורתי אחר והידיעה

 מדריל התוסס עס״ימדריגחומשא״כ צ^יךלהתנהג אחד כל
 עלקהבידסר״ל ולא כרשב״י עשו הרבה וז״ם נתקיים'לילו לא תה ה

 I בידס*, עלתה לא ולכך בכחייזו אותי שראו כרשנ״י שפשו רק זו ייחיגה היו ̂לא
] העילסניזוןגשליניחנינאבניכו* יצאב״קואמרכל הש״ס ..'פי׳

 חנינא: בשביל וז״ס ישסע ושביל צנור שפתח צמר היא שביל •"כי f «י'
: הרמבין בשם תבפש״ט ״ פי' אלי תקריבו! מנס יקשה אשר כדבר ל

, . ;נכאן לצדד דרכים בו כשיש לעשותו איך דבר. באיזה י ל יסתפק אם
א’ ̂״ למנו׳ממנו או לעשיהו ואסייש לאו אס מציה הוא אם4לךס־-י נזיש # , ...̂ וקד

■ ''S.חראבי כאז.' ע ל־זתירהאכור יכוךוימצואראי' ■ ממנו הנאה לאדם'

*V7 י ,בו©. בל' שחים נשם שיהי׳ ילי,,.והגוונה והקרטי הנאתכם זה 
', וק״ל יתנהג ך א הבנה לו 1ושמע.^יחת אז והנאה בניה י

' שאינו לתורה 'נזיסיתיצה לך שאין לבבו הטו יי1״ ע״ו• סי'
'׳ לושו© אין ונוק/גוי^א״כ דכר בחיי שהוא משמעות , ן.״•

fi ־ ' בחינה לאיזה להטות לו נתונה והבחירה ׳ מהכל כלול יהי' שלא
■5 ■הטגלבבו לכך'נשיו שירצה * , י '. <

 יי V יוכל, דייי־ כיי^שר יביאם יוציאס׳יאשר אשר היאןש ז״ליפקוד
 י 'וקכוי.הגשמי■: לורו אנשי של ורסיפוריס הדי,בורים כל להעלוא ^

' \ לתשיימעשה ׳ פ־ מצוי. יקח לג הכס שהוא מי • כוי בדחי «<הנהו ץתו1
 ח׳בסיז וה ברחשבש עליונ׳סה־מ מלוה איל לייחדא קתאה *־ה ??צ-יושידש<.׳־* ^ 1
5׳ • Vוימדגפע״טנ^ ץ'עלמצוהאיאשרקדשנובמציסיוי ^.׳1וכו«ה¥
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טוב rna׳ כחד
ק׳ ז1וישר מלחמה ״ ’ י גק׳ שיהיו לבעלה ?יקניח האשה וז״ש אשה נ
,1פלזל'(א|3 ול7חסדוהג3 מסייעו שהקב״ה החסך ימי חסד בחי? בצסף א׳ 0דרכ? ,■ |

‘וחח״נ^סמ׳ל'! ראשון גזלות נק׳ ווה ועכודתו־י״ת בתורתו ומתלהב וחושין .כופף■ין׳ -
 לריךלדהגןעלמא ההכרח צל על כו׳סףוחושיןמ״מ שאיט ונס הקטנות ימי וגק׳ $ה ■ ‘ ' ׳'

 3וני י1בץכאותיות־התוזה.בלמוד שנק'.שטר בססר הכמיביס אותיות שהם בשטר‘ ד
 שיקןוו־.,אח*נ עד כו׳ סגולה שיש זה זלה״ה הכיעש״ט ממורי קבלתי נאשר בחפלה

W j. ביהניל זיונ שהוו בביאה שנק׳ ותפלה בחורה המוחין שבאו •מ*י ט להחענג . • ־ * 
* V V  *DD ' י י | ך  כו^רא^;גןונויפת העילי לברוא הכשוש ברצונו כשעלה ח

ובתחלשל^, סאו ',יש שחידא בתורה המחדש מאדם לזה • ,■ - ̂ • r■״ ־
 ם7̂, ל3בש שיי/ זיל ומהבעש״ט מאץ יש דבר ונתחדש מוליד השכל ועכשיו קידש _
'מגן|ל׳!3ו! לן׳יא נקי בתורה שנתחדש הסולידי׳דבר הס ואמא אבא ט ספירות עשר ,־״

 וא^יג 8צזן חסד שהואבחי' תכלית לאין שמתפשט הדבר כשנתחדש חסל נק׳
 ילן ״ל׳1[*̂ל1וא אחריס בפני לאחרו לחפוס שיוכל הצמצום סוד גבול־ה בחי' צריך , - ^

5/. \v"j אמא והעמיץעל חבקוק דמכותיבא ס בש כמ״ש ואח״נצריךהאמנה ני׳ האמצעי ־׳ 
 ואשיוהתעט^ והוד תר,יסמכי,קשוטלצח הס האמנה ונחי׳ יחי׳ באמנתו וצדיק . < ' '

הדיבור ע״י ונתגלה התענוג אבר שהוא יסול <ל שחידש במה ,שיש
̂זי! בתוצק ־ טסק ע״י ,עליונות ,עולמות ניראל הקב^ה .הי׳ קודם כי,  1 ש

ן י מ י ס ס ^ ^  V ^ ,«*1אלוהננלי עולמות בנגלהינבראו ■ בתורה ואח״כבעסקו ך
 ה?ןמיס יולדות אלה שני בהיא נברא עה״ו עילמיס צור ק׳ 1*:זשי<

ה״ג ^ א ר ב ה מועטין שבו מםני.ישצדיקיס ניוד גברא ב

 ה׳יהי,ל)וחי ״דליאמר ההורה היא המיס פני על שירחף אדס של רוחו היינו
 כחלות?י הייסה׳זהגא הלילה כחצות ויהי f התיר* אור ע״י’עיניו שיאוד׳ה

^ עיגיי להאיר עלו קמיצר מצרים בתוך יוצא ה׳ אני אז ולכאן י ' -נז • , 
 W ש"® וט׳שואר יושבים מל מקום חן הן חינות ג׳

a ״ ,,קיפלכלא״יהמתיוהארןאשראתהשוככ&ליהלדאחג ;■ר,... ץ
י גיצוצץ לברר למקום. שמקום לנסוע יצטרך שלא פי' נ  יכרלסבמקומו׳א ^

. ; ח א צ מ : : ^ : ‘,• ;צ)׳ ,
 כ״אקמשן מוליד אינו מי.5ג נזווג נמו אחזה מבשרי כי ז״ל

 1^ הדבוד הוא הרוחני בזווג כך שמחהvוחישוק רי באנר . \
 r העושה צל כו׳־משנה מוליד הוא אז ותעטג בשמחה חי באבר כשהוא /ח׳רלה 3

 5ממדדילו׳עצי שצריוהמכויןלהמשיו.;הלו.מניוה הטונה דעיקד <1מפיביו ׳6^׳
ן עליוצפ,לעשותשאלת( המדריגה 7ע לעלות האותיות תת׳'^.שיוכלו1הא ^

! ־ י י ־ ■ ‘ו
נ
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 ̂ הסנימיהגעשה'לבוש סרחגיוש ואל הססירוח וכנוייןלעצס ובשמות לכ^יועליריו
? ;: V להמבונן צריךהאלס אי׳כ ׳היחוד בתכלי׳ המיוחד א״ס מאור המתפשט עצשיש

:f הגוןז«צריךלהסשך כמובלים הס ותפלה התורה שאותמת פלה וש בתורה למוסקו , ^ :
 *: לגוף הנשמה אקמו אמיתיvר אחדות שהוא א״ס אור ובתוכו הרוחניות תוכה5 ״ ,ן !
 ״ '.: ואחלןת; הרוחניות בו להמשיך שצרןך וכלי גשמי שהוא המצות במעשה זסשיטא ן {

 מלאמחשקס ל״ט לואשא״כ מעיבין לייחא אתת העושהחצוה א״סוו״סכל
 ' ממולם כי אתת הסמסר והקליפות הקדישה ניצוץ משם לברר הקליפות לעד

 , בפנימיי', דהיינו עצמו כללא׳גדולשצריךלדבק עוד יש והבן,אמנם המה לתירוד
 הואעישה אשר והמצוה התורה שורש אל ונשמתו מחשבתו לקשר והמצוה התורה
] תמוריהריב׳׳שוקבמס״ל קילח• •כאשר בנטיעות קצוץוסירוד איו עושה יאל״כ

 - כו׳ בש״ת ולמטה מהבינה שיפסע מה הוא והקורה הבינה מעצם היא הנשמה לי
<■ דבריססתומיה . משם^ ישיג התורה במקורה נשמתו ומייחד מקשר אשר3י ; [.

^ • ונעלמים , '■ ̂ ' ■י- י
ט ש י ע ^ ה ; כו•■. בגלגול צדיק של רוחו שהם שונאיו על להתפלל שצריך מ

ף' להח: והנשאר רותו מהם ומוציא בשרשו נמתק וקי'התפלה ■ י
' מאיליו ללה ^ , י' י • ■ • י ־■ י

י; הקב״ה שיתפאר למ׳ הת״ת להביא הכוונה ושכינתי׳ קב״ה יתיד לשס ׳
מתי׳ הסדריג׳ שזאת הדיבור עולה תחתונה המדריגה דהיינו המ׳ מס , -

 ׳ גול׳והדיבור את מחי* ואתה ונאמר נעשו שתים ה' בדבר כמ׳׳ש העולמות ?ל ^(ויאת
\%i מקפאר קקב״ה מצות וכשאד'עושה העולמות כל את מחי' תמיד היא סלהקב״ה י 

 י’ אל החלכוין האדס מביא ואז העולמות שלוש׳־וא^תוך שדיבור דהיינו גמלכז׳ת ;
 וזהר,יחולקביהושכינתיה הדיבור עולם 91 שהקב״ה'מתפא^ לקכ׳הדהיינו

fft ■ ־ שיכירו דהיינו מלכרתו ריתיגלה הןגולמות בתוך שהיא במלכות הקב״ה עיתפאר - 
 י מצדינו; היא החלטת ומדת להקביה תענוג׳גדול וזהו מלך,בעולמות שהוא הכל ו!

 יי כי מלכותו במלת נשלם הוא ואז ומלכותו גלולקו מכירים שאנו דהיינו ובידינו
̂  ■ 5 מזה גדול תענוג להקלה ויש החלטת הע\^תגלה שמחמת עם בלא סלך אין

ט ז ג ^ ״ ע ב ה 'מתקר׳ מצירין לישיש סי׳ לי הרחבת כיבצר הק|י| ופרעה מ
^ ומתפללת חסרבשרנה שזה שיודע לי הרחבת הו3ו להש״י יותר ' ,׳ ■

 ■ V ;צליקייאאימןשלוחידחטורניהא״ קכה׳ץכי יחול וגעשה י״ת אליו השכינה ׳כעד‘
 חיבהא׳בסי*־- פרושי׳בכל ב' פי׳ א^ותיבה באו ואשתו איש שני׳

P; ׳ * ‘^מדלד מדלד מהפטה דיןוצדיק־ס בחינת ב' רחמי' זכר י ?
הלומדיתחביך\, בממ׳אביש לאי׳ כו* באככניאשלתורה דרש ‘י*'*

החלך אואוחאחתכו׳שמצינו^בדוד אחת הלכה או פרקא׳
 מאחיתוסלאלא? פ״השלאלמד

קא וקשה כצ,צבוד לנהוג שצריך אעלו
̂״ '■־1ס'ךאא ^»לךו הלומד. כז׳,ק> בלבל 0דבר; ;׳  י■
ו-'-ל1ג*י}-י'יל*('יוו)4 ד3$ילברי?ב5קא«ר קאי ה1
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כתר,׳}זבזטוב

:1

ן «ן י י  פרהורבסילוצצו היא הגוןףתורה מרב לומד ס7/5ופי/דכש כנדון להיות מ
V ממנו ש^מד נמו כפשוטו <שאר אלא ורבה אינרסרה אזי מרשע וכשלומד כנודע 

 רין ורבה פרה צי' ולא דהי׳רשע בלבד ב׳דכריס מאתיתופל שלמד, דוד מה ולז״א '
דהיינו מחבירו הלומד רבו קראו ואפ״ה ממט שלמד כמו לבד דברים ב' כשאר י . ’

 מהוךז בזה1 כבוד מ לנהוג שצריך ורבהעאכ״ז גרה המורה דאז ס צדיק 'קניהס ■
 הדברונ* עשרת כי בע״א פי׳ עוד צדיקים כולס קהיו תורה של באכסניא שסתמו '
כו בי׳ הקורה כל שנכלל וכמו גאק סעדי׳ רש כינסשביאר התורס כל כולל ,;■^  דבח׳

 עולם מן שרשו מחט שלומד הרב נשמח אס וכ״ז כו׳ אחת בתיבה התירה כל ככלל
 ממנו מקבל ממט הלומל התלמיד גס הפירוד מעולי נשמתו 9א משא׳׳כ האחדות . ,

, .  ־ ג כו׳ בלבד. דברי׳ שני אלא סאחיתופל וז״ש^שלאלמד נפרדים דברים ג״נ '
; לשבי ז’בעה האדם בריאת עיקר <ו גאון סעדי׳ רב בשם

־ הנ׳עבעל, מדריגה מעלה ובזה שלו הטבעיול רעות מדות * . ■י ,
 ומחוללחר מארצך לך לך וז״ש והסתר העלם , י לשון עולם שנקי עליו! בעולם • ׳!
 נקי, אבין ■אביךבי ומבית נ;*ל אותה לשבר וראה. עמו שנולדת הטבעי דהייט ’

, המחשבו' לתקן שלאה והכוונה המחשבה עולם בי,%ן הוא ובית אבא מכמה ' /
 שיחזור, אביך בית מן המחשבות שנפלו מה לברר שידע אביך ומבית וז״ש הרעות י ;:
 ' בעולם טבעך שאיליע אראך אשר הארןהעליונה אל קזכה ועי׳׳ז ל|,תן5לה} !
' /Z הקטנו/. נסוד הנפש לבבבשהויחולי נגעי האד® יודע כאשר

רפיואמן.ן וזהו זה הדעת אזתפתיקפ״י, לעתזה אמראישלו -
 ‘שהגא יודע שאינו אסתיר הסתר ואנכי ע״פ כמ״ש ההסתר בסוד כשהוא 'וןשא״נ י ,

;;/!! V '*: ■ למכתלהאנושה רפואה לו אין או ברוחני חולה ' . י • U ״ 
ט ז ז ׳ ־ ע כ ה מ '  וכל ודצח״ס העולמות כל טלגות שהשכ;נה מאחר דל :

השכינר היא האמיתי והיסוד ורעים טובים הנבראים ; - t ■ . ,י
 באמי אבל היחוד והיא הפכים ב׳ שהם טו*ר אחד בנושא הפכיס ב׳ מללת ואיך ! ’
 ׳מעשו שרואה ע*י או כו', הקריב ופרעה 'כסו להטוב כסא הוא הלע ני, ׳.א״ש .
יש, שעיזז וכמעט הרע' מ״י ותענוג הנאה ל^ ויש צדק שהוא הגאה לו יש pרשעיvר ׳ •

 הואכשי רעה מחשבה סועלי,אוןוכן כל יתפרדו משם. כשעול׳ רק עליה ג״כ .לרע , :
ד ״ ע ; p וכזי ן;נ*ל ז r איו ורואי לס׳עמיי בעשיה תרד אצילות מן נשמה שניצוץ אמר 

 ואחץ בו סקילין המלןסהן כבוד על ומצטער עולם בל המלךמלכו בעוד מקילין ::
ש י ׳ י תעטנשאיגומהס לו .

v ;בווהי נמ״ש אברהם שנקי הנשמה אל ר״ל אברהם אל הי ויאמר יוכן ׳ ובן]ך•, י 
סבריא׳ליציין וממולדהךהיינו לבריאה יזאצילות ר\ינו סארצן לך לך; ;ז•* ; .

 אראךשתרא' אשר והטונה אראך אשר הארץ שהיא לעשיה הTמיכ אביך ומבית ■
 רעי ויהי, ; ותוכיחס י״ת בכסא תקילין איך העולם,העשיה אנשי מעשי

ולכן י״ת שמקי^יןבכבודו זהייט בזוהר כט״ש מהי_מגומא חס:ךי שהם ראה בארץ ׳. י
וירד• ׳



' י : ־■Vכתרעים,טובי■ ■ ■ -
 יזמום העשיה עולב כו שמקילין ז ■י״ש ככולו על מיצר שהי׳ מצרימה זירז
 .מן הצרו ישיהרון הש״יכי במכולת מתר להתענג ממצרים אכרם ויעל מי"!

 הרע שע״י הגגנה עמו היצה״ר הוא ולוט ולכך מהם כאהל שאינו על החשך
 ככל־מאד ואברס בימין שמאל ונכנע נכא ונעשה הש״י יוחרגעכולת מתענג
 כל את יוכף וילקט נענין קדושה ניצוצי שהוציא פי׳ הכ1וכ בכסף במקנה

; הכסף '
ע ר ו  הדברים להניס וג״ל והשמל המילה מצית מנין המייס עץ נש׳ «"ש ג

 וז״סחשמל המצות בעכק בין בתפלה בין בהורה בין שייך ש!ה
 הורה עבק בנל בצריך והמחקה, והבדלה הכנעה כול הבעש״ט ממורי שקבלתי
 • למת׳ וילבר ימלל אז ר.קליפ׳ וכורת כמל על שצריךלחשוח מ״ל ח״ש וז״ש ותסלה
 חקלא מחצדי ולנךנק׳ רבו בשם ממורי שביאר התפלה סול שהוא בשרשן הלינין

 מהשני;׳ ולנחס להבדיל ועי״וגורם זרות מחשבות ממהשבתו צריךלהפריד ולק
 מובך וזה והבדלה כריתה ב׳ א׳לימר פרושים ב׳ סובל מל היבש ולכך הקליפות
 וקסג׳ הורה בעכק ליבור חל ואח׳׳כ הקליפות שצריךלהנריח מל ח״ש מזהוז״ש

 מל להיות כאנס אותיות הס למלאך דומה הרב אס • והמתקה הבדלה שהוא
 ני מפיהו יבקש הורה אז■ הלוציניס מפני ליזדר הקליפה ומל שכורת עד חש שהוא

 גי מן שיתרחק מארצך לך לך יובן ובזה ׳ ורבה ופרה השומע גלב נכנס אז
 ארציו׳ופנירוי כי((צד זלה״ה מור' שביאר והמתקה היללה הכנפה הנ״ל בחינות
 להכנעה וינוא מארצך לך לך הוהירו' לכך הרוח ץ גבות נמשך והקליפות רחומר

 בס׳ הראב״ד כמ״ש בכן האב כח ויש הקליפות פורש עעי׳ז תרח שהוא וממולדתך
 שמצד הקליפה ולהבדיל להפריש הבדלה צריך ולכך הבנאי׳בבנין נח ני יצירה

 אברהס עד ודרז״צ בחרן תרח וימת נמ״ש בחר־ן שהי׳ אביך ומבית המולידו האב
 רש הדקנש בחייחכדימהיק ואברס וגבורה דין הי׳חחךאףשלמקוסשהוא

 הדין למתוק איך דל מורי בשם במ״א כח״ה ההוא והדין בגבורה שיש החסד
• והבן אראך אשר הארן בחינת תשיג אז המחקה ואחר בשרשו

ט פ ׳ ־ ע ב . נוגח שהוא האדם פי׳נשסובר אלהיגו ה* הוא אתה ™
 משא״ם נסתר הוא תואר י;השם רחוק הוא א! אתה תואר

־0 תואר ה׳ ומכס קרוב הוא אז הוא תואר מהשם ורחוק נסתר שהוא כר נשפו |V ׳
I: י . ׳ • אלהיט ' . '

שאס ובכה ילך הלוך פ׳ ביאור פי'  N; ובונם להליכה חושי '
;י,! : הזרע משך כוכדנוסח אז מגיבולתהש׳יי הליכתו על ומצטע׳

 ;ך, ̂ לבבוף ושמחה ברינה הוא זה ומנח יבוא בא ירש לביאה לעצמו שחושב מי משא״כ
1| . ̂ ־ זרע אלומוהירבלי נושא ^

H n y i ועי״זיראה תה וי.דריגח עניו שיהי׳ פי•' שואל אלהיך ה׳ מה ישראל i
■ . י * ̂ יד•*,■ י י ־'־■-,

. ■ ־/ ' ■ ■■ . .
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‘  ̂ * ■i : A . ■■............................נ ^ י ח כ ;5, ' ; ב ו ט ' ■'ם ;1. : • ' ’ * • ' ■ ,' ' , ,f•,' .' t . ‘ 1 * ,̂־’ ̂* . '. * < ‘ •־
א וז״ס למרע״ה כמו זוגירמי מלתא יהי׳  ענוה להיי^ו וסלגשו יוכן וכזה •ליראה ^

 . מלת מלזשהוא בחינת שישבי וכוונתו׳.ראו מה ראו כלומר ראומה ושמה 'סכולה
 , לוי שמעון ראוכן שכיאר על אותו טוכח הילה״ר שעי״ז טבח אח וסלל ענוה

 , ; בן שאכי ראו^^או והוא בקליפה יש השבטיסכקלישהק שמות שיש כמו יהודה
 ■ל ?לי,. מעשה לאנשי שיתחבר לוי העולם בכל שמעו שיהי׳ כלי הטוב שעושה ׳-שמעון

• יהולאפי'׳נליש'ולווישבחו.אוסו'♦ר.’' י/,.:
• י הארן קפיצת של ‘יצאשס העין אל היום דתססוקואבוא -

;׳ 'v v • :; /';»,־*p i אין בשוק^ע״ס אסל ראוקתלבריו,עם משני*, ביאר 
 האסל עם פי׳ ואקל פעמים מאה פרקו לשונה •פעמים מאר, פרקו שונה לוקי, י
 P״p עז״ז שעוסתבעשק בשוק י גס ני פי׳ בשוק א׳ עם מלברת נאוה יוכן ובזה י

' '־ יחוליס ע״י אחל עם לבורו י ׳ ׳ -

 ןין .חטז בשרש הלץ אזנמתק חסד איזה הדין שימצאבשורש ע״י בשרשן הלינין ,
; חסד מיל ונעשה הדין החסדבשורש מצא זו נם איש נחום ולכך חסד ?כל ונעשה

p סשא״כ ^ ro i לעבדין ל5 לו׳ רגיל יי,י' ט״מ הסהד שורש יולע שאינו אלם בל , 
 W לקיש ריש אמר למנחות בש״ס ;יולע שאינו גס .הסתם מן לטב,ננילין שמיא 'חן ,

 V : ן^״להקביהיישר מלמד שברת אשר יב0נ7יםודה. זהו תורה של שבטולה עממים
.ני ופי׳הבעש״ט יסודה זהו תורה של אסשדשבטולה אין תמוה והוא ששברת כחך

 ושתי׳ועס' אכילה ולכךע״׳י לשרשו לשוב מתלהב דבר שכל לפי ושוב דצוא והחיות ■״
 מהתלהבות׳ הנשמה נחה אז ה׳ ועבודת תורה מלימוד מתבעלהאדם ומתן ©שא ־
 ןי<• תורה של שנעולה פעפיס ארז׳ל ובזה עליון יותר לדביקות לשוב ומתחזקת ׳ ׳"
‘ י ור,בן ושוב רצוא והסעק בסול דו to' ' ■ ̂ י

 כקנ[״ סיננעו הי וכווגחו המגך.^סיכוחו יפייס 0 וכ העע השועכששכח ל!מר :
 חפ^.ת בעלי על משל כבעש״ט שאמר הנצון והוא שילכו כלי שיולע תחלה וענ״א - ל

עמר, להתפלל אתל כל ישאדל רק עולם ,בצי עליהם יסמכו שלא נוראים ,לגימיק
ל ל׳ ^ ל ״ ל ס  V ■ל יל *;ן:■•-־ל’ כוי פטם משלוש אחר עצ^ן ־ ׳%; ;ל ל׳

" יי ל ו ב י ל ש  שהם פי׳בזוהר פתתי׳ ׳3 שיעור אדק׳לבה״ב יכנס לעולם ו
׳ י■’ ) ו ד מ ל לו א י הי שי א א׳ ש ״ן ב מ ר ה ם ש ב ו ר, ב ה א הו א ר לי '.

,: -: ? ' חד ו י הבורא בעבודת כיא '
^ ש ^ עיי ש לי ה ^ ״ ושוב, רצוא החיות כי קולס'ר,ליתול דבלייזותא• מלתא מנין י

^בדיחוק׳ ומלתא השמחה וע״י וגדלות קטנות בסול והאדם
, ׳-.'וצא.יו י -!■ י״.' ,'■ל. ■ י. . ■

H ■ל', ■ •■/ ■ל ׳ ■v' ך־לי ל:׳. ■f«־. :■י• . ׳■ל .,ל-■.׳•.ז . '■ •י-־■•' •■־/ •ל■'.,■.-
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 ׳ מפותיו שגיו כדתי חרי כהני י״יז v5 ולדכקה ללמוד לגדלות מיזטצוח יוצא ,
 שני את ויקח וז״ש ולהעלותו לקכבו יוצלו דבליחותאואן מלתא ע״י האלם מר1

 נערות של סשגי̂{ להעלות יטל לש״ש הצחוק ■ ע״י כי, כנו יצחק ואת מקו לעריו
•' ג׳׳כעמו י ,;; ’ - ■ י ׳ . ׳

- ט צ ׳ ׳ ע ב ה א לאדם הבא חצונית יראה ני מ .השוטח י״ת ימינו יל ק
האדם ידע וכאשר פנימית ליראה מזה האלס שיתעורר ׳ . -

 מיראח ינסטר באהבה שמקבלו אהבה מיראה כו׳׳-נעשה לעוררי שזהמסלויי״ת ׳
 ;כול', העו׳לסו׳ןשורש הנכרמי׳ובכל מתהשנובכל הוא היראה בחינת כי כו׳ קצוניש

 ,הוא האדם הבאאל חצונית יראה גם אמנם י״ת הבורא יראת סנימית יראה הוא
 ומבקשי 1ושון פשיטה ימינו יד ה׳ חסל והוא הפנימית היראה אל אותו לעורר כדי

 ה' את ליראה כ׳יא מעמך שואל ה׳ מה וז״ש ה' יראת אל מזה שיתעורר מהאדם ׳
 עליו י״ת הבורא ואהבת החסד זה האדם ידע אם והנה פנימית יראה ^הוא

 מיראה כעשה אז פנימית אל׳יראה לעוררו כלי חצונית יראה לו. ששלח צחמלתו
 אם אך חצוניות מיראה נפטר ואז׳ באהבה-'גמורה חצינה ליראה שמקבל אהבה
, פשה לגבי אין ביאר ובזה כלום מהני לא חצונית מיראה לפטור בזהיכלי כוונתו

 ׳ ״ ה׳ את ליראה לבוא בנקל הוא ח״ח מיראת ט היא מלתאזוטרתי י
 משתקין שמע שמן:נ האומר כל זירא א״ר לברכות ש״ם טאור

כו' אותוא׳ילך׳פפאלאביידלמאמעיקר׳לאאיטין , ■ , , לעקי׳
 מחיגיןלי׳במרזפסא ־מעיקרא לעתי טין, לא אי איכא מי שמיא כלפי חברותא א״ל

̂י 'לנפשי  דילמא מ’מ עומדת במקומה הקושיא לאכתי והקשה דעתיה למטי; ע
 ללווקא זירא ר׳ נקט למה ע״ק ולנוין י״ש לצאת בא והשתא איכוין לא יגעוקרא
 ענין הוא מה וביאר כיוצא או בק׳ש אמר פסוק ולא פעמים ב) שמע שמע האומר

 אתר לית יית מכה״כ כי להאמין מחוייב האדם והענקכי שמי׳ קבלתפולמלכות
ל מציאותו בו יש אדם של המחשבות וכל מיניה הנוי  קומה היא מחשבה וכל י׳

 ' רעה מחשבה איזה בתפלה עסקו בעת אדם במחשבתו יעלה וכאשר שלימה
 קבלת זה אין מאקיןבזה אינו ואס ולהעליהה לתקנה האדם אל גאה היא וזרה
 שמע האומר יובן ובזה יית במציאותו ח״ו מקצר כי שלימה מלכות־שמיס הול

̂נו איכויןדטתי* לא מעיקרא כי וצ״ל פעמים ב׳ אמר למה וקשה שמס  לו שהי׳ דהיי
מ\ צריך ט׳ לא הש״י מצייאות הוא ג"כ ששם ידע אם אמנם מיז איזה  שקע פ׳3לו

 . ,, היו עצמה המחשבה כי וגוונה מפחי מךזסתא3הש"םמחיניןלי' לשון צחות ו!הו .
J 4לו ט פטם חוזר הוא ולמה ולהעלותו לתקנו כדי במרזפתא כמו את,האדם יזכה' >̂ [
 * במציאותו£ מקצר הוא ונמצא הש״י מציאות שם הי' לא א' בפעם ס״ו כאלו למע •׳

ת ״  ‘ישמחסי&'׳. לפעמים אמנם אוחו ולכ״א-משתקין שמיס מלכות עול ובקבלת '
 ' :■ לקרכח ואיזה לדחוחה מחשבה איזה אדע במה לימר צסשך ואם לדחותה ;שצריך

̂ה במחשבתו עלה מיד המ״ז שבא בשעה אס יןאדם יתבוק ׳ילגעלותה ■ לתוןנ^ במ
־־'*'-'י''4להעלןתי1\4̂ ,־ -־• • r ;י ״

׳׳. ■ ■ ־ , ■ -י< :



יי.
V

...........................'1 ז1 < , : ד 5ח ו£ ט צ ■5ש

̂ 1א ל<,קנה סה3 במיושכתו יעלה' לא ואס ולהעלותה לקרליז יראה או בהעלותה
 י המקשכה לדחות אז-דשות מחשבתו ולבלבל האדסכתסלחו את לבטל ■באה מסתת* ■ ־
̂ ■<נה ין״שובהסלהבלא3גמהתיבות1ההיאכיהבאלזורגףה«כסכ'׳\אםאמ ,"
 V,..ב;נ;«*וונ< ^זשאטך1ובכוונההתיב לאיאמרםפעםשגיתרקי׳הריןרבמחשבה ,

• כ׳׳וממוריהבעש״טולה״ה * ' /
ט . ^ ״ ע ב ה ל <מישהי' ,מ ‘ גם שקר לדבר שלא תשובתו או שקר לדבר מי

:׳ ׳לעשיתשל^כמולוקחיריבית'גסמעכוס'לאיקבלעלא ,0• •, ׳; ־
:? V 'i- בדאים ו,אנחנו ותורחואתת אמת משה קרח בלועי "׳ ' .

ט י ^ ״ ע ב מ פי׳ :  )■'שהושלך ■מה נענש■ הנביא דירמי׳ 'טוב טרעימשה סור '
V, לרעה הנצואה כששמע ישראל על התפלל שלא לפי וכיוצא לנור 

 ;] ■ חלוס להסן יכול״ האדס1וכו̂| ישימה - : טל מורה שמו ישעי׳ משאיינ ל.ישראל9
״] .מצרה הס לעמוש יטל^^להסוך מת בחלום כמו;שרואה לטובה מרפה גבואס

^ד/צקרוז״שסורמרעועשהטוכ״י .׳
ט '׳ ש ״ ^ ב ן  י נכא לקשרהמעשה פי' בכחך.עשה לעשות ידן תמצא כליאשר ב
־ ^שהיה מט״< חנוך מעלת ^זהו בכחן לעשות ■וז״ש :'.המחשבה , ־ ׳ - ר v-f־.'

 < -• י כו? עמלי מסול' פה מרע״הזקיה מעלת־ ווהו תפירה כל יעל קבה״ו )מייחד , ‘
 מומז זירלמ רגלים אשר.• המלטת רגל^ מעלה האמנה, עלי. כי לגליו יעקב נישא

 A'. י ; :’קשוטלז״א פססמכי־ ומקשרה '
H י D טאור I?.הןולא עוף על. הי׳\הלל,כו׳ /■ תלמיטס ש״ס.פ׳ ,
ף ־: .. י ־ •י• - ר  זהנסביאורהש״ם להבין ^יונתן^ן.עוזיאל פיו נהכל מ

 עולמויו כךיש אלם של מחשבתו לפי והענין שלחט על וטב נראה שלא באלישע ־ ׳
 העולמוא 0כךה וןוחני בקלושה מחשבתו אס עליו העומדים, ממנו למעלה

והעולמו' המחשבל וכפי העולמות כךהס' בטומאה מחשבתו ואס הימנו שלמעלה
 טמאים ב״ח מיצו שאר טמאיס'ור\ה או :טהודיס עופות בגשמי לפניו פ^בריס כך י ג
כו' ממוצע ג׳ טמאים בי מהורי׳ א׳ במולדת ג׳ בזה ויש לפניו עוברים או.טהורים ,׳
 ט׳: נשרף הפורח כל ורם נוי משיגו דבר, שום שאין השכל ?^^:ולם מוה זלמעלה ,

• וכוי קלים ומחשבתו קדו? איש שהוא וידעה שלחנו' על זבוב נראה שלא <ו נז .
 מחשכתו הידבק הפורהיוהתסלה אותיות הוא,ע״י יתי בו הדביקות , י '

מנשיקו* ישקני כסוד האותיות שבתון רוחנעא למנימיות ופנימיותו J, ן, ̂ י
וכשמאריןבתיכהט* שפתיים בין תשכטן אם' &״ש ברותא רךתא יקופ47 יהו9 י
! ן ;■ ״־ תיבה מאותו ליפרד רוצה שאינו דביקות ,. ^ ■ י י ■

אוין! הוא האותיות כל שורש כי האותיות כל נכללו אוש בכל
א׳והואקתב, ; ■ ׳ יי י ׳־■־־ ־ל נ* נספשטוטאות לאחדנתהא״סואס״נ ;'
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ט ש ״ ע ב ה ' ובדול־וביאורש׳ם ה׳3 שקסרו עד ישראל גלו לא ש״ם ביאור מ
• דאתרו מלכוחבליד שעבוד אלא המשיח עה״זליקות בין אין , ג. / \ ^
 - ידו הושינן יסורין ה״ד עולמו קיבל יסורין בלא יוס מ׳ עליו שעברו מי ס 5׳ י■

 וצי עוין יסורין־בלא ^ין והקשה^הא סחותה מטבע ונטל זהב דינר נקי.ליטול ;
 ' ־ בהשגחה המאמין צי יחי׳ באמונתו צדיק כי וביאר עק לנסרת נחשב יזה ®

 _ קטןאו בר7הן תמנוי״ח הס האדם של מאורעותיו שכל ויידע הש?י ®יהיתשל
 ומלא נתחרט ומיד חטאו לסיבת והוא במיא דח^ דינא אדני בדין הוא הנל ̂ייל

• בו מחשבתו ומדבק ט וחוזר מאמין שהוא מאחר לו מוחלין מיד ה׳ ופחד ״ידה
׳ לסיבת שהוא אחר ככף דינר בידו ועלה זהב ליקח,דינר ידו המושיני נס לכך ת י

 ומזה בחייל׳ אין א׳ס;£נק׳ כי דוד נק׳ זו וכחי׳ מין לכפרת נחשב ומתחרט יזייאו
 , י״ת ממנו פרטית בהשגחה הכל השפלות תכלית שהוא ב' ד' אל ו׳ שהיא <שך”

׳ ידי ועוצס כוחי אותר רק י״ת ממנו פרטיות בהשגחה שהכל זה מאמין יישאינו
א״דרקת/ מבחי׳׳דודהללכיכוסרבדין עשהליזתנק׳כופרבהש״י * הוא מ׳

 ׳ אלם מבט י״ח השגחתו עניני ומסתיר׳ המכסה פה הקלי אל ומשועבד יינוסה
. השנחתו יתגלה אז מןהארן יעביר הטומאה רוח את אשר המשיח בימות '׳עתיד

 ̂ בית ובמלכות בהקביה שכפרו עד ישראל גלו לא יוכן וטה כו׳ פרטוח ת־בפדטי י
 ן שאלם מה שכל והבן בלבד מלכיוח שעטד המשיח לימות עה״ז שכין וזהו ייד
׳, ;״ להשיג א״א מזה, למעלה אבל מ׳ בתי׳ הוא בעני)אלהות משיג ■:

 מעצמן אמרו הא ישראל על ההר לכפות הקב״ה הוצרך למה התיס'
 י כגיגית הר ישראל על הקב*ה כפה לכך ופי׳'הבע"שט ונשמע נעשה . י (

׳ יעשה ליבטלדק חורין בן אינו מ״מ ה׳ ועבודת בתורה חושק שאינו שגס ללמד
- ^ • ע"כ3 לעשות אותו שכופין כמו וידמה עלצרחו ־ ׳־

ט ט י ־ ע ב ה  י קדר"י וכל אלוה לו שיש צמי דומה צא״י הדר כל ש״ס לאור מ
וגם אהדדי הדיוקים והקשו אלוה לו שאין כמי דוחה בח׳׳ל ׳

 א״א ׳ תלמידי בין מה משנה על שביאר מה ע״ס זה וביאר כו' בארעא 'ליבא
. ומתמיד א״א מתלמידי שטא מי כו׳נה״גכך הרשע לתלמידיבלעס ,^ תו  י ב

־ת  ' ׳שאז ארחפלה חורה ביטול לו נזדמן א׳ בא״י־ופעם דר ונק׳ היוס כל ה׳ 'כעכ̂ן
 לעשות ידך שתמצא מה כל :כו׳ ובהיפך אלוה לו שאין כמי לו ה15דו בק״ל יר

 ■ « שנק׳יו״דיד״ו המחשבה אל אנשייעשי̂' סי'להעלות בכחךןזנשה
ט ש ־ ע כ  •׳I ״ ליד בא אינו שוב ונפוק דעייל דהיינו נסיק לילי בא כבר אס מ

■ .■ וז״ש לירד שלא אתת ומדריגה חצב על עומד להיות ויוכל נסיק. •
 אוסרין שאלו אעיס : זולתו להעלות כדי לירד יצטרך שלא אחי׳ כי אמות לא

 אחדו הכל סיים אלהיס שנקי בבינה למעלה אבל דז*א ה^יצוגו״ק מתירין 'אלו
 אי;ר׳ (ית מכה״כ הש״י הא להטן ויש * אלהיסחייס דברי ואלו אלו ^אחדוז״ש

 V ע״ו;'■־ התפלה שיקובל וא״כ.ל״ל מצוי י״ת כבודי שס שחדס ובמקום מיניה ייצוי
' י ; ־ :,־•. ת ׳ י ־ י׳ ב ־ /vi גולאטס ־

V' . . , - - '■׳ -- . ■ . X:N,y:feג־ . ̂ - ,׳׳'׳ - .
) i l .

‘ \ .־-• <'ך <י‘



n t ̂ , טוב שם כתר ״ , . ......
 מחנךומין® הכוונ׳י)ז עס הדיבור דהיינו אלו כחיגו׳ ב' התפלה או תו.רה 'בעסין ■

 y ̂ איח^׳לומי' כשהיה וכן • המדבר מן עילה זאת מי בסוד הבינה ננס מלכות
 חלמידיי® בין מת • ש^״ במעשה בגשמי לעתיד שיהי' מה לו אומר היה משנה • ‘ ׳
ס כי זלה״ה מורי וביאר מעורסס כו׳והתושי' ,א׳א . ’  להתמי' יש איא תלמידי נ
. Pj? שזה רק כו׳ שפלה נפש של מדות '0לה יש דהם אפכא והיה גבוה רוח סל ,■

 ה׳'לעשי בדרכי •לבו ויגבה גבוה רוח ע״י ^"א, תלמידי סי' ברוחני וזה בגשמי
 לעשות שלא עצמם בעיני ש^ליס!' הס שפלה געש עיי ואלו גמלות מ1.מל ;
. ׳ • .,׳ • טיב מרע שיעשה סי׳ טוב ועשה מרע סור : ., י ^ . . •י
קליפות הוא שמא ירא מרע״ה ני לראות סר כי ה׳ 'יירא מהבע־שט :

ני^ שמו משה כי והעני! הנני אסר אז משה חשה שאמר ^...........
 העולמו׳די® כל כוללת שהשכינה כמו והענין לו הוקשה שמו ולכך העולמות כל ,

,ג העניים כל כולל למלכות הרומז משה מן מ׳ אות כן ורעיס צומחמטוביס
מנוי® ודחיל לו הוקשה שמו ולכך הגשמות ה׳ ואות הרוחות כל כולל ש׳ ואות .
 כל כולל ששמו לו הוקשה עצמו שמו באמת נוי׳יאכל משה ר״ת החלש ס שתלי ;

 ב׳הפג' השכינ׳יואיךנוללת היא האמיתי איךשהיחוד לו תחיה זההי׳ וג״נ ר טו׳ 1׳
'[ הכל ג״ככולל משה גיכשמו וכן היאוד והוא הסכים ב׳ שהם טו״ר א׳ בנישא ̂י
 הר כי באמתא״ש אנל קוביזסטוס רבכם משה, בש״ס וז״ש ידו על היחוד כעשה

״ יש הרש^גיס מעשה שסאה כו׳אוע״י הקריב פרעה ו נמו הטוב אל כסא הוא ,
̂יש.לו צדיק שהוא הנאה ,  ה^ענול העולמות צכל זה ונעשה ותענוג הנאה ו
 אוןיגו סועלי כל יתפרדו משם כשעולה רק ני.כ עלי׳ לרע יש שעי״ז וכמעט הרע י

 נ תמיה ,-,׳g אמר לא א פעם חשה וז״ש הניל ע״ד כסא הוא רעה מחשבה
T מלייני מקורות כל נפתחו תחתונה מדריגה בסנה כשנגלה כי יחוד געשה איך’ 
 שא^א®' עד הסנה שהוא הרע ויתבקרו שיכלו הסג' יבער צא למטהומ״ט עד ;
 ני' בעליונה תחתונה מדריגה וקישור וחיבור . ימוד עי״ז שנעשה משה ג׳ ׳

, ,, ■׳•״ י',..: A י הנני. אמר ״ ̂ י
. ^ כ > ד ט11̂1מ ניג® ינוין לעתו לפי לו שאינו'עולה הש״יאף בעגיןעמדת י

כיאלושתןן א׳אשסנשבעתיבאפיכיגסכשישח״ואףיכוין . ,~
 וחי עולם של אלופו ,א׳, ^ות נתעלם ג״כ בו פ״א שהיא ואף מבינה מדריגות ; •

ס טיביס מחשבות מיני לחה יש מחש:וה בענין • האף גמתק , י נ 'שיך ובתיך ^
̂  ♦ והבן תמ״א שהוא אמת מובלע ובו תיר שקר חסש^ כי אמת : - ’ :

ט ׳ ש׳ ^ ^ ב ה ? V מ ך שהי׳׳: בעגיךמשל ז ^ על'י^ ודיברו אוהבים ג׳ ל
 ו!ח« כלכ כ״א ויפרנסו שיזונו להם וצוה אוהבים שאינם - ■ .ע : V׳

■פינ̂ס על שיוציא וי6שהיה^ מההוצאה למ׳ מטרה ועשה חכם א׳הך גמלך '
 כיר ועיז בריוח לזונו השגיח נ׳ ימות שלא הכלב את וזןיבדןחק סירנס ב׳ הנל? ,
רה*ובעניןנצהנופלמ׳לכדכיכלהל^’המלך״הכלבבומטא״נלוה'שעשהעפ .

. -.V';■ :''v'הניכרים '■
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ז וצייך מלכות מן למעלה הוא מורג ושאינו מלכו' יק׳ 0^ילי' מ' ■ ̂' למפל' שיפ ל
I יכול^דיה שיע כי וה הוא והחועלת שונאו על איךיחסלל וכו״מהכע׳ירט ־'י«ה 
 - ,שלו והבהמות עכדיס הם גסש דהיינו שלו נר״ן נתגלגל ספירה גז׳ ר״ל 1

 ; 'כנגדי זכה לא עזר זכה אשתו נק׳ בכפה זווג ג"כ הוא והדיבור אשתו |^יית
 , המדגרי׳עליו שוגאיו אנשים ממנו נעשו וכיוצא לה״ר כנץן כדבוח שפגם ן^^"יו

הנ1  במעשיו אססגם מבניוובנפשנ״כ שישלוצער גורס במחשבה שבמוח 0'
 משא*כ להעלוינר'נ יכול הספירות ובכל ובהמתו מעבדיו צער לו ^?ני^דאגורס

 נמצא ושש נר״נ להעלוח לו קשה טגה הקליפה יונקים ומשם היאבמל׳ יססי׳ז׳
 התפלה דיבור ע*י להעלותם לתקנם צריך הדיבור פגם ע״י לו שבאו ״'יביס

■ עונש גס לכך וחומריות עביו© ע״י שונאים יותר נעשו אותם שדוחה לאו ייאס
 ;•לר,קנ' שונאיו על להתהלל צריך לכך עצמי צדיק בל רוחז הוא כי נווב לא ׳^ייק

 הם בהס שכשיר ומה רוחו מהס ומוציא נפרשו נמהק השפלה וע״י 'יייפלוהם
 וחי^ז שהעלה מרמ״ה ממלת מנין וזהו לקח ישחעחכסויוכף ?ליסמאיליהס

̂ירו  ̂ םvלר שנהן תלמידיו נטשו לגול בג ואחיכ אותן רועה שהי׳ צאן היו ותחלה ^
 בעולמי להקב״ה אין כי כו׳ אתה' אלפים עירוב וסוד • ע״כ עתהן ולמד יתורה

 הוי׳(אהי״הכמו שמותאד׳ בוג׳ ים בכ״דשבעולם כי הלכהוהענין של ד׳׳א ״לא
הוי' נין וכיוצא מקושט מבית הנאה לו שיש כגון מתנו שמהוה נ;ומה7א ^'תנק׳

. ’ ״ גק׳אהיימבמש״ט הקליפז מן להציל הבית המקיף ואור ^
כי אש כגחלי כו׳ זהיר.׳,בגחלחן הוי דאבות משנה ביאור יי•

. קטטת יש כי והפניז דבדיחוהא מלתא אמרו הלימוד קודם
 בזמן בגדלו׳והנה וממדבק מןהקטנוה עולה דבדיחותא חלתא בע״שןוע״י יגדלו׳

.׳ אז בעול שיש הקטנו בימי משא״כ כפשוטו י״ח בו דבוק אז,הוא שבעולם ?גדלוח
 . לאדם שיש השכר עיקר וזהו י״ח אליו להתקרב שיוכל גדולה מלחמה האדם לריך

ס ההכרח צד על אעושה  ׳ אמרהיך צפנה בלבי מ"מ בפועל ׳הטוב לעשו יוכל שלא נ
 משכחת שניהם שיגיעת ומלאכה תורה וזישחז״ל גשסייס עניניס יעשה יגתול

 דברים ממנו ולומד הקטנות בימי להרב תלמיד איזה וכשבא צזה וכיולא ינק
׳ עקרב ר״ל עקרב כו׳ זהיר'כגחלהן והוי ״,ורש או״פ בלי גחלת גשמיי^הנק׳

^ יודע אינו וזה לשרשן מקרב הוא ע] הנקי הנ״ל מדריגות ר י -  ׳ ' ! כר מ
ט ע ־ ע ב ה  I). מקוס וחיא צובע משוס רעלמא,תייג השוחט סי׳הש״ס מ

̂ידון כייהיצה״ר כוי נשמה נטילת . , \ • ' , נביא לכ הא וקי לעיל נ
 נברא לכך הא וקי חייב דעלמא ישוחט יובן ובזה נו׳ ליצ״ט עצמו יצ״לשעושה . ן|

׳' אף ומעני מ׳ ופריך נשמה נוטל יצ״ניוע׳יז צבועבדמוח שהוא צובע משוס ימשני
 י. !יינ»־מה5 אוןומרחה פגקי עבירות שהם און פיו דברי היצה׳ר יז״ש נשמה יטילת }?
p עושהי־תפובה אינו להיטיבסי׳ להשכיל חדל ופי״ז מצוה שהוא לומר האדם את * ; . , 
|  י*'ליי*ס מסההי בחליו משצבו על יחשוב און מצות! עשיית על תשובה עישק מי גי י

' ׳ ’ שיתפלל ׳ ■ ׳־■ •: '

ר i־■■’- ' ■V•’' " י ו; : ־ י־־-'־'• ■ V־ ־■ : '
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טוב״ ■׳כתר^טם:
מי לוה' שיעזור שיחסלל ^ טוב לא דרך על יתיצב באמת אכל מצות אותן ע  נו/

{מכה ש?שי' שיאמין האמנה הוא העיקר בס*ל התעלה ענין
, ,י מסיי כשיצא מיד יאמין וגס נו', השכינה וסנשא מעלה ועייז , ;

 המי' מבוקשו מצא שלא לשעסי* הא וכיס נענה הוא מיד ששון! מה התעלה גוסח .
 שבפרטי״׳ הגס העולס .בכללות בקשתו למשל;שנעשה קחנו בהעלם שהוא הוא
 אסיס כי כיוצאכו׳ א\ עון למרק או לטובתו ובאמתאוא להסיריהצער מבקש הוא

 ראי' שהי' שאלתי בתוך גוסניות מכניס אז נענה שיפי', שמצפה שאלתו בכוונת
 חסןמבדילסי לנךהוי עה׳ז לתועלת ולא השכינה לתועלת ברוחני מיהי'רק

בלבכמ״שקזין' ובטחון האמנה ע״י השכינה רגלי שהוא רגליו יעקב וישא ״ש1(
•והבן משהובטח לבו שנשאו וז״ש לבבכם ויאמן .. ’ , . ׳> . ך ̂ ׳ ;

ט‘.. ז ע - ע ב  שיצטלי המשים בימות הקשה מלאכיס יעקב פ'וישלח עי׳ ־ י ה
J ”שהי התפלה א*כ עליהם להתפלל שצריך עניניס וכל הצרות , -

ס לבטלה וכיח״ו,אסשר השכינה אבר  עיןישראל(אי^גי יבוקש ביום ע״ס הקשה נ
 סוגי ל׳ יש ט ופי' ישראל בית . לעו| צריך וכי יבוקש למה וק' יהודה חטאת ואת

ס* עונות על ב׳ ומתפלל א״ה בין שנתחלל י״ת כבודו, על לו שצר א׳ התפלה
 וממיאא מכפרת המיחה כי מתישה חמורה העכירה וגם עצמו היא׳העון הצרה ■’

 חיים מל ד׳ הפרנסה על קתפלה ג׳ וכריתות מיתית ;מה העיןנורם כי משא עון
מיי ויתפלל שידע י,צערהנ״לנדי.5מני בד׳ מעוטף השכינה איברי והנה - וי

I

:״ל<הג סוגי ל׳ בדלינא משא*כ למעלה הפנימי השנינה ניצוצי ויעלה הגשמיים

■')

ו 1

 ואינני עליו שיתפלל כד' ישראל ת ב טול יבוקש וז״ש להתפלל מה על יודע אינו
 שיהי׳ נ״א להתפלל מה על תמצאנה ולא הנ״ל סוגים שאר וחסרון חטאת וגס ־
חודיסט דרך התפלה ' ..  בתויס לרמז הכל בעילם שנעשה גשמיים מעשים כל י
 ’והע'י) עד״ז היינונ״כ משל לרך שהוא בזהר שנ' גס האצילות בעולם נ״כ והוא • ־

 יונז וכזה ספק שוס בצי מיד כך נעשה הוא ותפלה דבורי דרך כי שיאמין האמנה
כלול א כ״ ע' שיזיא הננין ימי בז׳ שנתלבש נולתי הוא י' כי השכינה וישלח,יעקב .

 כמ״ם מלאניס ב׳ שהיא הבינה ע״י והכל ק* הוא י' מן כלול כ״א ע״ס ובאמת מיי
! • נו׳ העשי׳ פולס היא אחיו עשו אל ט׳ מעלה המוני מלאכים בלתביס ; ־:
 שישונ אחרכדי חטא לו נזדמן אלם א׳שחטא גהטא פי׳העגץ מגלשט.

עליו כךמתנבר יצ״הר אה וכשר. צ' חטא כפרת יהי' עי*ז ממנו ״ .
 נתלנש אז ג״ע חטא כויוראשר ישרן! נייפשעי על מליןבעדו השיי ומ"מ • בחטא? ’

 ! שירומם עד ממנו נמנע התשובה ודרכי עבירה pp,גור ועבירה בקליפות נר*נ י
 נדרס שנפשה אחר ני אליך ונשובה ונחקורה דרכילו נחפשה ^ביא ו^שpמשמי ;

 כ יש \f(שח^א שידע וחקור וצרץ־חשוש הזה העם לב השגןן כי נג״י בעיניו מישוי
 ‘ י לעת יחוה ללילה ולילה אומר יביע ציום יום )מבע׳׳ש (וק״ל' י*ת עדיו <

-V שס: אפס יאשיתמלון מיס עוטר ̂ שג׳ תולה' ביטול על אלם ״#.תחלתדינרשל
י■ שיוכל י ' ר■ ■ ,• . , ■ ■■, ,.■ ,■<
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 ’ דיוס אך ונלילהשונתמטרדהו כיוס סרנסה טרדת עיור מהדין לסטור |'י?ל
 ■ והעיש' ?חלתו והשמי מקומו את המכיר ונו׳ הקץטוקרו וליל נו׳ תכסעו ^^ייף

 ,איזהו ארז״ל נמ״א וגס מקומו להכיר, חורה לקצין זה שייך איך וק׳ לדבריו ר!יג
־ וי״ט לשבח. בקדושה אוסרים דאנו חהווי״ל סייג ע׳יק ־ בחלקו השמת ןשיר

 ׳ . לעומתם איהמקוסכבודו זהלזה שואלים משיתיר חלאעו^ש לכבודו יי
תו שייך איך . מלזעילס כבודו דאמרצו כיון וק : ואומרים לחיס’'̂’

̂לה • ק׳דשאלתאיהבלא״האיצוש־יךאלהבוראית״ש וגס כבודו מקום איה ?ש
!pJ״v וירא הקנה בצסי׳ע״שוי׳לדכס׳ אייל הוא א<ה כו׳ החכמים קצת ונשאל . ' 

 ’ בפיו איור ז׳יל אליהו איל טוב הסי׳ מהו לר׳ שאלו טוב כי האור את !'לשים
ק/ לנר מגר כמדליק העני! כוונת והגה תרגומובאדלוקותי׳ הגרות את ׳^יייט  ו

," מדלי׳. הנר נליצישיכבה כשרואה מאיןתמורהס;׳לאדס אורה מוציא ־ב״ה ה לא’
 . מוצא הקב״ה אבל מיש יש הוצאת וזהו א? נר של תמורה והוא ממנו אחר

I וא״נ תמורה מאין שזהו מאין יש הראשון אוי ייה.של’ ’f טוב קי אמר 
̂ילליק  , ׳ סוכ כי האור לח אלהיס וירא דרז״ל הס׳ ויילדבסוף לנר סגר '

 S ׳ לצדיקים הראשקזגנו! קאיר להשתמש צדי העולם, שאין הקב״ה ראה '?לל
 מחה דהרי גנזו היכן רבו כשם זלה״ה בער דוב מו׳ הקדוש הרב והקשה יי״ל

 ׳ הרקיע זהר גיראי׳,דרן ואפייה א׳ ברקיע אינם ג״כ ומזלות כוכבים לינה
 הנתפס' ארך שהוא מפני הנר הא»ר,מ׳ישגינז לגנוז אפשל גשמי לנר יג״פ‘;

 מפיקאיי׳כנלופי׳י עלהא׳סליוקמחבבה יךכמושאמרבתיקיני׳ ובנר לשלהבת
כל' הוא המחשבה בהרהור ש׳הקנהדא׳לחטטלמרע׳המסנישכ׳דשנתסס  י נ

 ,ם שהאל כתו פי׳כי ומחודש מחובר הוא מוגבל וכל מוגבל היא א״כ קציות ;̂ש
 ׳ בו׳ת ומוגבל מדה ובעל מוגבל הוא במחשבתי הנתפס לבר כל כן מדה כעל ־'א
 ׳ פני׳ואחיר ושמחל ימין מטה ולא מעלה לא למעלה אין ארז׳ל ע׳כ כי מחיבר 'יא

 ויה אש ליסוד שנוטה מפני מעלה זה מוגכל ולאעיפויכיע׳נבדבר אערף
ככל הרוח מיסוד שמאל המיס מיסוד ימין עפר ל־סוד שמטה מפני ייוה א׳  ׳ ו

 . '• ומחברו טבעית הקדמה לו קודמים מהם חוכר אשר שדברים מחובר הוא ׳יננ'ל
 ; • ) כלל בי׳ חפיסא מחשבה לית א׳צצ׳לדהא׳ס וטבעית זמנית הקדמה לו •ילס

 ואצש כס׳יצירה הראשוןכ׳ אור קדמוןכן ואנינו קחוברומקודש הוא א׳כ 'אלת׳ה
 ‘ זו לאורה ותירץ לגנזו אפשר איך א׳כ נתפס שאינו מאויר נדוצים למודים

 י ■ גנזו: ואח׳כ לעולם וסודותיה התורה של נגלה אור ’ ליתן רצה מתחלה זירה
 . תבקשנה אם כמ׳ש לצדיקי.׳ אבל התורה של מעשיות בספורי גנזו והיק יקנ״ה

ל לע׳ל לצדיקי' וגגזו וז׳ש האור אליהם לבוא עקיד אז וכמטמוני׳כו׳ שף |  - י׳
 תורה לעיל וז׳ש התורה פי׳י השי׳י את דרושיהם ע׳י האור לצדיקי׳ לבוא לעתיד

שדיג/' הסודו׳שבה שיפרש אלא דתו ימיר יחליףולא לא יק׳הא זלזצא מאתי שה ל י  ,ז
■.' ,- אמרלהרמ׳קו׳ל ז׳ל אליהצ וה<ה ; העליוגים עוצמות ׳תהק*ימבטן

V; ; טצנטל ̂ ־ ■ '
׳ ׳. - י ■•׳ ;־.V, «ד
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Pלמ השליח ויכול אותיוח הוא t חמשה צהר לצח כמ״ש אחר צירוף ; ■ ^ ל '
.צרה מן למדה״ר ך,מדה׳׳ל9עיה !  והרעוא ג' הצף על מלחמה חטאו וכי צהר .

גשמי! שקינל וע״י חרלה שהוא לשופר היסךחואר שטחה תואר שהוא נחציצרות
ח כסון משל שורש 1די3 למצוא או בבינה המי לץ ולקשר רצה מצדה גהסך ■  ה

. ̂ * באמש ונעשה וה מסל בשורש הלץ נמחק אז י - •
ט ׳ ש ״ ע ב ה ש קען עילם הוא ני ע״ס באלם שיש ,מ ל  ני הראיכ״ל נ

עשן סיני והר וסי׳ אלה ונפש נשנה ג*נ הוא כעולס שיש ' .
 מי^ שהיא מ' מלת נק׳ הוא ויסורין ועוני צער עון שבאלס אחרונה ומדריגה
 אמוגן שסאמיין קייעין עמודי הם שבאדם ונו״ה מות יורדת כירגליס ״אחרונה
 מנל מתר ענודתה׳.3נשישלוהענוג, הוא יבול על.אמתתוומלת הבורא

•i ■.־ ״*'■..׳■; י ; י - ם י ג ו נ ע ת ׳■ .X . V , ■1 ה
ט ״ ש ׳ ׳ ע ב ה  11 ינא'ן אחל על שמע או עכירה דבר שראה לאלם נזלמן שאס ^
1 /  שמנוה' הש׳ ואמר א״ע לתקן ושירגיש וו עבירה םייז ני שיש ,־ ו

 שינליל אחל בתשובה יחזיר הרשע גם ואז שוב ועשה מרע לשוטסור שינצור לזה’.
 עוג ועשה מכלל שיהי־ תרגום ואז א׳י ' אדם שכולם לות6א ע״י עמו אוחו

ת את שתעשה .  שאמי כחי׳ יש ״ נו׳ ורלשהו שלום נקש למדה ת^וא ואז שוב ה
 , איי רחצתי כהוד התחתונות ־מדריגות להעלות כלי ,ויורד למעלה«זוזר עלותו *

 L לאזיי אין אזהרה צריך ירידה ובכל וגדלות קסמת ונק׳ ושוב רצוא וז״ם רגלי
ט שנשארו נמה יש הבעש״ט כמ״ש ח״ו ישאר שלא ולעלות • : ״ ש ע ב ס ' * l y 

חו ■ לעשות ידך תמצא אשר הס׳כל כ ,נ i ׳ מעיני חנוך ,׳ , עני! צי עשה .
. הוא והמעשה דהמחשנהנק׳א״סהוי♦ הוא חפירה ה"ועל.נל5ק מייחד י שמי

 1 קבהי' יחול צק׳ המעשה עשיית •נעת המחשכה עס המעשה מחבר וכאשר אדני -
! מה נת חכעה גיז׳ המחשגה ני ר״ל עשה נכחך לעשות ידך אשר־תמצא כל וז״ש :
 d איו ותינה נשאול אין ני שציהס לחנר המחשבה שהוא נכחך המעשה ותפשה -
אין אז נז^ ותסתפק ומשאל נזה מאמין אינך אם ר״ל ולמטה למעלה משמש .

י■ י ־״•:־׳ ־ צ י ־ ג נו' וחשבון דעת גשאול ■..■;׳ .̂: ■’‘־v.'. ׳'
ניש של אורן נגד ממחמס הוי נצשמי אפי' ושונ רצוא > ׳  שלא ר״ל ח̂נ
 נגחלחן עדגחלתהאשנריהזגר מאד להתקרנ ולא מרחוק 'לחםם V :׳ ־ * ■

^ ■V מנוה״■ ;שלא ■ ■׳ - י . . %• < ’v : \■ י ; :
ט1!1̂"5מר«ב!? י  ניציוזם ויש נשקר המתצהנין מל^ה או עיר3 רשעים נשיש ז

בתפלה או נתורה מוסק נאשר נאמת צדיקהל.תנהג ־ • ; ' . !,
a חשקור אם וזיע :ושקר ון6 פועלי נל יתפרדו י>ז האמת אל א״ע ומדנק י 

פרו אשר הבארות וכל ה’המסד צנור שהם אגרהס נימי ̂י מ א ^ סתמום ו נ
- המים צנו לאמר ויריצו ט״ג כסדחז היראה וצמר ויחפורגאר יצחנן וישי אעהס . -

■ י. ■י :W־ ■יד

■ - ^־ י ד תי׳
/.׳ S ̂  ־..•■ •t . . /־ל I:-•י -‘■•■ ־־,׳׳.,■ A , -



טוג ̂זם יכתר
 ויחפו' כמיכ“פ חצוריח יראה יש פי אהפה מלח מיי ה׳ לממד רוצים *לצחט’

̂"י  גק׳ היראה ופגימות ׳ לנו ה׳ 5הרקי כי רחוכוח ונק' פנימית ירא׳ אחרת ,
ס יחוד לעשית בינה לבעלי נודע !יינותוהקיהכאשר  דגריהעסחכירו בספודי נ

שהיו בדחי הגי על ע״ש ?ו' יחוד 'נ״כ והוא פסק באיזה יפקח העצבות יהי*’[
 במקוס ר״ל הזה במקום ה׳ יש אכן ,עה״ז מניני בכל העולמות ומעלי! יילי!̂’
f’’ חי׳וליסטים גדודי שהם ורמות ח׳ז בכל גס וקמילא י״ת שמו שם יש חי׳ 
א' השבירה ע״י שם שירדו קדושהשלהשכינה היקיששםג״כניצוצי’׳ ר  וי

 ' השכינה בצעו־ א״ע שציער ורעדה יראה עליו שנפלה ר״ל נורא מה מי״יי
ויתפרדו. ונורא יראה יחול נעשה נ״כועי״ז הקליפות 'ילתהבין

- ׳' . ׳ ל. י הקליפות • •• ״
׳ פני אור שהוא האואיוח שבתוך א״ס באור ידביקמחשבתו

מלו ^ ' לבטל מסוגל גס ותפלה ה גדול,?תור כלל והוא חייס ;
■ ^ ',V ' , הדינין , % ' ־י י
• '̂5 5 v| ישוךהנחש אס ת״ד אהי א״ך דתענית בש״ס איקא זלה״ה

j ̂ אצל ילך מהתקנתי׳ ננ^רין השמים אס וגוו לחש ?לא
 מקנה ג׳5 לעולם אף מביא דעתו והגיס ונענה למש ואס ויתפלל שבדור ״יד

 טל אף לר.כיא משאו מה העולם דעתו והניס תעא הוא אס והקשה עולה טל \
̂'ילס  כרי לחומץוידליק הוא\.אחר וידלוק לשק שאמר שתי מהראוי כי וביאר ,
. שאת׳ א׳ על פלא היה לא בחסידות טהניס עולס בני כל היו דוסא״ואס בן ?׳'?א

 .הולפין מחתתש?ניעולס משא״כ ך3עושין כולם כי הי׳ וכך וידליק
 ’ הוא בחפלה נענה שאס בדורו להסכ״אליחיד עולה ואינו ילרע ףירותלבס

̂י  ״ לכך העולס ובני דורו בסיבת הוא א״כ דעתו מגיס זה לכך ?עיניהס נפלא !
r י מביאאףבעולם , '

וחוס׳ שם ע״י לרקיע ע־לו פרש׳׳י לפרליס נכנקו ש ד' ענין
, ר״ת סיד״ס וייל עלו כאלו ג״ל אלא ממש עלו ולא סי׳

 רוחניות אלסנימות א״ע שידבק היא תורה מסק ןנעקר
ת הטוס׳ כל אר״מ שבזה לשמה 7לימו נקרא שהוא התורה ״.׳.\

 וכל עתידות שידע ריל חורה רזי לו ומגלק הרבה ז^בריס זוכה לשמה '^ייה
 שרואה מל?ד הש״י ,ועבודת בחורה יתנהג איך וידע התורה מתוך ^'ימותיו

 i קוד שהוא טהור שיש אגני שיש ר״ל המקום מאבני ויקח וז*ש שלמעלה ̂[לחות
 ; פנימיית ׳ לחוך מחשבתו לדבק מראשותיו זישה מקוט שנקרא הש״י אנו ?

 ׳:; לכמלוחה ר«יו אל מראש להמשיך ר״ל מראשותיו נס ולהעלותן .^יתיית
̂לא'  . - וזיכה להעלותן מזכה והוא א׳ עד ת׳ מן להתקרב4כנ*ל, ת׳ של ראש שהוא ,
 י י יפלה ארצה״פעי״ז מוצב סולם כמו אלא אינו שעי^ז סולם והנה ויחלום ^ט^ן
w לו יש תורהוחפלה ביטול איזה לו יזדמן אס השלם אדס השמימה מגיע

\ - ^



״״•־•־■vsq® '■נתר:.שם
חי' שטצלו כסוד ־'ומר שיתיןרב בדי שדותה.אותו ידוי״ת הוא ה1 שגס להבין'

V ־ , ̂ תחבקני וימינו לראשי ־ ■ - ,
ט י ^ ^ י ^ ב ה  שימו ישמד ה׳ ולפני לעניבייעשוף קנגלה פ׳ פי׳ ,• מ

״ מישי׳נקש כל שמחתו ביוס המלך שהכריז טשל , לני י'
 ,ונתני• עשר שביקש ויש וכבול שררה מי,שביקש ויש בקשתו לו ימלאו המלן

 ״ ג עמו במצעו המלן שמלבר ומבוקשו שאמרששאלתו א׳ סקס שס והי׳ מבוקשו
 r:לנןייי וכבוד משר מן עליו מביב שדבורו מאחר המלך בעיני מאל והוטב ביוס

 האוצרותגי־׳י■■ לו יפתסו ושס עמו בר7ל בהיכלו רשופליכנס לו שיתט בקשתו
 . מבוקשי שזה ה׳יישפוךשיחו לפני וגו׳ לעני תפלה וז״ש ג״כ וכטד עשר מן

ש ^ ן י  אדם יסלר לעולס בברכות דאי׳ אלגי בי ויאמר יהולא .אליו . ן
׳אופייהבע®5דס״לאיפ שלמקוסואמ-״כיתפללובמס׳ע״זאיכא ׳ ; 

 ן העול׳נהי ובריאת במפעל הפעל נח כי הרמב״ן כ׳7 פליגי וצא ומא׳׳ח לתא״ת
 ניצוץקלום יש שס וברותגי בגשמי צער מיני ובי׳ובכל מני׳ דלבושי׳ קמצא

 מנ' צה לקס הראויות הנערות !׳ענין וזה לבושין בתיך,במה שהוא אלא י״פ
 ונתגלה הוכר אז עמו אמו י״ת כאן שגס להבין לב יתן וכאשר המלך

 J, אז שמכ״הכובכלצרתסלוצר שבמו שזהו שבחו וז״שיסלר ובתבטלהצערכו׳
® ומי זה בענין שבסו לסדר שידע אמר הצרה יתבטל ממילא כי ויתפלל געל

כ הוא שם שהש״י שמאמין ע״י וטא תחלה יתפצל ^ ,י שכלזו לסלר יוכל ואז ג'
 י יי כל טל לב לתת וצריך קוין ג׳ דרך מיז להעלות צלז

ץ אלו,נקרא קוין ו̂ג לשרשה להעלותה היא קו 'מאיזה ׳ \ ’ א
 ו הקל'®׳ בתוךעמקי השכינה גלית והיא המיז שהיא קללה נקרא והקציפה כנודע

% ניצוצי שהיא הנפש חלקי להעלות ר״ל באלה נפשי אל קרבה ״ש1ו  t הק
 I ”רי נפשו גלוש על להתפלל צריך ט גאולה נקרא הקלושה אל הקליפה מתוך

שמתו' . •’ ־ י : ׳ ■ ' שאצליצה״ר,י ונ
א ל א ץ בענק נוראים אלאכרהסכחבאל'שדימבעשיטדברי* v ו  מי

 פ״ישסוסלופוכה״שיי הרהורי© והמתקת ופ״ר ש״ך לינין
ע בעולם שמחה וכשיאור כ״ו בחלון הוי״ה ס5  היז®: איש אברהם מדת שהוא ^

 יורל הין העולמות כי •די לעולמו שאמר שדי ■ אל סי׳ כו׳וז׳׳שבאלשדי
 “הקליע' ,עמקי מחמת אז יהיה שלא ת״ו ונן הקליפות עמקי עד וסתפשטין

 ידי על לשרשן עניני© כל ולהעלות למתק יש א״כ כו׳ די שאמר עד גובר הרע
 איי מל והעמידן חבקוק בא הבעש״ט פי׳׳ אשם בריתי את הקמותי .ונס וה

 ‘דנלי לבמה מספיק א׳ יום תענית הי׳ מתחלה יתי״כי באמונתו וצדיק שנאמר ׳
 צאנודמי ה׳ שמי \אכחי ו״ק סוד שהוא שלי באל האבות אל ל(ארא נוראים

 נשי בכ״ל הדעת ליתן צריך בי נפלא דבר שהוא דעהו דרכיך צכל הדעת שית! ■
 הג ואינו ■ עמוק דבר בלומד וכן אח^ להיוש האהל ולקשרו'ולחבר להעלותו

 הוא ‘ , ̂ י ׳■■־,. . ׳ ‘ ’ ”” • ^ 

.VX■
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ע: ט ם ! ע : ח ת א * כ ' י ׳ •יי , :י* ' ' י ' ' *y י י י
 י בבי<פ מלכות ?'שרוחיכר אז לעמקו וירד דעתלתכץ וגשגחן עלטת מדה

ך ו ח  ומולה כשחוזר אח׳־כ ארור כבוד בגשמיות כשהוא צרתני וקדם ?
ק׳ אוחןהמלרוגות גס מעלה קלס הגק׳ למדריגה _ וקדם חור5י מ

 * ודגוריס ספיריס שהם האשה מס לאפי׳ האשת עס חייס אה1■<זג'וז"ש;
i ' ־ י י■ בקדושה ושיהיו הזבוריס להעלות בי׳ נשמייסראהיוייס ס יעסק '<י 

ט ז ג ׳ ־ ע ב ה ז - /, שאויזו בגשמי הוא הגון> שתכיסת 'כמו ב״י שמות ואלה י
בישן גס שמג קריאת ע׳׳י הוא תסיסת'הנשמה כך בגוכו . .

' ' ׳ שחו בקראו משנחו ניעור ■
סוגי ש לפי׳ ביניכס וההפרש בפרסיא וא׳\ בהסתר א׳ ישראל ישעי .ב'

 י ולא.נמצא ואבקשהו אנט כו׳וימבודוהנה עריץ רשע ראיתי ע״ס הנעשייס י
ממנו גרוע יותר רשע ‘יקו אחריו כי וביאר אננו שכבר לרשע ינקשהו ולמה יהקי

י ^ . לראשון יבקקהו לכך
ח5י ^  ב אלהנו כסא געשה טוב גורס הוא כשהרע הבעש״ט פי׳ הקריב ר

k שיש הנס 7ה(ןר\ מעין כקליפות ניטול כמעט גמור טוב והכל ,ן 
 אנדהכע״' אלישרעבי יזשארז״ל בזה ולי מ״זונו׳ לענין עמוקיס דכריס \%[

בה ׳ t לי הל 7ע' והכוונה ברוך לכלל ונכנס ארור מכלל שעשהלא״א־יצא ^ייזו
ם ץ ע  נלביקויו יוקר לשמוח הצורה יוכל מצוהשעי״ז טא בשבת חומר לענג ט
L הש״יוהואמפ״ימסללבןמלושבאלוכהבאאבייובהיוסובכביקכו״ ׳ . 

ה י ה י \ . כוי לבבך אל והשבח והקללה הברכה האלה הדנריס נל עליך יבואו כי ;
• ,הברכיז ה;כיר למה אבל תשובה עושה אלס יסורין ע״י גשלמא 'וקשה

L 'אישמרל כסר לאיש משל ע״פ הופיע נקמות אל ה* נקמות אל מ״ס הבעש״ט 'סי .
 לררש המלך אומו עשה ומיד ה1ב ?יוצא או מלך של איקונין ורגס שהכה ימלך

 עטו המלך שהיטיב מה וכל למלך משנה שגעשה על למדריגה ממדריגה 'העלהו '
I היה והנהגוהיו ׳ ומשרתיו כמלך כבול יוקר וראה מדריגה ליותר והביאו יותר 
r שהי״ ומה הגדולהרחמןהזה המלך שמרדגגד גזכיו בןנפר צערלזהשהי׳ יותר,
P היה ממיתו שאכהי' בכוונ׳מכוונח עשה והמלך יותר עמו מטיב הוא לעונש יאוי 

 . כשעולה המיד ומוסיף ימיו כל מצקער בדרךהל״ל א״כ׳ מש לא ותו שעה לסי לער I י'
‘'V יז׳ש כבודו עיני לקרוד לבו מלאו איך צערו על צער יותר מוסיף גדולה לייהד 

נקמו' אל ני והוא ב״ו כמלך שלא מדה״ך מ״י הוא ה׳ שנקמות ר״ל ה' נקמות אל
 ההלךובזכרו דולה נ ווראותו מגדולתו לו שהופיע כמה הוא שהנקמה ר״ל ילוסיע 1 י י

 עליךכביכה שיבואו כי דיל ה״ג וא"כ מזה גדול צער לך אין זה מלך נגר צזמרד
ץ  הגדול המלך ייית כבודו עיני שחטא האלם ר״ל לבבך אל והשבת והקללה ני

 ומרים ראוילעונסיסקשיס והין עלמין ושרשאדנל ושליטעקרא רב יהנורא
̂ והשייי׳ בו ,רן1ש שיולט מ;ה וצער .קללה יוסר א*צ הברכה והש״ימשפיעלו

הששיע '  • ■ מעשיו על וצער ‘ככני ימיו כל שיתטרר ראוי בודאי טוב כל לו ?רממי̂ו
. . א ,״ . . . , ■' שמרד;■ . .

תב

I‘ז י?
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■ V '•י 5 ג̂״ . . י . ’ ־ ■ ׳ •
^צלומעיג® צערוזהקהואיותד׳ המלך נראות 0שמרד?וונ{״דהנ״לו

., ■ ̂ * לו פחכנר , .
ט ט ׳ ־ ע ג ה ״ גו^מיאחריו והוא' והמילר מהצער ציססר שרוצת מי פ

| מיזילפמורגחבלי 0ש?לכהליוקו לאשפיולדת , ■ נ
̂., מן ה׳׳ש מהצער וימטר להש׳י שיתפלל היעוצה ועצת אחריה הולך והצער  המי
 ל?. זה הנינו אז אחריהם מסע מצרים והנה וז״ש יה נמרחנ ענני יה קראתי
 י היוש מצרים את ראיתם נאשר אז נאמר ונאמת ה׳ אל ישראל בני ויצעקו

■' . * עולם לראותסמולעד תוסינו
י ־ ן ך י  קרוב ני סלשחיס ארן דרך הים1? נחם ולא העם את פרעה בשלמ ן

 ר׳ליי׳וקודס הוי״ה נשם קודם נשהזנרים כי ז״ל מהנעש׳נז
 •'״ 1קט עולם האדם ני שרעה הנקרא השכחה גונר לאו ואם גובר חסד הוא אז ׳

 דרך להסב כהדרגה שיתי♦ החשובה הדר הכתוב והורה ומצרים פרעה ,בו
r העם את פרעה נשלח, זיהי עכשיו וז״ש מכלוכל יתבטל כ’שא א' בפעם 

 העס^יי'' אח שולש ועתה פרעה יד החת מוננעי׳ עכשיו עד שהיו האדם ׳•איברי
ו הנקרא בחי׳ יש ני פלשתים ארן דרך אלהים נחם ולא לחירות איבריו  ן’® די

 ’̂̂'0ש עד כי הרשעים משסניזו?י$אפי׳ אשר דרך ס״גושסאהי״הקס״אגי׳
 חשינ ולכך לו מפעל מה תרשע אס ועז״ג גיס התחתי אדם בגי וחטא פנס מגיע
 'נחי׳אה^ רק שם מתעורר לא בזנות חטא אם החטא פגס הנ׳יע לא שס ני מהני

 טיג'י ישימות עשה קשובה ונעישה חטאו עייי רעות רשימות עשה למטה לק
 ואמר ונו׳ אהי״ר, שהיא הנינה מד המדריגות העלה כי הכל וניתק! ,

 דרך אלהים נחס ולא ומ״ש יבין והמשכיל נפלאים דברים הזה בעמקית
 י ר ניזונים ותג*נ9הקלי שהם פלשתים שם ארן ■הזה הדרך מן כי סלשתיס

 ירי • ופן הוא קרוב פרפה הנקרא השכחה ני ל’ר הוא ניזקרוב ההוא דרך גחצז
 זה דעתו על בהעלות ותיכף M? מקיהבזה ויש ל’הנ 7ע״ דרך הנקרא זו בחי׳

 5שזה' יכפרואגב והש״י ודפח״ח ויסב לכך השכחה שהיא פרעה אל לחזיר =קרוב
 פר^.' הנקרא השכחה כי לפרעה מכות עשר על ז״ל הכעש״ט מ״ש נזכיר לזה

̂ לישרי משא״נ השכחה שהיא לפרעה מכה היא א׳ מסר מ״ה שס שהוא דס מכת
 לה צסרא לשון כיצסר צפרדע וכן כוי סיף לה® שאין מיס מ״ה שס מיס היה י

 צישר^ מבא״כ לפרעה מכה זה הי׳ וכך פרעה הנקרא השכחה היפך הוא ודעה
 הנשל שהיא וצורה החומר מורכב שהאדם מדע (ודפח״ח והבן דעה צפר הי׳

 ־; מסם החוסר סיבוב רק בקונה לידנק סמיד תתלהב הנשמה והגוףוהנה
 גבוהלידי צורך ושתג׳שהיאגיג ואכילה משגל ןומ^^זת2ל וסתאוהגס הדבקות

 If צידביו החומר על הצורה לגבור יכול ידועיס לזמני׳ כ״א בזה וכיוצא גיצוצין
̂ הצנג! הבעשזטסוד נמ״ש וגדלות קטנית ונקרא ושוב רציא והתיוק בסוד י״ת

•■ . )רישין ג׳ וסוד ובי׳ מינים שהוא , ■ .
.I •. פהבע״שש י■ . . י . ־. .׳ ׳' '
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ננ*מ. ט אמדוהו,י״ת פול לידע ראוי הראשונים שם5

' תוסס הרי'אני האחדות מן כקצהוחלק ואוחז תוסס שאני
 האמיתי אחדות י״תשהוא מפצמותו נאצלו והמצוה שהתורה הנהמ׳י^זר ’
זו, במצוה ותוסס בו הדביקות שהיא ובאהבה מכונה על אחת ^שמקייסימצוה‘
 כשנכפל אחדותו כללות שהם החצות כל קיים בידו<אלו א"ככולו זאחדות ״
ל שורש שהוא י״ת בשמחתו ידבק שמחה איזה עליו _ ׳ • > /, מ

 השטרה מסוד הם חסלתו באמצע לאדם שבאין מ*ז ז״ל
שיתקן והם יום צכל לברר האדם שצריך ניצוצין ורס״א ׳ ^

 שנותן למי בחון והוא שלמחר דומה׳למ״ז זה יום של ס״ז ואין ולהעלותם 0^
 להעלותן יכיון נשים הרהורי הוא אס מ״ז איך'תקן הבעש״ע וסי' זה על ׳

 ע״זסנמכת״ת ומחשבת הוא אחותו אח יקת כי ואיש כסוד ^יש|.שהואחסד
״ ׳ ־ ; בזה ודי ישראל

 נוטלין אזי לעונש ראוי שהוא ממי העונש ליפרע כשרוצין
 שיתחזק י׳׳ת לסנץ להתסלל ראוי הבטחוןע*כ מדריגת ממנו

 מוסר דברי להס לו' הכוונה אין דמייצא בידא דאחיד מאן זכאה י*ח צו .'ייתון
 גדול כלל דזה ועוד כלום בידו עלתה לוולא ישמעו לא שמא דא״כ יי'שישובו

 השס עבודת יהי׳בו צעשותךהדבר מיד שיהי' תראה לס״ש '׳לשעולתיךשתעשה
אכילתו .  ,ה' לעבודת אח״כ כח לו שיהי׳ לש״ש יוכילתו צוונת שיהי' יאמר שלא ]̂ז

 והיינו מיד לש״ש עוצדא שיהי׳נו השלימות עיקר ט״ס עובה כוונה ג״כ שזה !*̂ש
 מוסר באומר וא״כ עד״ז יהי' אדם מעשי לכל וה׳ה קדישי/ ניצוצין ;ימלות
^ לבני י?תה  ולקשר לדבק יראה ואחיכ י״ת צו תחלה א״ע לקשר יראה עי

 בני עם הדור לראשי להם אחד שורש כי והתכללות האחדות מצד יועמהם
 דאוחז וז״ש י׳ת בו אותם לדבק עמהם ויעל עמו אלהיו ה' אז כך וכשעושה

 ב״י. לעס ומוסר תוכחה להם באמירתו מיד פעולה עושה וא״כ להעלותם ■ז
 ג״כעד״זוז״שראיתיכניעלי׳^והס צהעליתם 'שהבעש׳עצעניןההפלה

. ' ־ מועעים י ׳
ף }ן  שהיצה״ר בכ*מ קלים וקדשים בצפון שחיטתן קדשים קדשי משגה )

׳ • עם להמוני מצוהמשא״ב לעשות ילע בדאות הת״ח אל בא : . הפדעז שינסה מעבדיו אי ושלח בכיפה שמושל א׳ למלך משל :ע־׳עט
עמו*' מלחמה המדיגותעפו וקצת באדונו מורד עבד הוא כאלו .

 רצון שזהו והרגישו חכמים ^ז אחת ובמדינה השלימו מדינות וקצח מותליו
^  עצמו שעושה היצה״ר עם מלחמה ב״אשעושין שיש עושהוהנמשלמונן1|
 מלו שהוא י״ת הבורא רצון יעשו שלא ב״א שמפתה באדונו מורד מבד הוא -'1

 נדוליהויש וסיגופים המלחמה גודל מ״י ניצרס ששלמו עד כנגדו ועומדץ 0|ל
f ־ שמו<> <ג״נ 1מ הקדוש שמו מלובש ושס הנורא רצון עושה שהוא שהרגישו

/ . . H.-,-.•הקדושים ־ . ■ .. - ,■ . .

,'iw■ !■,?f j:'

•V' ־ '»!
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מ6יסה(ןס5 בכוממ וזהו לסמאל ממתיק שהוא בא״ל י:יןדוש'ס־שי<א
והבן ובזו בזו ה הוי שם גי כ״ו יש מ שבב

ט ש ״ ע ב ;ע״צכי^ \ii:i כמקכי לך צאי בנשיס היפה לך תדעי לא אס מ
מי[ המסתכל משל אדספ״פ מפל הלומד סכם איזהו משנה . . י , נ
̂ ,ז ונו׳ מנהו שמץ בו שיש יודע זולתו חסרון ברואה כך כיו' חסרונו יוד^ '.

ט . ש ״ ע כ האי נטלו ו שריס־ פלאוצרד^ מתנה שהיה למלך משל ז״ל מ
״ וי א׳ חכס פס נתיעץ ב׳ מעצמו וחזר בדעתו נתיישב א׳ וברחו .־.י: ^
̂'̂' בזה כיוצא מל ב״א הגיעלמקיסשדנק פלככהוחזרהג׳ פללבומהראה ׳  י

נחןלויוחרנדולהמא״ מעצמו שחזר לזה והמלך כלל שב לא ד מורא *וסתת \
ו שיעצו מכס מצא לא אלו אתר להשני משא״כ לחזור שכלו בסיב מתיישב נ

מא̂י להיות המלך מנהו אדס שדגיןלבני שראה מחמת שחזר ומשלישי סוור היה
̂  י והבן עצמו מל זה הבפש״ט ואמר הצער זה לראות שם ’

ט ט ׳ ־ ע נ ולוי״ טובה בדרך הולך שאינו א׳ נו׳ שדך תזרע שנים שש ס
כעצמו ב'שיודע בצוקכאדתהומארבא זהו בו מרגיש .

שיודעשאי״ גי עצמו מל מתהלל ואינו ההוא הולךבדרך ומ״מ טובה כדרך טהג
. כו׳^י יחוד מושה זה לו שיעזור השס ומחהלל טובה בדרן הילך ' ■
ט , ז צ ׳ ״ ע ב ה  הטבמגיז על ראשון בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס פנין מ

זהטבעגיכ-וץש־׳תקעובחדשםי?? גסואח״כזגמשה
 X י• בחודם שיהיה חדיר א^ס יראה כי וסי׳ בחדש שוסר תקעו דהל״ל |הקשה ;

לא̂ל משפט הוא לישראל חק כי וז״ש קבוע מק כמו יהיה שלא מעש״ט לחדש
X עלזה עמו יעקב ‘ .

ט . ש י ^ כ שיהיה נדי .החסלה החלהקודס שצריך'להתסזק יש כי י מ
y מזמורי ע׳׳י והוא בדביקות או עפ״ס מ׳יז לההסללבלי מוחין ־,

(מו̂י לו שיש מתוךד״ח להתהלל עומד הוא כן ומתוך תחלה שיתעסק תורה ®ו
)ח*' בתסל׳ מוחין לו יהי׳ לא התהלה קודם תורה או מזמורים כהT שאס ויש
 W בתפלה מוקין לו שיהיה לשמיס לבו שיכוין ובלבד הממעיט וא׳ כמרבה א׳

 משא^ פ״ד זנך נקרא בקפלה להתעורר הסשויןזאזשאדסעצמועושהתמבולה
מ״נואזי׳] אשה נקרא זהו בבכיה מלמעלה: אותו שמעוררין להעמיס &יש‘
:שיחה^ לזה והמקנה חזי לי׳1ומ הרבה דיגיס עליו שיש לחטאה חהי• וחסלתו ;

' מלמעלה חמצה לעוררו שהוצרכו רק מעצמו התעורר שלא בזכרו האד® ׳  וי̂נ
.נויוי** זכר וגעשה למ״ד מ״נ נתהסך ואז שבאה^עצמה הראשונה יה5% על
, V יכפר ותשי״ת לכתוב ניחן לא להבינך בזה מזהשישלהרחיב • ■ ‘I 

ט ש ״ ע כ ה מ , מסי!^ שחוצכה אחר כנשמה כי ושוב רצוא החיית עגין ז״ל ^
תתני וסן מחצבה מקוס ,אל תמיד שתתקלב ראוי קדוש ׳* . ־ : -

ושא' אכגלק נמו חומריים פנינים שחעשיזנ״ה‘ סינגהבהומר נגמציאותלנך
י ' ■־יתשא י. -■ ■ ■ ׳ r. ':■י. -
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f ׳ מס וקיום תיקץ כסוי השיי בעבודת תמיד תחהלך שלא וכיוצא ומתן
 כי ושוב והחיוחרכיא וגדליחעיי קטנות השכירות ?וכן,_קואבכןדריגוס '
 כדי הש״י במבודח ויורד עולה האדם לכך חמגוג ואינו טבע חמיל׳׳געשה ;־
 כיהמימוצו העולה תורת זאת הש׳יוז״ש עבודת מיקר שהוא לרתעיי״־ג '
 לו'או שיה:׳ עליה של התכלית הוא זה על ומצטער המה עבודה לו עולי; ׳"

’ * ; תענוג יוחר
ט‘ צז ^ ״ ע כ  , עד"מ שהוא ור״ל כשע על ועובר עון טשא הס׳ סי׳ ל ז״ ה

 ■; מתווכחין אז זע״ז להתפייס וכשרוצין כ״א ב׳ בין ריב שהי׳
 עלי להוכיחו עונו נושא אינו להחכייס ^יעמיחטאננדמימשא״ככשאיןרוצץ

 כשרזצ׳ היינו סניו טל ומוכיחו מונו שנושא רי׳ל מון נושא וז״ש צו שחטא מה -יי
י סשע טל לעבור

 בספירות שיש וגדלות קטנות ענין הבעש״ט כ' רגע בו יהי׳ כי
וזה כו׳ לבגדים P בכ״ד למטה הענין כך למעלה העליונות ,
 ;כו׳ קטנות בסוד והוא לאדס להצר מקולקולין הבגד מלאכת מושה יעמיס‘

 הבגד שומת ערך לסי שיחן או הישןלענייס הבגד שיחן או כדיון שיעשה ייקנה
, ■ ' : לצדקה , -

ט ע ׳ י ע  חקנהבמושה יש אז דעת צלא בשוגג כשהטא כי הגון סעס ג
 בדעת כשחיט׳ ׳כ משא להעלותו דעת לו שנותן בכוונה השובה

A . והבן כוי ואשיב אחטא האומר הש׳ס פי׳ וזה יתקנה במה : / • ,
׳ הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל !י י נ

עין וזה ראש ,זה בכללם ישראל וכן קטן עולם נקרא האדם ־
j שכינה להשראות מרכבה עצמו וכשעושה העדה עיני הדור ראשי שנקראו 
v השראה לשון ניחה הבריות שרות וז״ש דורו בני לשאר מתפשט וממנו הדור ףי 

 שרות מה הוא ולכך ממנו העולס לכל נוחה המקים רוח ני הימנו הוא 'יוא
 רק בדור הסרחין יחלס לא שכינה השראת כשאין וההיסך הימנו נוחה 'יות

ו : הוא נוחהעליו המקוס רוח שאין כל וז״ש מו5' נ מ י  רילשהוא ה
־ הדור לא הסבה זאת גרס עצמו ,

 שהוא להבין לב יתן עליו דמדו הפרמחאות ר״לכל חסיד כל יתפלל זאת
 י ‘אח'כנקר ז הנקרא ילשכינה עבור שיתפלל כדי רק זה נזדמן ולא בשכינה

 הרי. שבע בת, שנקרא שלה סתירית ז׳ עמה לחבר אחוון־ויטין כ״ב מן כלולה
ת שבמלכוח©וי>אותת׳ רדריגהתחחינה ^^זגסיכויןלחבר ^דהיגי  עסז׳

I . י והבן פלא שהוא א׳ אות ■אל תלה ׳ " י
׳■ בעסק שאם בעצמי שידע לבנו שאמר ז״ל הרמבין בשס

 בעוסק לשמתכשיממלא.יראהו'אהבה בה עוסק בתורה .-׳1
לדברים זןכה לשמה הלומד ׳ וטעס ’ לפניו,י״ת לדצון עולה שתורתו ילע |וה ״,

- ״ ' י ־־ י ^ ■ . ^ . \ ^ ת ל ' ׳ הרניי . ד י ,<
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 הןלגי שי.ח6כר מעסה כל כי מורי וביאר לשתה יר.'ל5 של ענינה ומה היב̂י

̂י'® ;&0נ וע״י כנודע שעריס גרל״א איגייא י’ע גכרא גדול או • nS עוגי?-״ה '̂f 
 i*'‘’^ליסוה חקוס אל חיורס תמקוס הקדש אותיות שה® קדישות גשמות
̂ ”היינו, לש:!ה ולומד מעשיו האלם ובתיקון וכיוצא מדבר בלתי חי או בדומס

 האר להעלוח וחכוין בד״ו שלומד ע״י שעתה למטה שהורידה י:י»וא האות כל
 החליא' אהקום והנה בשרשה ולדבקה ול;עלותה הקל־פוח ממקיס נשמה שהיא* '
0לאלא' מדרגות וכמה כמה יש האותיות שורש שד\א למעלה למעלה פד ^

לממלא  ג״״^ן עי האותהזה סן כריאתן
,מזהה״'! נמשה דברי׳ כי הרכה ים

ר

*.• *J

ששורש המדריגות כל מעלה וע״כ ולרבבה ׳
 Win- 1, נמשה דברי■ כי הרכה לדברים זוכה התנא אמר שפיר א"כ בשרשן •

גי' אוהנ לך יש ועי המקיס את אוהב אהוב נקרא ע״כ לשרשו מעלה טלם ואת
t : למלך בשבי בניס כמה שהי׳ מלך בן שמעלה חזה .

נוי ונשאר מ׳ אות שהוא הרע ממנו שמוציא לע׳׳ל היצת״ר שחיטת ■
. ’ * שסקדוש • , .■.;,י

ט ז נ ׳ ־ ע ב מ •  , לו.אא' שיש ממה נדול. שנר לך שאין מצוה שנרימצוה :
יומי שנר היי לא אס אף בשמחה בעשותה עצמה ממצוה ■:יי. , .

״ * בשמחה שעושי; מצוה על תכלית אין עד שכר יש ובאמת י
ז ת£2״ ו ין־ בנל הקבלה סכמי שהזהירו מה מורי סי׳ בשוער היוס צ

א' ויראי? אהבה שיהי׳ ויחימו בדחילו שיהיי ותנלה ויןורה : .
 אהבאי'״ יהי׳ וי״ט בשבת משא*כ סןאהבה יותר היראה שיהי' ך9הי בר״ה מ*מ

נ®'®!' היום שמצות מאריך ושופר מקצהת חצוצרות בריק ע״כ מ־ראה
' י . . המעורריראה - י ־ •

̂ ט להנאת או עיין חיו להתגדל שרוצין אל' אבל יוכיח יאהב אשר
 3 ל'' דמעתי לי הימה . כמיש בכי׳ בקול ומעורר לש׳ש שאינו וכדומה

, I וישליז כל״א שבשמים לאביהם ישראל בין מדנים עי״ז גורס שת״ו ושמית
!ששמ״ח משל מפ*י והוא מוכיחים מיני '3 שהם השרפים הנחש־ס את עם3 . ! 

 j יי איל הט את ונלשון צ׳ וחזר עבדיו ב׳ את ושילח פניי מעל יחידו כנו המלך
 ובנו המלך כצער צער שהיי מצד שדיבר רק האלה ■כדברים אמר והשני

 ואז הזילוהו מכבדו וכל מלכות נימוסי תמנו שנשכח על רב זמן פניו מעל -
^ ישראל בגנות שמדבר נשער מוכיח יש כך כר רחמים המלך י ■ ז י עי ו ח׳  ; ו

 י ק ששורפים הנחשים את בלנס ה' ;וישלח וז״ש ני׳ הקדמוני נחש קטרוג ’
!י נשתונית לעצמך הונח כמ״ש עצמו׳יעמהן ^׳לול שצריך ונאמת שבפיהם

..!ן t חטא עליו תשא ולא עמיתך ̂ ׳"!. :
H • ׳ O D שהי' משל ע״פ הבעש״ט ביאר תיח מיתת זו כתובה לא אשר ׳ n'
 מעכליג^' ןא׳ טהשריס אקד למלך חטאו א׳ ופעם ועבדים שדס . י ;

ן שלא ולעבד משי בעל הרצועה להלביש כגון 7<ט לרך ׳־להטשלהשר י נ
/ - • . ■ ■ :■'־לימים ־.' .-‘׳ ;



*:די טוב <צזם ,כתר
י' י k ̂ ׳ י *  ’(ft להעכז מרftו גוד שגלקה בזה ,*®שמעהמלושזההשריזתנאה

הכאתו מיי כי דנודע יובן ובזה לטנד גמו להלקותו המלי צוה אז ̂®יי״ממך
! ;’*vf הנאוה נהס שמציי ח“׳:ק של רעה המדה אל מיתה נקי וחובתה גמוע'־ 
 ̂ _ לו שאמך רק השורה פסוקי בלא הכאה שיהי> בתורה כחובה אכ?לא ®מכה ' :
f יש'̂  < ‘’ ”׳ והלכותיו התירה בפסוקי הקופר להלביש כבוד דרך לו יאמר צא6;1זאצ״ !,
 י ■ ח,’ת סיתת זו בחוויה כחובה לא אשי לכךמכה יותר להתנאות ס^ה זה ®יהי׳ .
w , ®,’׳ י ; ; בתורה כחובה לא אשר מכה ע״י וזה מיתה <ק׳ לי שהוא ממדריגתו ירד
_ גבוד לכס שהיי למדינה משל פ ע' הבעש׳יט קי תרועה יודעי העם ■ ^
 סמכו כי המלחמה נימוסי למדו ולא המדינה כני כל עליו ובטחו י , י ^

ony י זיינו להכיןכלי הגביר צה1ש התלחמה בעת ואח״כ בניהם שהיה הנביר על

 במהלהלחן לו נשיר שלא עד לאחד אחד זיינו כלי ממנו וגנב נתחכם *?®ינא6
וזיש צמו נלכדו עליו שסמכו המדינה אנשי וגס ׳

 הק הן:כוררק מל סמוכים אינם כשהעם רי׳ל תרועה יודעי העת יןנ
 לקראת יהלכון שניך באור ואז המלחמה תרועת ,-עצמס׳ידעיס

, אחי ואם הגדולים על סוחכין ואינן ער״ה נהגו<התענוח הטור - . ,
 ׳ לו ואין המלחמה נימוסי מלע איבו בעצמו שיי־נור אקשר עקה לש ''®לירו .

, ' ’ כלי!"■! ׳־ **
, טעג׳ ע״י כו שביו ושבית אויבך על הצא^חלחמה ?י ביאור י '

.היאה־צה״רזריו שאם‘פי עצמובזייץרשהיצה״ר היצהיר
 ,1 משצ בזוהר כחיים י*ר< שליחיתו לע״ית כלי בעצירה האדם את לסתות /®לאכתו

 שהוא צה״ר צ לשמוע שלא ניזצ^כתו זריז שיהי׳ לעצמי מוסר אדם יקח מ!ה !׳ייג׳
̂ , ♦ ייקא7 שביו ושבית וז״ש י״ת קונו רצון .

ט ט ^ ״ ע ב ה ע  במשך שבאים הט״ז וכל כעולם המלממות שכל רומח עב■/ ■ [
יתן,האדס וכאשר דודה ניחודעם אינה שהמלכות מחמת ׳ י
, פועלי כל ויתפרדו ונורא וראה יחוד ונעשה גו יטא ורעד יראה אז לזה '?ת

ו י י ן י י י■ י י א

צ ^ .ייל מסור זי! םיחן כי ור״ל אזניך תקשיב לבס תכין סיי \ ,
r ■ ©בלא לפניו להתפלל לבו להכין שיוכל נזדמן שאס האד 

 ההיאז נחקיליחסלה כי ידוע אז מדריגתו לפי כיא בד״ו או עכ״ק >’וס פניה !יס
 ההיא םלה1אס(הקבל^ יוכללידע שמתפלל בעת כי אזנך הקשיב לבם תכין ̂<יש

 להתפלל Jומוכ ישר שהזמן ובחי'זו כי׳ בפי תסלחי שגורה אם ד’ברחב חרז״ל
 הכגית־וחחבילוי יכמה כמה לעש^: האלה שצריך בחו׳ עוד ווש יכונה עליה ■®ס
י  יאמרגוא^ אל ומ_."מ וא\לי הא> כילי להתפלל יוכל אולי גדיל בטורח שיבוא ^'

 השיו קיטנ־ריסבפבודת יכאר ביטולים בכמה וסיטר הולך שייאה״שהזמן
' ,שי^ אנשים כקה של ,מדרי,גוח כמה ירידה הנקרא הבחינה בזה לב יתן *יי
הס" ׳ / הזוו ׳ ■/’.איברי'־: ■ ’■ '■*.'ז־•'■.': במד
'1



!;:,זי

̂ כל

M

; ר ; ת ? ; ־ # ם : ז : ; ׳ ב ו ט

 מס להתחכר כדי ההיא כעת ירד אדס,.;י״ם וזה השנינה אילרי‘
v■< •' ׳" », השרהניל במשל כסו המדריגותלהעלוחן , :

ב ^ מן ס־חריס חעו '6סעם. משל מ ד ^עד שס ונחו ה שגזי£ לי
 J למק שה^יכם א׳ ונזדמן הדרך להם ת להורי איש-א׳ להס

̂ 5שנ החורה אותיות כי והנמשל ישר למקום שהולכין ויש וליסטים מיה גדודי
 לש^ ולמוד א' כא מהנרךוישיניס ותעו סוחרי' כדמוח בעה*ז באו העולם ברא

 לים'<^ מוליכן לשמה חד כשאיגול משאינ בשרשן גרלדבקן לדרךה זן או מוליך
ט ש ״ ג ^ ב *; ברומו העומדים דברים לב״א זולת כרום הגמ׳ כי׳ מ

■■ החפלהג לסישהפעולהשל בהוהטונה עולםוב״אמזלזלין . ■ ־
 שתשלחי לחשבם בה מזלזלין ב״א ולכך לסעמיס למטה ולא עולם של ברומו

• אינו וזה לריק ח״ו י
ר ו א י ב  וגי̂' רצוא החיות וסי׳ כסך עלי צרתניוחשת־ וקדם אחור ס׳ .

ליי: דעתו ן וכאשיית וגדלות קטנות בסוד הוא האדם וחיות ’
ךtה״גכי בשרשן הדינין נמחקו זה דעת ע״י בקטנות שהוא ̂י. בדעח נלנ'  ,ז״

ט ש ע ב מ  הטי׳ן בנל נתפשט שו׳יב כחי׳ כי כא״י רבי וכל בבבל רב כל ז״ל .
הוא חכמת ראשית ר׳ והוא ־. ' מיי ומעשה עניני וכל ג^ה ב'
שהי" תשא״כ נביע י׳ועם היאאות נכיע שס יש שלא רק ויחודים זווגים הוא הכל

- רכי<^אבא*י י'נקרא אוח י
ט ז ג ^ ״ ע ב ח  לין והטניןני עדותיך אל רגלי דרכי,.^ויבה חשבתי סי׳ מ

 ההיטל בטוכ יחטארילשיהי׳ ולא טוב עשה בארןאשר צדיק .
 דברי^ שום בלי טוב כשיעשה כי וביאר א׳יא וחטאיה מכלישוססניה יעשה אשר

 ’לו'לי והולך מניחו יצה״ר חלק בו שיש היצה״ר כעי־זאה סשא״כ יצד׳׳ר גו מתגרה
 לננוב צריך כי הס גנבים ישראל אח״כוזיש לשמה ויעשה הדבר נגמר

 ‘ חשביי! בתחלה קדושה או מצוה ך־לבכ״ד דרכי חשבתי וז׳׳ש בכ״דמצוה היצה״ר
 י שהיר^ הרגל רגלי ר׳ל עדותיך אל רגלי ואשיבה ואח״כ הגשמי להנאתי דרכי
 'הגשמי ח לחועל ר״ל אקום לילה חצות וז״ש לשמה עשית אז לשמה שלא אצלי
 י ̂ הגשמי לתיעלחי ר״ל אקום לילה חצות אלס א׳׳,א לנוש משנחו שיתעורר מיד
 העני בדבר ואד לצרכי אקום לילה אלאחצוח א״א לש״ש משנתו שיתעורר מיד

1\ •' חצות שינת הטבע על לנבור יכול ־ '
w והי׳ ממרע״ה שקיבל לוני הש אחי׳ עצמו האוח לשם לשמה n י 

 י הנני אליהו של רבו והיי ע״ה המלך דוד של דינו מבית ואח״כ מצרים י
• • • זלר^ה הבעש״ט מורי ורבו^ל ז״ל t' י ׳

ט צ ׳ ־ ע ב ה 'צח*כ לו נדישיהי׳ למרחקי׳ ידידו ט3 למלךששלח משל ט '11 
המל" תענוגי כל המלך מבן נשכח הימים וברמת הענוג *׳־־
משוביסא׳ שריס יותר המלך ששלח מה וכל לאביו לחזור רצה ולא אחריו ושלח



ן כדמוח שינה 1“ז;^ שכסוח יזכס ׳6 שר שם שהי׳ «ד ^:לום  ההוא מ
 גשמיים בססירי׳ התורה התלכשו' וזהו והשיכז מדריגואו3 יו ■;
,השי^ מעבודת שנתרחק נורס jpאי של ענוחנוחו שמרוב ^•^ט‘ ’'־

' • תסלתו יVגורס האדם מאמ^;י אינו שפלותו שחצב / ׳
הי׳ ו12ש ותפלתו תורתו ע״י ניזונין אלכלהפולמותוגסהמלאכ־ס .ע

 הגוע אומו ננל נזהר והי' כל מרוב ה׳בשמתהו־גיראה עיבד’ הי׳ כמה
 . בי! משכון אם ע״יז שלמה שאמר מה אל לב לתת וגס כלקאירות כמימרה

̂_; אומרה כשהוא לנושקה האלם עלשפתי ופוקד ^'^^שהתב״השומר  בתורה
 יאתונו,רחת לא אשר האיש זה הוא מי בוודאי לבו אליו ישים חאס1ז73̂פלה

 • והוא א־שיס חלל נבזה אדם של שפתים על ושוקד שוחר וטרא 'עשהמלךגדול
ס זכריה ר׳ של עלותנותו ש^רז״ל  לב לשוס ראוי האדם כך נו׳ חורבן ני

 ועסקיו תנועותיו וכל השחיתה מגיע וראשו ארצה מוצב סילס הוא ^י ^ייר
 לש״ש שיהי יעסקיו דרכיו בכל יזהר בוודאי למעלה למעלה ז^שהדושס ^ייי

אינ-כשאושב  גרשם שיהי׳ ולמטה למעלה לתקן או לפנים ספון אני מה האדם ̂'
 כל ז״א ובאמת לי יהי׳ שלוס אך ויאמר לבו בשרירות הולך ובזה *^קי^מעלה

̂זס  וע״י בדרכיו והלכת וכמ״ש מחש י״ת בו דביק הוא הטובים אעשיו ע״י ■
^)A n ' וכמ״ש העולמות ל3̂ למעלה רחוס בל זו מדה נתעורר למטה 

ה ? ^ ל ה  ■ וז״ש למפלה נןהוא בך שנתעורר מדה איזה ממךהדע ר״ל ממך מ
f i l l ׳ ״ ורחמך רחמים לך ונתן ’ ־ ,

 ומכרזת ב חוו מהר יוצאת קול בש יום בכל מ״ש בענין מהבעש״ט
 שדרשו שומר אחר מ״ש וכן' חורה של מעלבונה לבריות להס אוי -

 שהחיש קשה שומע יש ואס מכריזין לחה הצרוז שומע אין שאם ^׳ כרוז ?א "
^ י?;^ישי י  ששמע א'שאיחד ימצא אס ואף שלמעלה זהיאמרששמעכרוזין כ

 הוא תועלת לאיזה וא״נ שקר כנביא וידיגהו יאמןלדבריו '^ואהסת^אשר ?
לי׳ ארוי כר ק. קמי קאי הוי ריב״ח בש״ם דאיחא ותירץ • יועיל ללא וז1ל

 'מאן ו.כו׳ ׳ נטוי ידו עוד לי׳ אחוי מיני■׳ לאפיה מרי׳ דיאהדרינהו ממא ]פקורתא גי
 לא:זה וגס במפורש דברו לא למה להבין ויש מלכא קמי לחוי במ^ג ידע ־
■ ■ :׳ ״■ • זה הש״ס מביא 'תועלת ■ I י
 .אין כי דיבור שאיני שלמעלה הנריזי! בעגין מוסר רמז מזה לט י^דיוצח י,
 ■ גשמי הוא ל הדיב ני המחשבה עילם אלא למעלה שס דברים ואין ;יאוחר;יד י 1̂
הכי| יאיה י  לדברהמלך ארז דרך ואין מלטחאדרקיע לכותאדארעאכעין1לז

 i נך^ הנהגתו במלכותישץ!נ^ ע^^ שנס יכאלר ברמז נ״א ויועציו ועבלייו שריו פ’
j עול של מלכו ממלך הייצאין הכהז־ן ס שי ^זהודיענו^ןש״סoהlא iך’דמז,וצך 

 שה♦'. תשובה הרהורי יום בכל שבאיןלאלם המחשבה ע״י הכרוז ו1קך ג ‘ י'
י!’‘ ׳:הי שכל, שעיני למי הנודעים דברים הצ^זיאוע״ן,שאא ̂ז ׳ <ןכלל,fלו■ש̂ו

־ ’־־ ■ ׳ ־■■'־''. .V''"׳-־־ ־ ׳ ■י י י*"'

׳׳ ■*-
ץ1

J
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̂טס , ̂זר- טוב ̂;
{;^צאעי^ ךק כן׳ pןף 5PJ53 הכץ אץ כנרד קהי//עס ל1̂ הנאמד,בהם אלו

o י , S ^ i ידעו ויראה פחד איזה bשידבקו מלמעלה להם מרמ^̂י 
ה׳ עבודת בשמחת ידבק בעולם שמחה איזה וכשגחעורר ונג״ל \ .
'X , 1 לקח ויוסיף ־חכם , י , י .

ט י ^ ^ ^ ב ה V ויושיעם ישמע שועחס ואת יעשה רצון,יראיי פי׳ מ  T f 
^ שיעת לשמוע עוד צייד מה יראיו רצון עשה כיר , . '^ לפן

 מצעו כ־ ובי&י יעשה יריאץ ורצון שועתס ששומע הל״ל איסנא ועכ״?
 ול;נבא’כמר ח״ו לרעה או לעיונה הן אותו הקוראיס לכל 'ששומע •

 שסר^ ותורתי עזבי אותי הלואי על וכמש״ל קרי רחמנא מחתיתא
כ כי בניהם גדול הסרש יש כי וביאר לישע צדיק בין יש הפרש  wort גש״ע מג

̂• ןקוךא חו!ר גניבתו על שנתפס ואח״כ לגנוב שיוכל • ,-־ ענה'מא<יי5 א1ן pלן״

i

I

.^‘?יי5 זה שאין ה׳ שיודע גס דבר איזה על המתפלל הצדיק יזשא״כ בזה בבחר ^
שאין כשרואה ואח*כ יעשה יריאיו רצון ון״ש מבוקשו ש: ע ה' מ״מ ?
! ■ ■, מ^ס ויושיעם ישמע י״תש־עתס ברחמיו ואז הי אל יקולא מהר ,׳

' ט ז ג ^ ״ ע ב ה מ ’ ^ ירצה״ר שענת שהוא בראת שוא מה על פי׳ זלה״ה :
:ו{למ^'4נשמהקדץ רדת בעת ט אדם בני כל התשובה . ’

י! יוכל לא מעתה לומר ס מסי מלמעלה קטרוג נתעורר האדם לגוף י ,
י למה וא״ש למוטב העולם יחזיר שזה מאחל ולפתות להסטין ^ ^ ל ^ ב  J נ

אשרןי-זלי^^? שנבראג״כ ננדזהאישבליעלת״חשידיןיהודאין שנותניסלו
V , שלם האיש ׳ ן ונודע חפשית והבחירה בזה או בזה ידבק שירצה ומי ̂י

ט ' 7 ע ^ י ע ב ה  J תכמי^ייי^^ את הולך כמ״ש החכמה אחר גמשך הנכנע מ
J ה1בילוהחכ תתקיים לא לב גבת שהוא ומי ,,־ ^ ץ
עיןןין ; ידרוש בל אפו בגובה החכמהשנ׳רשע אחר בלכת , ־ ^י לעס  נין ננ
ן ז ■ הכליחסנימי . - י י י י '

י. . ע ל !  עלכלעדלייגוי, שירלועלת ממצרים אברידס ויעל וכמ״ש ונסיק יל ,
זנב^"?ן ם כמי לעלות יבולים ואינן ב'היורדים משא/סוג ,תחתיטת

 זוזן שיםור\סכנהסאדעלע^בצ*3ל' חושי יער דרך מעבר שהי׳ משל זל״הה .
ן^ניהל} בדעתמ׳יושכר!, היה ואי שכור היה א׳ שנים הלכי ון'ש ונזל שש ,
 J |69 נבמבלם לשלל נפשו רק להס ונשאר ופצעוס הכוס וגזלו וחמשו ^הליכט־ס ן
i . איר השכור לזה שאלו מהם קצת י השנים לאלו אנשים פגעו "ולתלן I 
אן מא- ולו שוססכנהכללוש אין בלום והשיבו לא או בשלום ר1רךר\?7 . ^ I מ

 ,שיזהו' ואמר!ח״ו הפקח לזה שאלו וקצת יודע{?:שיב ואינו ופצעים וחבורות
 ל^י^ן 9יד ה^;ח שזה בזה והנפקותא להס באזהרתו והאריך ליבטיס שם יש

 1וז4|י?ו הפכור זה משא*כ וכיוצא חזויינים בזריזות ששנ״א שלאילט איזר;ס
^;^ליו ומל:סט'ם ,היצה״ר יודעמתלסתח מוגדים׳ הצדיק׳ וכך קלל להזהיר

'r ״ג יי“ ■י; \ י ■ , ■ ■ * עובט"' ;
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' ' דגס׳משינע־עפליד הגסעכלך מהו ע״ק נו׳ ודבש ופז לזהב ורה {^ D̂.d 1!,י י

 גס יאמר ואיך אני ססיד כי נפשי שמרה 'ולנפשי׳חסייכד'א0? ^ייז־’' 1
בש^יל לשמרם דפי׳ רב עקב בשמרם קשה יותר דקרא וסיפי' בהם 1
i ̂לש  ע״ע הרב כעבדי׳.׳השתשיךאת תהיו אל באתרו זה אסר התנא ;הלא4׳
t עונג וקוראי שבת במלכותךזלמרי דישמחו אהא ב̂ם לאי׳ ע״פ וי״יל 
 השביעה קודם הוא התענוג עה״ז עסקי בעניני הלא ומקשה ׳'למגוימעננו ;
 ושבועה לעולם שביעה בלא תענוג עה״ז בעסקי דיש ופי׳ וישבעו י^יל׳יתיןנגו’ ו
 תענוג יש רב והון ממנות קבוץ עסק בעדן פי׳ תעוג אין שוב ^יזה^;עה י
 אוהב כל״א שביעה לו אין אבל מעשרו יותר תענוג לו יש יותר עשיר *}שהוא ו
 לאדם אין השביעהישוב אמר עה״ז מעלני תענוגי ואכילת כסף >'צאי$יע1̂׳ י

 עיז״ו בעסקי ^:רגותכו׳ונ״ז לבש ואכול גופת חבוס שביעה נפש '^צמ<י)
 ממנו יבקשו אם בתורה גחל חכם אינו שהוא מי כך הוא התורה עינליסול ׳
 ,שושנים שפתותיו ע׳׳ש כתרדל לו. מר הוא תחלה וקשת עמוקה ^^לכה ה
פוע’ ,ו  י אפי> כהורה גלול חכם הוא אס אבל מתענג ,לסוף נו׳ מר א״ת ̂מר’י|
 י ופרושים ראיות ולמצוא בחכתה לקלפל שיבול מפני תענוג לו יש העיון ̂תמלת ל

 בשפלה לעסוק אלא לכל ושתו א?ול לתענוג ניתן לא השבת והנה הף?להצןןן|ס
 - ענג ושתי׳ לאכילה וקראת ולק׳׳ ענג .לשבת וקראת ע״פ '^יה^כלפרמ״א '
 ■ הענג אלא הענג׳שלו מהו א"כ נו׳ חול שבתן־ עשה דקיי״ל עני הוא6«ר 5י|״ 6
;S ס או האלם לפני בו דולק שבת להנר דהבית בעצם ׳־מי?שבת4^^יה  אור סו

 ומון קדשים קדש שהוא ממש הכעירות פגי אור מושי לבית רומז
 ); הקדוש אור רושם חותם תחוס הוא סביב באמה ' ל^יד^?ןחוםשבאאלפיי

I't'iiiib'b הגשמה סוד ונם לתחום חוץ הס קשין פולחנין וכל ־ וכלדיגין 
1’̂ bנמתנה לו שנותנין חלקו במתנת משה ישמח ע'ם האריז״ל בסידר ה^נא״ש 

 ,• קראת גאמן עבד ועי״יוכי יתירה נשתה תוס׳ בסוד אור חלקי ■ןנ|לשב^האלף
 י׳ תפארת כליל וזהו עגל בחמא שהתנצלו עדים הכתרי׳ אותו ל^זזיס^שראל ^
ן ויגפש שבת ע"פ ע״כארז״ל ע״ש כו׳ לו נתת )^לבדאשו’ ן!] ו  ׳ ששבת'אבלה נ
י איי* יו  ' P כהוללתו עני מן יותר העיר בצער יותר מרגיש כמו'שהעשיר ג
׳ ה|ריזז ן! י  השבת בצאת יותר מרגיש בשבת וקדוש לול נ ואור יתירה נשמה לו ^
 ,V ועסק מהשבת יהי׳ להצדיק התענ^ן עיקר נ ע׳ י.והר.מההדיוע ^?אנקתחנו ן
 אמך דאר״י אהא אלימלך נועם ס' ש וז״ בשית ובטהרה בקדושה נ|זזמה»אפלה’ \
 טל״קכלהמעגג, מ׳ וקשה מצרים בלי נחלה לו נוקנין השבח את י<^גאשאעגג נן

ת אנ ^נ # ^ • פבת להקב״ה-שג׳ כלהמעע ופי׳ דקב״ה שמא שבת אלאמהו ^
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'<3 בהיות צי5הפרי ^כמ"ש1נ,דפ ככוונה ומפלההלו חורה מסק

 שיעור י׳sחר •צשמתו י שיעור כסי א״כ מנשמתו מתאצל כיו אד© '
 לענומ נלזכלתו כח י יש א״כ גבוה ממקום יתירה גשמה תום׳ באדם כשבתישיש י•
 ע״י שנ<ו שג׳ להקכ״ה, מעגג ועי׳׳ז סול של החפלות נס עמה ולהעלות ׳

" ניתן השבת והנה מצרים בלו נחלה לו נותנין .לוה שלו וחמלה . לישראל-̂!
 !® אה' !(יג קביה כו׳א״ל הורה אמרה כמרו״ל בתורה לעסיק פנוין שיהיו '

יהי׳■' ומה עצג וקוראי שבת שומרי במלצוחך ישמחו וז״ש שמה ושבת לי
 אאל״ יזה שמטבעה התורה ע״י פי׳ ויתעעו ישכעו השבת •את בו לענג האמיתי ׳ ־

 תורוןגיז^יב^ סי׳דברי הנחמדים יותרוז״ש או תענוג לו יש יותר ממנה שבע
 שאי! חטץן־י יש מ״מ מהם להעשיר תענוג דיש אע״ג ופו והב כי רב וסו מזהב
^ צופים ונפת ומחוקי׳ימדבש תורה דברי משא״כ שביעה בהם שב̂י שאחר*̂,

י בתור| משא*כ והקיאתו תשבענו פן במ״שבדבש תענוג לו אין שוב .י  צא׳׳̂־
 בשם ה השלי כמ״ש פי׳ נוהר עבדך בבמגך'גם תשמרם כי נעים

 מזמי אינם האנושיות החכמות כל כי הרקיע ווסר לשון יי׳ל ו״ל׳דנוהר פדאוה
^,כלנא^6ג עלי׳ אשר הפילסופיא חכמת כיש נשמחו ולא גופו לא האדם את

ג' נלעגה מרה ואחריתה מ׳ מופנה כינסתת חיי׳ אורחות ישיגו לא ישובון לא ,
 מיא כי הנש^:; הגון> מזככת הקדושה התויה חכמת אבל ט׳ מותגיתה אל שחה י

 גלגלחמהכיחמהנבר|ת;לעייא מכהה הי׳ אדו״לעקיבו חטאו קודם אדה״ר :
 עסקר^׳גתיאה ע״י והיו איר הי׳ מת וע״י קונו את לשמש נברא והוא העןלס

וושם^ האד© בעדן גן אלהי׳ ה׳ וישע מ׳׳ש צי פניו עור קרן כי בו של נמש%עיה
 תאכל אצול הגן עץ מכל האדם על אלהי׳ ה' ויצו יצר אשר האדם את שם :

: ששם מידפשוצוו יוצא מקרא דאין טאע״פ כו׳ ורב טוב הדעת ,  אות^'-«ןקנ̂!
 סדרים^־שגתו?^ לגן רומז גן כי הקדוש אעפ״כפי׳בוהר בגןעדןשבארץ

 שבתודההו^בנןויו פי׳הנןםדרים אלהי׳גן ויטעה׳ הרהכיפרושא1ולפיה
 '*f ושעשונ^סנמ ותענוג עדן הי׳ עולם של קדמונו שהוא הקב״ה נם פי מקדם ־ ,

 %' 9יום^ שעשועי© ואהי׳ אמון אצלו ואהי׳ כמ״ש לעילם שקדמה התורה
 שם וישם התורה נבראת העולם שנברא קודם שנה אלפיים .דו״ל’־'
 קייג לעבד^יזן; ולשמרה לעבדה כמ׳יש חורה מלמדו היה הקכ״ה פי׳ יצר אשר ׳

 ן?אין ולמדו לו אמד סי׳ לאמר האדם על אלהי׳ ה׳ ויצו מליח וו ולשמרה ' ,
 שילמ\|-השנמ^ דברים לומר לו יש ד״ת האומד כי בתורה ולמודו שמיעתו :
 |,ה-הפשט יאמר א1ו ד״ת ׳והשומע השי אח איך^לעבוד והשגה וחכמה עצה מהם ^

 בלישו^לומוי הלימוד מאת הולך צחצא כ״כ טוב הי׳ לא הפשט ווה קו׳«ווכ
נ ואומרת שק חוגרת התורה וע״ו ורע בטוב נא׳ הש״י וליראת ^נ ז שו  ר1ע

יזל^אל» אלהי' ק׳ ויצו לאדהזר הקלה וו״& משתאות גבית גו .*שענגנין .

>•

ע״יו
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^י מלל מי׳׳. הגן p מכל ן״י!ר ת ׳שיהי> תאכל אכול תיאה שאלמדך ־ות4או . 
דכרי-ד נמצאו כמ״ש י״ת לענודתו הגפש לרענון הנפש אכילת יו

 ’ הדעת ומעץ אנל :כו׳ המגילה אח לששון׳ונא'ויאכילני לי דברך ויהי׳ יאיקלס
 ; תאכל לא זה משא״כ גיוב פשט יה' זה לומר לכד דעתך שתשים פ!;' ורע י"נ

 מפיתוי זהו כי זחוחא באלנא תתאשר פי׳ תמות מות ממנו אכלך כיוס ?' ייייט
 בזיווא מלובש ועזרו אדצ,ר והנהמ״כבג״עהי׳ בשומע הן במלמד בלי p יייחש

 מה ע׳׳ת לך אתרש זה וענין עליונה לקדושה חיכבה ע"־;׳ עשה הי׳ כי זנהודא
ת אק מראה אני אשר ככל בתוכ׳ ושכנתי מקדש לי ועשו ע״פ ל מאז" ?ע״ר  תמי

 ושכנתי. . ע״ק מקדש להיוק בית לי ועשו דהל״ל חלא ותק׳ נמשו כו׳.א;ן המשכן
 קאמר מאי וגס אותך מראה אני אשר ככל הדיוק רמו ע״ק הל׳יל בקופו גתיכס
 נאמר המשצן מלאכת ו?סון> תעשו כן הל״ל תעשו דוכן ואו ע״ק המשכן ייננית

 ויברך עשו כן כאשרצוהה׳ אותה עשו והנה המלאכה אתכל משה יייא
 עלינו כינגה ידינו ומעשה עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי וסרש״י ׳ משה איתס

 שהיא המשכן במלאכת דהנה אמנס ידיכם במעשה שכינה שחשרה רצון יהי
 ההוא לדור מטא היי איך נלאדס שכל יהמה ?וראה תשובה קדושת מלאכה

 בתכלית מצוייר כלי,כסף למלך יהי׳ אס לעשותה'דקנה בדבר אצאהיואומניי
 / אפשר שכלו בציור ויחקשהו גדול חכם לאוחז יראהו אס גדול בשכל ?דקית
 הוא שילך ויצזהו אומן שאינו למי ה?לי. המלך יראה אם משא׳כ כמוהו יעשה
 אינו כיון שזההרואה שבוודאי כמותו פשה ראיתי כזה כלי להאומן ויאמר
 שלא כיון ויעדיף יחסיר האומן וגס להאותן ליורו בספרו ויעדיף יחסיר אומן
 לו ויאמר גייר על כלי״מצוייר כא׳ קלל כלי המלך יראה לא אס כ״ש הכלי יאה

 הי׳ לא ה משרע■ פה כן והנה מקלקל הכלי שיצא אפשר להאומן ציורו !זיספר
 הראה דהקב״ה ■ במדרש ש כמי ‘כא ש1במי יכלים לגמשב! הראה לא ונס אימן

 . איל משכן לי עשת וא״ל תכלת אש ירקרקת אש ליבנה אש אדוקה אש למרע״ה
 כתבניתם' ועשה וראה איל הללו האשיות כל לי מנין רכש״ע להקלה משה
 ונשל בתורה נכתב ע"? המשכן בנין הגה כי ושש שני ותולעת וארגמן תכלת עי׳

 לעבודת גדול שכל אותנו ללמוד הוא דטההוהאלא מנפ״ממאי יי׳ל7א.ע״ג
 מה. כל עליונהעי לקדושה מרכבה איע לעשות אדם יוכל איך ית״ש הטלא
 פרקי של והשמות העליוני׳ העולמות מבנין אריז״לvר וכתבי הןהר לנו שגילה

ת י שמיצתריחדיטד ראי׳ ושל המרכבה  ר\א , עלווני׳ והמוחין גהי״מ קני
 לקדושה מרכבה עצמו יעשה מתפלל אן תורה לימד או מציה כעשותו שהחיים
ה לנשמה ורןח לרוח ו?פש לנפש נוף עליונה ^ נ  לך; פה כל כי כמ׳׳ש להקביה ו

 נליפ ז״ל כדפי׳השל״ה חשתחוה לפנץ קומה השיעור וכל פי׳ קומה וכל עד יודה
■ 7וכןי עין נק׳ האדס עין הלה ?י עי׳ רגל קחת ר;ל קחקיל יל ?ו׳ עין קקת ע'ן

;v ׳ י:;■■■;■ . - ' ׳ - ורג<, '
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• ־חלק
 ^גליז אומר אלעזר א־ומרר׳4 דורש?(ן^^״ליה שהיי להקב״ה מצאו לחרוס שה1י

י; ׳,הק(;"ה אל ט׳ מרמ״ה .חתמה •;‘כו׳ וחכ׳א שתים בת ש;תה־-ופרה בת ̂ז
 שיצא י״ר משרמ״,ה אמר מאזניה בנן> ישראל חכתי כל שמכריע הוראנס כן ר״א

 מל^ זהו כי אליעזר האחד ו^ס קה״ד מחלצך שיצא ולאי הקב״ה א*ל ̂גחלצי ^
אסוןואתי/; אצלן ואהי׳ כמ״ש לעולם קדמה התורה כמרן״ל נשמתו מחלק מורמו

 החוריז־ היתה העולס שנברא קולה שנה אלליס שהה מס יוה סעשועיס .■
 ?י ישראל של נשתותיהס הס הס התורה וקהו י״ת לפניו הקלושהשעשועי׳

i■- ר לישראל אדס וישששיסרכוא לחורה אותיות ששי׳׳רבוא יש ר״ת ישראל 
 ר״א א׳׳ח למטת כשקרצה תשא פי׳כי ישראללשקודיהס בני ראש את תשא

 ישראללסקודיה^ בני הס וכך אותיות רטא ששי׳ ר״ת רא״ש - תודה אותיות - ; י
המציין המה כי העולם כשברא צדיקיס של בנשמותיהס הקב״ה נמלך ל יזשארז׳ ־' |
סי׳במלה האלם את וייצרה״אלהי' במלאכתו המלך עס נעעים יושבי . ! ■
כערניא ועכ׳יא צליקיס סל הנכותות עס האדס את אלהיס ה׳ גמלך היצירות ’;4
שאיג כי האהבה ומהו באהבה ישראל בעמו הבוחר ובשחרית ישראל עמו אוהב יס
בעולמי יחיד כשהי׳ ה'אחד אלהיט ה׳ פי׳ אלהיט הי׳ ני׳ אלהיט ה׳ ישראל : :
משיי מסיני תורק קיבל משה במגיע ןהסי׳ זענין עצינו אלהותו מיוחל הי׳ י -
שמ?ן שלא שמא'והלל תלמידי מחמת תאמר שנא סי׳ שמאיהלל מחלקת ר״ת :

הלל כי מסיני משה קיבל זה מחלקת כא׳ מחלקת רבתה •זה מחמת צרכן <ל ;
משי' |משצןאל קמאי לקולא תמיד ב״ה מ*כ החסד מצד הוא ע"כ חשה מימין 1־ ■
i.. ; •. כ  ן1ומקומי'./ 1ב״כ מקולי עליות במס׳ למשיב ומה לחומרא תמיד הס לש ע'

f גי כולל הלל ?י סי׳ מחסד כלול מדה״ד וכן מדה״ד כלול החסד שמדת מפני ב״ה ׳ ̂
סיג מדת מצד הנשמות כל כולל וקמאי י׳7הסס מצד ישראל של נשמות ה , jl הג

י ר״ת נעשה בצלמנו אדס נעשק הרחמים מדת מצד כולם כולל ומשה !/ ) י ^ מ  נ
ן׳ חייז מצל הוא אברהם יעקב יצחק אברהם מצד בעצמם הם הסvהלל שמאי ״

כנג^?, ם הרחס מדת מצד כולל יעקב מדה״ד יצמק פחד מצל יצחק ,ר^סל. : 1-
 jj קד̂ו קדוש קדוש ואמר זא״ז אזיא וזהו׳שאוחרי׳ מלבר יעקב מלגיו חשת בזהר ־ : ; !

התליון, דא״ל הקנה בס׳ קדושה'צבאותסי׳ דעלאג״פ ה׳צבאותחכה״כ י
 פי׳ע״דשפי׳מהרמ״אע*^^׳ תיבות ושת־ס ארבע־ס בן צירוף ר״ת הוא דצנאות > .1 ■
 זי מפי ד ועי ש ע׳ ב^מה ארבע ורוחב באמה ועשרים שמונה האחת היריעה אריך • ,? !׳

 י11 והי® בתלמודו שהמציא עמוק גדול שכל לתלמידו להסביר הרוצה הרב כמו כי י /
.v ן1אךהרכא״א? ההלכה בכל המאיר אור אחכשל ניצול הוא השכל עמקות(

זיו אלא העיון השנלהעמוקהזהבתחלת לתלמידו להסביר  תסלהמעמידובסש̂י
העל'י# שערי שגפתחי׳ עד רחב ובדיבור בהרחבה ופלפוליה ודקדוקיה ההלכה

בדבור'( העמוק שכל לויגס לקןביר יוכל אז התלמיד בלב והצדק זהאמק י •1
מעפיסז י • י• .,־ ’

1!)

\
־׳־;/
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;̂  מפני ולש לי: הז/״ה צן א׳,לנד בקטר ק4וץהשצל'הפ\5ני עלשמצין 5.'1יי
 9ש יוד.של עהוא הראשונה גיצוץצקודה של שנל להשיג' נברא לשוס באפש,*־ **לא
 שעי״ו מצזאי׳ ומילוי מילוי נעשה ע"נ דנולא דחילו דהוא בזהר כמ״ש נ״ת ̂יי

גו  .. ‘שצתירהעארגי׳ נאותיותי' הוא וכן גדולה ובהרחבה התחתוני' עולתית ̂,
ה הוי; שס על לילס  ■י. ההרקב* האמיחי^שלי הדביקות שהוא שס של י׳ ששרפס ל
 חסד מדת נגד ראשון קדוש ון׳יש הראשון הקדוש הניצוץ ח'כ6 ̂י'שצ

 'ה' דת"י«ישראל מלה״ר נגד קדוש דיצחק הגבורה מדת נגד ב׳ קדוש לאנרהם
 מ*ק שהס •המילוי ומילוי לסילון ירד הפשוט הנס מן סי׳ צבאות פשוט יי''

 יוד 0אותיוח^,,הף'\מלאה הואד׳ ניפשיט העולמות יבנו שע״י ̂*יתיות
 של היריעה ארו אותיות מב׳ הס אותיות צ״ח הס דמלא ומלא המילוי ליתיות

 ע״י וו״ש באמה ד' 0ה ותחב באמה ועשרים שמונה הס כיריעה שמי' יינוה
 ל' הי? ורוחב באמה ועשרים שמונה הס כיריעה שמיס שלנוטה צבאות י׳

 מכה*נ הוא תיצות ושתיס ארבעים בן צירוף של וצבאות ה׳ ט״י י׳אמהוז״ע
 עלי פרת ק יוכף בורת ע״סצן גסהנתתרכמ״ש מושג עולמותהנגליס יינ״י

 דע'כ השעריןאורה במג״עבשס כדפי' במשנה השונות הדיעות וטעם ש ע' 1*י'
C דיין וכן אמת ה׳ משפטי וכן אמת תורש התורה ייןראת
 מיתות חייט שאר או בה״לשנהדריןדברוצח דפ&קהו־מלס אמש *■ילןדין

לג לחוב שניס מ״פ מטין7 ̂ע׳יג  י״א זכאי מחייטן ויא' מוכי[ י״נ ככ״ג ד
 ־ ול״המחייביץ מוצץ ל״ו לאולצסוף עד דייני׳ מוסיסין כוי ן מחייבי וי׳׳ב איכין ,

0 L עד אלו כנגד אלו יודע.לגין איני אומר א׳ או מחייבין ולו׳ מזכין לה׳ 
 שום לו ראו לא לאס הרמב״ם ופסק המזכין דברי המחייבין חן אחד ^ייאה

 לחובה דצרובא אע׳ג זכאי הוא הרי חייב אמרו הרנהלרין וצל מתחלה ״ת ן
 משפע נק׳ לע״צ אויה השערי ע״פ ופי׳ חייב כולם באחרו ש’כ חייב הוי !יזוד ,
j י כמ״ש. להותת אלא נכון או ישר משפע כגון לשונות משאר ולא אמת משפט ״ 
 י' ומקשי ומשמאלו מימינו עליו עומדים השמים צבא וצל צבאות ה׳ ראיתי ■נביא .

מ'| יש וצי ןצמרא  ' משמא־ליס ואלו לזכות מימינים אלו אלא לפניי ושמאל י
 _ בתחלה האמת ולידע להבין קצרות שדיעותם אדם כבני דבשלמא וקשה יייבה’

 י • רוב פ ע הדין שיתקיים ומחייבי[.גדי מזכין ומשמאילים מימינים צריך *'כ
 ׳י ‘לי וא״כלחה אחריתו דבר יייאשגת מניי שהוא וב״ש ב״ה להקב״ה אבל ''עית

 % וביש ביה הקב״ה אלא -הנכון הדין הוא צך חיכף יאמר ומשמאילי׳ 'יימיני׳
 י ̂ ע״י הדין מזברך אלא טעם 6וכ׳ .בחק עולם לכאי דינו שאץ ברחחמ לנו ף־אה

 . מ| ביתא האלפא כל כי אמת ה' משכטי נ' ע״כ וחשמאילים מייחיני׳ ;ניתשל
ומרכבו? הצבאו׳ כל כי ולהורות עליונות קזזשוזז ומרכבות צבאות הס ת׳ על
:ומרכב* הצבאו׳ וכל לזכות מיימיני' היי כיחא האלסא אמצע שהוא מ׳ עד א׳ . י ״ ־ . V י ׳ ^
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;עני נן:_.:'1,'צתרע^ ' חלק . : ■
 כמלעיי', הממוצעת ע״ימדה הדין ונגמר למונה השמאלס היו ת׳ עד מ׳ מן ;

 איניי היא הקדושה שתורתיגו לנו להורות ע״נ אמת משפט גק׳ ע״נ וע״י!יכיח
 רנינוהקל(^ התנא לנו הכתיב ע"כ ויכוח ע׳׳י נתברר הכל אלא רוקהבלינועס : .

 הדיעוא; וחלוקי והחכמיס התנאיס :שמות הגבורה מפי משרע״ה עד בקבלה
ע"' נתברר המשנה מדיני דין וכל אתת תורת שהיא לגי וללמד לימר בלמשנה

שלח כיון זכאי הוא חייב הסנהדרין כל פסקהרתב״סדבאמרו• ויכיחע״ב• ^ -
 ‘פי המשנה בלשון חכמים שנו וז״ש טעיו שכולם אפשר ויכוח הדץמ״י נתברר ■

 זי' אוסר וזה מתיר זה המשנה בלשון התגאיס ושמות חכמים ושנו מתנו למד
 דיפ"י ה״ללהיות כן אחד הוא שהקב״ה כמו הלא לך יקשה מטהדואל ווה מטמא
 ׳;I מי ו ל בעצמו הקי״ה סי׳ ובמשנתם בהם ש־חר בחך צ״ל ע״כ אלא במשנה .אחת

ושרא^ נשמתם סלק וזהו תורהם חלק שזהו התנאים שמות עם כן המשנה
 והיי! התנא חיות הוא התנא שם הקדושים ישם וכמ״ש העליונה שבמרכבה - ׳

 לי' באהבה אם מדבר הוא ענין באיזה הוי'ס־׳ שלווהשס השכל הוא ,שאומר '
יכי' ממשלה איזה או כהתקשרות בהודי'או או בניצוח או רחמנות או ביראה

 וכשלוחי המוחין עם החיות מקשר והוא ההיא ספי׳ בניקוד מנוקד הוי׳ שס
 'i ואיי' לשרשו פי•׳ אצלו' ולומד להתנא עצמו מקשר הוא ורחימו בדחילו, '׳

 אתל^ הס אתוון בהפוך תנאים כי ^בזהר ש’כמ עליונה שבמרכבה
 שמל̂' ומה לשמה בתורה העוסק כל רמ׳׳א עכ״א :ארך מיסדי והאתני* גמ״ש

 דו1די מורה דהיא תורה נק׳■ דע״כ לשתה בתורה העושק כ״ש התנא שס להזכיר
 הלכהנל שאומרים מה ההלכה פסק בענין והנה דעמאהלכה ולעבודתה׳

 אמי' אלו וב",ה ב״ש נחלקו שניי ג׳ בגמרא וכן שמעון כר הלכה או. מאיר
 ;ו דני' ואלו אלו ואמרה קול בת יצאה תינו כמו הלכה אמרו ואלו כמותינו הלנה

אמי ןלח53ל הס ב״ש דברי לכאורה וראה א״כ כב״ה והלכה חייס אלהים

י1

if

׳

 פ להסביר וגס נופך \אוסיף ז״ל חהרמא ופי׳ חייס אלהיס דברי ואלו דאלו
 י יע מכר שבי׳ הורקנס בן מריא גדול לנו דמי יקשה רה דלכא ומליצה משל ׳

 jj ביקיששיצי*' לעולשוערע״ה בואו קודם משמו הלכה אמר ישראלוהקב״ה חכמי
 1|;’הלנ אמרו ובנדה התלמוד ברוב כר׳יא הלכה רואי/לאין אנחנו והרי ^מחלציו

 וכיח׳והי׳תורתושלר״/ן י*ואיכ כוי טהרות בסדר אי ע״ש בארבעה כריא
ין, כוי טסי מחדלי דהו עללש להקשות יש וכן כמי־תו הלכה שאץ כיין לבטלה

 ומיעוגין, רמי התורה בכל דריש לר׳׳ע ישמעאל ור׳ עקיבא דר׳ בפליגתא «כ; ;
 ן ומיי בכלל לפרש רגילות ואס״ה כר״ע והלכה ופרעי כללי דריש ישמעאל ר' :

 ון ובשגועי ע״ש ׳פ״דמשנהט מ“בב התי״ט כמ״ש שגורה דרשה דהיא משום
m לבטלה יהיו, כמותו הלכה שאין התנא דברי א״ו וכי וא'כ הי משנה ס״ג

אפמחך

> ׳ר!
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ה לשמא צסי'עתא זה כל ן3מו ויהי׳ פי נמשל ף׳זיזה מ  ‘ לארעא מלכותא ד
ס^ ״ו5 מלך אצל והנה לרקיע מלטחא 1̂' די עי שלו  י

 י שריס נס לו ויש המלך נחצר שהם ענדיס ויש המלך לרצד ^זינעסחוץ
 יעצמו המלך את לשרת שירות איזה על ממונה השרים ק אתל וכל 0'ל'’

 והנה יראשהמלך הכתר שנותן ויש מיוחד מלטש מלבישו ויש מגעילו
 שלמלך טרקלין והנה המלך בפלטין נרות להדליק דהיינו אחד תינוי עול

 שמדליקין הנרות רוב והנה עשר על טרקלי^עשרVכמרז' ידיס רחב ^הקוס
 בש״ע למלך־וכמיש וחדוה ושעשוע תענוג גורס המלך לפגי בטרקלין ^ייס

'’®  א׳ייא 'סי׳רס״גפי׳לךב׳לעניןנרשבסביאוג׳בעליבתי׳או^ו׳במקו
 יש אורה דמחוסף ימה לכל הטעם המג׳יא וכי שלו מצודה על מברך ׳ן׳א
 ■ הזוכה השר גס כ’זויות,וזויותא בכל אורה להנאת יתירה ושמנזה בית ■יס

 הזוכה אך’ להמלך ושמחה שעשוע גורס ג״כ טרקלין בזויות גרות י׳ליק
 לבינה זכוכית של מחיצה יש מלך של ובשער המלך שער נגד נרות 'יליק
 - אשר המלך עבדי כל אפי׳ גהניס לחנן הזורח הזה הגדול מהא;ר א״כ זירה

 להמלך ואדוה ושעשוע תענוג חזה שמגיע כ״ש להצר חוץ ונס המלך ייצר
 בק נדרשת שהתורה מדות הי׳יג אותן והנה אורו מגודל נהכיס עבדיו *זי
iP ־■ שאינו תמ,יד ומה וכנזן אוקולא מהאם להכא חומרא פי׳שלימידין וחומר
נמצא. השית את שדויזה דין אינו כרת שענוש הסח השבת את דוחה כרת י'יגש

 ׳דולק בנר דולק שאי.נו נר כמדליק הוא בפסח נס תמיד של שבמקרא תן'מה’׳ ׳
 כמו צדדיס משני מופנה ויש א׳ הצד מופנה שוה גזירה 5די שוה גזירה ׳*ש

 האחור מועדו מה בפסח מועדו ונאמר ב^ניד מועדו נאתר גז״ש 'אתרינן
 איתו נמצא השית את דוחה בפסח האמור מועדי tאן השבת את דוחי! אעיד ,
 ע״ש נק׳\!ופנה דע'כ דולק גר נמו משל בדרך הוא הדי מופנה בו שיש ׳יוקרא ׳

 . ■לו ושוה הואיל מופנה שאינו המקרא את מזה ולומד בראשו ויוצא העוזף ר11
 שבמרכבה כשרשס למעלה וקלוש גדול אוד מוסיף הוא הרי שוה ■גוירה
 ' זב״ז האורות וכטישות התקרבות ע״י צדדים משני במופנה כ״ש ליונה

 מאביה לה גמיך אא״כ נז״ש אונש נמיר לא ע״כ וקדוש גדול אור לתעלה לד
 ■ וכן חכמה ראשית ר ש'׳ב נ׳ ר״ח <ר וכן בינה ב׳ חכמה ראשית ר׳ ר״ת רב ■'
 ,ניתן בת״ש שארז״ל באלה״ר י׳יל השכל וזה ההיקש על מש־בין אץ ארז״ל קש’
י  ,. ר1א מהן ייצא ןב״ז והקישן אבציס ב׳ ולקח מעלה של דזנמא מעין ליעה |

 ' כעצין התורה בלימוד ועשה^היקש רמזדאותיותיהתירהצק׳אבציס ע״ד
 בהיכל למעלה וקדוש גדול אור וגרס נקשן לדא לא המטרה תעשה יקשה

 ’ האור ריבוי הקנה בס׳ סי׳ וריבוי ומיעוט ריבוי צק׳ וע״כ עילס מלכו.של י׳לד
הכלל מן האס׳'ויצא בכלל שהי׳ דבר וכל צד לכל זהמתצוצץ הנדלק '*יהיר

S■ ■, י «״י ■V • דלת ■ - ■ ■ ■ ■■ r  . _ ו
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 *ין ח(א דנל הנמשל זהו והנה מדות הי״ג בפי׳ עמ״ש פו׳ לתו ויכ גבורתו ללמד ל'
 ;׳^,. ‘ובט׳זי בקדושה תורתו לימוד ע״י אעפ״ב כמותו שאיןהלכה אע״פ מורא1|^

 ן! ליי^ו ושעשועוחדוה וקדוש גדול אור גורס ינדרש׳כהן שהתורה המדות
 ;1 בנתשל הוא הרי צמוקו הלכה ‘שתהי שזכה התנא אך עליון בהיכל
̂ן tדי ששם המלך היצל שער נגד גיולות ואורות נרות להדליק שזבה  \ אלי

^ נקרא וע״כ העולמות בכל. ומתפשט והקדוש הגדול האור הולך השער ל ה
̂' בו שנחלקו דבר דהוא הדעת שיקול הדי כדא׳ האור הליכת שס מל ־  5”תצ<

ץ3 ןא575̂ וסוגיץ גאונים או אמוראי׳ או , ן ן  ׳ן ̂■עלט״ ,
כ האוי הליכת היינו  מח' ככל כמוהו שהלכה וארז״ל עמס והי בדוד גא' וע'

 א״יןי ה’ג'שניז<אלק\ב״שוב וזשארץל והבן המלכות ליזדת רמז שהוא י׳9
, ואלו הליכותהאור דעלמא סוגיין פי׳ כשתינו הלכה אמרו ו  ,אתי

 ’* י(, הכתות ב׳ סי׳ חיייס אלהי' דברי ואלו אלו ואמרה קול בת יצאה במותינו
 ‘לתע̂ל וקלוש גדול אור גרמו כו׳ ובהיקש ובגז׳׳ש נק״ו כנייל בתורה ^מסקס

 אנחנו נוכל ידו שעל לעולם מעולם האור הליכת סי׳ כנ״ה והלכה אבל
'1 אהי׳* דסליני תנאי בשאר כיש כלה הוא ית״ש הבורא ועבודת לדביקות

 ’׳ מש̂ג פא* נגדיות במס׳ בחשצש הקדוש יבינו כתב מנייהו כתד דהלכתא אעיג .
 הלכהאלאכדניןי ואין הואיל המרובין בין היחיד דברי מזכירין ולמה ׳vד

ד שאין עליו יסמוך ,היחיד דברי את ב״ד יראה שאס המרובין %י יטל ל  ל
עד לדחטרו  עלל כו׳וע׳צת^יעי״ל ובמגק כחכמה ממצו גדול שיהי׳ דברי

 הלנ|י ר״ת הארץ כל לה׳ הריעו הארי!"ל דבכתבי כר'מ הלכה לעכיא הלכה
r הוא הארץ כל לה׳ הריעו אם מנס׳ימ וקשה h מ̂״ י^דקשה לאו אס הלכה 

 !'היפי או הגנון אומרים אין ממה כר״מ הלכה או כר״מ הלכה לשון אומרים
 דבי חני גדה פירשובגמ'סוף אךעניןפי׳הלכה אוהצדוקכר״מאוכר״ש

 לו עולם הליצות שג׳ העה״ב בן שהוא לו מובטח 0יו בכל הלכות סשונה כל
 התור' כל צי סי׳ הליכת מן נגזר הזא הלכה נמצא הלצות אלא הלינות הקרי ,

 השי׳ לדביקות לבוא איך וקדושות גדולות עצית והלנותי׳הם וחצותיה
 י״א הבורא הליכהלכיבודת הס קדוש דנר א''כ תנא כהאי הוא דהלכא כיון

 ק'^1עו הס שהרי וקלישיעליון גדולים לזיות להס יש ההלכות השונים א״נ ׳'
 הלנוין משוני קצת רואי׳ אגחצו צו זס י״ת הסרא לעבודת עולס בהליכות

 נקני התורה דאין הפוסקים כמ״ש הוא הקנאי אך זו מדריגה על ׳,שאינם
חי' ב  הרי^ וז״שהארירל עליה עצמו שממית בתי 5̂א! עדוגין מתוך שלומד '

 ;כלהאיצין לה׳בשבילה׳נלהארן <שמשבר פי׳ ברזל בשבט חרועס לשון
 שלאלינך ר״ל הש״י לעבודת הליכה הוא אז ׳ פי הלכה ר״ת הוא אז רהגופגיית

התנאי' שמות חכמים וז״ששגו j והחומריות הארציות כל ' לשבר זו,צרין :
■ן האוהרין ' ׳ ־ ■ • . ■ -
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 ׳ חלק■ שיו ובמשנחס בהם שבחר בחך בי נלשוך^משנה ומתירין" שרץ11
 ׳ ,בחג״פ5כמ״ העולם כשירא הקב״ה ועמהסגמלך ?שמתם |יהסוחלק

 ' 36 הנשמות כל כלל שהם הלל שמאי עם נמלך ר״ס בצלמנו.נעשה אלם '׳ייי '
 ומה' הדברים, ק*ו פי׳ לשמה ׳בתורה העוסק קל אומר ריימאיר וז׳יש • 'יאל (
 י לעולם גאולה מביא אומרו דברבשס האומר כל כי התנא שס מצוהלהזכיר !
'f שמיי־ה סי' דרך מורה לשון תורה החור? נק׳ דע״כ לשמה בתורה העושק • 
 לשמה לימוד וענין הרבה לדברים הש״י־זוכה לדביקות' נבוא איך הדרך י \
 ■* < קטן -־ עד להלל ה״ל תלמידי' פ׳ ב:מ׳ דאיקא אהא טוב שס ?תר בס׳ י׳ש !
 מרכבה מעשת גדול דבר קטן ודבר גדול דבר הניח לא כוי ריכ״ן ׳יילם |

 ״ וסי׳כיקב״ה התורה ייתעי׳י לו מרכבה להיותו יהי׳ שהלימוד ייולה־משם
 ההואכלכיונתו בהדיבור ומשים חורה דבר האומר נמצא חד כולא |רייתא

 . הורה דבר של פנימי אור בהיות נשמתו שר מק נמצא הנשמה היא ןיה?וונה
 ורנא דאביי מהויות גס עשה ז.כאי בן יותנן ורבן להש״י חר?בה הוא והרי יא1

rp j ־ משכך מיירי . הרבה לדברי* זוכה לשמה בתורה העוסק וז״ש מרכבה 
 הפרד״ס שסי׳ וע״ד וקתני: ע״כסתיס כוי רא.תה לא עין נא׳ ןה שעל

 אלף לר׳׳עוכ״ד מצאו להקב״ה מצאו למרום חשה כשעלה אהא,לארףל }{ליש
 הראתני רבש׳יע להקב״ה משה איל אותיות כתרי עדורק ר׳ והי׳ 'מידי׳

 ושוקלין ברזל של במסרקות בשרו סורקין שהיו הראהו שכרו קראיני ימו
 והקשה במחשבת עלה כך שתוק א״ל שכרו וזן חורה ןו א״ל במקולין 'יו

 סריקת הראהו ולמה ש?רו הראיני בקש דמשרע״ה ק' חדא הקדוש ̂ידס
 חורה וו רבש״ע י״ק לו י כן אמר ומשרע״ה עונש אלא ׳ שכרו אינו זה הלא 'יי

 הלשון וחתו המחשבה על גם קשה הרי במחשבה עלה ?ך שתוק W שכרה
 לג״ע ליכנס בדינו שזכאי צדיק יש והנה תחתון ו?״ע עליון ג׳יע דיש ו?י׳ |יק

 ■יותר עליו מדקדקים sעליונר יותר למדרינה להעלותו וכשתצים חתון
 ־ כל כי אביו.תקטיוג להציל נדבות לנדור צריך שבט היאצ״ט הוא • ןזי,ע״כ

• רקעים משפט בסוד הוא חדש ן ו׳  ■ וקדוש■ גדול צדיק ר׳יעשהי׳ והנה כ
 _ להעליתו הקב״ה רצה ה׳ קדוש על ונהרג סיפו העולםועד מסיף הולך הי׳ מי1

 ,יגו א אחר שצדיק ומה המחשבה עולם שנק׳ העליון לנ׳יע מיתתו בשעת !חף
 ׳ ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין והרי מותו •. כמהשני׳אחר ןהכא׳

 , ב״ק יצאה כאפר היכף שיתעלה ?די העונשים לאותן הוצרך ע״כ קל חטא
. , . ! ר״עכו׳ אשריך ואמרה י •11

 ולאי כר״ע גדול צדיק של 1שכמ והרי שכרו הראיני קאל דמשרע׳ה
עליו . | א' לך א א" למרנג״ה להשיב יתכן ולא כי׳ עיןלאראתה נ

 שע״כ האמת שיבין,משרעיה כדי בשרו שסורקץ הראתו ע׳׳כ אקר אותקכרו
. ' ■ , v-c'■ ■ , ג הוצרך . • ■r ' י ■ , ;
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̂צני כתך?»םטוב̂" ; ■ ־חלק :̂;
ו לי י ע חינןו !וזג* נדי האלה להוש״ס י  ’’ייזי'? שגק׳«לם י השליין לנ׳

h!v • י ’ הכין.חשרע״ה לא לכאורה1
 על': ולג״נג עליון לעולם להעלותו רצוני ^מסכיר״עזהכךעלהכמחשיה•

 זוני .לשמה בתורה העוסק כל וז״ש • זה לכל צריך ע״כ המחשבה עולם 'יאק׳
 ען' ולא הרבה הדברים הם מה פירש לא ע'כ עיא״ב שכר שהוא הרבה ליכריס

 כ̂נ 6ש«0 , ביעקב זיל מהרמ״א כדפי״ לו הוא כדאי כולו העולם שכל אלא
 טלו•. העולם שכל לו והראו לשמה בתורה ועסק שכב ולא שנה י״ד גננר
 ל ' ולא הימוד׳ הר השפל עולם מכל החשוב מהו פי׳ במקום ויפגע הוא

'' לקראתו ובא המוריה הר נעקר אלא המוריה להר היא ללכת להטריחו  לה̂י
 נ' השמש הוא הגלגלים' עולם מכל והחשוב לו הוא כדי השפל העולם שכל

̂' שכל להראות שם שילין כדי בעונתה שלא פתאום חמה לו שקעה השמש פי
 להראות ב ויורדים עולים אלהים מלאכי והנה לו הוא כדי הגלגלים .

 העולמות כל שכולל כילו העולם כל ולז״א • לו הוא כדי המלאכים עולם
̂^ יאמין לא בקדושיו הן ע״פ נזהר כדפי׳ לשמרו עליו נצב ה׳ והנח אלא  ובמל

 דילי׳לאי^ יבותא3ח ומסגיאות רחמיןלי' ישיםתהלהכבראדאנאואמא
דהן הנ״ל משל ע״ד פי׳ לי׳ נטרי! גיסיןהו אנהו׳ אלא דלהון במשריין לי׳

׳הדיזל'ע יוצא - פועל הוא דיאמץ י׳ בלא יאמן לא בקדושיו דהל״להן
 י לא יאמין בצדיקי׳לא סי' בקדושיו הן לה״ק ׳ פי ע'כ תהלה ץבסלאפיס-ישיס

 לי* אלא אחרים תלאניס מבעיא ולא לשמרו מלאך לשוס נאמנות ,הקל׳ה ,,
\ אפ״ה ע״י ממנו שפע להם שיש חצותיו ע״י שנבראו הצדיק של ובמלאכפו \ 

 ובעצמים^ בכבודו הקב״ה אלא הצדיק בשמירת גהסתהלהולאיאמינס
 במשל שיש הנ״למשנידיעות לשמרו:ץנג״פ עליו נצב ה׳ והנה ביעקב כנזכר

 המאג שהואגמעין נחל נק׳ ת״ח פי׳ אלהיס הולכים הנחלים כל ע״פ .י״ל
 ל כשר און מותר האומר זה חכם פי׳ רמז פ״ל וה״פ פוסק שאינו וכנהר

 חוץ כו׳ כשירים לשמן שלא שנזבחו .הזבחים כל כענין התורה חן ‘ראי
 ̂ והאומר ע״ש כאשם כחטאת שג׳ האשם אף רא״א הוא חטאת שני החטאת

 וי במילואו ת״ו אינו פי׳ מלא אננו והים מורה וזה התורה מן ראי׳ ג״כ מביא
 \'לכ מביא א׳ שכל ללכת שבים הס שס הולכים שהנהלים מקום אל -כי

 מניבי' כמו פי׳ עיעים הדברים כל ח״ו וכי דבריו ומעמיד התורה מן ראי׳
 ח*' שלמה יאמר כן תורה דברי גם וכייחיו ה׳בדבריכס הוגעחס בטילים

 עליו האורות את לראות עין תשבע לא כי אלא כזה דבר לדבר איש יוכל
 ג השדה הדיעומכו'ולא.פמלאאזןמשמוע עליוןע״ימ׳ בעולם שיש
 במדותחג״ת עלמן שורש להם יש הדיעות ב׳ בתורה כי', יעות הד שני
י הךנוח• - ״ ■ י - - ־־•



'׳יגוני מוב עם גתוו1':;הרקז-
 סיהי׳ר״תמס?שה\א שהי׳הוא׳ י• מה האמת מתכרר וההכרעה הויכוח

 כל ן1מ שיעשה הו,א שנעשה ומה מסיני כתקילו שניהם הלל שמאי המלקת’
 ' גפכהילימין•' שעשיעיסלמי ילל אם אפדיס לי יקיר זהכן השמש תחת מלש
 ואלו.לעבדי^.<חכרנו ה' לאו לעכדיס מינו ע״צ : נמכור האס עוזרכו' יאץ

 וקרובי- יגאלגו לולו בן או דודו נראו לעקר'משפחת הנמכר אעס״כ :החרשתי
 , - נ״ש נשאית אתה הן פסו אס קוראיו' לכל: ה' קרוב נותרת אתה הן אפסו אס

 ולשפחות לעבדים ‘ שס והתחכיקס קללות ף,הציח ס3בתוךתך ®כתבתי
 י כתוב והרי זולחן אדוניס בלעינו כמ״ש אגחגו גגגדים ואעפ״כ קונה ואין

 יש־ עמך אדוניו מעס אליך ינצל אשר אדוניו אל עבד הסניך לא כתורתך
 י'ומנוסי,1ען ה׳ כמ״ש אליך היוס אנחגהנסים והרי תוננו לא לו בטוב כקרנך

 הנה השורר השר הצר לאלון תסגירפו לא כבודך כסא מפצי לעזרה אמם אליך
 אדמתינו ואת אותנו קנה כמ״ש נאמר כבודך כסא ולפני לפניו עומדים אנחנו
 ‘ אביהם שולחן מעל שגלו לבנים אבינראוי שולחן אנה לך עבדים ונהיה כלחם

 ,* ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה • ודאיה׳הצליקמהנתאונןכו׳ אעס״כ
 אחריש לבילא לי טעיקירותלביהומה יוצאי פי׳׳עלבניי מעימעיאוסילה

 בשפר, עליון בעולם שפדנן ב הזתוקעין’דכמושבע נפשי שמעה שפר קול פי
 ועתה ושלוח השכס צביאי׳ היו לפנים נפשי שמעה זה'השופר וקול יתקע גדול

 די לא נקרא שבר על שבר מלחמה תרועת נפשי שמעת שופר קול נא׳ לא,נשאר
 ׳’הגזיה אלא שירך כיס גמל כי כו׳ אעידך מה כמ״ש בהמ״ק חורבן בשבר לנו

 אקאדס יריעות רגע כי אהלי שידדו פתאום הארן כל שודדה כי ועניות רעות
 ונפרע נפנו אישתחת הקדושה.שהיה לפנים,׳בארץ נמו ועושרו בחייו פעוח
 גדול שופר שופריולא נסאשמעהקגל מתיאראה עד וימים נהרות הולני

 נס אראה :בציידכו׳ תמלוך מתי בקדושה אומה חתי עד או לבוא שלעתיד
 וגם שופרשלע״ל קול אשמעה אומתי נו׳ תראו הריםpנ כנשוא אדמה אימתי

 ושופר ט׳ .בחצוצרות ותקעתם כו׳ שמחתכם כמ״שוגי^ם חצוצרות של קול
 יבנה מתי משיח יבוא מחי ה׳ המלך לפני הריעו- וקול,שופר בחצוצרות צמ״ש

 נשמע מת' תמה״ש לפנים מחיצה הקב״ה מפי חדשה תורת נשמע מתי בהמ״ק
 נס אוז-אה מתי עד או : נו׳־ אשור בארץ■ האובדים יבואו מתי משיח של ?ופר
 עלינו. עברו ים גלי אנחנו וכן ים לעמקי ל&הש לרוח בספינת 4י5שפור! הוא
 הרי שגק׳ או׳׳ה הס תראו הריס נס כנשוא תבל יושבי כל יקוויס מתי : כו'

 על רגליכס יתנגפו ובערס יחשיך בערס כבוד אלתיכס לה׳ תנו כמ״ש נגיף
 השלכת רודפיהם ואת י^צע״ש במשמקי לטורדם הנס ויפרוש נשף הרי

 , האובדים יבואו שעי׳׳ז תשמעו שופר וכתקוע עזים בתים 'אבן נמו במצולות
ראיתי" אורם ■ואין השמים ואל וכוהו תוהו והנה הארן את ראיתי אשור בארץ
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'  פי׳ האדם 1אי והנה הגבעותההיןללוראיתי וכל רמגשיס והנה ההרים '
•העליון בעילם ה5 בשיפר גשתיקעץ יחפזין מלאכיס *•".יחרדכמו ל̂■־' שלח '

■ להיית שחל במקלךיובמעותיךביו״הכ אצלי שתבוא עלייך גיזמי גמליאל 1,ר.ב יי
: 'Vfתעותועשוהבחתל׳יוס. ̂£י}הין יום שלנגי׳ ט שהקרי לב״ח סשצו{ךמצפ״ל
* מיניקא ■ והביא. והלף ללק מעית־לקריצג ויןמץ שיתיירא כדי קרקעיפיו מ_ל’̂ ׳

 ̂ מנריזיו אנחנו כן לשקרא r מוניקא ג"נ לו ינחנו עוד ללוח אח"כ ורצה דישקרא ’
■ ייג.׳ לט לו שלח הרמז ווהן ? יביוה ה .בר לשלם לכסף ל״הביא יום ל' גשיסר

 שתבוא • קו׳ גוזרני טובים קקדיס מקד הניקל גמליאל העולמות כל של ־
י , ® לקדס^׳^רי? והצןיציס החוחיס והתסעיגיס השטן מיד עצמך להציל לךr י
 ושמא ׳■בידך הקשף ולרש נמ״ש שיאי ובזמן שהם*מעש"ט ומעות^ ובמקלות , -
 שפע ולקחו אזרו באמת או מעקה של צורה עליו שבש המקוסקסף אל .ועלית ’ .

 תש*לך אקר ומל ובשכר ביין ובצאן בבקר הכשף יגתת כמ״ש רב ועושר היל ,ג ’
י פי׳ אדוני אל הכסף הס קי מאדוני נקחד לא אומדים כאשד אבל נפשך ■־ .  עי

 ואדמתיצו יחינו גוי אס בלתי לוני א לפני נשאר לא לקצותיו כוסף אין רמז
 גוייחינו קלק• לנו נשאר ולא אדמתינו מעל ונקרתקנו מארליט גלינו ועכשיו

 בלחם אדמתינו ואת אותנו קנה ונאמר מזבח ע״^ צי,ואריניכ־צחק נפשיט ‘
 אותיויז. שהסהכ״ב מוציטאדשקדא לוקחים כסף להם שאין רואים■ וכאשר
נ קדרך הוידוי ואוקריס בקולן ופגמו מלך של מטבע שהם התירה  אשמנו א'
 להס {ותנים יללות לחזור זקשחצים ,דשקרא מונסא הסרעון כו׳^הו בגלנו

 אדמחינו יוקי כי׳ בלה בושנו עס מכל אשמנו של א"ב שהם דשקרא מוניעא ג׳יכ
 עליך תשים שים מלך עלי אשימה ואמרת תבוא כי תעינוי כי׳ רבות צחת ט׳ ,׳

 ולוד מלכינו תהיה שאתה רוצים זאנקנו מלך עליך אחיך,תשים מקרב מלך
 של בחיילות מרון כבני לפניך עוקרים עולם באי כל בר״ה שהיים כמו עבדך '

 i הרשעה איןאנחטרוציסקמלטח נכרי איש עליך לתת W לא דוד ,בית ׳
)( כסא מעין להקלה יש כסאות ע׳ כי ממלכתו כסא על קשבתו והיה זחבילותיהם ׳. ;

 י מלכותו ותנשא והסקסאוע״כ בארצם הם שישראל ע׳י שבעולם מלפיות •'
 ׳ הבן ויהי׳ ט׳ עליובאמת*קי־חהיץלאיששתינשים זיטןב*סדכסאךותשב י־

 ון אבל וחלקות כהונה שנים סי לו לתח יכיר ישראל בכורי בני רמז הבכור
 1 אמל שילחה ובקשעכם נמכרת׳ בעונתיכם הן אמכם כריתית ספר איזה כאאש

 !] גותרין מתונות דיני כי מפני ימיסדר״ה^ם פ׳ אלו אהובה קני הבכיר ואנחנו ,
 P וביום לזכות ביוס ט גומרין נפשות דיני לחיבה בין לזכות ?ק ביוס ט

 ל בר*ה ועתה יויהק עז שתלויץ הרחמן אב לנו עו^ה מזה ןיותר לחובה שלאחרע ;
 P וא?חט כו׳♦ ימות מי יחיה מי יעשר מי יעט מי נפשית ודיני המונות דיני לנו יש . .
א לפני מוקדי( • ,!(;וגמילות צדקה זקיות לנו טש עענות לנו היש ומשפט דין מ
י' . ססדיס \־ ■ / , י ׳ ״ •י■ ;
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̂^ שבודתי{ וכמו :יושדים  'נוטע באיזה צגצמייו. ן5לז3נ כן אתיחיז בשבע עדיה
 , עבירותו עברנו מקום באיזה יוס באיזה בחלש בכמה חלש באיזה ןזנה ?איזה

 אב. בזכוח׳כין מצווניםפוהסין העלים מרי ועוזבירוחסאסכמ^או לי?זולה
 אעפ״כפשחלנולזכוחהא^ מטוניס המסצויניס לברי לרחמןאע״עשנאצאו

 גצב היהאלש?אויב ;?ח״קישנ' בחרבן לחובאכמו /'ושואלאשבלדיפתח
 אבל אפשר אי זין שצב׳׳ל מופלא על מולקין ואין כצר. היו התייחילס אלו יחינו

 ■׳' הלסאשהרי כסוכבים זומתין העלים המסעינים לברי יזשתע ליושצישלא
;•ולש ביוהיכ הס® מליצח כמו זכות עליו ללמל לו ׳יש העליס מן אחל למר , 
 נששיגערש׳בשטןהוו*סאיאיךעל3 ועללאיענה של אואו משתקין יזוכה

 צבראאלם להיכן זרעיוחיו ולס לחו נפשות ליני צליגי,.ממונות לעליסשלא
 המקיים וצל מלא עולם 7אב כאלו מישראל אתת נפש המאבל שצל ללמל חילי’

̂א עולם קייס מישראלכאלז יתשאאת  בעד אחד רחמים גבקשה ע״כ מי
 למחר דיט את מעצירין לאו ואס זכותפסחהו לו מצאו אם הוא והלק חבירו

 על עותל נמשנידאחל שגינו ׳ו ת הלין .לנגמר אס ואף בר״ה בלינני יצןלצו
 ' מניף הלה זכות ללחלעליו לי יש אחד אמד • כוי בילו והסולרין ?תחב״ד
ן עצמיזכותכו׳ על ללמד לי יש אומר ואפי' ומעמידו ר״צ והסוס ?סולדין  י

 ודרי{0כ ויניפו יושר מליצי שיצאו וצבקשה עצחינו ועל חצירינו של זכות ניזפש
 ומצות וערבית «חרית כא'ק״ש זכות לגי אין ואפי׳ ציצית של ?יאהעלית

 ישראל מ^וד צלול זכות להם יש שישראל נ״ש שלמצוה וטלית והצזולרין ̂'צית
 אס מבלעליך אתר אלוה לנו אין שמיס מלכות עול וחבלת מאמין צך אשר ?מך

 הסליחות בצזוף . זאת יחקר אלהיס הלא כו׳ כפינו ונפרוש אלהיט שם ??חנו
 - והישרים והתמימים והאסיליס שצליקים לכל שענה מי אומדים ^התחינות

 . ולא צדיקים לא אנו אין אנחנו כי׳וסידוש יענינו לעצי לעני רחמנא יענינו 'יא
. ; • ענינא לכא לתבייי עצינא לעני דעני רחמנא אלא ישרים ולא ^סילים

 למקוננות וקר&ו הקודמות השנים מהפרש פי׳ אמרהיהיתביננו ̂ ך|
 נהי עלינו ותשנה ותמהרנה ותבואנה שלחו החכמות ואל ותבאוצה ,
 משכיגתא מציון נשמע נהי קיל צי יניס יזלו ועפעפינו דמעה עצינו !ורלצה

 ארן עזבנו &י' ארן עזבנו צי מאל בושט שודלט הך ציון לאתקריאת יישא
 משכניתי^^ השליכו כי תמיד אותה לורש אלהיט ה׳ ארןאשר חפן ארן ולישה’

והמלאכי© שאלותינו השתיס,ש*עלי צגלשער אנחנו ואין ובהמ״ק ירושלים
 ומן השעיס ומן ה2ומן,סתקיי השיפר חן תטצאיס יישר מליצי אכירחמים

 שברים תקיעה תדיעה׳תקיעהומן שצרים תקיעה. ומן התקיעה ומן יעה
 כתיש אותם יעלה ומי לעלות יוכלו ולא שישארו אפשר' תקיעה תרועה זיעה
הקול את ע*'יוליך השמים תפלתו יעופף. מה פי׳ע״י השמים עוף

■ " - האלם ׳
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 : t!יר5 הכנס־יים ̂ וכעל ע״ו הקול יוליך פה ועיי יקול ל.^גליךאת צריך האדם
 י &נק׳.מפ"לז ורחימו זהילו ואקנה. יראה שהוא עה בה׳היל הכנ&יס ענ׳׳א

 הנני:א.? לוליהן ביל״ו יהי׳ לקר כשיגגל יהי׳ הילופיס הכגפייס ובעל ח*ש וגלפין
 'הנביאז״ל;אימהי '#ליהו־ קשריגגי׳, השופר מ׳ נ״ק שיוצא האופן הבלאך

 איימתי^נשב^ל ומזבח יבצהבהת״ק אימתי יבואמאיחנו אימהי לבשרינו הבוא
 מסטינים.,) יש כי ההבונט. או אביהם שלחן . מעל שגלו לבנים אוי אבינו שלחן

 ז יום־ הוא קי^^ ןיהי כמ״ק חיים לכלעינו פליט יקיפו ובנפש הכסא הסוכייס
 .! לרגי® השסןצס גס ויבוא ה׳ על צלתיצב הלין בעצי הס /אלהיס בני ויטאו ר״ה

 טסע ע§רים ישראל,והנה וירא נאמר ־במצריס אז והנה השתלה לפרוש לילית
 עם אחרינו השוגא׳הגגלנוסע השטן ועשה ה׳ אל ישראל בני ויצעקו אמדיהס
 ■•̂ר מה ונשאל הצנול כסא לפגי נתנפל תשתקו לחה חייס לכלעינו חיילותיו

 I שג אחרונה שעה שאז ערב לעת יוה״כ ערב ובכיה חרלה יש ע״כ בסופעוכי
 ניהי בכל השטן גא ע׳'כ לאיסטוני רשוהא ליה לית וביוה״כ השובה. ימי משרת
 כן לעשות וראוי וטף ונשים אנשים טכיס ע״כ חזי ומזלם אדם כל על לקטרג

 וחעש״טכעהןז בתשובה מחק שעה יפה דארז״ל השובה ימי העשרת שעה בכל
.התח-ייז בר״ה והנה־היום ■ מעשי׳ת ושעה שעה כל וק״ו כ״ש עה״ב חיי יוכל

 י ליוצריגו רוח נחת לעשות מזל ושעת הטובה השעה אותה עתה יהי׳ הנה משיית ,
 היוש^וי המלך לפני כבודו כסא לפני לעמול שזכינו על שמחה של בכיה ולבכות

 שמח^'ז להקב״ה ולשמח באמת עליו וישב כסאו בחסד ויכון ונשא רם כסא על
 ז הש^ הסא מלכינו אבינו נעורר ועי״ז הלעיס b מעלינו ופי״זיומתקו גדולה
 י למ^ כמרז״ל בשופר יתדותיט תמכנו לפניך רצון ועת רחתיס שעת כזאת

̂! עציכס שתמליכוני חלכיות ושופרות זכרונות מלכיות בר״ה אומרים י  '<זכרוני
 יל ניי' הכוונת יודעים אנחנו אין בשופר וביוה לטובה לפני זכרוניכס שיעלה

 יו אל שלך אח עשה תקיף שלגו את עשינו שד ינצוהיך לקיים לכוין תס0
ג׳ תקוני שערי לנו לפתיח אתרעא מיקש לשון תרועה נקראים מ״כ בדין ממנו

 ז •וסעג' ע״כ קדטוניס מסננים אלו שנים של פרנסות מקושי התבוננו יאמר או
(i הי̂ז בשנים היה זה פרנסה הב צווחין ןהר3 דאמר אע״ג בו׳ נהי דייקא מליט ׳
ו; להמז' ייס לעבדו א״א פרנסה מניעות שע׳יי עתה משא״כ כשופי היה בפרנסה ,

 י‘ ואמותיני אביכם עבור החפללו רבן בית של תנוקות ע"כ הורה לרןלמוד בניט
זי i J ולמע״שט לחוסה לחורה שזוט^גדלכס ;■ ■ . ״ ■

י ׳«גיי' הנפש היא'ושרהאת קדישא רסילא סבא אברהם את יעורר מ
 ה'^ל ,הס1ער לימוד י ע השכינה ננסי תחת להכניכם עעו אשר נגרים ו

בגיכתוניו #ניו לוקחי! שיהיו יראה ועתה ועט^ןאלהות
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̂ז עע״ז של פסול וספר ולשון כתב עחהם ללמוד השכינה ̂ו  הבליפי לט̂מ
 שהיופיתחין הצדיקים באותן בתלגנינו מות עלה כי חטא שאין'בו הבל ?ני

 העליונים עולמוק . היכלוק של ב()רמנותינו בא בתפלתם תרקיע ?[ת
 מבתי מרחובות בחורים תרונה בחוץ חכמתו^היה אשר מחוץ ^ייתקולל

 כנט־טים בינינו אשר ההלכות את שהיוימרחיבין מקום מדרשות ״^ת^ובתי ,
 יהיו עדי דמעות אוריד היכל תבנית מחוטבות כוויות ^ו'בנותינו ̂ן;ידליס

 היש^תורה ואשאל ההר בהר ואהרן ■משה אצלייך שמ שגי ןברות4ויגיע^ אל
- ■ ■ ,'■ : ליך גווי נשרפו בכן חדשה ל׳■

 רתמן אתה כי מתפלל הקב״ה .כמח״ל בניך עד7 התפלל.אתה ^
y ונא' מעשיו בכל, וחסיד דרכיו בכל צדיקה׳ זאתה,צלקכמ"ש
 אלף מני אחד מליץ להיות צריך לאו ואס טוב הרי מלין מלאך יי^&ליו

, ■ :בינה חכמה אלף שנק׳ עולם מן אלף מני, אחד שהוא הקב״ה ן, ■
 • נלמוד בניך הם באמת אבל הוה העם את הריתי האנכי משרע״ה

 י ממנו גדולבמעש״ט לנו צדקכימי גואל שלנו מבשר ממשרע״ה
 הירדן,לבוא את לעמר נפשו כשנכספה התחנן י.ד מוטות עליו עפ״ככשבא

 - ואמר הכבוד כסא לפגי בפתח כעיני ידיו את ופשט ישראל לטובת ישראל ירן
 יהוך כי ידינו מוטח כמ״ש חנם ומתנת צדקה לי חן זכות שוס בי אין :ש׳ע

 אנומהחסדינו מה ונאמר מטה כי בידינו קחה בו והחזקת ידו ייזיךומטה
 ‘ עני מנחת אפי׳ ׳לנו אין ונאמר הכבוד כסא לפני ידינו נפשוט ^צדקותינו

f רחמיך יקדמונו מהר ריקניות בידים כא׳ ג״ח ולא צדקה ולא תורה לא בנו 
̂ית מאד דלונו  * שמך למען עמנו עשה צדקה מעשים בנו אין כי ידענו א

 הקריב כאלו עולה בתורת העוסק כלי כי ויקרא ס׳ תינוק עס צפיהחין
 אמר אינון:ונאשה היכן כהניםכהני ממלכת כולם ישראל ועתה נמצא ילה

 בע^ב בניה את ציון גם.ילדה חלה כי שיקויים והרונך עצבונך ארבה יבה
 ̂ שנחרב המקדש מבית דייקא אל חבית פי׳ אל מבית ויסעו כמ׳יש בנים '1'

 רחל ותלד רב מהלך ריבוי כביר לשון פרש״י אמרתה לבוא ארץ כברת עול 'י
 יי ילדה גם כי,חלה שיקויים בלדתה ותקש לילד רצונה רחל בד"מ שנק׳ !כינה

 ביוס זמ\ריענך,ה׳ שבח קולות ע׳ נגד עישנה היו בבל בגלית כי בניה את יין
 קולו׳ מאות כמה נשמע ברמה קול ה׳ אמר כה ועתין זכר והמליטה ואח״כ ה‘
 ׳ ̂על העליונים כל מבכה אלא יןבכהלאקאמרבוכה יבכיחחרוריס,רחל‘

?ה׳  ■ ציונה שאונם : לתתא •ומע*א מתתאלעילא שאוג ישאג ממרום .'
 י גלול ושבר מצפין מביא אנכי רעה כי תעימודו אל העיזו התפלות שם זלוח

י בסבך באיל מסובכו ישראל על ממליצתו ארי׳ שנק׳ מיכאל נסתלק אריה
̂ייר*.' והיחר וורוד דיי וווי דיוויזד ’ וייראו' וויריוד רד.יא ידווח rריי״ "וי\1

*

צרה עת והיתת עמך בני על העומד מיכאל' יעמוד ההיא כמ״שובעת דניו
אשר
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 הנמצא עאךכל ימלס ההיא נכמת ההיא עת עד גו' מהיות לא;היית ר1א: .
 ׳" ע"נ ונחמיה צרה עת יהי׳ מיכאל דיעמול משוס לרש״י וקשה ;גשפר

 ' וי•7ג אומה אאנל האיך ויאמר צעצמו דן הקב״ה שיראה כאילה ישתתק
 ־ קווי של-מעלהוקעגוריאבת״ח פמליא ב צרה עת ישראל'היתה בשביל
 •׳ יחליפ^ והי׳האמירן־שלא היוס היהאמרת נאמיאת הלא ישתוק למה דבזוזי
 •'■ 6ה&י’אחר באלוה להחליצו הוקיניס כשרצו יחזקאל בימי כמו אחרת

 / ילתצל 5אחר< כאואה, להחליפנו ’ כןילמהירצה עלינה אתלך חזקה ביד
 ־־‘י ot\־ ארה לבץ קדושות מיצי בכל הקדושים ישראל שבין ההפרש

f"א' זכיותיו לו ללחוש בעל.דין כיד שהרשות המנהג משתתק זהשניגור •״ 
 ,ני(י' ברורותמשוצות חירות תלמוד ברורת תפלות לו אשר;לחוש הזכיות
 i הם'| קול 'עקג קול* הקול מן כא׳ זכות לנו אין וברורות זכית צדקות

 : והאם גדולה בכיה בכו השב״ר חטא, ט שאין הבל בן1 ב'ח של מתנוקית
 ג' שאיני ואע״פ * ולמעש״ט לשורה דלכס המג נאמותיכצז אביכם בעד

 הטוב שאני אומר איני כי אחרים על כ״ש עצמי פל להתפלל
 1׳ בא®׳ כשמשפשפ'ס כחדק צמשל טוב איש בצדק יקרא מי אין הטוב ואפי׳ מ״ו

 (י“נא® יהיו שלא ות״ח השיבות בעלי וזקיניס שבנס הטובים בעד רחמים בקשו _
 ו1 ח"' יעדרו ולא יענו שלא רבים חתפרנסיס מהם אשר ועילי* הדור *ין ג ’■

 f1 י יצחק את א״א כמו אפשר,שמוליכו כ“לבה האלה בימים בציו ‘חזלין אב
 H נ' בניכס בעד והתפללו גצולה תשובה עשו ע׳׳כ בעוט נתפס שיהי׳ לעקידה

 אע״פ! לתעותיכס צ׳׳ש חטא בו אין פיכם הבל צי עליכם לש״ץ'שיחוס
 J לה טזר עשו כן הצדדים מכל לו לעזור הטס צריכים אעם*כ גבור תה במלח
 ׳ שופרבנסא בחדש תקעו ומיס מצפין וממערב ממזרח הצדדים מכל

 יו מיז כשאז הוא ליבא^ חק ני עדה הרמוזה קדישא ושכינתא הלבנה מתכסית
 החל׳מקי טתהבילות כ' יעקב משפ'ויסוריןלןוהי הו^ ישין! מזוני׳בשביל סק

 יו י כימיו צחרב כאלו בימיו כהמ^׳ק צבנה שלא חי כל ישראל ואח״ע אויה שרי
 אנחנו וכן ב־״הומה״צ במרירות היו איך בהמיק בשנהשנתרג

שכציה בהמ״קבימינו  M אדסבעי״צלעת והו^ויררותגדוללכל .ע׳׳כי
 שעהאחרונה; שהוא מפני גדול בכת אחד כל על לקעדג השען בה או ני

 «,שמי התורה נתודהיונפייס ע״כ לאיסעוני רשותא ‘לי לית דביוה״כ עשי״ת
ן ולא בבית התורה הקב׳יה פתח כ‘ע צי ירוחם ועוזב מודה כי בה  ג'

{בני ברכנו לא ברצות כמה גתודה ברכה לשון 3 הוא וב׳ ארור לשין שהוא
ה כי שבשמים אבינו וגזלנו י מ  צל מועלוגוולע״כ מעה׳ובלאברצה הנ

 I גי לשון הוא בראשית תאיץ ואת השתים את אלה'ס ברא בראשית התורה
 שי עמו שיש גז׳*ד ת׳׳ו לך יש אם עולם הוא שמיס(ארץ העולם מלך שעקרו

ו׳ בסלע קשר מציו במשנה • נדרו לו שהת'ר לך.כמרו׳׳ל אגחנוימתוךין
■ בין■ . . י - ■ “
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I השעיר י;יף שלא ?דגיו:<;;C׳tf•. ייהיר^ג^״^דאל הלשו! א©.הלמן יד« וגא 
 r י J, למי P ועצבוח חשך3 אגחגו הנה הלכלן אם ספק שיש עתה הנה

 • ׳ז ; להקי© אהקימויבקשו עד פתץין מענני פרנסתו או גניו או ראשו ׳והדק’
‘: • ד; י ■ '■י. : הרחתיס מן עצמן לא:מנעו ואעפ׳יכ צואריהס על מונחת חדה י

: היינו׳^: אס אף מעה כי בידינו קחה והסזקתמ ידו ומעה אחיך ■מון ;■
^ ומתולה שב אני ועתה שס הוא באשר האדס את דן אתה כי טצאט הלא :

, ' • אוסיף לא פעלתי און אס ■
y% ולא בו עמלת לא אשך הקיקיון על חסת אחה ליונה אמרת אתה .
. למה על אחוס לא ואני אבל לולה ובין היה לילה גדלתו*שבק )'

 ■ ' י ' בק ידע לא אשר אדם רמא זעשרה משתיים קרבה בה אשר הגדולה ׳עיר̂ 
. ם כאל דע־ת בנו שיש עלינו ותרחם חסום לא למה רבה ובהמה לשמאלו 'עיני

 זמני כמה חלפו ועתה צדקה לו ויחשביה ב״ה והאמין אבינו באברהם מר1*
 ׳ ובשביעי' יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה ני כתיב ♦ מאמינים ואנחנו ינאולה ^

 כלו לעבדים נמכרנו אם אנחנו ואף מדבר הכתוב בגניבתו ב״ד ובמניוהו
 \ יאמר אמור ואס כו׳ אשה לו ית: אדוניו ואם לחירות יצאנו ולא שמיטץ .!מה

 , ^ בנו משלו 0ונש' לגו נתן הס״ס כן והגה 5 אשתי ואת אדוני את אהבתי ^עבד
 האחר אשת וקרבה אגשים ינצו כי וכמ״ש שו״ל הוצאת בחטא הרשע? %'לית

. י חץ אשתי ואת אדולי את אהבתי אומרים אנחנו האס כוי במבושיו יקה1?ח1
י אנחנו בישא השפחה ואת הזה הצורר הצר את אוהבים אנהנו

 גפשף ובכל לבבך בכל אלהין ̂ר את ואהבת כמיש אותך אוהבים
- י ■ ■ י ׳ S מאודך ובכל ’ ‘

ךן  .־ ■ אייו בתיקוני' לאיתא דמעה ענינו ותורדט כו׳ וקראו התבוננו ה׳ אמר י(י
 המננן ניגן ויהי נדא׳ תהפתחיןאלאבנגונא ללא הכלקדנגונא

 V. והגה ויראהו ותפתח בליא בדמעה אלא יתהיכלאדדמעהדלאמתפתחא15'י
 •' דלא עד נוהר כמ״ט להקב״ה מחצה הוא בדמעה ותפלה עליו ותחמול בוכה שינזר
, ■ וקרא לך לירמיה קב״ה דא״ל בהמ״ק בחורבן כתו והגה נשפוותיה למרחש ]יכיל

 ’ לחעיא ראוי לול הי׳ לא כמרו״ל גלמוד אנחנו כן לבכות היודעים ומשה תלאבות
 • חעא לזד. האומר כל שארו״צ פ”אע דוד כמו והנה כו׳ יחיד יחעא שאס י)לא !

ס אפר אתר יום וככל שנה כ״ב התענה אעפ״כ כוי ועה1י לי  > ׳ : ,כיי אכלתי נ
 ׳ ■ היום הכבוד כפא לפני העוברים ואנחנו מסכתי בבכי ושקויי דמעות יכוס
 ולשוב לבכיח דוד מאדונינו נלמוד דוד בית של כחיילות שארז״ל מרון לבני

 .וע־ה,אהרן ?#(דברש־־סרכים דור העגל מעושי יעצולו רבים וכן מחטאם
̂שיב  שחזרו עד ובכה וצעק ישראל מחנה וסיבב בברזל ידו קשר מהעין רבים לי
כן במדרש נמ״ש עתו ובכו בתשובה ?ילק ו אתרנוןא מקיש נהית אנחנו נו'

n. ׳ , 'י■ * ׳ - , ■ • י ■ p n . ■:•'י
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 צלאי-ואטניי בגדלות כשלו ילדיהן בשלו רחמניות נשים מחסאינ^לו לשוב ^
- : ועריה ערוס ואת נו׳ דולים מת והנהמתך ואר&ך פליך-־; .

j H D  ■ i יצי'| הכלא אשא נק׳ השכינה כי כלל ישנה איכה
השכינהעיי בדל ישבה‘ה' איף וז״ש חוורא לאשא לחברא / . ' ' י

\

l i

 ,י ^ילה . ■ תבכה נכה יהו עם דודה עס ביחול הי׳ שלא אחרונה ה׳ '^^לול
ונשי?! ונשיכה אליך צ׳ השיבנו לבסוף על היום חבור בלי כלילה שנשארה י
■ י'״ "יי. , י , • יכפר והשי׳ והבן כקדם ימינו חלש .

‘יי נמשך האור יתרון כי והעני! בוקר ויהי ערב ויהי
שלני קשיות אלונים הנה ׳ : ודפח״ח וכי׳ החשך

ס אס בכעס -מלינו  כמרי יקרבינו •מי א״כ ח״ובכעש עלינו תהיה אתה נ
 &ל ה' לבר ומדרשו המחנה אל ושב פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר ע״ת

נ'^ שמחת איה יקרבס סי א״כ בכעס ואתה בכעס אני א״ל המחנה אל שישוב •
מא̂י נמה ישיניס אנחנו ואיך בעינינו שינה ראינו לא נוי ארשבי׳ג השואבה '
ול״ תורת לא בנו אין נחוח ריח אשה עני במנחת כו׳:נאמר ישיניס עורו שנים י

 השנייה בלערינו הלא דופק בפתח כעני ריקניות בידים אלא ג״ח ולא צדקה -י
מרא׳£' קלני אומרת הלשון מה שכינה מצטער שאדם בזמן אר״מ מצטערת

 ■ :צדיקים של דמם על ק״ו רשעי& של למם על מצטער המקום אסכן ־
ט ״ ש ע ב ה  תענוג ■ עי־י כו׳ בת ש׳ ר״ל השבת את המענג כל זלה״ה מ

' ש׳ הג׳ אכהן ג׳ אל וקשרה בת הל במלכו' שיש שכר« ׳
 והעני! משולש ש׳ שבאבות בחיר יקקב נחלת לו נותנין ה׳ על תתענג אז וז״ש ■

 לתרץהקושי' ליש שניתי לא ה׳ אני ע״פ הבחירה חפשית והשארות הידיעה פי׳
 ■אלפיל ה קודם העולם את הקב״ה ברא לא למה וז״ל הראשונים כל שהקשו

 בעא רוצה אל רוצה מלא רצונו נשתנה וכמה מהעדר טובה פעולה דהרי שנה
 י״א דהוא זה על והתירוץ שנויים בעל י״ת אינו דהרי קודם לא לבד שברא ,

 חכמתי אלא מקודם לו היה לא עתה לו ♦ שיש שהחכמה ב״ו לפועל לומה אינו‘
‘ע״כ:נשקני לדור מקום דצריך למפני חסחןעלה״ל בעל הוא וגם תניניס היא

 לא עצמיית חכמתו י״ת הוא אבל בית לעצמו בונה חיכף בית לו לבנות חכמה '•״
 ‘זי לו נתחדש לא העולם לברוא להרצון לומר בעלחסרוןויש אינו קניינית־וגם

 דנא ומקדמת רצונו הי׳ כן קדמון שהוא כמו העילסאלא בריאתו הרצוןבעת
 כשברא ו,אח״כ לכן קולם לא או<ו שברא בעת העולם לבורא ברצוני היה

 הזאת בעת אותו לברוא הקדום ברצונו שהיה כמו ובזמנו בעתו נברא העולם
 לע״ל שיהיי שבת שכולו עולם להרי והראיה ר^יי שינוי היה לא א'כ דווקא /

 גלול׳ מעלתו ודאי ההוא ביום ונשגבה׳זלבלו כו׳ ועטרותיהם יושבים /וצדיקייס
לא ולמה מהעדר טובה כן גס כזו טובה ופעולה עתה כשהוא העולם מעלת ׳י!’:

הקב״ה .־ הקדימו



טוב;:; זם4׳ •■כתר חלק■ ■
 ל. ימי ששש ̂)חר. דווקא לבוא השבת שדרך כמו וכזמ?ו בעתו שיבוא אלא הקב״ה

.;’עדרwמר “סובה דפעולל שידע שלעולסדאע״ס בליאתו בעגין הוא וכן ״?חול
 ;י: העולם לברוא רצונו היה •דנא מקדחת <י לידיעה חננד היה רצונו אעס״כ ■

 '; שכולו עולס משל וקודסלכךהי׳גדרך המעשה ימי שיהיו הזאת בעת דווקא
 4̂ אינו הקב״ה כי מהעדר טובה העולה >:לא תקשה ולא הרצין אחר ונמשך ^בת
ס בעתו יפה עשה הכל את וז״ש ;לטובתו ההיא הפעולה שיצטרך חסרון ־בעל  י ו ג

 העולם את הקב״ה ברא כן והגה יבין והמשכיל עמק וז*ס את'העולם
̂ y, ■ ידע הלא לרשע ועונש לצדיק שנר שייך איך אדם דלאיקשה

 י שזהיהי׳יצדיק וידע הדירות כל סוף עד ואביט שצפה בעליון דיעה ויש אל
 ולא יהיהרשע שזה ידע וגם שכר יתכןלו ולא צדיק להיותו הוא מיכרח א"כ

 י״ת שישלו אף וי״ל * ית״-ש ידיעתו לשנות יכול היה שלא לעונשכיק יתכן ,
 !ומצותי׳ התורה לניכל צוה ע׳׳כ כי מעשיהם שייטיבו י״ת שלו הרצון מ"מ ;דיימה [ ^
 <צוך אתר להמשך אדם ויוכל המחשבה מתחלת לידיעה מ?גד בעציזו 'והרצון ^

 קי' למון חפץ שאין קיון הידיעה יכריח שהרצון הידיעה אחר ולא וצןויו הש״י
 . מעשץ ייטיב אדם ירצה ואס לרצון שלא היא והידיעה זה ובמעשה זו בידיעה

, של הידיעה הידיעהיכי לעצמו וישלשל יוריד ולא הש״י של הרצון ־וא ש כמו
, מדםה כמ׳ישני הצדיקים לנפיון שנבראת הס״טא שהיא ב׳עצס הרע היא רע
 . להייתה שס נשלחת שהנשמה הןסיון עולם הוא העה״ז כי אתכס אלהיכס ק׳

 י יעה הרי יעשה לא ואס הידיעה אחר יעה הרי החטא יעשה דאס בעה״ז מסיק
רות נחת לה' נחות ריח אשה נאמר שע״ז לידיעה המנגד והציווי הקצון אקר

, ♦ היטב והבן רצוני וגעשה שאמרתי לפגי ' ,
' ' יי• , - • . . ■

, בעש״ט מוהר״י פי׳ רעדה תהא שם גילה זלה״הבמקום
’* גילה אץ יראה שיש מקום בגשמי כי , ׳ זלה״ה

 : וגילה אהבה יש יראה במקום גמצא ה׳ בעבודת כא׳ יראה אין גילה יבמקוס
 ; האריז׳׳ל דפי׳ בשבת חצירות ערובי בענין גם יזהו

 ■אהבה בחינת הוא לחסד וידוע וגבורה חסד שהם ריו ע״ב י צירוף הוא ;:רוב
. וכמו האלה התלות בי לעימב אלם צריך ״ הש׳י ולעבודת יראה בחי׳ !גבורה

\ לברוא במחשבה עלה בתחלה אלתי׳ ברא בראש־ת כמ״ש העולם בבריאת הי׳1* י
" למדה״ד והקדימו מדה׳׳ר שחף מתקיים העולם שאין ראה במדהי׳ד יעילס * ש̂ג
הר\■ בשם ר\,גדליה בשם שכיבע״ח ע״ד פי; ושמים אלהיס,ארץ עשותה׳ ̂יוס |
׳i i 1 ״ מחדריו לרלת העולה לתרצה ע״כ בספירות יראה בחינת היה דבתחלה '*ל ;
V"/ לע• התחתון העלול רצת לא ןכן הלושתו חתפגם שלא לתעלול ̂יישפיע ׳

. • ,״!,״I ■ ' ■ . . וז K'לעל  i• זול;, • «



' יצזני . ׳כתריצזםטוב - ̂ חלק; .'1
 ה"ני הלירואבמדה״ד3חיה3 עלה נחי׳ וזהו ממציאותו יתבטל שלא לפליון
 ותשפיע תרד שהעילה אהנה במדת שנבראו היה התיקון ואחר יראה התלת

 ארץ אלהיס ה׳ ויראה) אהבה וז״שביוסעשות(רמז ♦ ויקבל יעלה והעלול
 יראת בחי׳ למדה״לשהוא אהבהוהקלימו בחי׳ דהיינו מלה*ר שתף ושמים

 שלא וכן ממלריגתו למעלת העליל יעלה שלא יראה בחינת צ*ל אעפ״כ7
 ולא יעלה שלא ע״ב ושם נזסמ׳ל י ע והס מהראוי יותר למעה העליון לרלח

 שהיא למבוי ק\רה ע"נ לו הראיי תחוס על כא׳ מתחומו חוץ אחל כל ירל
 שאתרו לתיין או הקורה טסחיס ילעשרה מלמטה וכן ימעט אמה מ׳'כ למעלה

 יעלת והעלול קרל שהעילה הנ״ל לסי וכן טסחיס מעשרה כחית נבהןלא
 לקולם העירוב ענין וזהו יזחיצתא אסיק וגיל וסותס יודל תקרה עי ,אמרינין
 לחצירות, מהמבוי להכניס שלא לזיינו לחול ירא? צ״לבחינת ונשתתפו שעירבו

 צריכן החביריס לכל ישות הם והתבוי להחציתת ומהתצירותלבתיסלכיון
 ע"כ בלבדההי׳ הוא ביתו שזוא לעצתו יחיל כל של וחלקו כרה׳ר לחשיו אני
 בקלש לה״לכמערבחיל לבתים ומהחצירעת מהפייי מלהכניס יראה בחיי צ״ל

 יטעת לשמא לחול קלש כמוציא לה׳ל ולמיוי לחצירות מהבתים להוציא ושלא
 כלומרשכילגו ונשתשפישהרמ״זהיא ערבו אם אכל לרה״רגמורה גס ויוציא

לכול̂י שנשאר זה בסקוס שחס שאגקגו גכמו לכילנו אחד ואוכל מעורבים
 ובמעשה אחד רשות לנו כי והרי לעצמו אחד כל שאחז מקום בכל שוין כלנו כך
 ,ברמץ וגם גמורה ר לרה מר׳׳ה להוציא שמותר ולדמות לטעות יבואו לא זה

 להכניס מותר אזי יראה לבחינת תשותף אהבה בחינת רי״ו ב ע הוא עירוב
 שלא צ״ל היראה בחינת אבל ולמנוי לחצר ותהבתיס לבתים לחציהת מהמבוי
 ותחת השיגו ישראל אלהי את ויראו וע*פ גתוקה לרה״ר מהמבוי לחוץ להוציא
 אם הספיר. למת כמעשה ישראל אלהי אל מרכבה יוכל מה ע״י פי׳ רגליו

 עושא וגס ונפש ושתוףמף עירוב שיהי׳ הספיר לבנת כמעשה מזכךמומרו
 שכת ובמס׳ סלע יסוצין וכפטיש א כל" הכטיש וצץ5שמ הספיר לבנת כמעשה

 אם היצה״ר יסיצץ ברמז וכן הפטיש ספוצץ ספיר הסלע התוס׳ פי׳ מ׳ב דפת׳
 והמשכילים כמ״ש לטוהר השמים וכעצם שיהי׳ יזכה ועי״ז מתפוצץ הוא ברזל

 הליכות הנשמה צופיה פי• ביתה הליכות צופיה : כו׳ הרקיע נזהר יזהירו
 התציעא הוא שס איך מתה שהוא העליון עולם של ותנועות הליכות פי׳ ביתה

 מיכ׳אל יעופף ועוף הש״יכמרז״לעיס לעטלת גדול במהירות מעלה מלאכי של / י̂'
מ׳ בשתיים גבריאל א׳ קרגע '׳]  עצלוא ולחם ראוי היא גס ע*כ העולם כל ט

' • ; לאתאכל . ז
D p 'V ̂ העולמות הקתיה לאור רמז לכנה מאל יערן? לו P 'w 
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.׳נזני בתרעסטוב
 f ל6ופמ ימין לו יש קו כל ני קו הוא הצמצוס חחלת כי קום יצא מארז ככל 1.<נ״
 1וזה ואחור ומהאל־ךסניס ומנו? מעלה ובה ומהג ושמאל ימין יבואו מהחחב כי
 ־ וכלזמןשהיה האלף שבאמצע הקו הוא הקו ו}ה ושמאל ימין ר״ת י,ש מאין יש

 . האריז״ל בכתבי צמ״ש דין הוא וצשנתעקס ושרהוארחמיסיוינ^הוי׳׳ה
 קו נמק ע׳׳צ ציון בא אוטח להאחית ה׳ חשב צהת״ק בארבן וכן ^כתיקונים

ג וקו ,  לבעס העולמות המאיה עליון לאור רוחו לבנה מקל משל בןרך נקרא ל י
 העולמות לכל וחיות ולחלוחית חיות שסע לח.הנןחן .החכמה נתיבות לב׳ צי״ח י

1 מכל וצםויין לבושין הקליפות להפריד האמיל רמו ע׳׳ד פצלות בהן ויפצל
 • הלק מחשוף וו״ש לכ״ן שג׳ פנימי האור לגלות צי׳ לבנות אמר ע'׳כ העולם

מהי ׳ / סתההנ ח' הל״ינ ר'׳ 1 ״ הלבן
 ויצצ עליון לובן •אור שכע להוריל _( לייקא על המקלות *על1ש

 שרהמים פי'מקום המיס בשקתות ברהמיס פצל אשר המקלות את -
j אשר אואעליו! שפע ירידת של המיס שקתות ש;׳ עליו! שסע ורצים i w ■ 
 התורה מאותיות הס ששרשס מצני אדס ידרעיתי צאן שג' ישראל פי' הצאן

 לשתות ש’וז אות־צתצקידות ציריף ד״ח צאן מתודות חמעמים הס ונשמתם
הלק מחשוף ועי*ז ע;יון בעולס שלמעלה הנשמות שורשי נגד הצאן לנוכח
ת החכמה נתיבות לב׳ לו צתגלה  5וברודי נקודים עקודים ועולמות הלבן ד

 מקדימי) דקשהמיט ה״פ1ע''לרמ נקודים עקודים הצאן ותלדן שבמהשבה
 שאות מפני אלא קמץ אלף ולק׳ אלף כגוןקמן לאות קודם הנקודה במבטא

 שהם הנקודות ע״י כא׳ חיבור לאותיות להם אין וגס פצועה לו אין נקודה בלי
 ,. “ יחדי! האותיות עקודים מה ע״י צי עקודים הצאן ותלדן וז״ש • התנועות

 שהם ע״יהנקודים נקודת אותיות צירוף ר״ת צקודיסעי״יהנקודואהסהצאן
■ ז ׳ ;האותיות טצטי־סיס הנקודות '

. כא׳ משלם דאינו כיון וקשה צחעשהו לאיש תשלם אתה צי החסד ה׳
׳ טוב שס כתר סיושובס' ועיין החסד מהו א"כ אדם של פמעשהו ׳י
י; ועד לעולם ימלוך ה׳ מלך ה׳ ע״ס הטסרשיס שכתבו מה ע״ס א/עי״ל חלק

' בעניןהי׳ בקמןקודס הל״למלך נ ויהי'וא הוה הי׳ הוא סרושו דהרי והקשו  ׳ .
 •: '■< ■א׳ ^וס ימי נחת טפתות שצות־אכמ״ש דהנהאדסלקיצך ותירצו ויהי׳ הוה
 ' שנה\ חמשיס אך שמטה שני ז' שנהכ׳׳ש או חדש או שבוע נ*ש ומן לו צק^
'הקב״ה אבל כו׳ שנה ע׳ שנותינו ימי ’ כא״ש שמתיו קיצר דלפי עולם אצלו צק׳ ' 

 '׳•'ימיך לאורך קז ואין קצב^-לשנותייך אין כד״א 'שמתיו C0 כך ד® שהוא כשם
 I 4 הקביה־הוא של יומו אתמולצו׳ ציום בעיניך אלף צי קל־מונינו אמרו ע״כ ט׳

 דהמלכות נמצא חרוב וחד עלחא הוי שני אלפ׳י דשיתא חרז״ל וידוע שנה אלף
p הוא עתה ׳!!ל i א קצר!:̂  :''̂, ‘גייעחוי' ני6 אלשי אpושי לשנותט קצבה לאץ ״6צגז

ע י ׳ • י ' ' ' , ״ : ם ל ו ע ה
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■ ענ טוב שם כתר הד־ק י■
 סהוא בקמץ מלך משא״כ ^יתא.יומי כמו הס עתה של מלכותו הוא ^העולם

 אמלך אשגיהס קאי ועד לפולס ומלת ועד לעולס שהוא יהי' שהוא וימלוך יהיה
 יצוייר איך קשה לכאורה דהרי תירצו עול • להדדי אסמכינהו ע"כ וימלוך
 איני דהקב״ה ופירשו עס בלי סלן אין דהרי עולם בריאת קודס סלכות הואר
 .לו כשיש אלא אב תואר יצוייר שלח ועבד !/דון J3(אב כענין המצטרף משער

לו כשיש־ אלא אלון והואר בן  הפשיט 1ברצו:9כשעל הקב״הי״ת אבל עבד '
 ההביה של אמונתו כלי שהיתה לעולס שקדמה התורה ע״י שהוא העולם לברו|
 שהי׳ רושסואע״פ אלוהותוהעולם ,והחורהיחתס אמון אצלו ואהי׳ כמ״ש
 שעשועים ואתי׳ ושעשועכדיא וחדות לעוז והדר הול היה בעחשבהובכח מדיין

 יצא ולא ־ בכח עדיין שהיה אע״ס מאז לבלו המל^גמרומס והיה יום יוס
 בעצמותי השעשוע והיי במזושבת מלכות מדת היה הפועל אל הכח מן עדיין

; וצדיקים כזה גדול עולס לברוא יכיל כל הכל לעשות ויכול חכם פועל וא3ש מל
 , והמתנשא והמפואר המשובח אבל הקדש וחיות חעלתואוסניס ושרפי ויוהידיס ,

 אוקרי דאיהו ואית כו׳ סקודא החיים בעץ ונתיש עולם מימות בפועל בשבח
 עלתא יברא לקודם אלא כו׳ תבונות מיני בכל ומבין חכמות מיני בכל יזכם ;

 < בריין הוו לא דאי להבראות דעתילין בריין שם מל דרגין איגון בצל אתקרי
I ̂ שס על אלא רמוס אחקרי אמאי בעלמא

 ליה ישתמודעון איך בריין כלל על גהוריה יתפשט לא דאי • ט׳ דעתידין בריין
 הקלה היה עולם בריאת סקודס פירוש נבולו הארץ כל מלא יתקיים ואיך

 בפועל ה־א עתה אנל העתיד שס על בנח שהי׳ רק רחום ליין נק׳.חכס
 • עיש מכ״ל בפועל ג"נ אינו אס שלם הדבר ואין העולמות שהאציל אחר

ה׳ יודעים אנחנו מזה בפועל עתה מלך שהוא פי׳ בסנול מלך ה׳
וזית ועד לעולם ,יהי׳ פי׳ וימליך הבריאה קולס היה פי׳ בקמץ ,

 שהקב״ה פי׳מדחזינין מלך ה׳ בגוי׳ הארץויאמרו ותגל השמים ישמחו זה קודם
 הקדושה במחשבתו ששיער על הבריאה קודם גס מלנית תואר ייחס'לעצמו

 דהעולם מיניה שמע ט׳ לפניו ומלוה שעשוע והיה כזה עולם לברוא יכול שהוא
 והנה זה בשביל הארץ ותנל השמיס ישמחו ע״כ ונכבדי/ חשובה פעולה הוא

מה חסד עולם נקרא העולם  שותף נעשה כאלו הוא דהרי ארז״ל \הצדיק י
וכי . . ״ -

׳6

I

/  ערב עד מבקר עליך גצב העם וכל ע״פ כמרז״ל בראשית במעשה להקב״ה /
t x פעה אפי' לאמיתו אמת דין הדין דיין ̂■ל אלא נעשית מתי תורתו ס״ד
, :־ין ־ ־ ־ ־ ־ ן

< אע״פ הי' •
 וז״שולךה׳החפל * כו׳ להקב״הבמ״ב שוהף נעשה כאלו הכתוב י

 יבנה חסד עולם שנ׳ העולם בראח בעצמן־ובכטדך ה׳ שאתה
 עמך ויצר וברא עשה הוא כאלו כמעשהו כיאתהתשלסלאי\הצדיק כ’ע,פ1יל

, ׳: העולם את בשותפות
מהבעש״ט’ ־ ׳' . י ״

it



ק ל : ' ח ב ו ט ם ע ר ת ץ כ נ ש , _ ד

ט ־ ז ג ׳ ע ב ה / ברא כזה י א* אוח שהוא כחכמה וחי' בראשית זלה״ה מ
 ׳ א'ת־?׳ חוך נחלישה כי־א׳ זל׳יז לכושץ ?ס תvא^ח א"ת.טכל אלהיס י .

כ' אלפיןור^;)!ש-וראשית אלפין.ג׳ ׳3י'  שכמה סהוא א' אות ע״י הי׳ הבריאה ̂ג
 y כי בחקחהעשית כולם כמ״ש חכמה ע״י הכל וברא חכמה וואאלפך ?ת״ש

 מא׳ אותיות כ״ב ע״י הנבראים כל ברא ובזה למטה מלמעלה האותיות יתפשטו
 א' הנבר,א כי עד עליון יותר הוא למאציל קרוב שהוא ע״ייאות הנברא וכל ת' ייל
 , שיקרב סכא׳ הגברא בר<מכל שפל היא זו מברי׳ אחרון אות שהוא .תת'1יזא

 אות אל שיקרב עד סשרק בסוד ש׳ לאות ת׳ מןאות ויוכלל להש׳י עצמו את אלם
 יית רוחניותו הרי וגו׳ אליך שועתי שאול טבטן ה’וזש עולם של ששס-אלופו '1י

 נתעטף ואח״כ אצילות אור והוא א׳ אןת מן אור בו־וברא ונתעטף '6 מות ̂תיך
o f י ונחעטף חזר ואח״כ יונה בכנפי כמ״ש הבריא׳ עולם וברא ב׳ באות א׳ אוק 
 , שנתעטף עד הבריאה מעולם למטה עולמות וברא נ׳ אות בתוך ב׳ אות ינס

 בחכמה בראשית וזיש שבמלכות מלכות שנק׳ תחתונים עולמות וברא ת׳ יאות
 !■ובתוכו ת׳ , על א׳ מן אותיות כ״ב שהוא השמים את אלהיט ברא א׳ ̂הוא

 ׳ וברא אלו אותיות כ״ב בתוך הקב״ה ונתלבש שנק׳שמיסשנתעטף י״ש ליחניוקו
 J עד א׳ מן מאותלבושין ד׳ ע״י שהיא הארץ חומר ענייני שייאכל י

 ■ ונסתתרבכמה הקב״ה חזר ואחי׳נ מחנו למטה שאין ארץתחתיח תישהוא
 וז״ש • כמיסבתיקוניס וחגךותהוזש ובהו תוהו קליפיןדאינון ובכמה לתויין
 אות שהיא לבושין מאות בד שנתלבש לאחר דיל ־ כוי ובוהו תוהו היתה יהארן

 היפה והארץ וזש״ה ‘ קליסיץ בכמה ונסתתר חזר הארץ ת׳ובאלו;לבושיןברא
 \ ונסתתר, הנ״ל אור וגנז. הרשעים דורות שיהי', וראה כיצפה וגו׳ ובוהו תיהו

 במשהראה כמ״ש אלהיס שנ׳ לגביצדקייא אבל קליפין ייןלזייביאבכמה
 ־ בשאר J וכיוצא ישיאל אלהי אל לו ויקרא יעקב, וכן לפרעה יי׳תיךאלהים

 ' מיד אור^ריל ויהי אור יהי אלהים וייאמר לכך הקב״ה מהן אסתתר לא ^דקייא
 * אור'מסתתר שהקב״ה׳שגק׳ אלהים הנקי הדעת אנשי במחשבהשל 'ישעוליה

o f ועשה אשר .יכפר והש״י אודוהבן ויהי וז״ש י״ת אורו ונתגלה נתפרדו אז ■ 
 מלאכים שנעשו ואליהו חנוך נמו חומרו לזכך היינו ל?ס וחי האדם אותם
 :, להעלץרי כלי ויורד חוזר למעלה עלותו בחי׳שאחר ויש צורה מחומר ונטשו איים

 ייל קטנות וז״כרצואושובוגת׳, את׳רגליכו׳ .רחצתי בסול התחתונים מדריגות
 שמ״יו כמ״ק ישארח״ו שלא ולעלות לחזור איך אזקרה צריך ירידה ויבכל יגללות

 ה* שויתי מקויחי) שאינן לבא׳ להוכיח קסוויר ממוהר״נ שנאארו כמה מיש
 ‘“׳ בהיוחו וההא ו^יתהאיךאפשר ומתן ומשא בסחורה בעסגף צם תמיד לנגדי

 אפשר ה׳׳הה״נ מחן ומשא סחורות מיני בכל לחשיב לו אפשר למהינומלזפלל
כו׳ לקייסשויתי וחתן כעסקובחצזא י ' י 'ה׳ ■’ ' ‘ ׳ ;

מי ■V ״■ ■ ע : . -V •

►■VSr.



שני טוב: שם -כתר יחלק ^ג׳
א| כו',כחו חסלה אינה ישראל סושעי מתסלת בה ש^ין תפלה ‘נל י נ'

ל הקטורת סממני ־ , *־  יסראל פושעי אחר וור,א7 יחסש!6 ס״ל זכי ז
 י«ז דומה הדבר למה משל ע״פ דה״ס ופי׳ כו׳ לאו דבאס התפלות אצל להיותן י' ׳

 עצים,יגישים עשרה כשמדלקין אבל לבדו כשהוא דולק להיותו יכול אינו לח
 גיה זה בנדון והנה היבישיס כמו ג״כ ידלוק לח א׳ עץ עמהן כשישים א״כגם ׳

 כשבאים גם נדול ובהתלהבות עצום בדביקות המתפללים צדיקים עשרה כשיש ,
 וזהי עצום ובדביקות 'גדולה בכוונה להתפלל לבבם מתלהב אזי ישראל פושעי י,

 שלהם התפלה י שע פירוש ישראל פושעי בהימתפלות שאין תפלה כל הפירוש
 תפלהג חסלתם אין זה פועלים כשאין שיתפללו ישראל הפושעי את גס יעוררו

 פדיון לו נתנו הבעש״ט דרך-שם עובר וכשהי׳ רב זמן חולה הי׳ צדיק א׳ ^איש .
הל איש עליוש־עמודמחליו רחמים שיבקש מהבעש״ט תלמידו ממנו וביקש *  ז

העולם צדיק איש הוא  וא״ל מ,יעיל ואינו פדיון. עליו׳שקיבל מתרעם וגס,
לרבו תלמידו בו והפציר וי ד ערס על שוקי ׳ ויהי חולי ן עדיי יהי׳ ט הבעש" ■

' ט. י ש״ א״להבע ש״טט׳ו  ניערכמהרקים לךשיש אגלה זלה״ההנה הבע
 יפוליו ע״י האיש וזה ישראל של מערים אנשים כמה להרוג ורוצים ופוחזים ^

שלש׳ ואחר הרוצחים אותן לבקש מלחמה אנשי נשלחו כבר וכי סsעליר מנין הוא ;
 5זי יעמוד אז ברזל בכבלי אסורים ופוחזים הריקי׳ איתן לע:ר כשיביאו ימים י

רצים^ והיו ^אוחןהפוחזו׳ם לעיר כשהביאו תיכף5 הי׳ וכן כאולם בריא האיש
ס עמד לראותם העיר אנשי כל זלה״הי' מהבעש״ט - ג״כ מחליו ת־כף האיש זה נ

 הכרוז לשתיע א״א אם ומ״נ1הקשה חורכומכרזש*כוי מהר יוצאת בכל-יוסב״ק ,
רואה' עק אשנה ביאור שמ״ס נשמעוכן לא למהואסאסשרמ״ט הכרוז :,א״כ

 סופי ועד העולם מסוף לראות ראוי עין שהוא מצד ופי׳ ;כו׳ שמעת ואזן ' י '
 בגלו׳ו שהנשמ׳ מצד מברילין שעונותינו רק מעלה של הכרוזין לשמוע ראוי ̂ואזן

 הקליפות שישיר וצריך והשמיעה איה1ה מככבין ערלה של קליפות וג׳ ^צהיר
 כאשי■ הנמזין ושמע מרחוק שראה יוכיח זלה״ה ומורי ולראות לשמוע יוכל ואז ,

 גדול הכס א׳ איש : ט׳ ולראוא לשמוע ואפשר אפשר כ”וא לאמיתו נתברר .
 לדברי: נשמע היי ולא שם דר הבעש״ט שהי׳ נעיר הי׳ השיסופיסקיס בכל ובקי

 ן1אלי לקרט ;מאוד, חושק היה והבעש״ט הגדולה בהשגתו האמין ולא הבעש״ט
את הבין■ ולא א׳ קופפי׳ ודיבור עמוקה הלכה החנם זה לחד ^׳ פעס מ5ז ■
 התוס' דברי את להכין שבועות נמא גדול בעיון מאד ונתקשה התוספ׳ דברי 

'4מעלי א׳ראהטזלוחווהגה בלילה והנה ע״ו מאד וגצטער ול^עלההבידו
שכהו; עד מהיכל לפנים היכל אוחו וראלל־שמעלין ן'עליונים5לע.^מו אותו .
 להיכל סהכניסהו עד עינייו סוגר והי׳ עליונים האורות ■ינודל מליי>ית עיניו ■-

 וצדיקים נדולים חכמים הרבה וראה עיניו ופתח הנימיא׳וא׳^פתחעץיך
■ י יושייס, '.....................



. r.

pS h' ■ ̂■' כתד׳»פ«וב ,,
 D’pwp וא״ל כולם כראש יושג ומעש״ט!לה״ה כתורה ועוסקים יישכיס

 j i’ ונו׳ וכך כך הוא הלא,הפנ<ו התו' דכרי את מתקשהכ'כלהכין אתה למה
ר ,'N שה«שע, וראה הנזל התו' בדכור מעיין והי׳ גמ׳0 ^קח משנתו כשניעור יככ̂י

 ■ הוא שמא. סוכל* היה אעפ׳יכ זלה״הוהנה הכעש״ט א״ל כאשר כשמש כדור יייא
 , ותיכף, זלהי׳ה ג־׳להיעש״ט סעודה שהלך.על7ק שכת כשכא והגה מלוסאןד

 ■ הסוס'אשר כפשט , מעיין היית וא״ל הבא כרוך א״ל הכעש״טי נשכאלבית
 את משמש הי׳ ׳ והלאה ההוא ומזמן ;ט׳ אמיתי, הוא .זה פשט אס לך ^מרתי
 t ׳ ןלה״ה חהכעש״ט אמת מאנשי שמעתי זה כל גדול חפזיד לנעשה טז״ל לכמש׳

_ שהם דיכור מיני נ׳ דיש וכיאר נו׳ מלאכה עמה שאין' תורה כל המשגה לי׳
 . דעכד המלךוועתוג׳זווג בן זווג ומטורניתאנ' המלך זווג א זווג נ'מיני

 , חי כאכר שישמש הזווגקי״ה שהוא וכתפלה בתורה הדיכור והנה ישפחהכו'
V ו׳ אות ע״י נמשך יהי׳ ורחימו שהסי״החו״בדחילז המוחין עס ^ והיינו

; אפי׳ אדם מכל הלומד חכם איזהו מכעש״ט ; יעו״ש כי׳ ה׳ שהוא הדיבור ̂ל
 - מנהו שמץ בו יש אחדות שמצד ממנו וללמד בו עבירה, דבר שרואה רע ייאדס

 זאת וז״ש 'לזולתיט׳ טהרה גורס ואז שט זה משמץ עצמו לתקן וצריך ״כ
," ששמ"מ וכמדומה עצמו .של טהרתו ביום מרעתו ̂ רע אמוציא היית

: סנטן , ה ■ ̂ . ז
; . , • ודסמ״ח לשמה שלא של הפנימיות שיעלה ; ■

•U n J א יראת שהו ׳ י״ת ידו על חורה חצוציוס יראה הע^
,׳ . הנק׳ מימיית ליראס ומתעורר שלים פשוטה' . , . ^

;̂ , ידפח׳יח וד״ל חצוניה יפטור«מיראה ואז באהבה לקכל אהכ { J ■: ״ 
ט ־ ט ׳ ע כ ה ל־״1 ■ מ ■ . חכמים של אורן כגגד מחחמס והוי דאכות «שןה -
 בגחליי דבריהם וכל כו׳ תכוה שלא בגמלתן זהיר והוי ׳

 ̂ כי והטעצז הלימוד קודם דבדיתותא מלתא לומר נהגו הראשונים כי וביאר t׳ י '
 י/ מהקטנות עולה דבדיחותא, מלתא וע״י נפש שנה כעילס וגדלות קטנוק̂ 

̂  ‘ ולהתפלל ללאד שיוכל והייני בעולם שיש הגדלות בזמן והנה בגדלות יזתדבק
 הענע אין י״ת בו ומדבק הגדול המלך עם מדבר הוא כי ויודע ירחימו 'יחילו

̂■ ׳ צריך אז בעולם שיש הקטגות בימי משא״כ הגדלות בתי׳ והוא מזה יותר ןיל,  ׳׳
i לאדס סיש השכר עיקר וזהו י״ת אליו להתקרב ■ שיוכל כדי מלחמה אדם‘ - ' r 

 i ■י צפנתיאמרתיך, בלבי מ׳׳מ לעשו׳הטויבסועל יוכל וגסשלא ההכרח עיש׳עלצק
I;■/ • שיגיעת.שניהם ומלאכה רה1<? בענין וזשארייז גשחייס עניגיס ייכחייזיעשה

ופי? יהוליס לעשות־ןני״ז יכול חבירו עם שמספר ספורים ע״י <נס עון׳שכחת :ל
 וכיוצא וד״ל י’להש הי׳׳מתפלל ואז המלך . עם מספד צחמי' ‘שהי ד,ר״ה שס׳

; ' fבגדלו' כשהם ר׳יל סכמים של אורן כנגד מתחמם / והוי יובן ובזה היכה !יה
־ ' ־;.•■ומוהקין / • ■ - '

C . ■ ■ - , ’ . . ; ?.־Jv ־
f V
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י םטוב8כת̂ר , ,הלקו-
דחהי' סשיטא ממש אש באור מתלהט! שהם ותפלה חורה באור ועוסקין

לה® שאין הקנוגות טמי כשהם ר״ל מחלת! זהיר הוי אבל אורן כנגד חתחמס ‘. ׳
 ללמיי התלמיד וירצה פנימי אזר בלי נק׳־ג^ת ואז פניתי באור להתלהב אור ,

 אמרחיו צפנת בלבי אז הרב שמקיים מה יודע ואינו בגשמיות שעוסק מה ,ממנו
 לי שנגלה ממנוחה ילמוד וסחניוהתלמיד גפניתי ומנוי! בגשמי לעסוק

 שמקינ ל’ר עקרב עקיצת ■יעקיצת! שועל נשיכת שנשיכתן יענש1 בגשמי עסקו ,
שרם! אלו מדריגות ז׳ שמקרב קרב ,ע' ונק׳ מעשרה נכלל א׳ שכל מדריגות ז׳

ועני! r ודפח״ח כפשוטוהו בגשמי סק ע שהרב וסובר מזה יודע אינו והתלמיד ’
יניא כן׳' ואכילה מו;״מ עסק בזמן ה׳ מעבודת ביטולו ע״י ני ושוב רצוא החיות י

 רציא והחיות וזהו אח״כ י< בעבודת ולעסוק לחזור יתחזק השכלי ונח 'הנשתה
 התויא מעסק תבטל שאינו הקדש שכלו עושהבמשקל כשאדם זה וכל \שוב

ת טז ע  הנשאא תתבטל ולא הנשמה■ כח שתנוח כדי מה זמן קצת נא׳ ה׳ ו
כב^ הוא שהגשמי מאחר ימיו כל וברוחני בגשמי ה׳ עובד גק׳ זה .!ממציאות ,
־ • לרוחני . ,

 ואם יתפרדו וחצוגית ולתקנם הפנית׳ להעלות Tת"זהא מנין
ענ״פ דרך יודע אינו . ̂ . ים ודבר דבר שבכל כלל דרך ידע פרט/

 רומיי סוד ממנו שמעתי זה וכעין : ודפח׳יח בויחודב׳שמותהוי׳אדסוכו׳
 שהיא נמות כלה או וקסיצה גאה כלה וב׳׳ה ב״ש פלוגתא וביאר וכו׳ י

ש'עשא פי׳ עשה לעשותבנחך ידך תמצא אשר כל פ׳ ביאור ז״ל ־מהבע״שט י׳
 ג איברי' בכל הדעת התפשגיות יש ובוה הדעת עפ״י איבריו בכל שעושה המעשה ׳ •

 5 כשהם שבדורו אנשים ושאר הדעת סוד משה נמו צדיק יש בכללות.העולם ק־
 המתיסומשיחמשא''^.ד תחיית סוד והוא דעה דור כולם נקראו א׳עמו בגזיטר ' ׳
 ו הנ׳לוי סיבת הוא ואז ומהדעת מהחיות נפרדו בניהם פירוד ההיסךכשיש .

 ו נז̂׳ ת״ח המבזה כל במ״ש מבין ובזה הדעת אחזרי הערף סוד ופרעה •נצרים י
 ד יבוא' ובזה הגלות סיבת וזה מהדעת ונפרדו משה על שהלשינו הדבר נודע אכן

/  ו כור' חלקות שפתי ע״י פי׳ חלקות שפתי כל ה׳ ינרת הפ׳ פי׳ ששמעתי מה '
ל : ודפ״חח הוי אותיות ב׳ בין ויזפריד ח״ן י ,•

 ין י א׳יליףזהמזהולו׳ודפח״ח שאםשוהרקבבתי׳’,■«ניןגז
 ל 1אי לידע יש המן מרצין א"נ נו׳ שביו ושבית

 ל יחודיו שיש מהבעש״טזלה״ה ♦ חרדכיוהבן וזריזותרצק לטשותבחישוק י ^
^פלה תורן: בדיבור בין .גדיגור  ל לחני ויוכל בשוק חבירו עם בדיבור ובין ̂ו

 ל שי' חול דיבור ע״י ןיש דקדושה דיבור ע״י יש מדריגתו לפי עלותולכא׳v,ולר ׳ :׳ -
 י לשחי או חבירו עם לדבר מוכרח אדם ׳ שאס ושמ״ח ׳ ט אותיות כ״ב בו

 ן הו השמיעה־ לי לעתו שיחן ע״' ג״כ להעלותו יוכל בעלמא לבריס מחביח י
־' ־י.;'' . .'■׳ ■ ■ ' ■ , ע״י . .■ ' י ׳■ י

* ■ 
 ;יא.
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 - ני» שמ״מ 5 וכי' וליימדה לחברה ויכוין, ממעל אלוה חלק שהוא הנשמה ע״י
ד מי ״מ"מ : והבן לייחד רק הלימוד למעע יש גשבח ד שהם בדחי ח , ג

' . ! ט׳ודפח״ח העולם בני כל ולהניף להרים עה״בשילנןו , >
■ פשעים נל וכו׳ועל ארץ יכפה כ^הנההחשך זלה״הפי׳

,ואם המין ושורש עיקר הוא היסוד ,ני אהבה חכסה ' ■ /
 I גסות לו שיש אדם כמו רעוע היסוד אס 6האד כך טפל הבנין כל רעוע היסוד
ל הסיבים מכישיו כל אז התח ע די' נ נ ם, נכון ביסוד ■משאיכ רעיע היסוד ג  V נ

 ׳ עבירה לבעל שיש הקענוג כי שמ״מ 'י י אהבה׳ודפח״ח הנפה ופשע השנאה
 ■ וכו׳ודפח׳ח נגה לקליפת בשבירה שנפלו חלכי<\קדמאין של הניצוצות הן נמשך

 התורה־ כי נו׳ עון וגוררת בסילה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל מ שמי
 . ותפלה הורה בסיום המוחין שנסתלקו ואחר המוחין סס שיה;׳ צריך והתפלה
 וז״ש : ט' במלאכת אז ולכך׳יעסוק ולה׳׳ר והמחלוקת הכעס שהוא הקטנות

 שש״מעד • וכו׳:ונוררתעוןוכו׳ודפח״ח מלאכה עמה שאין וכלתורה
, מהבעשייטזלה״ה : ודפחייח הקליפות ,משבר הדרשה כי וכו׳ זימא בן שדרשה

 ;׳ כי אמל־ו מטלטלץובזהר הנרות כל רש״א • כו׳ &7ח נר מטלסלין המשנה פי'
 נר מטלבילין: יובן ובזה שבח ממחללי חוץ מהגיהנס הנשמות כל י׳וצאין בשבת
 ומוציאי; מטלטלין עונותיו גתלנלכהבציאת הקהי'נדבלא נשמה ר״ל חלש

 כל אומר שמקון ר׳ בעונותיו שנתיישן ישן לא אבל הבבת מהגיהנס אותה
 y • מיהנם נשמתו שלוצק השבת שמתלל ^שבת הדולק מנר חוץ מטלטלין הנרות

 הרמב״ם כתבי מהבעש״טזלה״הבשם , : ודפח״ח מדה כנגד מלה בשיח ג״נ
 ■ כי להם נוצחת ותשובתו הממס בתחיית שכפרו א׳ למדינה תשובה שהשיב
 , חלקעלהרמב׳׳ם מקוצי הר״מ והנה כו׳יעו״ש הדמים מברירת נעשה .השכל
 '*ל כי ט׳ בחלום האלקי' 'אליו נגלה כי הרוח ־ לגסי אזהרה הלאוין בין ומנה

■ אז בדם עכירות יש כאשר הוא וביאר יעו״ש כוי השכחה וההיכך כי׳ השבירה
 , והשכחה זכור משמות נמשך הזכירה ני השכח גי׳ אחוריים בבהיגח הוא האדם אי]

 כך א׳ אד״ס בפרטות שהוא ונמו דא״ואגי׳חשכ״חכמ״שביחודיס מאחיריים
 •' הנא־ולהזטרוה׳יחיבת בא ומהזכירה מהשפחה הגלות שנמשך בכללות הוא

 V׳‘נשרוצין ,.מהבעש״טזלה״ה : ולפח״ח כוי• חרחס תקום אתה ט׳ ירושלים
M ״ ׳ ראזי ע״נ הבטחון מדריגת מחט נוטלין אזי לעונש שראוי למי העונש ליפרע: 
 f 1' ר״ל לדקה לי ויחשבי׳ ב״ה והאמק ו>הו בו בבטחון שיתחזק יית לפניו להתפלל יי<
 ז:ה צ-דקהכאלג■ ויחשביהלו ובטחוןב״החז האמנה למדריגת אברהם כשזכה ני
cדורן ־תפלה דברים ג׳ הם מיצה׳׳ר להנצל :לכך שראוי ולא הצדקה מצד לזה '׳" h 

טא ימלחמה א׳ שיקשר עד מ״ו נגד להלחם ו מל יאז. קוין ג' ככל בשרשי נ  מ
 נר׳ בתורה כשעוסק שבשמים מאבינו הקדושה אל ונתקרבה המ״ז של זה דורן הי

A ■ ■ ־, • ״■ ‘ י י ־• . ־'■ ^ ^ ד ^ ש י א
■־ ' - V•.; ־ • ..־ . \ •
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̂חלק W.. טוב ̂ ׳,■;
שני מעלת גשמחה מר,כל וכשהוא נק/אשה עס המוני עס ומדבר וכשיורד איש

וטיל'ז אחור בסוד כשהוא צרחני וקדס אחור וו״ש • למעלה אלו מדריגות
הי' זלה׳יה היעש״ע בימי :אחור הג׳ גסמדריגור, מעלה הגר,׳רןלס למדריגה

פסות’ ואומר ומתפלל שצועק הדיוט אדסאחד גשמי^וראה עצירות א׳ פעס
מקובלה שתפלתו שראה מפני בו נער ולא מטר יהי׳ ולא השמים את והיועצר
זה בקראך דעתך הי׳ מה אותו ושאל קראו גשמים ירדו כשכבר, ואח״כ 'למגילה
התמים ״את וסטח לשי; ועצר ה״ה א׳ל מטר יהי׳ ולא השמי׳ אח ועצר הפסוק

C ; ןלאיהי׳מטרלמעלה.-כא׳
* מזק;צו' והיוצא ועצריה חתומו ואסחט ררגוס וכן למטה ירד המטר כל

את ובהגיע שלו מנין טס אחד בכפר בשנת והי' הכעש׳׳ט שובת הי׳ א׳ בעם
ק הכפר המחזיק גם סעודות 'השלש וישנדאכלושתה הכפרים אנשים כמה קי

נואל מקובל שהוא הבעשי׳טזלה״ה ולאה והשבחות שירות בזחירו® ממהם
כ״נ לבזבז זה כלושה אתת טעם מאיזה אותו ושאל הסעודה אחד וקראו למעלה

אנשים בין נשמתי תצא אומרים העולם שמעתי הןה והשיב ג׳ סעודה על
שבת ובמוצאי יתירה נשמה מישראל לקא שבשבת.יש שמעתי והנה מישראל

ע׳יכ מישראל אנשים בין שלי יהירה חצא^נשמה אכי נם ואמרתי ממנו יצאה
• ; מאד הדבר והנא' נו׳ מישראל אנשים אני'מאסף ; . ' ־

בכל האדם את שדני! שאמרובזהר מה על פי׳ זלה״ה
הדיבורים כי פירוש מההיכל אותו ומגרשין והיכל ר\כל

לאות מאות הולך הוא המתפלל והאדם בהן שורה שהשכל היכלות נקראים
מחשבה!רה לו שזירקי! דהיינו כדאימגרשיןאותו אינו וכשהוא לתיבה ומתיבה
האדם התלהבות נק׳ וס א־ בעור בן בלע באדום וימלך וזהי בחוץ הוא וממילא

מ״ז עליו ושולטת והכן חגלה דומיה לעליון אדמה לשון בהתלהבות שמתפלל
אותה תבער בעור היא מת המ״וז זאת את מכין כשהוא בן כריתה לשון בלע .גק׳

נתעורר מפנימה כלומר עירו ושם כידוע הבוראי״ת להתלהבות בא שמקחה
הדין נתינת שזהו לכו אל ומשים דעתו אל שמתן דנהכה התעוררות לשון עירו
מכת באה העזר׳ה שתהא מצר עזרת לנו הבה ט׳ פירוש וזהו אותו שדדך ר״ל

שישנת עד לאות מאות כך וילך בהדיבוריס כחו כל לשים צריך בתפלה הצרה
דמה גדול הענוג וזהו זע׳׳ז ומתחברים מצטרפים שהאותיות ויחשוב מגופניות

ואח״כיבוא היצירה עולם וזהו ברוחניות מכ״ש גדול תענוג הוא שמיות בג אם
גאמ׳׳פ הבריאה לעולם בא וזהו מדבר שהוא ישמע ולא המחשבה לאותיות י

האצילות עולם וזהו .הגשמיים כוחותיו כל אצלו בגתבטלו אין למדת הואבא
אזי לנס וצריך לסכנה בא אדם זלה״הדאס בשסהבעשי׳ט ,־• חכמה שדת

̂ני מלא בפת ויאמר ׳כ’לבה גרות כשטל נדוליס ס״י ]יחן : חי׳גדולי״ אותן מנדר א
;1 י ד ; י לנרות . 'v ̂ י ■ ,־■ ■־ ־

׳ ■ '■■■ ■' ■; -
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 • להא'דנ«אגר׳6טצני למאיר אלהא הנס בעל מאיר רביגו צנרותבשבילגשמת
 T* ׳ ששמעתי; צשס או״א יר״ת.ה' ובכן דעאירענני אלהא עגלי דמאיך אלהא הנני

׳־ , ישראל כל ועס עמדי תעשה כן ונפלאות ניסיס לו ועשית מאיר אתתפלתעכדך
• . ■ ̂ / . : עמךהצריכיסלניסיס׳נסתריסוניגליסאכי״ר , .

עצמגבתוכחחו• כולל ואינו אסהרביס כשמוכיח זלה׳יה
בעניך הבעש׳׳יני ממורי שממתי וכן רושס בלס עושה אץ > ,,

 . קטן עולס הוא שהאדם וידוע בהס א״ע לקשר שצריך ויחודיס וכוונתה התפלה
 ̂ מדריגת עד למטה .וישפיעו למעלה למעלה יתעוררו דלתטה ובהתעוררות

 הלויס והכהגים ז,'ה׳׳ה מהבעש״ט • השפעה, ומקבל זה המכוין וה אדס הל
 . לעולם משפיע שמהמהה אהבת דהיינו בחינות ב׳׳ב היא הבא? שפע שכל

 ■ לשרות העליון מעולם שירדה בעצמו השפע היא לעולם ובחי'צמצום התחתון
 • הכל צמצום ובחינת אהבה בקינת היה הראשון בצמצוס וכן צעולסה^זתון

 כו'' הצמצום בעצמו ישראלהוא את שאהב שאהבה כלל פירוד א'בלתי1צפעס
 ■ להחגלרת״&לפותו יכול הי׳ לא זה ואלולי העולמות כל נתהוו עי׳יז ודלזהנה

 י אך א׳ רגע לסחקייס העולמות יכולין היו לא אלהוהו ובלעדי בעולמות י׳ח
 אהבה היה ששס אע"פ והנה י״ת אלהומו לסבול העולמות יכוליס הצמצום ע״י

 דרך כן כי כל־ס ב׳ לזה צריך העשי׳ בעולס אעפ״כ א׳ ברגע הכל יצמצום
‘7 נראה התחתון בעולם נשוט אחדות הוא העליון שבעולם שמה שעולמוח

 ,, V העליוןהוא בעולם חה״שהוא ח החי מצד אבל הכלים מצד והוא קצת !התחלקות .
 - ,לגלותה כשרוצה ואח״כ בלבד בלב שהיא המחשבה כמו אחדות-^שיט ,נסכאקי

 S ; והקנה והמבטים: ריאה ה'-כנפי נפרדים כלים נמה לה יש ודיקור קול ^"י
 ; עושה אינו כחכס האיש ובאמת יותר עוד הפירוד נראה לעשיה מדיבור5|אח״

 ■■ ליראה כא׳ מעמך שואל ה' מה ישראל ועתה כמ״ש התחתון בעולם גם וירוד
׳ י י חשובה ספוגה חכמה וין‘, יראה אין אס כי ה־ראה הוא הכל תכלית יי'כי-הנה

 / ־ ' א״צ ויראה באהבה לעבוץהש״י שצריך הגס יראה קכמההוא ותכלית לל .
 י /גז/ י/יש של דרכי כי י״ת הבורא אהבת עליו תשרה וממילא יראה זפיסנ״א

 '׳־ ‘V ■<; שכ המשכיל שרואה ‘וכיון פירוד שוס בלי הכל כלול חכמה שהיא ידאה ■מדת
 עולסל- היה לעליון עולם שאלולי מהעליון ואvד התחתון עילם של וחייתו מתי

 אחדות ששסי'הכל וכמו העליון ■ לעולם דבי? הוא א'׳כ מוחלט אפס זחהון
 העליון לעולם כיולסאחתגן מייחד ובזז׳ היראים מדת מ״י כאן !יטבוודאיגס

 j פשיע\ אחדות הכל ששם כול^ ראש עד 'למדריגהיגהtממ; להעלות נול
 , 7 א׳■;, אס ממשל זה יבין בשלי,מות יראה לו יש א® ע׳יא אדם שיכיזין כן-־הגחינה

'2 שבתאות£ הגדולה סגוא דבר לפניו יענורו המלך לפני שעומד כשעה השר^ס
. י־ י י י לא י \ , .^׳ •• שאם ■ -
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 ■ ההואטכ״זנעמדולסניהמלך המלךהי׳מתאוהלתאוה פני1^.יהעותד^ftV■ יי
עליי' נדלה שכ'כ מסני הוא זה ודבל* ההוא מלהתאותלדבר, ע״א מרחיק

ממציאו'• בטלו וכולס במ^\חיו א״ע רואה שאינל עד המלך והאימה,מסני הנושה *;
.כמי אבוקה לפני הקב״ה-ננר לפגי דומה צדיק לתה כמרז׳ל קמלך יראת גגד •

 עיש־ם חינס הס מדות כן כלל פעולתו מושה ואינו מהני דלא בטהירא שרגא
 הקב׳יה מיראת ממציאוקס בטיליס הם תמיד כי העולס בתאוות פעולה שיצו • ;
 דני לשוס ימת״וה חומד שאינו תה שתהי'במלריגת, מעמך שואל ה> מה ׳וזייש , ״
 א;גזי כין שתי׳ לבן חשל מהבעש״ט כו׳ ליראה ע״י־כ״א לזה תזכה מה וע״י ז
 תאלהי' בושויקךא והי׳ נשמוח ורצה מאביו שלומיס אגרק לו ובא הכפרים ׳

כךהחןח' אביו בשמחת שמח והוא בשמחתן שמחו והס יין להס לתת וצוה הכפר
- \ . • סגולה אנשי של והצורה _ ■_

ט •י ״ ש ע ב  ראה אדומה כדה משה על לחללק קרח ־אה מה במדרש ב
, תלמידיו ששאלוה; ׳טזלה״ה* הבעש בשם ופירוש ותמוה י , .

 !ר הש״ייתמיל עבודת 'מזה לבוא זו במצוה רומז הוא היכן אדומה פרה ענין מל י
 צב • ;:ם שבפועל אף בשכל נצחיות הס המצות שכל זלה׳יה הבעש״ט שלימד כמו

̂ נצחיוא ואלהיתו אלהוחו היא התורה כי יצחייס תמיד הס בשכל ובמעשה טמן ,
 להמצא התורהצריכה ז״לבשמושכל י חלמידיהבעש״ט כמושאותריסכל ., י

 על ושאלוהו רמיזתה חצוה מכל ללמוד שיש ושכל חכמה בדרך זמן חתידבכל
במשני' כמ״ש ראוקות לעיתיס אלא נהג; לא בהמ״ק ״בזמן שאפי אדומה נא־?

 והשיג טהורים ומטמאה טמאים שמטהרת מה וגס כו׳ עשאן מי פרה מס׳ • \
 לאטוץגנו בדרך מהנהג האדם אס שמתחלה הגבהות ענין שזהו זלה״ה הבעש״ט ■ ;
 כמיוינר לשמה וש״לא. הגבהות מצד הוא תיקונו התחלת חהש״י רחוק .והוא ״ ,■<

 הש״יןלח לו שישלה שחושב"שראוי גבהות'נסתר שזהוגיכ עה״ל או להתפארות־ , .
?;b בלחי מצדנו ובאמת למענו דבר איזה שעושה א״ע' וחושב מעשיו על שכך ’ :

 ישאעלונ וח״ו לזה לבוא א א״ התחלה רק שכר לקבל יתכן והא־ך אנו חה הבורא ■
 של^זי ומתווי לשמה שלא ויעשה והתפארות הגבהות לאחנז לו והותר בחצוניות ’ '1,
 כ״'איתערב.נןגנ גבהות סיג מכל •ונקי זך להיות צריך ובלשמה לשמה <שמ־_\כוא ! /
^י -^גהות.^זועב ^  לאיתקטירוכו׳קריןלה דבש כלשאורוכל פי/כי וזה ,ה׳ ל

 צק ה,<6 לגבהות ודבש בשאור שהרמז פי׳ יעלו לא מ^יהמזצח נו׳ יאשאק ■׳ '[
 1ק( כך הקטנות דיני והס האדס לב שתגביה ,הנבהות כמו ועולים מרתיתיס • י4
 מ לל אשה ממנו יזקטירו לא הכתיכ ואחר בראש קופץ והדיוט גדול להיות <רוצה / ;

 מול להש״י ההתקרבות ראשית ר״ל קר^יראשמז רק גבקות ע״י לעבוד .
ול לה'שי נחוח , לריח יעלו לא העליון אלקמזבח אח'כ אבל בגבהות להיות / /

ל|-א בכל• אפיי• לב גבה כל ה׳ תועבת כד ח״י בגבהות י״ת'; לפניו רוח נחת
' • ,7 ז
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̂זגי■- r .־■:כתריצזסטוב'■ חלק :
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 ■ הם שמר בצדיקים אפי׳ היה ומגי! ונז׳ הטמיאיס כגבהוי<מטהרה ׳יוצא
 ושעלות בגבהות להש״י להתקרכ . שצריך ,ע״דמ׳יל המיד נוהג הוא ׳יכיס

̂ . אץ גדולה'וחורה מצוה איזה ע״י להש״י להתקרב .̂ האדם שרוצה קודם י ■
 ■ ’.מ״י אס״כ שיתקרב - הקירוב לערך ונקרא מרוחק הוא שעדיין נמצא, !עלה .

 ̂ וא״א מהש״י הכינויטמאלמרוחק ע״ד עתה נקרא לעשות שעתיי ׳עובלא,
 ' }• ולעוט' בקדושה וגדלות לישר,טנית סי׳ גבהות לו יהי׳ לא אס להש',י זתקלב

 לעשות ראוי אינך אתה לו אומר אקטנותהייעשהיצהיר דבסטי י־בסט״א
, למס במשנה כמח״ל ה׳ בדרכי ילבו שיגבה שצריך וע״כ כזו ועובלא גדולה !צוה
̂ל'"כ כי' עי?יי העולם עלי שצ״ל יחידי אדם צרא ̂ ׳ אינך^, שאתה יצרו לו יאמר ̂'

 * לבו' ושיגבה בגבהות להשתמש לזה.צריך כו׳ זו עובדא י ע אליו להקקרב אוי‘
 ■ כשיעשה להשי׳ א״ע ויקרב יטהר זה גבהוח י’ע דווקא^׳׳כ להתקרב ה׳ !לרכי

 אח״כ או שעושה א העובד בעת ואח״כ אומצוה תפלה או י»רה של יעובדא
ך‘ '  קטנות וזהו כל ולפני הש״י לפני ע א■ וישפל גבהות צד להשמרחנל י

 V' עושים אינם שהם כשיראה ממבירו גדול ׳ שהוא לו ילומה שלא צביןדושה י
' 'ואז טהור גקרא הוא שאז המצוה מעשה. בשעת הגבהות נמצא זו !»בדא *
החד© דעת ומגדיל שתפירה והגבר^ותנק׳סרה ח״ו טהורים מטמא ?נבהות |
' הפרהעזארזיואזוב שריפת תוך אל משליך ים ע״כ גס הקליפה מצד 'אדומה ־■
 ,: :■ הרטב״ם ופסק ע׳ש כאזוב ישפיל ■ ׳1כ כארז שהתגאה מי דפרש״י תולעת ישני 'י

; . י לסשיית לעצמו שיקח וגדלות שהגבויות כג״ל פי.׳ אמה ארכו ארז של ^ךקל  י
, ' כאזוב עצהו ישפיל חי־כף ואס״כ .ובמלה .'‘באמה ומשוער מדוד. יהי׳ ץ^מצזה
 ■־ V; קריז ראה במדרש׳חס אמר ולזה כו׳ המטהרתטמיאים אלומת פרה זה זיןינקרא

 ד ידעו הלא ח״ו התנשאות . למשה שיהי׳ וחשב ראה -האיך פי׳ משה על לקלוק ״'
̂ככל : “ איך וא״כ גו׳ מאוד ענו משה והאיש הכתוב עליו שהעיד עד ענותגותו ■

 , • ר״ל ראה אדומה פרה המדרש והשיב ̂ הי׳ פקח קרח והא ־ הגבהות בעון !|מפדו
 והיא כוי לעבודת,הש״י צדיק לכל להיות מוכרח הנבהת |זלאהשנסמדת1

 ״ זלהתקרך היא'ואהרן שהתנשא תה ני להיפן קרח ומשב כו׳ טתיאיס נףזעהרת
ת י|להש"י מ ז י מ . א ̂  וחמגותרי\׳^^ עמיאים המטהרת המותר הגבהות' ל

הטהורים המטמ(?ת האסור הגבהות 0;מת«:בהבה
 ׳" כאמה כי גבהות הי׳מצד ש׳וה ולחשבו זלהיות הע® מכל יותר ואהרן הוא לקש׳י |י!
 ̂ משתמש 1הי ואפיכ עליו הת^.*ה שהעילה כמו השפלוח בתכלית הי׳ ה משרע !צ
 - זהלעיודתהש״י הי׳ ראלרק6יילךעל' שהי׳ שעשה דברים בכמה ?גבהות ל

 ' ״־.p,ש' מצטרך שהי׳ זה בלתי א.פשר .הי׳ ,לא בי הש׳יי לעבודת העם ,י.ולהדריך
 £ גא? ואמר שתירב בתחלה לקבוצה רצה לא לפניהםואעפ״כ יצא אשר איש לי
 מחמתזג^ז עכ״ן והי׳׳צורוה׳יק ׳ הי אע״פרזזסקח וקרח י קשי שהכריחו עז (ח1הנ7בי .!
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̂ ע שסרשיי וזה האמר בגבהומ השתמש שמשה יזשכ גבהות מצדה שהוא «ןנאה
 מדאילקחחם יותר הרבי; כו׳ תתנשאו ומדומ קדושים נול© העדה כל כי

 (9 שמוחי אמת הן קרח ה״ק אלא לשון ונפל אריכות שהוא גדולה לעצמכם
 צל בגגהוח לחשה שחשד אלא נו׳ ועובלא המצות עשיית בתחלת בגבהות להשתמש

ם כאסור  לא לעצהיכס לקחתם pו מדאי יותר ׳וז״ש המצוה עשיית לאחר ג
 ■4 שלני שמה חשב רק גבהות לו שיהי׳ דימה לא עצמו על וקרח י״ס עבודת בשביל

 ?ו זאא כי ‘ה בדרכי לבו ויגבה ״ל9כ האמת מצד הוא הכל נשיא להיות לזה גועה
 מ1 סל היושר ובאמת האסור בגבהותו ז3 הפחיתות לתלות רצה ולא הותרה הגאוה

 ד< לני שהסך הרע של הקנאה מפני להיפך חשב רק במשה הוא המותר הגבהות
 יר וזהי הכל משה עשה הדיבור שמני האמי! ולא רע עוב ועל עוב רע על לאפר
 צל רוא^ אני באמת לוי בני לכס רב משה אמר ולפיכך כנ״ל ראה אלומה פרה
 נין צא הרע מצל הוא ושלי לש*ש הוא שלכם שהגבהות סיבריס אתם כאשר שלא

א' כן ,  ו1ל הש״' למטן לא למענכם לכס הוא הרב רב נק׳ הגדולה ר״ל לכס רב נ
 ע החסרון לתלית האמנה לזה וצריך עמוק דבר זה כי עדתו וכל קרח גחלקו ולזה ,

11 מצי הוא אולי מצוהפן אפייללבר ושפלות בנגיעה תמיד ולחסין בו חשיד
 (1 אנזי עיי ליעשוה ושיוכל עליו מוטלת שאינה מצוה לעשות הקליפה סל <גבהות ■

 אן חס! הי׳ לא תשה ואשי׳ גבהות זהו כי מחבית יותר לה ראוי שהוא יחשוב ולא
 כשליחו' ללכת סצוה דבר שהוא אע"פ תשלח ביד נא שלה ואחר לישרוצ להשתלת

 )1ראו'ןצ שאהרן חשב אעפ״כ מזה גדולה מצוה ואין תורה לישראל וללמוד הש״י
 צ( ולאלההקוטננ| מזה ללמוד האדם י Tוצר לזה שהנריהוהש״י עד יותר לזה

כל ׳כרוח השיי לה ראוי יהי׳ ואס ממצה ולברוח שררה צד בה שיש מצוה בעבור
 זו בשכל תמיד זה דבר לשקול וצריך וכדומה זו הנהנה לידו להזמינו הנוולם .

 ח״ו ההיסך לצד בזה היצה״ר יענו שלא שיעזרנו. עזר ע״ז מהש״י ולשאול וצדק
מנת ע״י למה ביאור מהבעשיטזלה״ה •• והטוב האמת הש״יבדרך ידריכנו רק ,
 יצאו ממילא הקליפה והוסר השפחה בכור לקו וכאשר כו׳ מתצג־יס יצאו לבכורות ■

מדריגה על שיהי׳ מאיא אלא השכל שהוא ישראל בכורי הוקדשו ולכך ^'מהגלות
קש*' ולקח עגל שעשו וזהו וגדלות קטטת בסוד ושוב רצוא החיות כי אחת

ומרד גרשון קהת בחי׳ וזהו ונו׳ ל׳וי לוי אותיות לויכי שבט ®לייייס »
ןןטטת האדם <נאשר ■  ג׳. הוא ג׳ ני גירים גשמות מוליד מזה ויודע ̂׳

הביטו זלה״ה מהבעשיט • ודפס״ס ונוי מלכות יך דכסופק מלחין ר׳ דרך *וק
 שני השכינה לתועלת יהיו האדם תפלות שכל גזט« שכבר סי׳ חוצבתס צור אל צ ,

 מה■ וכל חסרונה שימלא מדודה ששוק׳׳לחזעחסללת תפלה ואני צמ״ש תפלה‘ ‘
למלא שיתפלל האדם וצריך שבשנאה הר־ברון בשביל הוא לאדסהכל ס;חסר

®איבר', א׳ ;הוא שגם למטה במשך למעלהמפ״לא (גתיקק־ שמש wnoB Vf י
"‘ ־ ' ' י . J .׳י

̂השכיציז*! . ,
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:״מרת י\דמ הלב אך ממנה פנוי מקום לך ואץ משלה בנל מלכותו כי ?שטנה
:v *• הוא וחפלתו גדול• צער איזה לאדם יש ח״ו שאס שוות העיתים כל |^סשושאין

.• שיתפלל ראוי היה ויותר כשכיגה הוא זה שצער לנו על משים ואינו עצמו ל5י *
. ׳ שצריך .נזכין כך ובתוך מתפלל שהוא או נה שהכל ויתד פנה ממנה כי עליה

 עצמו צער על להתאפק יכול שאינו רק השכינה על ולהתפלל עצמו את להניח
 אפשר אמת זה שאי! היודע הוא לב ובוחן השכינה על מתפלל שהוא יאתר יאס
 : ■ בעת במדריגה הוא שהאדם מה לפי כפשועו יתפלל כ וע' מכל נדחה עלז״ו
̂׳ רק ?היא  מתפללים כשישראל יכון לא שקרים דובר שוקט ולבו פיו שיהי

 V ׳שאימ מי כלומר כו׳ ציון בנוח וראינה צאנה נפיק קלא א״עלהש״י מתדכקיס
 ' וזהו יראה לי׳ ניחא ו לזה שראוי ומי צאינה וזהו יצא ניחא ולא זה לימוד יאוי

 ’ בתפלתו הזה האדם לנטל רוצים אז הזה קול הקליפות וכששומעין יראינה
 ' מעליז ובזה י״ת הבורא ויראת באהבה מתדבק והחכס הזמן מתענוג צמ״ז

- ׳ הדבר בחומריות לדבק לי מה בלבו ואומר ההוא הדבר שבתוך חיות ניצוצי
 . בחכמה החכמהכח״שטלס שהוא הש״י מכוחות כח שהוא בחיותו אדבק יזוטב
 י ̂ בתענוג יהיה 1וי״ג הזחןכמובשבח מתענוגי תענוגים ושאר באכילה וכן עשית
 שהוא שע״י ,הדכר לחומריות ולא הדבר של החיות שהוא ההוא שבדבר יומני
 שאין רומני בתענוג דבוק י״ח שנסהוא הש״י אצל נזכר רוחני בתענוג יבוק

 ־ y יז הש׳״י הואמרוקק לחומריות דבוק כשהוא אבל להשיאו יכולין אנחנו
 י' החכמה במעשה פאר ומח המכס בגו מעש? אוהב שהאב א' אהבות ׳3 ים יהנה

 שמדבר מה וכל בעצם בנו אה והב'שאוהב שבדבר החכמה עעושהאוכדבר
 , ישראל על הש׳י באהבת והנה אותו אהבתו נשכיל בעיניו הגק הכל נ|לפניו

 ומעלה נפלאה בחכמה הכל ומעש׳יט מצות עושה כשהצדיק הבהא'הנ״ל1'י
̂ימ שבדומס מה הקדושים ניצוצות  > מקשר ובזה מאד מעשיו אוהב השיי ואז צח

 < אי״ז* לגמרי יתקן וזה מעשיו שורהקכל להש״ישהנדי העולמות חצונית גס
 , כשהצדיק הוא הנ*ל ב׳ ואהבה וכו' דעה הארץ ומלאה כח״ש בב״א משיח צביאת
 ; . ׳ מעשיו עושת שאינו אע״פ בעצמו אותו מאד אוהבו והש״י מקושרלהש״י צעצמו
 אהבו .הש'י1להשי;לכ ומחושר גדול בתמימות הולך רק הראשון נמו ?חכמה

 .̂ אהא זלה״ה מהבעש״ט ׳ העולם הוא שהצדיק העולמות פנימיות נק'עליות יזה
 ולכאנרה נו' שבשמים לאביהם ישראל את שהקריב הקריב ופרעה דארזיל

 ̂ ״ . לנצת אינו וזה שבשמים לאביהם נתקרבו ידו שעל לו יחשב לזכות »א״כ ?!שה
־ הבעש״ע מורן ופי* זצרו אבד  אותה^^ שמקשטין קשוטיהכלה נענין כי זלה̂'

■ ^ ע״י חןכעיגיו - שמצאה הזווטדזיי לקירוב שיבואו כדי לבושיך מיני ?כמה
אחזה ומבשרי כו׳ בשר בקירוב אלבושיהין אישתלי.ל הזווג ובעת הקשוטין , . . , . - v11?n ץ

מ1שעל הצדיק הוא כלהעליו<הוה.שושבין השכינה היא שהחפליז מיכול ^וה : י
■* .? י <ץה9גע

: J M , ■t י■  -*̂  v t '״



%

':■5

V c

̂טסטוב 'חלה : שני , ,כתר
 שהיאהנליז התפלה מייחד מעותקאדלנא תפלה3 מליון וזווג היתול גטשה
יןשוט̂' לקשטהבכמה צריך הזווג קולס וע״< עליון זווג והוא ישראל לאלהי

 סמציני מה נודע וע"כ לקשוט הגורס לבושי; חשס שתדע וצריך וכו׳ מלבושין .
 נטננג שא״א הרשעים ותכן המון הוא הסלי או והלבוש הצליק הוא השרי י'כי

ל.’שארז לבוא לעתיל כ*א המוץותבן לבושי בלתן בעצמו הפרי להוציא 'הבריאה
^י גלוסקאות שתוציא אי׳ עתידה ■■  לו לרע באלם האדם שלט אשר ובעת מלת ו

̂' ולדברינו מ״ש חיותו קדושה ניצוצי להוציא בכתבים והטעס השליט של  ל ר
 קשוטי הוא א״כ ממיצר שיקרא כדי להצדיק ומיצר לב*ש תג׳ הרשע כי מבואר

 הכל׳עסדול שהיא ונעשהיחודהתסלה ממיצר להתפלל שגורס לכושי׳השכיגה
 ונתב און פועלי כל ויתפרדו מלטשי׳ אישתליל כביכול אז היחיד נעשה זכאשר

 שאין הגס דבריו זלה״חע״כתוכן הנהן יעקב יוסף מ׳ המחבר הגאון הרב
 על הוא העיקר חשיבה בעלי תיקון כי זלה־׳ה מהבעש״ט • ודפחיח לשונו

 קל ע״ב על רוכב ה׳ הנה ופי׳ בשרשו ולקשרו להעלותו שיכול הדור גדולי ידי
 בעיניי וחמורה עבה והיא עבירה איזה שעתה האדם אותו על רוכב ה׳ הנה הי' י.

 הניז ני כזכיות לו זלוטתנעשו תשיבה ומשארז״לע׳׳י ר^הבעצם שהיא אף
 לא;;חעא עדיין שכשאשר אע״פ כי בו שנכשל הדבר אצלו נמאס שיהי• צריך כשב

̂שר; אי אדס יאמר, אל •ארז״ל  נמאט שיהי׳ צריך כשחעא 'מ מ כו׳ חזיר אפשיבב
להעביה', כך יצה״ר אין שאליהם כזכיות לו נעשיס וזהו הדברההוא אצלו ממש

 ועסו׳בתורהקשהדהל״ל כעסק זלה״ה-הויזממעט יצה״ר־מהבעש״ט לו יהי' לא ,
 וצ׳׳ל התירה דהוא.עס׳ ר״ל פסק כי בחורה דרךארןועסוק בעסק ממעש הוי

 וא׳הממעיט א׳המרבה רט״ז קושית על הבעש״ט ממורי כךדשמעתי האמ׳הוא
 עא ולהתפלל ללמוד צריך כי וביאר וכו׳ בחכיין שוין למה ט׳ שיכיין מלבד

 שיק היטיב לכוין מוחין לו שיהיו כדי ממעיט אס וא"כ טי משא״כ ־־ מוחין י
 הוי וז״ש :ונו׳ שינויו ובלבד וז״ש * להרבות שיוכל טובים מוחין לו שיש למי

 כדחילוורחימי להעמיק בתורה לעסוק שיוכל כדי בתורה היינו בעסק ממעט
 תפתא שפתי אדני כמ״ש לדבר א״א ודלתו בו מדבר הדיבור שעולם ויחשיב

 הוא ישראל של הדיבור כי המחשבה טולם ע״י כא׳ להיות א״א מחשבתו וג״כ _•
 מקבל זטה״ז המחשבה עולם הוא וחחשבתן העולם החחי׳ כביכול הדיבור עולם ׳'
כ! יש שעה*ז לעי רחמים דין. חסד המדות אמצעית דרך הדיבור אותיות ,,
.שאנחנו בכתר במום{} שבת קדושת והנה המדות ,♦■־לקבל צריך ונבול צטח .

 •נראה שאין עד גדול הבחירות ושם המחשבה בעולם הדיבור i מעליןעולם
 הבהירוי) גודל מחתת בו להסתכל יטלין שאין השיוש כמשל המדות התחלקות ■

 לסיט ממנו ולהגות ולהשיגו בו להפפכל יכולין ממט היוצא והאור שבו
 יכוליסג״נלהשיג היו לא בהירזתנמונסמש באור היה אלו ני מיעוטבהיהתו ;
כמך , :̂!י■ ■ י ' ״ ־ ׳ ‘
'■ ,'ד־?■•'''*•'׳;r י ־■ ׳ ׳■' .' ’ ■■’■י ^
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 ■׳ ו-אר״זל פהא־דוןב״ה שית מהו וכזהר השבת וסול צבאות' ה׳ ומגן שמש כן נמו
 5,; הנוע® כי חטמה בו שיין שאין נק/מטחה באשבתבאחטחהפי׳כיהקב״ה

̂. וא^נונעתרן הקב״ההואא״ס רבל גבחקוס בזמן שהוא בדבר נא׳ ^לאשייך ■ י
 שאנו כתר בקדושת במוסף בשבא והנה זמן כגדר איגו וגס למקום ממקום '

 גרא®׳• שאין ,עד גלול הבהירות ושס המחשבה בעולם הדיבור עולם מעלי!
 גבוה צורך הוא ועה׳׳ז התחתון ישארחיוחלע־״ז לא התחלהותהמדוחלס״ז

 ואי^הרמזלג׳ כבודו מקום איה אומרים שאנו תיכף ע'כ עם בלא מלך אין כי
 ■ הוא ממקומו אומרים אנו זה אחר תיכף המלוח התחלקו באי!שם ׳ רישונ שעה
ק  ^נין ; עם בלא מלך שאין לפי לכאן טובו דהייני-^להשפיע ברתמים י

 יום הוא השבת שיוה פי׳ אליו והעופיעחותקיס השורש שמתגלה הוא השבת י
 על ומאיר הקדזשיס קדוש הש״י שהוא מקדוש בהיתת ומתגלה שמאיר קדוש

 . וזהו הקדומה במחשבה שנאצל מה י!וא הכל סל רוחניות עגין ני פי׳ הברואים
 ■ .הרוחניו׳ אותו אעפ״כ השתלשלו׳ ע״י בפועל הכל כשנברא ואח״כ הנל של חיות
 : שגצמצמ מאד קטן חיות היי שבבייאיס והחיות בשרשו נעלם למעילה נשאר

 נשארבז® העולם הי׳ אלו ו׳ ביום הכל שנגמר ואחר בג׳ופגיוק להתלבש לשיוכל
 , הש״ו הבהיק ביאשית מעשה כל נחר אחר לזאת להתקיים יכיל הי׳ לא הבריאה
 ׳ J החניית הוי'׳ במחשבתו ממהשהיוהברואיה דהיינו הנעלמת מבריאה בהירות

 ווןעיקהרי־י־ בראשית מעשה בכל סופו עד העולם מסוף הדרו זיו מאד׳והבהיק
 הנעלס^■ משרשו בהירות אליו הבהיק הש״י הברואים מבחר שהוא בהאדס

ה הש׳י בבחחשכת  ̂ נק׳יונוחה הש״י ר״ל תנוחה חסר העולם היי מה וזהוענין ל
 I שהוא הנעלמת הברואים של הוייתם בהירות היינו מנוחה בא שבת בא כי

 : מעשה אחר ,שהולך התינוק כמו אליו ורצון חשק נתמלאו , ואז י״ת ^מעצמותו
 . 'הכל משליך אליו חשקו מחמת אביו את כשרואה ואח״כ באביו ושוכח גערות

 ̂ זיג 'מבהיק כשהש״י כביטל כן מגתחיו נתח שהוא מחמת אליו ורץ בו תדבק וה
 שמקוה־ רצונו וזה גדולה בתשוקה אליו פניהם מגמת אז הברואי׳ אל ■הדרו
 השורש ר״ל השורש אל השבה - שהוא השבת ענין וזה קיומם סיבת וזה מהם
 • אחדות יחיא אליו ונכספים בו ומתענגים חושקים והענפים הענפים על מאיר

 : דהאטרקזייא דאחל ברזא דאתאחדת שכח איהו בזהררזאדשבת השייזז״ש
 ה'צז.מי/■; כילש להש^ כסא בכללות נקראים הבריאים כי פי׳ ברז^.לאחד :יקירא
 ואימתי':■! אחד הס פגימיותס מצד אבל חצוניותם מצד רבים הם והבדאיס כבאי

# י מגמת כל נמצא הש״י לדבייזות אחת למחשבה וחשקס כשהם,דביקים אחד ■הם
 י 'מקשרת1י:מאחד היא בזה ז^דבקות כאחד ולהדבק אחד וחשק אחד רצון חפצים •

צק* ההתקשיות וזה אחד שהוא הש״י ע״י לשיתקיימו הברואים עס השיי
ן קב׳ה שר״ל ושכינתי■׳ לקב״ה זווגא הוא ־שאז עולם כרית השבת נקי לזה ברית . י

•׳ . 'Hi.־ *־ ̂
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•יןזני .. כתרשםטוב חלק■
 והתקשרו' כתחתוניס השוכן }!יהות ושכמתי׳הוא מהכריאים הנעלם אלהות <ק׳ -

 באותו מתעורר א פעס שהי׳ כמו שתמיד ידעת ונבר השבת ביום הוא שניהם
 יום בכל מחדש כעיט כי כן להיות מוכרח השבת יוס בענין ובפלט תמיד הומן
 יוס בא עד מדצח*ח יום בכל ברואים ונברא א יום נברא יום וכל מייב תמיד
 ענין * הבריאה בעלן שהיה כתו להם חיות החקוהליחן ומתעורר השבת

 צסיה ולשון הקודם ברוח סוכה שהוא ר״ל סוכה כי הוא הפי׳ שלם סוכת סריסות
'המתגלה הבהירות ענץ שהוא  כל, ועיני אליו הגשמות ישתוקקו שע״יז כדי ,
 ■ וקלי• שלימות זהו כי י״ת בבורא הברואים התקשרות ענין הוא ושלום• יצפו אליו
 בי השמש אור ומתטצז גקביס בו שיש סכך כתו הוא שנקרא'סוכה ו׳ענין א׳ הכל

 הש״י של הבהירות כמו.כן אור וכוכבי סחה כוכבי ״ל1נתר הנקבים דרך
 נק׳סוכה ולזה מזה גלול ול״א קטן כניצוץ לא׳ ערכו לפי ואחד אחד לכל vתתנלר
 נזהר קורא ולזה וחורה חפלה ע״י בהש״י להתדנק הוא השית יום ועיקר

 על הנשמות שורש שמאיר ריל דגופא יומא ולא דנשמתין י\מא יומא האי
 וכ״ז יתירה שבנשמה תוססות נקי וזה אליו נכספים שכגופים.,והס הגשמות

 דרקיע ככוותא זלה׳׳השקילתאלס־לתאיואנקתיה •מהנעש״ט לבב לברי נרגש
חס שזה סבר מעשה ואנשי חסידים בין שנחתכר ר״ל  י ששמעתי כמו פרנסתו יג

 באני ראו זבולון יששכר יהודא לוי שמעון ראובן תואר זלה״ה הבע;״ט ממורי
 וישבחו ויודו לחסידים שנתחבר לוי שהוא וגדול הולך שמעו יהי' ובזה למקו׳ כן

 אותו יפרנסו והס בתורה יעסוק שהוא וזטלון יששכר מבחינת ויהי׳ אותו
 אדם דאס דגודע כוי. נבל חרפת הצלני פשעי מכל זלה״ה מהבעש״ט • ודפח״ת .

 עליו שיבוא הוא שראוי ואימר הדין את עליו ופוסק רשע איזה על חוב מלמד
 עבירה בו שאין אע"פ עצמו על פוסק בעצמו הדין זה אזי ונזה כזה פורעניות

 א״א על בא כאלו המתגאה היינו עבירה נעשה כאלי לו שיש אפשר מ״מ זו י.
 של עצמו מעבירה יותר חמיר.אצלו הוא שלו שכאלו ואפשר עע׳׳ז כאלו הכועס

 שהוא ואותר לזכות אוחו דן אם משא׳יכ יותר עליו מדקדקין ני רשע אותו
 הזנותי׳ מן וכיוצא יציו את לכבוש לו שא״א עד עכור חומר לו ויש הרבה מגושם
 שחרפת הצלני פשעי מכל וז״א עצמו על על הזה הזטת מלמד אזי לדונו שאפשר

 מכל אותי חציל ו?זה זכות עליהם ואלמד לנבל מימי אחרן> שלא תשימני אל מל
 ^לומד ה“הבעש*עזלה מחורי שמטתי * ודפח״ק נ*כ עלי יהי' זה סשעגשזצות

 משאיכ לבדה המל' בבחינת הוא סיושו מטין .ואינו מתפלל אץ מבין וא*?ו
^ כי י׳ל הג״ל ולפי המדבר מן עולה זאת מי בביצה^ז״ש מל׳ מקשר במכין  י
 בינה' כמחשבה הוא הדיבורוסי׳הדיבור ם^'וש ב׳ הדיבור א׳ בח־גות ב׳ בדבור
■ וק״ל המדבר מן עולה זאת מי ושניהם בתל' הוא עצעו והדיבור המחשבה עולם

לי שנק׳ הבינה אל מל׳ תרומה להעלות שיקחו ר,יל תרומה לי זיקתו יוכן ונזה ־
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'כתרשפטוב חלק
ד  גלנו שמכין ל?י אשר;ילמג איש ^ ע״י והיינו ״ נו׳ לי מי לי אגי אץ אסיני

 שהיא והנן הנעה אל דינור עולה עי״ז נינה שנ׳ נמחשנה והוא המלות .פגרוש
 כגון הנגין ו0׳»י1כננל עיניס נן' ננללן המחכנוה כל ׳ וא״ש הנ״ל צנ״'סנים

רי יש נחינה וננל וכו׳ ויראה אהנה כו׳ ט  יעיין ח״ז לו כשנוכל , לכן ח/
 וזרקתי המחשבה מפולס -שלקחת?'חלק עש'תי מה ויאמר היא בחינה מאיזה .

 ואגז״כ א:ן למדת המחשבה׳ זאת ויביא לעפר עד יכגע ומזה הענופת מקום אל
 וכן »ש'י 3לאקן לי יש כסה מזה מתעגג אני או הזה הדבר אוהב אני אם •וזשוב

 הזאחולההקםרבהש״י המדה לנצח וכן וכו׳ ליראהאותווליבושמסניוולסארו
 ומבקש ליש ע״א כשתושב וכן מהזמן למעלה שהוא המחשבה לעולם יבוא ועייין
 ̂:;ובלו יכול כלי ואין א״ס י״ק שהיא בו להקלבש יכול הקב״ה אין וון צרכיו

 מוסר ביאור זלה״ה הכעש״ט ממורי שמעתי ; נו■ לאין א׳ע כשחושב משא״כ
 גדו^ בככוד אחרת למדינה א׳ ושלח בניס נ׳ לו שהיה למלך הגאוה נגד הכנעה
 מ* זה כבש שאס״כ עד׳ הי׳ וכך וענוה הכנעה שילמד כדי בבזיין שלח ולאחד
 האדם ואס חעשתרב ע״י והוא ומלחמה כבוד מ״י מסבירו מדינות יוחר הענוה

 שאין' מאד וישיג הכלנובין אלהותאזיע־יקר עליו שישרה הכנה לעשות ןירצה
■■h שיכול■ הכנע יש ואז מחש כאפס הוא זה ובלתי _ אותו המזזיה האלהוח אלאי
 כמרז״ל בו שישרה צדי בצלמו האדם ובתוכו העה״ז קליוניהקב״הברא לשרות |
I שליש. כא׳. הס המלאכים הלא כן עשה ולמה דירהבהחהוניס לו נתאוהלהיות 

 האדם מן תענוג יותר י״ת לו יש ענ״ז מאד עד ומצוחצחות יפות ואורות ניולם
 הענוג יותר להמלך יש ששונן דברי אפי׳ המלך לפני המדברת הצפור .כמשל

 עולמות בהחשכתו כשמעלה החומרי האדס כך המשוררים השרים מליצות ^מנל
 הקבזיה של מיראת•• שס חחזחס רעדה נחפזו נבהלו תמהו כן ראו המה עליוני®

 התפארו׳ יש אד השפל שכעולס האדם ע״י נגלה וכ*ז מצוחצח גדול אור ונראה
 היינו שהיופי ריל ליופי אלא החומר דהיינו אשה אין וזהו גדוללהקב״ק

 הבעש״טזלה״השהאדם ממורי שמעתי • מאדחזה מתגדל עליון ?תפארת
 כי גדולבעמדקהש״י הענוג לו כשיש עולם ימוד צדיק בסוד נקראצדין

 חהבפש״ע :ידפח״ח ונו׳ י״ת בו האתגה מצד הוא והוד ונצח אלוה אחזה לזב^י
 צזהוא בשרשו ידבק המשגל תאות הרהורי מענין אם יראת״מ״ז שאס לה״ה
 הלימוד בסדר הן זלהיה.: מהבעש״ט • דבר הסחר ה׳ וכבוד בזה וכיוצא סק

 או גלימודגי ההלכה פשט ומן;ן בחפלה ?מלות פי' מבץ הוא אם כהפלה זן
,החלות אתה אלהי' אדני וז״ש •* מחשכה שהוא הבינה אל דיכור שהוא מלי קשר1

״ יחשוב :אלהיסוהבן בניקוד הוי' שהוא המחשבה אל אדם הדיבור תקשר היי
0T העולמות כל נבראו שבו נזה גדול עולם בו מדבר הדבור שעולם בדבור,,, 

ת י״ח בתפארתו יחש\צ ועי״ז הפה מוצאות נ״ה שהוא גהנראם דאי׳1 ו י מ ל ,כ
■׳' העולמות■■: \ \ ' ■
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 כצ. תפארתו%ח3 יחעיכ ועי״ז הפה מוצאות נה׳ שהוא כהבראס לאי׳5 ^^למורן ^
מצמצמת שנינה ועיכול ה6היך עולם הוא והוא מהדיבור הוא העולגוות י:

ע " א \  מה כך הוא הדבור ואס בפה קבע! ס'יצירה3כלאי' בפיו בדבידו ושורה ,
̂יעולס ̂̂ר ס׳ אשר מצוחצחוה אורות ועיל המקשבה ר  לששוג כשיתקיל וחקר י

 ■ ה1נ גדול עולם ב חו מדת במוח התחשבה עולס ם מצו צו ה ן כי בללו ואמר
 ■ן 3*1״לן|1 הכה! יוסף יעקב מ׳ המחבר הגאון הקל.וש הרב כתב לפניו! לבייש ראוי.

 J/ וני!אם כש יתוש שנאהבנו לתועלת י״ת לו זה מת ה' את ואהבת עים תורי הקשה
 ׳ על נפלא פירוש ממנו ושמעתי לכלום נחשב זה מה ונורא גדול למלן יאהב

 ■ דיג לכך כנודע הצמצוס סוד שהוא דין ע׳י ריי׳ העולם בריאת כי זו יא5קי
 ’ היסורין מקבל וכשאדם הרוחניות וחיות הנשתה אל גוף הס האדם ■זיסורי

 ומדבק ותקשר מקרב הוא והרוחניות החיות בחינת שהוא ובשמחה כאהבה
F י ״ -

׳1'
'51

 רן
לב

 הגוף דוחה בהיפך וח״ו הדין ונתבטל והרוחניות החיות שמא הנשמת אל •'«;גיף
■ בחינת שהוא אלהיך ה׳ את ואהבת היכיוצהלאדס עצה אחר לכך החיות מן שלו י
•־ ודפח׳ח והבן ואהבת ע״י הנשמה שמא ‘אלמי ולקשרו בשמחה לקבלו ן לי \
 אלהיך ה׳ מה וע״פ זלה״ה הנעש״ט' תורי קושיית ואהבת ע׳ס לתרץ יש עוד '
V מעצמו נ׳ לצוות א״צ ב׳'ו המלך כי הפולסופין קושיית ליראה נא׳ מעמך שואל 

 יריאון שמעצמן העונש יראת זו היראה על לצוות א'צ הקכ׳׳ה ונס מלפניו יריאן ׳ ^
 יראים אין מיההויכורין מעונש ’ שגם ישרשעיס כי הגס ויסורין מיתה מעונש

 מחמת להם הוא היראה ואם בחיים מתים הם כבר רשעיס שאותן הוא, ■השעס ׳
 תלוי הי׳ ויראתם שאהבתס מהס סר.היראה מתים כשכבר א״כ ועוני מיתה ״

 אהבה להס ששיש5הצד!קי כ יושא שלהם ויראס אהבה כעילה דבר בטל בדבר .
 לאהוב שמא אלהיך ה׳ את ואהבת הכתובים באו זה אשר-כיל פנימית ויראה .

 ופגע שבא אחר גס שקוא אלה־ך ה׳ אח ליראה ונס כמת החשיב ועוני' קיתירין
 זו ויראה לאהבה הפפק שאין י״ת וגדלו כבודו מצד היק כרחך ועל בו^מדס״ד 1

 זלה״המ״המהרישלשהמאיסקחוזוסלתוארז״להואאמר
באורחים צרה עניה שהאשה מכאן כלת אתרה והיא קמח . ־.;.־•■ ׳ .

 ואמר'לגוריואריות צוה שהארי משל עיס הבעש״ט וסי׳ מפורסמת והקושיא .
 הבריות מעולםיובל אשך הגבוריס שאתם תדעי. ואמללהס שלי בניס קטנים ;* י
 ז f העולם לסבלאלן' הקט;יס האריות הלכי■ ‘א פעם מכס התייראות מחוייניס ״
^י ובוהי׳ לפלטיןאחדחרב ובאו שא״ל^אביהס כבטחונסעלגבורמם י  כלמינ

 וח האף את. והורג עומד הגבור שמשון והנה הכותל על א׳ ציור ודאו ציורים ל י'■'
 א J אביהג אל בבהלה ברחו הקטנים האריות זה ראו וכאשר הגדי כשסע ןישרעהו ״

*ס' כו׳ מעולם אשר מג?ורי© שאנחנו לנו אמרת אתה אבינן נו אדוני הלא' ^ןא״ל
■■■ ■ • ■ ש } ■ ■
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בתדשםטוב, .■ לחלק
 מורג;, מוסד א׳ ם1א אאיט כי תאד אשר,גבהלט הצאר זה שס לא^י^־איגו

 גודל■ נולע' מזה אדרבא אגיהס לים והשיג הגדי כשהע וישסעהו הארי
 • פלא ומשה מאוד א׳הי׳גבור^ בטולסשאדם א׳ אעם אירע שזה יהכס

 כיון וזיש *י ולפלא לחידוש אותו מציירים ע"כ י הארי את להרוג מהנזבע
 ׳ מכאן סלת■ אמרה והיא קמח אמר שהוא שרה .ונדיבות צלקות גהורה ןגו’

̂אא־־רזים עיניה אחרת ,שאשה -י■ • ן . צרה • '

בתיקוני׳,כד' ופי׳ כו׳ האס את שלח ט׳ צפור קן יקרא כי
 טופין על עופאמעורררסחיס כל דיימאקב״ה רחמים לעורר _

 •, למעג' למעני קב״ה יימא שעתא בהאי בני על רחמים דמעורר מאן וליס יי'
צפור. קן היכל תפתח אימת דעלקא רגוני קדושין וצפרי! קן אנה שה

 במדרש נמ׳ש משיח ירוחם אימתי נוקמא בלבושי מלובש משיח משם יי)
 ישראל ונביאי דוד בית ומלכי דפרזל בשלשלואן גדולים ביסירין )שהוא

;4• ־ ־ ■ • ושלשלואו לחירות שיצא אוהו ׳ונחמיס
 ועריכת אביון ירים מאשפות דל מעפר מקימי אימת מתנתקות שעליו יזל
 מ’א גואל ובא.לציון ויקרא ההר על מיכאל יעמוד אימתי יגשיחך ישי לק

 - • ובעלי צדיקים בג־גו ואין זטת בגינו אין אס למענינו לא אס למענך ה
' ח״ו אבות זנות שהכלה רגלם חחוט לעת כמ״ש אבות זטת לנו אין יןרתוגס

6. fצ. לך־ה' ברואיך.כמ״ש עסכל גדול צדקה ובעל צדיק ואחה אבינו תה 
 / ^חה נו״ ידענו לא אברהם וכמ״שכי ורוח בשר כל עס צדקות עושה דקה

 . עשה. כסאכבודיך למען עשה שמך למען עקק שמך ^עולם גאלינו אבינו
 הסט״א וגס נבודיך כסא לפני עומדיס וחיילותיה השכינה ואם שטנתך יגן

 ודאי הלא העליונה השומה הסובבים והקוצים התוחיס שהם לוחיהם
׳ , עובדי כל יבושו שונאינו ישמחו ואל עוזך ושכינת בדיןאנחנו שתזכה כבודך

,י ־ _■ . . ,: ׳ ^׳‘ . י , פסלכג
 ר״ת רע נגע בשם קמטנינ} הס״ס קל תחייליתיו אנחנו, 'אי! '

 אנחנו ■אלא עתלקים רפאים ׳ענקים ■נכיליסגבוריס י . ׳
 י ׳ של מחיילוס אנחנו מרון כבני לפניך עוברים ואנחנו עוזך ^)ינת של יילות !
1 f ׳ על וכת״שאיש תזכור ברחמים לזרעו יצחק ועקידת יצחק דוד!אטו^נזל■ 
 למי לא מצוההנל בכנפי חתומים אנחנו והרי אביתס לכית באותות ̂ו, 1
 עמך וחי ותושב גר בו ורהזזקת עמך ידו ומטה אחיך .ימוך וכי כתיב (תמת !

 נבילות לעע׳יזואוכל שלא כשקבלעליו תושב ואיזהו תושב אן נר הול) אם
ס מצווין,להחיותו ת*כ  עע״זכת״ש אנחנו שאין כא׳ בנו אין אם אנחנו איננ

 :ואס, ט׳ זאת יקקר אלהיס הלא זר לצ)ל כפינו ונפרוש אלהינו שכחנו.שם )
 ’ אנחנו נמצא התורה בכל כמודה גע״ו הכופר' ארזייל הלא כע״ו ?ופריס נו1
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 ו^פ״ס תושיענו עמך אנחנו .ותושבים גירים כי ף6ו ונן־ בתורתך מודים
ש עצמי על להמליץ •זכאי ולא ראוי ולא נלצי  יבוא אחרים'כחרז״ל על ל

 שהנדון אפ!פ אר>"ל הלא אעפ״נ וכאי ולא חייב ואצי החייצ על ויצער
ש כו' כות1 י1עצי על לחפש אני יכול  אור^ והבאתי כתיב ישיאל על ל

? ווכרתי עונס ירצו ואז נכנעיםמאד 1כב ואנחנו לבבם יצצע אז או אויביהם
 ש^, וחעל ויאנחו כו׳' ההם כרכים בימים ויהי כתיב i כו׳ יעקב בריתי י

 ואףיל אדם של גופו חצי השוברת אנחה מתנייס בשבחן נאנח אנחנו וגם
יבניי( מעלה מלאכי עליהם נאנח צזדשות צרות מ״מ בה שנינן בהמ״ק חורבן

 אביי' מינקת עניים משוד יעקב אולעת בפינו כחינואלא אין אנחנו ראבוני .
 או גשמים עצירת כגון גזורות הגזור ח״ו אם כי עי׳ ה׳ יאמר אקוס מתה
 ה̂׳ ב״ו נמלך אינך כי אביונים מאנקת הרחמנית גודל לסבול תוצל איך אבל
 ויי הרחמנות ורואה אחרית מראשית ורואה מגיד אתה אנל עתידות מדע
 ג ה׳ יאמר להושיע אקום הצרה צא 6קוד אקים עתה ע׳'כ אתה לחמן

 אג ואת שכבל יסוריו מכל משיח אח ינחם מתי באה שכבר מצרה שתושיע
 בג מ״ז השנה כל נתבשל מה יודע האדם .צו׳ .האכילא והעיר 'רושלי׳ .־;
 ק״וצליאדם< ושוטף נחשתומירלן כלי יתןלהי׳ סי ותפלה תירה ש.גת3/
 העילה הצופה תבזה לא אלהי׳ ונלכה נשבר לב אכירה וצריך מדפיו מצא .

 שלג' ואתהעליתעלהמגדול צשופר תוקע אז לבר איזה כשרואה המגדול
 ■ t כמו תוקע שאתה הכסא הסובבים המסטיניס כל דואה אתה האם

 תריו ע״כנק׳יום • כו׳ החוחים להכרית עריצים לזמר 'הראשוניםרואים
 <נו.ש< פתת צלק שערי לי נתחו לופק בפתא כעני אחרעא מיקש לשון

 יי בו יבואו צדיקים לל השער זה רחמים שערי מפתנז בידך כי רחמים
 ,אבם בית לעליית והנ;לוהו כהונה לזקני ב״ד זקני מסרוהו ה׳ משנה עא

 י ושליח שלות^נז ואתה ב׳יד ש,לוחי אגו כ״ג אישי ואמרו צו׳ •והשביעוהו
 שאח מה מכל דבר תשנה שלא הזה בבית שמו ששיכן בתי עליך אגו השביעין

ו! הקטרת־מבחוץ ליתן לציי^ שחשלוהו .על פי׳ צו׳ .ומנה ‘הוא׳פי■ .'לך
ת ו<*א צ״ג ואץ בהמ״ק &רנ מתה .  במי הם ה.קדושות ההפלות אבל ^טי
 זאן א(חס מבחוץ אתן שלא וראוי לפניך קטורת שפליאי תכון רמ״ק קטרת ׳
 אה כי ח״ו תשנה לא אתה ולס קסרת הג׳ הדקה חן דקה עליונים קמשים :

̂  אבל לו רע סימן וטעה המתפלל נ^ חוששים הייני לא הימ׳שליחינו
 הכ*ג כי לכולצו מפסיד אתה הרי וח״ו לשולחיו רע הי׳ שטצגה יישלוחיניוש״ץ

 אג והרי שלט קטרת התפלה עאה כ״ש פרה אפר והזאת ׳1 פרישה עון1«
 מב׳)ל'שליו: מישראל הקדושים מתגאים ועומליסקיהמשצה מושבעי׳■

 ואעפ״כל^ימ Mn ומזלם'צנאדיהם על חדהמינחת \שלמטהכמהארב"
ה שלם'הלא בלכ־ יכנו והם הרחמים מן מצמס : םן; _־  ובמשנה י״ט הוא ^

צ5 ־ ' י־



 היודע נ-?;םא״כ5'
U הד בץ ^י?שעוה 

« •שמהשכל( .

✓ :3 ע! !וי י ב ו ^ ם ^ * ר ח
r ־ . ־י . ' ■ , ■ ■ . • ■׳ ~ ' ■

' הוא למוח האריז״ל ומ״ש שהסיינו אומרים ע"כ שמיזה יום והוא ,ן!צר!ה
ר ו .משמני׳ אכלו לכו ש״כ והוא לטוכה הש״י שימגיט וכלי וכו׳ שכינס גלות ■ מ

 ה''על1מי5 של בכ^ הוא שבוכץ והככי׳ מעוזכם היא ̂ה חדות ?י תעצבו ̂ואל
 כת״ש ירושלים לזכור ראוי. שמחה יום שהוא כיין ראוי ע>נ והגיענו :שהחייצו

 כמ״ש וקללה נש?ועה זה .שקבלנו שמחתי ראש מל ירושלים את אעלה ל*א אם‘
4-V'' . ן ״■' ■ ;נו׳ ירושלים אשכחך אס .

ט ־ ט ^ ע ב ה מ שיר? היודע א׳ בשכינה, שיש מדריגות ז׳ זלה״ה ־
שיעל׳ ותתפלל שיודע ב׳ נוי מתפלל ואיגף מתדרינתו 'י .־ ' ■ >;ך

 והמשל דת״ר זהובנוק׳ ממנו למעלה שאין וסובר מירידחו זיודע שאינו ג■ יזכי
 ׳: שסברה גדולה ביז״שמסה ושמחה אחת ביצה לה שהי׳ אחת ענית לאישה זה ,_על

 • כיצד הא רב ועושר ובקר צאן ושאר פרה עיי׳ז לקנות שתוכל שמבגלהי^רהבוא‘‘
 לה יהיו הזה האפרוח ומן אפרוח ותלד חירתה תרנגולות תחת הגיצה 'תחשים
 :כביצההנ״לגפל ומשמושה ושעשועה שתחחה ובאמצע כוי אכרוסים ופן ;.לצים
 . Mp וולע שאינו מזה המפל הוא p מכאןכו' קרח ונשארה מידתונשברה ,:מיצהי
 ' רודפיה כל זלהאה מהבעש״ט • ודפח״ח כוי לעלות ,משתדל היודע ;?ושא-״כ

 וקליסית חצוניוה הוא אבלהספק שתוט׳ הודאי דשמעתי המצרים
' המצרים בין שהיו לפי ברוחנית, בין משתי בין השיטה רודפיה ל .

 , שכנגדו; במיצראחר או זה וגבול במיצר לאחוז אס בספק שהיו '״?, ■ ^
ש ־ ש ע צ ה פ - ־ ■  עם יתייחד מלכות שהוא וכתפלה במורה עיסק כל זלה״ה ;

שלחן ללמוד מאד והזהיר כו׳ בינה שהוא המחשב׳ עולס י ' י ; . 6 ̂ד
̂ לימו? מניעות מחמת כי הלדוליס וכ״ש קגוטם. עם וללמדם פ:;־! שוס ן*<גחך,בלי

‘ במפרשי׳ היטכ יעיין אזי דין לפסוק :ה ......................
פשע ומבין בחפלה המלוח מיי מבין _

ת מחשבה שהוא הבינה אל שהוא'דיבור מלכות מקשר........ ״ ^ ודפח̂׳
 ■ האיבוראלנ׳אלהחחשבהשהוא כו׳שהי׳מקישר ,החלת אחה, הוי׳ אדני ל^ש h י

 ׳ מ׳דובבערזלה״ם הרב קמעתיקחסידא׳^שמע 5 אלהי'והבן ,?ניקוד |►?(:׳
 בחמלתו ופיעל אליו נוסעים הטס וכל הכעש״ט הקדוש הר,ב של הגדול

 ובקי גדול חרין> קיה זלה״ה בער וב7 .ני; ■ הרכ והנה ונוראות גדולות .העולות ?
I מתמיה'על והי׳ הקבלה בחכמת ■ ידות עשר לו והי׳ ■הפוסקים ובכל הק״ם בכל -V 
V לנקזעאל בדמת,י׳־ נתיישב א׳ ופעם הבעש״ט מפלת מנודל ל?ר.השתועה |
 ז גדול תתמיד היה זלה!ה במר מ׳,לוב שהרב כו!ומסמק לנסותו כדי ״ט4«כע? 1

j כמו, בלימודו להסחיד לו אפשר הי^ ולא ושתים יום בדרך כשהי׳ כן> ת ןגליימוד 
 וכבר'. זלה׳׳ה הבעש״ק אל כשבא אח״כ והנה עלשנסע להתחרט |[:בעסוהתחיל

j! 1 כתם דרך שכהע איך א', מעשה לו פיפי זלה״ה והבעש״ט הורה 'שישמע.ממנו; 
ii‘א׳עם עני ל\ זנזדען ?על!?ען.ל׳ שלו ליתןל?ערל9^ח עול לו היה גנא ,ומיס "f

'V ־'■ ■־' - : * • * ■י--., i ' '..!י!',■•־ ;־}ד■'. ■י
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 מממשע^' שלו. המגלה מל3 המרל לפרנס כלי הלחם ממנו וקנה לחם שק ׳
 ךשכל-יר^ל^?''־^ אי לו וסיפר הבעש׳׳ט א^ל עול א3 השני כיוס ואח״כ כאלה

 זי1&שי^הנ^ש״^ המעשיות כל והנה ’ לוכו' עודשחתלתתלהסוסי׳ונזלמן
t0ע1מ/,..לוכ3הר ,והנהה*ה ורכהלמכין בהסחכמהנפלאהלה׳'ההי׳ % 5 

^ן1לנסונ ח'סץ הייתי אני שלו למשרתי ואמר אכסניא לכית כא ע״כ וה הכי!  ^ו
 ותעלה שתזרח על נליןפה כ ע' מאל שהיוררל מפני אך למקומינו תיכף

 אז;;ןצפ| לנסוע א״ע חיליכ כשהכיןהרצ לילה נחצו׳ והנה ללרכינו נסע נ׳אזי3הל
 אותההגעשישש; ושאל הכעש״ט אצל והלך אותו לקרוא שלו חשרת את ט הכעש׳
‘■ללמגל יסל שאתת שמעתי וכן הכעש״ט וא״ל כן והשיב ללננוד את־ה יכול זלה״ה

^;׳ עש".נז3ה ואמר כן א״ל הקילה כחכמת יליעה לך יש הכעש״ש אותו ושאל . מ ל
 %| ■<<ןאסר כער טלהרכמ׳דוכ הכעש והראה החיים עץ ספר לי קח שלו ־
 כי ואח צו׳ י ולהתיישכ לעיין אקח הנה לוב מ׳ הרב א״ל החיים עץ בספר ;

 נל(ם^מ!יי| יולע אינך ■הבעש״ט ואיל הזה במאמר להכעש״טז׳לאתהבשט
 מעלתו יודע ואם שאמרתי כמו הנכון הפשט להבעש״נז וא״ל כו׳, צו ועיין
 רנליף על עמוד מיוא״להבעש״ט עם האמת ואשמע לי יאמר. אחר
 זא, זלהי׳ה הבעש״ט שאמר ויויד מלאכים שמות כמה היה הזה במאמר והנה

 וראו;בחושן סביבותיו מלהטית הי׳ י ואש אורה כולו הבית כל נתמלא המאמר
 S כי«ו שהפשט אתת דל בער . לוב מ׳ הרב לה״ה יא״ל הנזכרים המלאכים את .

'1צער.אי דוב מ׳ צוההרב ומיד ותיכף נשמה בלי היה שלך הלימוד אכל שאמרת
 ןו?תוג| טולמד.אצלו’אצלהיעש שם נשאר והוא ‘לביתו לנסוע שלו המשרת •

 זלת״ה כער דוה הרכימ׳ קדוש ,מפה שמע זה כל ועמוקות גדולות * \• ;
ר ם א  אלתו?'ילא.ט^ה^ן ויאמך לעולה השה ואיה והעצים האש הנה ד

I השיבותי!■ מ״ט ע״ק והעצי׳ האש הנה שאל למה קשה בני לעילה .■ ־ :
 גהי/5ת״רג? לברים אלו ס' פספיס בנרלל״לעולהבניייוי״לדבגת' לעולה 'לאה .

 ’If להלל שבת.קיאו דוחה כסת אם ידעו ולא כז׳ בתירה מבני נתעלמה ■זו
 לאמר ט׳וירושלי■' סכין הביא ולא. שאלוהי;שכת כו׳ מקנטרן התחיל

 שפסתךצול׳ו* ■י י למחרמי כו|' הן נביאי׳ בני א*ל וה״ר הויא יון מלכי בחומה י
 עבודה!צ?לט'י*.< קעביד והא ומקשי קרניו בין קחב׳ צדי שפסחו מי בצמרו וחבו6'

 עד.שצאן קקדיטה דלאיהי' מימיו 1בעולג! .מעלאדס .» כדהללדלא ומשני
עולה' עצי ויבקע נו׳ האש את בידו תחלהויקת שצ׳ יצחק וזי׳ש זי-לבהמ׳יק

 לומרשאק^ן; וא״א נושא האששאיתה: קגק-. ויאמר יצחק לו והקשת יצחק ^נל ־
ד וישבה ק״ק הויא ועולה נושא אס והעצים העולה תהי׳ -.בעצמך ^ מ מ א ל ע  מ

 ׳ ן1ויאמר|.א^§ והשיגו לעולה השה ואה אינ לעולת שה שיהי׳ לומר ..וא״ג,הוכרת
^ ואס השה לו יראה דאלתיס עמך שהא|יצ; אפאר השה^ל לו יראה , ל' א  י . ל
^ להיות הקדשתיך דכיר משמע הו*ה7לר עולה אומי איני פי׳ ׳ * עו^•,

■ I, ־ S.l ־'■ ׳.?;.■ ».■'
f

.
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■ ' ישני טוב שם כתר
ר לפילה { " < י: • יכדהלל אקדכך שס כי* נ

ד ש ו ל ה התורם האוחיוסשל הפצרות לן״פ לדיח אהכס כוונתי לשמה '
 התעגוגיס הח־יסוחפניג חי שהוא הו י:רכ:הלהקב היותו שהוא

 מעש׳יעיענין וזהוששמ״מ חיים תלך פני ונאור א*כ אור הוא האותיות ]שימיך ̂'־
 הכל זלר\ה מנפש׳ס :נו הגנוז והחיות איס לאור פי׳ עלתה האית לשש לשתה * י
־ ומשוענל שתי׳ חלטת הואנדי; נזה מאחי! יכשאינו י׳ת נ:הנו סרטיה בהשגחה ; ’

 יעניר המפיח נימי ולמתיד הש״י השגחת ענייני יתסתיר המנסה הקליפה אל *
 המשית ליחות העהיז נין אין ווהו הפרטית י״ת השגחתו ויהנלה הטיתאה רוח *

 נביחשיב יגנוחתפי׳ כאדסחסדיס חהו זלהיה חיעש״גי :מלניות שעטל אלא
 עליו י’הש חסדי מעלת גידל וההיפך ננורות גק׳ וגריטותו שפלותו ה^דס |
. * חסדים ‘גק אדס כל ועס ' ;

יום ננל לקיימין ואפשר כלי התלויות עשה החלות אלה חבידים בס ’
, מאץ מחליא • חליאותיך מאמין • מאנוש מאלוה מאושר

 מוראן^ מרוממות התירא מימוליך מאמין .מושל ג מנה משגיח : מצואים
 משורר ; מאהבתך משתוקק ; ,תיזכמיך • מיראיך ; ממקדשך ; מש.מך

 מתפורר , משננו הילועי פאהיה מזנירך : מלפניך מחולשות משירות ־
; • י מעמקיס מארבע מטה מעלה ינק״ש ממליכך * מדביקות־ך החצות :
 ’ צ הטיכ מבחירה : מדרכיך מדמה ז ממקהלות מקדשך * מתפלל י

; מלריס מיציאת • מחסדיך מ:ניר : חנלולתך חתנונן ;מכטתו משירך
 ; משנתן מזכירך • מכת מחונן מלך משיח : מצות מעיל • מלכות מעיל מקבל “

 ’ מרישונת : מעשיו מפשפש משמחה מאהבה תקילס תיסוריו . מנשימותיו
• מכידס :תאם מאל מורא * מכשר מלב מערלת מל :מתודה 1 מחטאיו

• "מרעיו מלדבר ; מלכעיס : מזנות חליינס : מגירים *. תריטיו מחכל ־
 י t • מוכייזים מדברי מקלל : מנע חחייריך מגופך משנאוי • מריעיו ̂̂ 

 i *; תהנהי מקדש : מתשובה מחזירם , מנקשמרחתיו . חולים מ מבקר
 ן י מזקנו מלהשחית חצדנייו: מפיאה משייר ;תלך מאותות מחותמות מיוחד ^
t ■ מחשלת מקדש : מלותיך מזכירים מלילית מסתכל ׳׳ מורא מכסות מתעטף f 

i מעון • מנושווזקדש משים : ומשלת מתמידות מזכיר * מתפילין הוחיו f t 
.חביתי'מבואו מצאתו ממשלתך מזכיר .מפתמו מזוזה משים : סשנינתיך 1■ : i 

 I חפלמותועקזושתו משבת תתענג משולשת מקדושה נסשומחוטמשילש מ משים ]
ל מעוזו מתפארת מקודש מאור מכאר מוכתר  f- ^שלת1חתוהשות^ מגשחה ^
 הונרןי־־^ מיזשקת מנשפיו׳מקדש מתפשט מטיעיו׳מגופניות ממנהגו מובטל משלת

״®לית^י׳)'.] מתורה תיזסנות משיג משדיי מנשמה מתלבש מתעוךרתרוחניות
 ״ יושפשע \5ס«י מאור מלחה מדביקותו מלן מקדש מתמיד חש?ן מנפשו משים ;

מיראהמאהכק* מתעורר ד.מטיפו מרעי מורא מנסות מתעעף מושבו מתוכו
■f. ■ ■ *»i3  •



ססוכ פתר̂׳
כשמואל יהנה אל

̂■ כן דהרוצ׳לעשות * עוש׳והריצ
•־ כאהשתיד3חדא7. . _ - - -

^ון55סיצא' צו .,מאיזץ ^  ; י ממיל׳שמ^יגץ כאלישע יהנה להינות קאמ׳הרוצה7־.
, הוא קה7צ הטתן הפשיר הנה7 וסי' מס־פ' רישא או ט׳ צה^גוח הרוצהסלא7

חן7 ח־:וה מושה * ח ו5 לי תתן נ תו ח פ ת פ י לאחיך יך7י את ה ענ ה ל כ א חקכל כו׳  i ה
שו .1 ה ש מי איני ה ר א.י לנ ה ? ל צ ה ? (0א כ ק מ י ק ד צ ה ת א ל נ ק מ ס י נ ע ה ס א ך א ה י צ  2 ח
ה י ג כוו ת׳ זי נ ל צי־יך שאני כיון כלו קי ט יליו מעשה שאין וכ:ין ל קי פי ס • על לו ח  ־ ה

אינו ליטול • י ^*יייי ד' טל ו ה הרי ני פן ו ס שי חי שנה ד ם לי היו וכח תיי א  ה
, : ר ס ר ח פי׳ נ ם אלף א תני ת לו נו ח א ל כ ט. *זי כ ה ל א' קי בנ, ה השני כ נ טו  זו ב

ה ליטול צריך שאני כיון כ תז ^ רינ ת ה שה הפשיר א א לעו צ ה הנ ק ד צ תי פ ל ־ דו  נ
ת ר ש;ה ה ת ל המקבל העני שהרי העושה מן יי כו ס לקכל י ו י ת״ צדקה אחל כ ח;

:עשיתי רשר האיש ע*פ כעי׳ כן ארן״ל וזה ליתן יכיל שהנותן ממה יותר א/.זיס
 עה*כ3כ לחה ליותר עתו עשיתי אלא נאמר לא אשויעשהעתי בועז היום מת. ^
 I ט׳ראוי לשיש קה7צ המקבל העני והנה בעה״ב מס עושה הפני העני עס עושה ־

 רשעים פאנשיס לא אבל ו7י מל ושיזכו צדיקי׳ מאנשי׳ אלא צדקה לקבל שלא לו
 דאע״ע לקבל רצה לא מנעמן אכל צדקה קיבל צדקי׳ דמאגשי באלישע נדמציט

 פי׳הנק׳ וזהו אלישע שיזכ׳ע״י הי׳כלאי לא7 ממנו לקבל רצה לא תושב שנעש׳נר
v יהנה להינות הרוצה c 'b העשיוי את לזטת כדי הצדקה בלקחו שיתכווין פי׳' 
* ידו על לזכות’כדאי ס׳־לס הצדיקי׳ ישראל מאנשי אלא צדקה יקבל לא כ א לו. הנותן

 לקשת זה אחר ירדוף א״כ ז;ז דרך מל צדקה ליקח הוא כשןשמצו׳ יאמר ולא
 כשמואל ה?ה אלי להינית שלא והחצה בידו הישית אמפ*כ אמר ע ט כו׳ וןקא7
• : מהיריות• נהנה הי׳ שלא דמצעו הרמתי , ־

 ־ בתורתו חלקגו והנותן ואחרון: ראשי; לאל נעים בקול ואודה ואזמרה ןיןשירה
 ״האל • חיצלת־השרון פלזי קומי נא’• ורון בשיר ט: הש רני וכשרק"רני ביושר
 ̂ מקום מראשון סל־וס ״כבוד רון• ויש ישרל׳ל שמס קרא ?)שר לעס מהרה יושיע

 יודו הכל :<יתאולרן זלעבודהס ילזמרן לשירן לוייס וישיב יכונן מקדשט
 •נצת :מיו: ?:ני \לב^י רעובריס ותחתונים לשמועליוניס רשבחו ויברכו

 מיו אהבת *גודל לב^ו^ייק כל 0״ייש ישירין כאל אין דשוררון יפארו! כילס *
 רסוב כל פל :צויו;להו־ות4נשיב עיד לאלהים הוחולי *יוס ו בישורון סלך הדרת ^

̂ למקדשינו העבויה וחשוב ^רק׳?מילייהנז^1השליפי׳והתו על ^ןוהכש־ק*לכרן
וימטשוכןי: והארון והינ^ומזבח מקדש :מינהותטט1ויקלפנעדזיי1'״י^קתה ■


