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היאשרפואותהיאראלוקיתהיאאישבתורה

עלתורהבשתאלישכימיןשוהיאשתות
שהואתפניהייטתתיתהעלתורהיתסגולות
כלשליתותנקרארקחסרדברשוסבהליתתתיתה

והבן:ובגשתיותברוחניותהתחיהדבר

אלקיסדהנהאלקיס:י״לבראשי׳בראלותרישעוד

שתרג׳כתוחכתההיינווראשיתהטבעגי׳
שתרתזי׳'לוזהבחוכתתאבראשיתעלירושלמי

הש״יאלקיסבראבחכתההייטבראשיתהפסוק

הסטבעכינפלאהחכתהוזהובעולםהטבעברא

עיקרוכלעפרתיסרוחאשארת״עיסודותהד׳
השוהבתזגהסכשהיסודותתלויהגוףבריאות

נמשךתזהח״והביחעלתתגבראחדיסודוכאש־

לחכמיכידועח״והגוףוחולשתתיחושאיזהלאדס

ולגברלחזקרקהסהרפואותכלכיהטבעיס

טלסתחבירורקבאחדרפיוןשוסיהיושלאהטבע
שישומהנצחיותהיאוהתורההשוהבת׳שקליהיה

ולכןנפששנהעולסעש״ןע״דבאדסישבעולם
לברואיכולחכמהלוויששכלברשהואאדסמודאי

תכברלושהיהטבעוולשנותחדשהטבעלעצתו
כשהואחתדןאוכעסןשיהאבטבענולדאסדית

כעסוולכבושטבעוולשטתלהפךיכולשכלבר
פותרותוירדוףאחריחתודלאוכןבנחתדבריוויהיו

כת״שבחכתהתלויוהכללושישבתהיסתפקרק

יגיחכסיליםבחיקוכעסועודאטהאריךאדסשכל

בראהכלשיוצרכתוליוצרהשתדמהצריךהצורהכי

לולברואיטלהאדםכןחכתהע״יבעולסהטבע
בגשמיותאיךנביןומזהחדשהטבעחכתהמ״י

יכיליןאלה

הקדושהתורתינופתיחותלהביןזאלקיסגרא

תורתאתרע״ההמלךדודדהנה:בראשיתנמלת

זהשייכותלהביןוצריךנפשמשיבתתתיתהה׳
ידועכיכךוהעניןהואנפשומשיבתתמימהשהיא
ונשתתיהוןואורייתאקב״הבזוה״ק•שכתובתה

חיותכיזהלהביןוישע״כחדכולהודישראל'

שכתובכמוהקב״המעצמותכביכולהואישראל
אלאנופחאדסכלוסח־יסואיתאנשמתבאפיוויפח

בהישלכךהאדםהואהתורהוזאתמעצמותיו
כנגדתעשהלאמצותושס״העשהמצותרמ״ח
התורהוזאתבפסוקכת״שאדסשלוגידיואבריו
האדסעצמותהואממששהתורהתרמזוזהט׳ואדם
נמצאחדכולהווישראלואורייתאקוב״ההרי

הןבגשתיותברוחניותהןאלxמינפשכשצריךלהשיב

משסאשרובאורייתאאסבקב״הכילהשיבאפשראי

נפשמשיביםשלפעמיםרואיםשאנוומהחייםאנו

ע״כסגוליתאווקתיעשמותאורשאותעייחולה
דהיינובתורהנכללהכלכיהתורהממששהם

חסרבהוליתושהותוסגולותורטאותאלוקות

בניכנבלבתמידתקועההאמונההיהואסכלום

צריךהיהלאבוודאיתבטחוה'והיהבה׳האדם

תפלהע״יאואללחסדרקדברלשוסאולרטאות

ע״יאונפשואתלהשיבעליויתברךאלחסדלעורר
אךמרפאבשרוולכלכימ״שהקדושהתורהלימוד
לרשאותלפעמיםצריכיןח״ואמונהחסמןמחמת

תורתע״ההמלךדודשאתרוזהדבריםאו,לשאר

דברשוסבהשאיןגמורכשלימותהואתמימהה׳

כנ״לביהכולי׳בי׳השלימותהדאבתכליתרקחסר
אבלבושמאמיןמהלפיאחדלכלנפשמשיבתולכך

בפתיחתנןגסי״לכנ״לוזההתורהע״יהיאסכל
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1^41^44^1 כחממזפרשה
מזהלקמןאי״השיטארוכו׳מנות״יזשלמלץשיחת

:•והבן
כמפראתה׳ת׳סאלקיסבראבראשתי״לעוד

בראשיתעלמ׳ושלתיותמוהכבע״הט

מיכ״אאמתלמדתלבואשא׳ארמווהואבחכמתה
שיבואכללאא׳שיסהשהואמיאבלחכמהבוסיס

א״עשמדבקמילהיפוךגקאמתלבחינתלעולם
אזהשקרתןיכלתובכלעצמוומרחקאמתלבימת

בשקרמושבעעדייןשמאמיאבללחכמהלבואיבול
והבן:אמיתיתחכמהלבחע־תשיבואא״א
עלשאמרתיע׳ידאלקיסבראבראשיתי׳לעוף

שכלהיינוהאלקיסאלעלהומשהפסוק
והיינואלק״סביד׳שיהיהרקהיהמשהשילעליותיו

חיותשהואצורהטלוונעשהחומרוהזדככות,,ע׳

וזאתהפסוקשמרמזג״פלומראלקיסעז״הישאור
זהוהיינואלקיסאישמשהכוךאשרהברכה
אישמןלעפותשיוכלולישראלמשהשבירךהברכה

שיתהווהליששנברא.מאין■חומרעלמורהשהוא
שישתוווהיינואלקיסואורצורהשהואאלקיסביד׳־

אורכולושיתהוהחוהרסלזכרהעליונהלמדריגתי
התורהכאןמורתילומרישוזהאלקיסבתי׳

עיקרשהואאידלבואלמהלזהעצהליתןבפתיחתה
בחכמתאירושלמיותרגוםבראשיתוהיינוהתכלית

לברואאדםכליטלאצקיסבראהחכמהע״יהיינו
רקהוולדומיוסהיפךחדשהבריאהשיהיהלעצמו

שוסבויהיהולאצורהמחומרולעמתלהתאחד
גאלוקיתוהבןפחי׳רקכללחומרית

כיכמדרשואיתאסוב:טהאודאתאלקיםירא1
צדיקיסמשתמשןובולצדיקיםוגנזולגנזועוג

זלמ״ה־היכינ״עמאאאושמעתיפ״שודורדורבכל
ואמרההיאהאורנגנז

שהש׳יי
ולטבהורהגנזו

מינוההואבאורודורדורבכלצדיקיםמשתמשין
בולהסתכלשיבוליןהאוראותובהשישהתויהע*י

כמהממששראו,עיניכמוסופוועדהעולםמסוף
קומיטרגרשוןד׳המנוח*קנימ״ש.ללודהעשיות

ומסבח״לבשבתאותושראהאיךלארץ.הקדושהדיל
־באגרתזקנידודילווהשיבלארץבתוךעשהזה

ו&לסבחילעילהבריתגביראיזהעשהשבתשבאותו
קצרתיאט־וכהנהוכהנהאצלומוהללהיותאחדו

היריעה

וחולשתביטולכיהתורהע״ינפשלהשביכולץ
הנקראיםהיסודותאחדתדוןמחמתבאהנפש

טלםלהיותהיסודותוכשמתקניסמבעכנ״ל
על■סכמונתיישבבזההשוהבמשקלמתנהגים

בחכמההמיבראשיתאמרנווכברהראשוןעמדו
הייזווחכמהבתפהסנבראהטבעהיינואלקיסברא

וחיזוקתימןולכדעשיתבחכמהטלםכמ״שהתורה
ענייניבתורהששהתורהע״יג״כהואהטבע
ברחמיוה׳דעתשחנניוהבן:ואת־כנ״לג"כרפואות
הסי׳*בחכמההאיךהשכלאללקרבישחסדיווברוב

עדייןיצאשלאהנעלםשדברידועכיהטבעברא
המתגלהוהדברבכתעדיןשהואכחנקראלשעל
מהנעל׳היינוהפועלאלמכתיוצאכמושעלנסיא
ואותיו׳מסכחאותיותהיאחכמהוידועהגלויאל

והסמ״סס״אמ״המאותיותהנעלםעםמ״ה
אלקיס:בחכמהנבראלכןאלקיסגי׳במילואו
אלקיסתיבתעלמורהחכמהתיבתכיהטבעהיינו
ובתכמהלשטתבתורההצדיקיסהדבקיסיכוליםולכן
לטובהברוחניותוהןבגשמיותהןהעבעיסכל

והבן.זולברכה
היינוגראשתאלקיסבראשית,בראלומרישד1ע

כמאמריראההייטאלקיסהש״יבראבחכמה
לשגותלמדושמזהיי"ליראהאיןחכמהאסאיןחז״ל

אסבראשתכיבראולכתוב.אלקיסהמלךלתלמי
בהיכוךלהיותג״כצריךלכןחכמהאיןיראהאין

היינובראשית.הש״יבראביראההייטאלקיס
יראתיראהואיתדהנהאיתיראהי״לעודחכמה:
ושנשאעיקראדהואבדילסוףב״האץשלהרוממת

באספותי׳קבזוהכמבוארהעונשוידאתעלמיןדכל
עלהאדסמרמזתשהתור׳לומרישיעוי״ישמהמזה

לשוןבראאלקיסבראהכמהע״יהייטבראשית
אותיותכיעיניסמאירתברהכמוופותואורבהירות
אדסלזנךיטלחכמהע״יוהייטמתחלפתאח״הע
פנימיותיראהרקשיהץהידאההיינואלקיסולטהר

ה׳יראתרקחיצוניתמיחחספניהעירבובשםבלי
:והיןטהורה

אבראותיותבראהייטבתכפהבראשיתי״לעוד
היינואלקיםאברהמייתדבחינותנעשההייט

-ע״דדברי׳סופשריטבעיסהדמייםכלאפילו
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// בכואעיתפרעה
ומכלמהיצה״ו־בזהוינצלקדושהכחבותולידוזה

באיזהכתובדאיתיאושמעקיעישרעותהתאוות
להנצלזהשיועילהשכלאלזהלקו-בואפשרתפר

ריב׳׳ששאמרנ׳־־עחאא/׳וששמעתי5ע״ד7מהיצה
קברותנקראשחכמהמנוחתבדיתבספרשכתוב
התאוותכלממילאבחכמהכשאד׳סדבוקביהתאוה
שע״יהיינוהתאוהקברוהנקרא5ולפןממנובטלין

ועפ״ומעליוהתאוהכתומבשלמקברהואהחכמה
בדיראהולאקדושמחניךוהיההפסקפי׳אמרתי
השכלוהואכידועחכמהנקראקודשכידירעיות

לחכמתושכלומחשבתותדבקוכשהואאדסשל
בזההשכלבזהמאיבריוותנהעואספותמזורה
חכמהרקרוחניותשלוהאבריםפלמעשיםפועל
קדושישהצדיקיםוזהוהשפלאלשלבוקיסכיוןושכל
החכמהשהואלצורהשלהםהחומרמהפכיםעליון
קדושמחניךוהיהי׳הוישונעשהכולוחכמהוהשכל
בחינתשיהי׳היינוקודשיהי־גופאשייפיכלהיינו
ע״שומתנהגיםדבקיםכולםשיהיהשתראהחכמה
ערותבךיהיהואז'ולאקודשוהחפמההנקראהשקל
דכרערוהקלממילאתמךבשלשיהי׳היינודגי

שמועילי״להטעםולזהכנ״ל:חי׳ובקיןוהרהורין
אבאכישלאבוודיוקנולפניולצייר;היצה״רלבשל
אדםשלשמחשבתובמקוםכידועטידועחכמההוא

ברגעדבוקהואבחכמהכשמחשבנמצאכולושסהוא
במחשבתומשדרשאלםתהוכלבחכמהכולוההוא

בדביקותלקכשאדסמעוודמלמעלהעליו?;מעוררין
עליזמשדרהואבזהאביושלבדיוקני!מחשבתו
מבטלובזההחאוהקברותשהואבחינתומלמעלה
להבץכקיצורי״לוזהה׳!והתאוו-ישתמעצמוומסיר
ימיבאבאארץיסדבחכמהמישבידקוניסה׳ממין
ן1האה.תוציא2יוזשהנ>ע״דוהואעישברתא
יהיהממילאאזאפיושלדיוקנוו״תשהואדשא
אחרוהבןזההיטג:מיןעירבובשוםבלי?למינםהכל
בבאןע״דהט־וע^העיקרי״להרמזתדשאשיח|י*ל
וחכמהלמחשבהמפיושתוצאדבורכללהעלותהוא
סבורשיח'לשוןכלבכאןשמרומזי־׳י׳לוזהאבאשהוא
ד£ק-חעלקתדשאוסיפוריםדברםשיחתואפי׳

והבן:אבאשלדיור,נא

י#כןוזהבשםוכי.אשרהאחדקישון0$
ההוא

ועדפולסמסוףממשהסתכלאשרמהקילהיריעה
והכלסופו

יהיה
וי״לבתורהשנגנזאוראותוע״י

האוראתפי׳הגעה״טכיבפסוקכאןמרומזשזה
אלקי׳ויראבפסוקממשמבוארנמצאבתורהמימ׳
ממשהאורבאתגנזווהיכןלננוזטובכיהאוראת

והבן:האוראתמספרשהואבתורההיינו
׳

עקהאשרמלאכתוהשביעיביוסאלרןיםבלי1
רמ?$מאמךע"פרמזבדרךי״ל

לאהעולםוכלזהבשבילאלאנבראלאהעולםקל
דשקרהעולה'משםפ״ש.לזהללוותאלאנברא

אקדצדיקבשבילרקהיהישראלוכלהטולםבריאות
שלימהובאהבהובתמיםבאמתיקמידהש■שעיבד

להדבקבאלהיסותשתוקקהשקומעוררוכק-הצדי׳
נקראיםשכולםישראלכלאחריונמשכוממילאווייס

הואויכלוזש״הונבראו:נפעלושבשבילומלאכתו
כשהצדיקהיינונפשיכלתהכמווחקוקחימודלשון

השתוקקותמעוררשבתשהואבחי׳יוםהשביעישהוא
מפעילהואאז:חייםמלךפנילאורעלמוומדבק
מלאכתוכולםשהםהנבראיםבכלהרשקהפעילת
בשבילואלאנבראולאכולםכיהנ׳יילע׳ידעקהאשר

טיולכדבזוה״קשכתובדע־שמרמזי״לעוד׳והבן

ויכלוזש׳־ה;מינהתתעברץדיגיןוכלוכו׳בבתא
שבתאעיילכדהדיגיןביוסהשביעיאלקיסהיינושיכלה

זהבן:גובריםורחמיםומבוטליןבטליןהדיניןכל זרעמזריעעקבדשאקדקאהארזאלק־סויאסך
למינרלזרעמזריעעקבהארץותוצאוקו׳

-אךלמונקובלווי?אמוובדשיאיהלאחז״לודרשו

קנשאומעצמם
שהי'פשעועז׳םוזהוע?שוכו׳ו7

י.ךש,אום'^מ?נהוחך3צוה-הק!׳ילאלחז^למהקבה
אישאישהקדושהבתורתולהך־שדעו^אד-סד׳הנן

ברחמיו׳7חעאשרנקמתוואורוקורתועבודתועל
ויבאפסיקעלבמדרשיםאעואד^נהובריח:

-יוג^
לונתגלהאךצרכיולעשותנכנםמלאכתולעבות

יצרועללה^סידפקונחובזהאביול5ךיור%שם•
פלד.יוקע.ייגל:איש,פס\איןבתיבתערותזוהוא
להנצלמהיכהוריסועצהסגולהולק"ק0שהי'אביו
אביוקלדיוקןלפניולציירת״ומותתאותאוח״ו•יעים
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רוליןפיחתכשמדבראפייוהיינודברי׳סיפורימלשון
שהואהייטהקודשמהרתעלשנעשוחוליןוהס
הואבזהקודששנקראלחכמהשיחתובשעתדבוק
שפגםמההיינואדסתולדותומבהיקומזהירמספר

אותםמתקןומעלההואהכלחוליןבשיחתלפעמים
ידיעלומעלהבחכמהדיבוריםכשמדברהן

עצתוכשעושההןנ״ע:אא״זבשםכידועדיבורים
ע״ד:תמידבהדבוקהומחשבתולחכמהמרכבה

הצריכיסדיבוריםלושולחהקב״האזתדבקובו
ולהמתיקןלהעלותןהעול׳ולתיקוןהאדםלתיקון
ותורתבחכמהפתחהפיהבפסוקשמרומזוזהי״ל
הואפיוופתיחתכשההתחלהוהיינולשונהעלחסד

שיחתאפילוהיינולשונהעלחסדותורתאזבחכתה

־בניכלשוןתורהדברהע׳׳דלשוןשנקראשלוחולין

לותזמןשהש״יהייטהסדתורתתזהנעשהאדם
דלתשנקראתהשכינהעםחסדלעשותאיךדיטריס

ס>יזהיאתראו:והבןכידועדלתחסחסדוזהו

׳מההפיבזוהרעייןשםדודויעשע״דאדםתולדות

שלשנותיוהי׳שחימהכלדודוידועשםשעשה

זהבפסוקשמרומזי״לוזהבמתנהלושנתןאדם

תולדותספרגית׳שהואדודשעשההשםהייטספר

ראויכיאדה״רהחמתנולדשהואמיע״יהואאדם
וק״ל:הולדתואדה״רהי׳עיקרוע״ינפללהיותהיה

שםגית'ספראדסכנ״לתולדותספרזהיאמראן

כלתגתתינוהואדעיקרוידועכידועהשכינההוא
זושמקייםומיולהעלותהמעפראלאקתאשכינתא

השכינ׳ולהעלותלהאירזובכוונההסמעשיווכל

למעלהלתעלהועולהאותומריסג״כהשכינהאז
כביכולהשכילההשפלתבמעשיוח״ושגורסמיאבל

תחתיהשאולעדאותומשפלתג״כהשכינהאזח׳׳ו

השכינההיינוספרזהבפסוקשמרומזי״לוזה

להיפךוכןומעשיוהאדםתולדותלפיהיאכביכול

שנקראתהשכינהלפיהסומאורעותיואדםתולדות

דאיתאע״דיאתראווהבן:ספרגית׳שהואשם

תורהחומשיבה׳הפי׳וי״לבראםבה'בהבראס
הי׳העולםבריאותדעיקרוידועהעולםהש״יברא

היינוספרזהבפסוקשמרומזי״לחההאדםבשביל

בה'כנ״להיינוהאדםתולדותתורהחומשיהה'
:וק״להאדםהואוהעיקרהעולםברא

או

והנההשוהםואבןהבדולחשם$עזבההוא
שונהפיהואכישוןלדרוששזהעיניהאירוחז״ל

'וידועהלכות

ימיםאורךפסוקעלז״למאמרם
ישוזהוכו'לשתהלעוסקיםבהלמיימינס.בימינה

פירושפישונהפישוןהפסוק'כאן׳שמרמזלומר•

שהואושכינתי׳קב״היחודלשםהלכות;כששונה
לוישתזההזהבשםאשרע״הפ•מספריחוד
שאינםהיינועובההואהא־ןוזהב-וכבודעושר

הבדולחשםיותרהכתובומפרא׳משמאיליםמבחי׳
וזהווסומקחיוורשני-טוניםישבובדולחידוע

בדור״חוההלכהשילמודהתורהא״אכ״אשזהורמז
אותיותהואושהםוסומקולוורחו״גבחי׳שהוא

למשהאותיותלשתההתורהשלחה־והיינומשה

וזהבואזמשהבחי׳שהואדעתבבתי'עצתולקשר
:והבןסובההואהארץ

הואושםשסגית׳ספרי״לאדס:תולדותספר?ה
שמוהואחי'נפשז״לנחמןר׳כמ״שהנשמה

שהואאדםשלחיותהנפשאדסהואשלשהשםטיט

הנשתההיינוספריהכאןשמרתיוזהוהנשמה
האדםשלהשוביםמעשיולפיהיאאדםתולדות
הואכךפעולותיוהשתדלותלפיתולדותשנקרא

העוסקכלע״דיאמראווהבן:נשתהזוכה'לאור
הפי׳שבתורתוי״להרבהלדבריםזוכהלשמהבתורה

שפגםעצמושלהןהרבהדיטריסמזכךהואלשמת
בעכירותונפלובכוונהשלאשדברדיטריסבאיזה

תעלההואהכלאתריםשל.דיטריסהןחומריות
וטפלהתערוטתמןהבדלהועושהומטהרומזכך

ע״יטהוררקונשארלמשהוהקליפותהשמרים
ספרזהבפסוקשמרומזי״לוזהלשתהתורהצימוד
יחדגזרתםספירלשוןספרשנקראתהתורהטיט

בהדמשתדליןעייניןשמנהירשםעלמאירות
למשהג״כנמשךספרתיבתטיטאדם)תולדות

הספרידיעלומנהירשמבהיקטיטספרוהוא
שלמעשיוכלהיינואדםתולדותהתורה(שהוא

תולדותיה׳עיקרובצדיקיםתולדותנקראיםאדם

הואהתורהוע״ילהיפךוברשעיםשוביםמעשים
בהםשפגםאדםשלהדיטריסומבהיקמנטר
באורשאזלשתהלימודוטיט

'התורה
שנקראת

ספרוקי״להפסולתודוחההשובמבררהואחכתה

ס:1111;)<!>■ זי*1;*ז***■*=



*1***י•(4*%**•

4

דודהמלדע״יהיינואדםתולדותשלםספרנמשה
מ״לאד״הרתולדותוהואשבע״פתורהסודשהוא
תורהכיכשלימותשלסספרהתורהנעשהידועל

שבע״פתורהרקהספרחציאלאאינולבדשבכתב
ואחרוהכןשלסספרנקראתלהיותאותהמשלמת

פירושהנ״לע״פי״לובר״חדעה״ברחמיוה׳שחנן
עלשפיר׳בזוה״קמהועייןשסדודויעשפסוקעל
ספרגימ׳שסכייוכןהנ״לולפיהואמהזהשס
שהואדהמפ״ההיינושסדודרעשוזש״הכנ״ל
מפרשבכתבלתורהיעשההואשבע״פתורהסד
שסדודויעשפסוקעלשאמרתיהגסוהבןכנ״ל
,דבר•ואלואלומקוסמכלאבלאס־באופן

:חייסאלקיס
הודדמשהכיוכו׳ה'שחנןאחרבזהי״ל

שסדודוכשעשההשמיסמןלישראלהתורה
משהאותיותנעשהתורהה׳חומשיעסשסאותיות
ע״ישניתנהשבכתבהתורהכיבזהוהרמזממש
וותיקשתלמידומהשבע׳'פתורהכלבכחהיהמשה
משמיםהתורהשהורידהואולכךמשהלחדשעתיד
שבע״פתורההואשסה׳שסאותיותהיינולארץ
יאירוהשםוהבןתורהחומשיבה׳כלולדודשעשה
ועלמעתהולזרעיליאמתתורתבתורתו.עיני

אמן:עולס
אלקיסביוסברואאדסתולדותספרזהיאמר,אן

בתיקוניםדאיתאמהע״פלזזי:ושמיםארץ
ארןוליטדשמיסלנעועבפיךדבריואשיםע׳׳פ

בדברימחדשכשאדסוכו'אתהעמילציוןולאמר
ואשיםוזהוחדשהוארןחדשיסשמיסבוראתורה
וארעאשיראעבידנאבמילולאאנאתהבפיךדברי
ולאמרארןוליסדשמיסלנטועבפיךאתהאף
בחיריקעמיאלאעמיתקריאלאתהעמילציון

זההפסקשמרמזי״לוזהועיי״שכנ״לבשותפות
וכו׳היינזאלקיסברואביוסהתורהזאתהייטספר
עליהאשרוכלוארןשמיםעולמוהש״יבראשבת

שתולידמהע״יג״כיכולהאדסהייטהאד'תולדות
בצלםכיחדשיםוארןשמיסלברואתורהחידושי
בפסקהפירושי״לוזההאדסוהבןאתעשהאלקיס

וכו׳נותןונוטיהסהשמיםבוראה'האלאתרכת
וארןשמיסבוראהש״יתייטוכו׳עליהלעסנשמה

אברההמולידאבלמולידאברסאינוע׳׳דיאמראןי
אזתורהחומשיה׳לוכשהוסיףהפירושוי״ל
שמרומזי״לוזהבניסוהולידחדשהכבריהנעשה
האדםתולדותתורהה׳חומשיהיינוספרזהבפסוק
בניסלהולידלאדסאפשרהתורהע״יהיינו

:והבןכנ״לבאברהסשהיהכמומזלוולהשתנות

מהונקדיםאדסתולדותספרזהיאמראן
דרשהחטאתשיעורואתהפסקעלשאמרתי

אותיותחציכאןדרשדרשבמסורתוכו׳ואיתאדרש
שבאןבזהלרמזבאמהזהלהביןוצריךשבתורה

תורהידועכיוי״לשבתורהאותיותחצימניןהס
נפרדאחדואיןאחדהכלשבע״פותורהשבכתב

התורהדהיינוזהבלאלזהא״אמחבירוכללכי
ותורהשבע״פתורהע״יצפונותיהתתגלהשבכתב
והואשלימהתורהאיטשבע״פתורהבלאשבכתב

התורהודרשוחז״לשבאועדספרחציכמורק
דברעוקדןהסופעמיםהסתומיםדבריסוגילו
בתורהשכתובמלקותבעניןוהיינוהתורהמן

הופעתע״יוהכלחדאובצרורבנןובאוארבעים
לעשותבידםכחוהיהעליהםשהופיעקדשסרוח
שבע״פבתורהשבכתבתורהשלימו׳תלוינמצאזה

מאמרעלשחולקאוהתורהמןק״ואיןהאומרולכן
תלויהכלכיתרע״הבתורתכופרכאלומחז״לאחד

וזהשבכתבתורהשלימותעיקרוהסחז״לבדרושי
שבתורהאותיותהציהסדרשדרשהרמזשבאי״ל

שלימההתורהנקראתאינהחז״לשדרשוהעדהיינו
להיותהתורהנשלםחז״למאמרירקחציובדרושי

משלימיןהסודורשיודורבכלוכןשלסספרנקרא
מהלפיודורדורבכלנדרשתהתורהכיהתורה
הדוראותושלנשמתןשורשולפידורלאותושצריך
בתורתוההואהדורחכמיעינימאירהש״יכך

ח״ובתורהטפרכאלוג״כבזהוהכופרהקדושה
היההמפורשששסהקדושבספרראיתיוכן

שורשולפידורולפיכ״אדורבכלבומשתמשין
הקב״השלשמותיושהואטלההתורהוקכלנשמתו
שבע״פתורהסודהואע׳׳ההמלךדודוידוע
שאד׳הראשוןאלאנפללהיותראויהיהשדודוהיתא
ע״ההמלךדודונולדשנהשבעיסמשנותיולונתן
שבכתבהתורההיינוספרזההפסוקפירוש"ליווה

מל מת



ט־אשיתפרשה
העולמותכלתלרסהיוולכןאדםשלויירואבריו
גמרהיהשהואהאדםשנבראעדמתחפפיםוהיו

נמצאלמעשהואחרוןראשון.למחשבהמלאכה
ממצותעצמוששומראועשהמלותמקייםכשאדם

ומקיימןהעולמותלכלומזהירמנהיראזיתעשהלא
והתורההעולמותכלשלהחיותהיאהתורהכי

יראהארץעלחז״לשדרשווזהוהאדםע״ינעשה
התורהישראלכשקבלוואח״כיראהבתחלהושקעה
וקיוםעשייתע״יחיותסוהעמדתסכלזהכישקעה
מגאותא״עכששומרבמחשבהוכןהתורהשלמצות
הלאכלובכללוופו׳לךיהיהלאמקייםהואהלב

לעשותכשמחשבוכןבההתלויסשבתורהתעשה
הלבהירהורמאיזהעצמוששומרדברמצוה־או

אנכימקייםבזהבעולםאלוהשיששמאמיןמחמת
התלויסשבתורהעשהמצותכלובכללוךאלקיה׳
ספרנקראתפעמיסשהתורהכמהכתבתיוכברבה

עייניך־משתדליןומאירמנהירשהואע״ימלשוןספיר
התורההיינוספרזההפסוקפירושי״לוזהבה

ע״ישהואהעיקרכנ״לוגסספרהנקראתהקדושה
הייטאדםתולדותהעולמותכלשלובהירותחיות
כנ׳ילומחשבותיוומעשיוהרדםתולדותע׳'ינעשה

העולמותלכלחיותומביאומנהירמזהירהואבזה
:והבן,*

גדולגויומיפסוקעל;שאמרתיע״דיאמראן
התור׳ככלצדיקיםומשפעיםחוקיםלואשר

לומרישוכו׳לצדיקזרועאורשכתובע״דהזאת
מעצמותואורלוקחכביכולשהקב״הבזההכוונה
צדיקממנוונצמחבעולםהאוראותווזורעית״ש
לבןאורבוקרמאורנצמחהיהאברהםכתובעולם
וכלואהרןמשהיעקבוכןאדוםמאורויצחק

כולםודורדורשבכלונבוניםוחכמיםהצדיקים
תמצותמצוהלאיזההמתייחםפרעימאורנולדו

מציתעלמאודמזהירשהואצדיקישולכךהתורה
לעולם
על

צדיק
צדיקויש

המאירוישצדקה
מאודשמזהירצדיקוישבתורה
האודאותושורשלפיכ״אוכןכולסאורחיםהכנסת
האורבחינתשהיהמרע׳יהולכךכנ״למשםשנולד

עלהתורהכלנתגלהבפרעכולההתורהכלשל
לוקחשהואפרעיאורנתגלההצדיקיםכלושארידו

משם

ע״יהבוראיםהצדיקיםנשמותע״יוהיינועתבכל
בוראוזהוכנ״לחדשיםוארןשמיסתורתםחידוש
נועיהסשהםהצדיקיםנשמתה־ינוונועהסשתים

וכו׳עליהלעסנשתהנותןוזהווארץשתיםשל
הזו״הקדהנה:אדםתולדותספרזהיאמראו

בנייבגמראאיתאאהדדידסתריגמרותשניתתרץ
במזלאאלאמילתאתליאבזכותאלאוומזוניחיי

ומזוניחייומתרןבנילישראלמזלאץבגמראואיתא
התורהשניתנהקודםלישראלוגסהעולםבכללות

התורהכשניתנהאבלבמזלתלויהכלהיהלהם
שע״ידברויעויי״שע״כלישראלמזלאיןאזלישראל

כיזהלהביןוישומזלות:כוכביםמכתישראליצאו
היינותמצאמאיןוהחכמההחכמההיאהתורה
לתור׳איןנמצ׳מישידב׳עצמוממקוסהנקראשיוצא
כלהמשכותיוצאיםומשםממקו׳הנקר׳איןיונקהוא

מדרךהדבריםכלנשתנוושםלישראלוהשפעות
סוףיםיגיעתכתו.הניסיסכלנעשוומשםהעבע

הנקראלחכמהדבוקכשהואאדםשלמזונתיווכן
החכמהכיחייוכןולברכהלשובהמזלומשתנהאין

הםאחדבמשקלתלתהניכיבנייוכןבעליהתחיה
וכןבניסכתוהמוחיןע׳ייהולדהבהםיששכולם

וכןבעליהתהיהשהחכמהכנ״למוחיןע״יהואחיי
שמחשבע״יהיינוהמוחע״יהולדהג״כמזוני
מולידובזהלהרוויחיעשהוכיצדיעסוקמו״מבאיזה
התורהע״ילהשתנותיכולוהכלומרוויחפיחת
וזהלישראלאיןימזלאיןולכךהנקראממקוםהיוצא
אברהםאבלמולידאינואברסחז״לכוונתג״כי״ל

תור׳ה׳חומשיה׳שהו׳בכחכשטתוסףלוהייטמולי׳
וזהוכנ״להעבעולמעלה,מדרךלמזלוחוןיצאאז
כנ״להתורההיינוספרזההפטקפירושג׳׳כי״ל
האדםנמשךהולדותידהעלהיינואדםתולדותהיא
מ״מבמזלתלויסשאלואףומזוניחייבני׳היינו
הולדתםמשתנהבהדבוקיםשישראלהתורהע״י
מחוי׳שיהי׳להסאינואףשמצ׳המזלאלהכללוויהיה

כנ״לוהבן:הנקר׳איןע״ידביקות׳בתורהנשתנה
שע״יהתור׳1יאמרזהספ׳תולדו׳אדסכי/הגלואן

הסבסודהעולמותכללבןהעולמותכלנבראו
בהישכיממשהאדםהואהתורהכיישראדם
כימיןתעשהלאמטתושס״העשהמצותרמ״ח

1

ן

.

ן

׳:



גחבראשיתפרשה

שפגסצפריק׳־י'אדה״רחטאלתקןראשוןהיהשהוא
שבאנחשלתמימותוהיינותמיםהפסוקמרמזוזה

בתלתהיינובדורותיואח״כהיהאדה״רא1חנלתקן
ינתקתמיםוהיהכתיבבאברהםכיכגילאכהן
האלקיסהתהלדאתתםאישויעקבתמימהעולה
טהייאלקיסאתלתקןנחהליכותכלהיהזהנח

לאומ״מהאלקיםאתלתובעויחידשהיהאדה״ר
בגיסונזדרקוג'נחויולדעדבשלימותאותותיקן

חסבשםונתקנונשלמושלאומהוכו׳בתלתאבהן "כגפוגםשהיהחסביניהםשהיהמפניויפת
•:בחינהבאותו

מהנבארתחלהתשים:בצידההתיבהפתה1
המיניןשפקרומקוםבכלבגמראשאמרו

דאיזוהקדמהע״פזהלהביןוישבציקוכו'תשובתן
יוצאהאורכישובבלאולרעאורבלאלחושךאפשר
אךהרעתןיוצאהטובוכןהחושךמתוךוניכר
שיהיההעובשסוצריךלבררובהעלםמכוסהשהוא
מ׳יישתביןועפ״זלתעלהעולהוהטובנדחההרע

יוסףיעקבמוה׳הגאוןהרבשלהקדושיםבספרים
אבותבמסכתתשנהעלאא׳זנ״עבשםהכהן
הואוכןפיי״שוכו׳לבה״מדבהולכימדותארבע
ממנולכסותת״זלאדםבאכשלפעמיםבתפלה

עיניוחכםשהואמיאבלח״וועבודהתורהאור
בתוךונעלםמכוסהגדולאורישכיויביןבראשו
יביןxוכאמיניהפנויאתרליתכיהחושךאותו
בעבודתויתחזקאזשלימהבאמונהזהומאמיןזה

הטובומבררמזכךהואובזהוהטובהחייםובאור
ממשוהפסולתהעכירותהיינונדחהשהרעמהרע
"הרסודוזהולמעלהעולהוהטובונופלנדחה
בכלהואוכןוהבןבר״ההנפתחיןספריםוהג׳
מקוםבכלחז״למאמרכוונתי״לוזהודברדבר

עלהתורהמןראיהשהביאוהיינוהמיניםשפקרו שלהםהחושדבצדהיינובצדןתשובתןר״למינות
אמונתבהיפוךעלשמורהבהעלםגדולאוריששם

מחתתנגלהואינונתכסהשהוארקב״ההש״י
בפסוקהרמזלומרישוכןאותומכסהשהחושך

עלמרומזתיבהנ״עאא״זשהאיראהע״פכאן
לתיבהתעשהצוהרוכמ״שתיבהנקראשהיאמלה
מפיךשתוצאהתיבהלהאירשתראהז'להואוהמר

~והאריך

זהירבתאיאביךכגמראשאמרוזהוידועלמשם
חוקיםלואשרהפסוקהפי׳י״לוזהובציציתטפי

הסוהמשפטיםהחוקיםהיינוצדיקיםומשפטים
מצוהשלאורמאיזהשנולדיםכנ״לצדיקיםבעצמם
חוקיסומשפטי׳בעצת׳הםוהצדיקיםבעולםהנזרע

היינוספרזהבפסוקמרומזכאןג״כי״לוזה
שנאצלומצותמןאורהיינותולדותהיאעצמההתורה

:והבןאדסהנקראצדיקנולדית״שמעצמותו

ארבעדאיתאע״פ"ליה׳בעיניחןמצאנח1
איטןכלמחווראנפקאוכו׳בעינאגווניןאית

ואוכ׳ומסומקוכו׳בעלמאטבאןאינוןוכלרחמי
ההואבעתר״לוהנהודיניןגבורותאיכוןכלנפקו
מהשי״תבגווןהשגחההיהבוודאיהמבולדורשל

שהיהנחאךלאבדםהמבולדורעלואוכססומק
אע״פורחמיםאסדשלהשגתהלעצמומצאצדיק
הואאחריסמגווניןהשגחותהיהההואשבעת
י״לוזהובהסתרבהעלםשהיהחוורהגווןמצא

שורשתיקוןאשראחרפירושונחבפסוקשמרומז
השסבעיניהחןמצאנחשמוהואאשרנשמתו בהעלםשהיהוהסדהןשהואהחוורהגווןהיינו

עליוורחמיםהסדגווןשסמצאהואבעתההוא
מצאשהואע״זלרמוזהווראנהוראתןר״תוזהו

הקב״הוהבן:שלבעייניוחיוורהגוון
נחפרשה

הפסוקבביאורמ״שע״פי״לנח:תולדותאלה
חסדבחי׳מצאשנחבעיניחןמצאונח

חסדשבחי׳וידועעיי״שוכודקוב״האשגחותאבעין
החותסשהואאהיהבג׳מתלבשתהטפהשהוא

תולדו׳אלהוזהובהסזריגעשלאדמלכאגושפנקא
אותיותהג׳עםחותסגימ׳שהואתנאר״תנח

:והבן
האלקיסאתבדורותיוהיהתמיסצדיקאישנח

חםאתשסאתבניסשלשהנחויולדהתהלך
נתגלגלהראשוןאדסמזוה״קידועהנהיפתואת
עדדאיזדריקובשליחותהתיקוןהיהלאועדייןבנח
בשליחותניתקןושסאבהןבתלתרפתחסשס

,בברקפגםאדה״רוהנה
יד

משוךבערלתוכמאמז״ל
לפיוהיינומהולשנולדתלמדתמיםואיתאהיה
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כשמרחבוהיינויפתיאדירחיבכיעלשתרגםכתו
ונותןכנ״ליפתהנקראלהצדיקהיינוליפתאלקיס

בזהכנ״לענוהלמדתזהמתוךובאגדולהלו
באוהלתשרהשנינתושהש׳־ישסבאהליוישכוןגורס
והבן:כביכוללהשכינהמשכןנעשהוהואצדיקשל
כיוי״לותפארתיופילשוןיפתכייאמראן

והדרתתפארתשהואע״שיפתנקראהק״בה
יפתבפסוקהפירושבקיצורי"לוזהישראלגאון

כביכולהקב״הפניכשיאיר-היינוליפתאלקיס

נהריןהיינושסוישכוןבאהליקדיש׳אזעתיק׳מהאר׳
קדישאבאדראכמבוארשסהנקראתאנפיןלהשכינה

עבדכנעןויהיואזושכינתיהקוב״היחודונעשה
תחתונכנעיםהקליפותכלשנתפרדוהייטלמז

ותבן:הקדושהיד

לבובכוונתהאדםמןהיוצאהדיבורכייאמראל
אבלדיבורנקראהואורחיתובדחילוומחשבתו

נקראאינודו״רובלאכוונהבלאכשמדבר
בתיקוניםועייןדבריםואיןאותרואיןכללדיבור
שהםי״האותיותבהדבוראיןכיאלםבשםונקרא
ונשאראלקיסתיבתנעשהשיהיהמוחיןבחינת
נאלמתיוזש״הכלללדיבורנחשבשאיןאלםאותיות
י״הדוסוהטעםכאלםנעשיתינאלמתידומיה
שמדברהמוחיןשהםי״האותיותבהדיבורשאין
יפתהפסוקפירושי״לוזהדו״רובלאכוונהבלא

לאלקיסהרחבהכשנעשהוהיינוכנ״להרחבהלשון

נעשהואזובדו״רובמוחיןבכוונהכשמדברהיינו
ליפ׳היינותועלתזהוהיינוליפתאלקיסאלםמן
שמרומזהקב״השלתהילותיובפהילהגידיוכל

,
:והבןיפתכנ״לבתיבת

אחיעברבניכלאביהואגסיולדל^ם1
מקשהכולוהזההפסוקוהנההגדוליפת

בניכלאביוהסימןכללשתרלואיןהואגםתיבת
אחיגסתועלתבואיןכילכאורהמיותרהואעבר
ליחסורוצתאסכפשוטומובןאינוהגדוליפת

אצלושכתובאביונחאחרליחסוראויהיהיותר

שהתורהלומרישאבל:תריסצדיקשהיהמפורש

ערןהקדושיםדבריהבנועהוהאירהלנומרמזת
לשסשמיסמעשיושכלמינקראהצדיקדתנהגדול

וצדי

שלפעמיםתראהאסכאןוזש״הבזהוהאריך

יודעואינוכצלוניכרנראהואינוהאורנתכסה

אמרע״זהאורשיתגלההכיסוילפתותלעשותמה

והמלההתיבהלפתוחהפתחהיינוהתיבהופתח
דומיהנאלמתיבסודואטומהכעורהתהיהשלא

פתחתמצאתחפשנהאסהיינותשיםבצדהת׳׳ו
עצמההחושךבאותוהיינובצדהדייקאלהתיבה
ולאכנ״לבהעלםשהוארקגדולאורישבוודאי

תדברקרובכיוט׳הואליהמעברולאהואשמיס3

והבן:בפיךמאוד
1הר

באןי׳׳לוכו׳תעשיהושלישיםושנייםתי*ם
כינ״עאא״זמןששמעתימהמרומז

וזהוואלוקותונשמותעולמותישודיבורדיבורבכל

דיבורפיחשהואותיבההתיבהאצלכאןשמרמז

התחתונהמדריגהשהואעולמותהייטתחתיםווזה
נשמותוהיינונשמהאותיותמשנהלשוןהואשניים

שהואכולועלושלישיםע״שאלוקותהיינוושלישים
תעשהאלהוכלהכלאתומנהיגמושלשהואע״י
בטונהיהיהמפיךשתוציאוהדיבורהתיבההיינו

שגייסתחתיםדיבורבכלשיששלימהובאמונהזו

והבן•'כנ״לואלוקותונשמותעולמותוהסושלישים
הבריתאותזאתבניוואלנחאלקי׳אל

נטפלזהבדיבורלמתנשאלתיוט׳
האר״יכתביע״פמובןוהואלבניוגסהדיבור

הקשתגווניתלתהסנחבניתלתכישכתבזלל״הה
והבן:וש״עש״תדרושיבספרעיין

כנעןויהישםבאהליוישכוןליפתאלקיס
העובדהצדקכירמזבדרךי״ללמועבד

תהלהיגידפיר״תיפתכייפתנקראתמידה׳
נקראועש״ז

ומשבחמהללתמידהואכיהצדיקייפת
זמןכלצדיקיםבמדרשואיתאהש״יאתבפיו

עצתםומקטירןשפלותמוסיפיםגדולהשמוסיפים
וטי׳ואפרעפרואנכיאמר,גדולהנתתלאברהם

השכינההשראתגורסלהצדיקשישענוהמדתוע״י
עי׳'זנמצאושפלרותדכאאתאשכוןכת״שעציו

ברוחנילצדיקוהרחבהגדולהנותןשהק״בת
הצדיקעלשכינתוהשראתגורסבזהובגשמיות

יתברךשכינתועליוושורהענוהלמדתעייזזוכהיכ
הרחבהלשוןהואיפתבתורתכאןשמרומזוזתי״ל



ויהיתקודםהתניןכלוגסהלצהעידבזהי״ל
לבריפהנשרפהבקעהוימצאותקדםבנסעס
כתעלבכאןמרמזתהתורההנהשםלגוונעשה
ולבסו^ישראלאמונילשלומיותתדמיסשקרניס

נאשקראכימאליהםכליסוהסקיוסלהסאין
הארץכלויהיבתחלהכיבפסוקמרומזוהואקאי
שפהגית׳בשכינהדטקיסהיינואחתשפה

היהבא׳דבוקיסשהיומחמתהיינואחדיסודברים
בפהאחתמדבריםהיוולאגדולאחדותבניהם
בנסע'ויהיאבלאחדהיהוהלבהפהרקבלבואחת
וימצאורז״לעול׳כמאהרשלמקדמונוהיינומקדם
וחושדעמוקבבורונפלושתעוהיינוונו׳בקעה
שאמרווהואכצדיקיםעצמסשמראיםלהםועוד

כדמיוןלבניםבגדינלבושהיינולבניסונלבנה
כףאלכףלהכותלשריפ׳העהורי׳ונשרפההצדיקי׳

כפשוניושםלגולעשותבדיהואוהכלבהתלהטת
וסופםידםתחתעיירותלכבושעירלטונבנה
שהיולביניסבגדיהיינולאבןהלבינהלהםותהי

ר״תוהחומרולמכשולנגףלאבןלהםהיהלובשים
ומראי׳בעצמסמחדקיםרבקשהיוורבמופלאחכם
ה׳ויפןבתוכווליפוללעביעכפשוטולחומרהיה
עלנתעוררבעו״הרהייטבללשםכימשסא>ת׳
שפתםינבללחנםושנאתומריבתקעשה.ידם

והבן:מדברשתשנימהיודעאחדשאין

לדלד פרעה
הארןאשראלוכרלךלךאברסאלת׳ויאמר

ז׳לאבימאדוניבזהשמעתיאראך
בשםשאמר

שליחודמרומזכאןריב״שנ״עאא׳יז
יפשבמסירתדיהודאאהווןחמשיןמספרלךק״ש
יותרולפרשהדברלהסבירוישוכו׳מארצךוזהו
הזוהי׳קדהנהדק״שדיחודאהאמרומזכאןאיך

ע״ההמלךדודלחםשבהםאבניםחלוקיה׳נתב
שמעדיחודאתיבותהסה'הפלשתיגליתעס

היינוחדאבקורשאאופסה'ושויה׳אלקיטישראל
שמרמזוזהובק״שישרמ״תתיטתוהנהבאח׳יעו״ש

ק״ששליחודהיינולךאברסאלה׳ויאמרכאן
בניןלצורךהואהיינולךכנ׳ללךמספרשהוא

קדושתנפשךעללמסורתראהנשמתך
ויתעלההש׳ייי
ותזכה

נחפרעה
והעניןהיאופירושושמיסלשםתי-בתלהביןוצריך
כלובתורתינובתפלתיטמגמתינוכלדזהדידוע
קוב״הולייחדכביכולמעפראשכינתאלאקמאימיט

מצו׳כלעשייתקודםאומריםשאנוכמוושכינתי'
שהשתדלותהיינושמיסלשםוזהווכו׳יחודלשם

שםהנקראתהשכינ׳היינולשםרקהספעולתו
קוב״הלייחדוהיינוהקב״ההואושמיסכידוע

ע״שיסודבחינתשהואצדיקהנקראושכינתי׳והוא
השפעהשפעתומעוררבפעולותיותמידשמייחד
רקהסמעשיושכללזההאדםוכשזוכ׳בעולם
תועלתלובאבבעל'זלייחדהשכינתאלאקמא
הקדושמהשפענשמתולאורמייחדשהואמיחודיס
חדש׳כברי'ונמש'כביכולהיחודמאורהנשפע

שלאמהבנשמתוחדשאורשנתוסףלווכקטושטלד
כביכולהשכיג'מעלהכשהואגסמכברלוהיה

ונצוציןהתחתוניתהמדריגותכלנתעלוממילא
כידועעמהשנדבקיםכביכולהשכינהעםקדישין
ונ״קנשמותאותןלכלתעברנעש׳הואנמצא

והואועליהתיקוןלהםיהיהשע״יתיקוןשצריכים
העגיןכלי׳י־לוזהתולדותיונקראי׳והסלכולםאב

הסמעשיושכלמיהייטולשםבפסוקכאןמרומז
הנקרא׳כביכולהשכינהלתועלתהיינולשסרק
הואגסיולדאזכביכולבבעלהלייחדההיינושס

שפירוש'יולדלומרואפשרנקודתכתיבלאובתורה
חדש'כבריהשנעשהוהיינותועלתלוגסשנמשך
שבאנשמתואורהתחדשותמחמתשנולדוכקען

יחודוע״יהנשפעהקדושמהשפעחדשאורנו
ההואשהצדיקגסהיינועברבניכלאביכנ״ל
שנפלוקדושותונגוציהנשמותלכלא־נעשה

כולםונקראוע״יכולםונתעלור״ללקליטת
שהסעברבגיכלתיקוןוזהלהסיששע״יתולדותיו

מעברנעשהוהואנשרטעובריםשע״יכבניםלו
יסודכידועהגדוליפתאחיגסהנשמותלאותן

מתפרשיןדלארעיןתריןוויןתריןהסותפארת
וזש״הרבתאואוהואותפארתזעיראואוהיאיסוד

ליפתאחנעשהיסודבחי׳שהואההואשהצדיק
שנעשהוהייטרבתאואושהואהגדולתפאר׳היינו
דבריםטישכיזהכלוהבןותפארתיסודיהוד

אחדיס;ודבריםאחתשפההארץכלויהינסתרים•
גימל



קדסוזהי״לימיהנקראהגדולהחסדשהואחסד
ממדתוהי־כומקדםויעתקמשסוכו'הפסוקכוונת
חסדרבשהואקדסמ;ימעוררשהיההחסדמדת

כביבולהשכינההיינואללבית,החסדיסוהמשיך
הז׳יילמאת'כוונתי"לוזהאלביתקראשיעק׳

פד
עתיקהנקר'החס'מדתשהו'זקנההיהלאאברה'
שהיהאברה׳שבאעדקדסימיהגדולהחסדשהוא

ורבמדתשהמשיךעדהחסדבמדתומדתמשתדל
בעולםקדסימיע״שיומיןעתיקשהואחסד•

:והבןכנ״ל
אלמילביתמקדםההרהויעתקמשסיאמר1א

ידועוהגהמקדםוהעימיסאלביתאהלו
באורייתאאיתאומלהליתבזוה״קשכתובמה

ובוודאיקדישץעלאיןרזיןבהרמיזיןדלאקדישא
סודותאביטאברהםשלמהליכותהזהבסיפוריש

דידועוי״ל:זמןובכלאדםבכלהשייךההורה
פפולותיזהשתדלותוכלהחסדמדתהיהאברהם

ולהמתיקכביכוללהשכינהחסדיםלהמשיךהיה
ויעתקבפסוקשמרומזוזהי״לוהדיניןהגבורותכל

החסדיםשהמשיךהיינוהתשנהלשוןהואמשם
להמתיקכדיהיינוהכוללעםגבורהמספרההרה

וסילוקביטוללשוןהואויעתקאוהגבורותכל
היהמגמותיושכלהיינומשםואסתלקכתרגומו
ויהי!ההרהמספרהגבורותולבטלולסלקלהעתיק ע״דהגמרותבאיםבראשונהכינמתקיסבחסדיס
הגבורותנתעוררתחלהלראשיתחתשמאלו
הייטתחבקניוימינושמאלואח״כבחינתשהוא
שהואהיינותחבקניימיןבחינותשהואהחסדמדת לביתמקדםהכתובשאמרוזההגבורותממתיק
מספרשהםוהדיניןהגבורותשביטלהיינואל

קודסהחסדיסהיינואללביתמקדםהבאיםההרה
היינואהלוויטאלחסדכאמוראלבשםהמכונים

אלמיסהייטהחסדב־תבחינתומדתובחינתושנטה
העימקדםראחרונ׳והע־יהיוהנקראי׳אלהחסדים מקדסמקודסיהיוגמרותהיינוע״האלק־סגימ׳
השםעבודתעבודתוהיהשכךהיינוהחסדים
גבורהמדתוהפחדהיראהלמדתנכנסתחלה
צדיקיםלה'השערשהואביראהכשנתלבשואח״כ
מדתוהואאהבהלבחינתנכנסאת״כמיבאו

בעולסונמתקוחסדיםהמשיךהתעוררתובזההחסד
כל

היינושמךואגדלהוזהודק״שדיתודאלרזאותזכה
מספרשהואאברהםויקראבשמוה׳לושיתוסף
ובשמובוכלוליןדק״שתימןרמ״חויהיורמ״ת
לזהתינהלהש״ינפשומסירתע׳'ינשמתושהוא
אלתזכהואח״כק״ש-שחיטתאברהםבשםלהקיא
פיןשהואתפלהשלליתדהיינואראךאשרהארץ
ובכלאדםבכלהואוכןזולתךאלקיסראתהלא

ומוסרגדולבדביקותאהבהבהיכלנכנסזמןכשהוא
ק״ששלליתודזוכהיתברךשמוקדושתעלנפשו
ואחדאהבהכיהיחודכלכלולשבואחדשהוא

וזוכהמזהגדוללדביקותעולהואח"כחדמספרה
יותרבדביקותנזדכךכשמחשבתותפלהשלליחוד
היאהתורהכיבאברהםשהיהכמולהש״יגדול

י•והבןזמןובכלאדםבכלדשנהנצחיות

ב״ההו״יהאותיותוהיהביכהורדה
לאברהםהבטיחשהש״יוהיינו

אדםלאיזהוכשיברךהברכותמקורבידושיהיה
לדברתועלתיהיהשלאוהיינוהדהברכתויעשה
והצלחהוברכהשפעבונכלליהיההכלרקפרשי
כלוםחסריהיהולאבכללהבלומזוניחייובני
כןיעשהלושיוצרךמהכלמברכתויבורךאחדוכל

מברכיךואברכהאח״כוזש״הוק״ללתועלתוברכתו
פעמיםחוששתהיהשלאפירושאאורומקללך

אדםאיזהשיבואהיינולרעההבטחהזולו•היה
רוצהאינוהואובאמתממניטובהויקבלשאביכו

לקלותרקכוונתוואיןבתקנתורקבתקנת*כלל
ואברכההש״ילוהבטיחג״כע״זאותיולבזות
עמךוחפץשלםונפשולבושיהיהמיר\יטמברכיך
ומקללךאבלכנ״להברכהתועיללובטובתך

אותםאותךולבזותלקלותשרוציםאותםהיינו
מירקתועלתשוסלהםברכתךיהיהולאאאור
אזהפיצהובנפשעמךשלםובלב,באמתשיהיה

וק״ל:דברלכלהברכהלותועיל י״לבזהאל:לביתמקדםההרהמשםויעתק
חסדורבחשדטצרישכיהמד'ע״ד

עולםימיהואחסדוטצרקדםוימיעולםימיויש
מדתוהואאברהםוידועקדםימיהואחסדורב

תמידובהשתדלותוחסדנוצרשהואהחסדמדת.
הרבשלוחשדבמדתמעוררהיההחשדבמדת



ולךלךפרעה
עלתורהולמידההכדיסכלנתגלובשההייט יהיהשהואמ־סוזהוהכןפדיוןשליוםלמ׳ייד

והעיתיבתכלגסמילהבגי׳העיוהעימאוחר
ע׳ייההינילהמספרהוא

זהצ״אמקדסיחודשהוא
אךמפורשבהורהכתוביהיהכךמקלסהוא
רקמרומזהואבפועלולאבפחעדייןשהיאעתה
נכתבאזמרע״הע״ילפועלכשיצאוחח״כברמז

ופצוהמצוהכלשלעניןפרטכלהיטיבבארמפורש
:והבןעצתהבפני

דאיתאע״פמקדסוהעימיסאלביתיאמראן
אתהתברךבאתרוזללה״ההאר״יבכוונת

עי"שהיהודיםכלגמרשהואישראלעמו
תספרוהואאלקיסתספרשלושר״תיכוויןועוד
שמתרחקיסכשמזדווגתהבריאההיכלותוהסהכסא
ומכסיםהוי״ההנקראשבאצילותבעלהעסהאשה
עי״שוכו׳בהסהחיציניסיסתכלושלאעליהם
שמרומזי״לוזהלהוויהקודםהואאלקיסנמצא
לשוןמאוחראחורומערבקדסנקראמזרחכאןכי
הוי״השהואחסדשבחי׳היינואלביתוזש׳'ה
ע״האלקיסמספרווהעימאוחרהיינומיסב״ה

בראשיתי״לכנ״לוהבןוזהמקודסיהיהזהמקדם
בראשיתוזש״האבראותיותהואבראאלקיסברא
תקודםשהואאלקיסהואבתחלתהיחודהיינוברא

:זהכנ״ליהבן
שהכניסוחז״לודרשובחרןעשואשרהנפש
מהע״פוי״לע״שהשכינהכנפיתחתגריס

הקדושבכתב•וראיתיומצאתיבשסמוריששמעתי
אא׳ייזנ״עבשסהכהןיוסףיעקבמהו׳הרבשל

הדבריםבכלוגדלותקטנותבחינתישכיזללה״ה
וגסראיתיהאדםבנימעשיותסיפוריבענייניוגס

הנפשותאותןלעלותהסשהסיפוריםאחדבמקום
הנקראהואדעתיולפיוארציותהאחוזיסבסיפוריס

כיבשמואחרבמקוםשראיתיכמודקטנותזווגא
וגסגדלותבבחינותהואבתורהעוסקכשאדם
יצאובכורותבמכותלמהטעםעלבפירושראיתי
האדסהואוכאשרוכו׳ממצריםדייקאישראל

נשמתבזתמולידהואמזהויודעקטנותבבחינת ר׳דרךקוויןג׳עלמרמזג׳גראותיותכיגרים
ואתי״לוזהוע״שודפח״תוכו׳דכסופיןעלמין

הנפש

מעשהסיפוריכיהדסבכלהואהגבורותיוכןכל
נלךהדרךלטלהורותהיאתורהוהליכתםאבות
לומרמחויבכ׳ייאכינעשוןאשרוהמעשהבה
כמאמרהקדושיםאבותילמעשהתעשייגיעומתי

:והבןחז״ל

אללביתמקדםההרהמשםקזיעתיאמראן ע׳יד
והתקשרותשעשההחסדע״יהמד

חסדיםהתעוררתהמשיךבזהביהלהשייאהבתו
הרהנקראתהשכינההייט-אלההרהדעתיק

ימינקראעתיקבחי׳כיכידועמקדםה׳בית
להשכינהשהמשיךהייט-כנ״לאללביתקדסוזהו

:והבןביתאלכנ״לג׳'כהנקראת

ולהעירמקדםוהעימיסאלביתיאמראן
מקדםועילומרדיוהיהוהעיתיבתבדיקדוק

ויבואריתיראוהסרנקודהאואותליתח״ובוודאי
זה

פ׳יד
כלאביטאברהסקייסהמשנהע״פהסוד

בלנמצאעי״שוכו׳ניתנהשנאפדכולההתורה
אברהםולכךבאברהםכלולהיהכולההתורה
שכתורהעשהמצותרמ״חעללרמזרמ״חמספר
לווניתוסףאברהםכשנולדתיכן■'בכחהיהכבר
עלמורהלושנתוסיףה׳גסהמסכרלהשליםה'
ולכךברע״מכמבוארתורהחומשיה׳

מצותבלנשמתוובאורעצמומצדאברהםהשיג
הפועלאלמכחיצאלאעדייןאךוקיומםהתורה

ומצוהמצוהכלהקב״המפייצאשאזמשרע״העד
וכברוסודותיהודיקדוקיהעסשרשיהעצמהבפני

אברהסונסיעותיושלהליכותיושכללעילכזכר.זה
התורהלנורמזהשבזהוי״להסהתורהח•כולם
ופדיוןמילהסודוידעבאברהםכלולשהיהאיך
בכתביסבשעתהיתאדהנהמיסאלביתוזהוהבן

באמצעותהחסדיםכלעדייןנתגלולאמילה§
זמןשהואיוסשלשיםאחרעדבדבריופי״שמילה
בקיצורעכ״לחסדיםה״הכלנתגלואזהבןפדיון
מאא״זקבלתיוהנהיפוי׳׳שנתרץ

ריב״שנ׳יע
היטיבלהביןזהוצריךאצפיןה׳הואאלףזללה״ה.

י׳:לוזהולפניםלפניצריכיםהקדושיםכי.דבריו
בושמתגליםהביתהיינומיסאלביתבכאןהרמז
מרמזתאלאותיותגסאלהנקראיםהחסדיםכל
ה׳אלכיןהואאלףהפורשהיןפדיוןעניןעללנו



13*8*8*2■<'%<*•*••■*יי■■י״ץ .6*-*ן-'״'״8.?^**, 81■-•^י־,.--1-י-1".״-י,*5'*מי\<3.־-,*>־**.־<-■**!*'מ־י84*4ט**מי-<***44־1*-*3*וי4*י4*1פי•■ט(*=*•■3

'2X3<<■<{**■■י*^ו*><3׳8ן^13.1■8,-3״׳״-״,״-ר&יט",3**׳י-38*83ש3*5*5185*138363831■8>*י9*3*8*68*•3*י**)5י5<**>*5**•י****1*1•►11#**>*8><1*1*■***6■*■ס"ס***-**
.ו.^<וי-•-■-.1■...■■—•־

הנהובזהבככסףבמקנהמאודכידלאבדם
לדרוששאפשרנקודותבלאנכתבהתורה

כתבכאלוכאן"לוישרוציםנקודותבאתההתורה
משפרוהואבואומלאכבודכתובהולסשהואכנד

מדבקשהיההיינומאודכבדואברסוזש״הל״ב
עצמו

ובזהבבכסףבמקנההחכמהנתיבותבריב

מקנההסולתתאחג״תהסלעילאמדותהג׳הס
אלובכלהחכמהנתיבותבל״בשהשתדלוזהבכסף

וילךאבותתהג׳אחדבכלכלוליםשהיומדות׳הג
היינותנגבנבנהמסעשלימהאבןע״דלמסעיו

בחי׳שהסממיסויבשמנוגבשהיהכנ״למקר
לתוכושהמשיךאללביתשיהיהבוהשתדלחסדים
הג׳כלעלאצלוגוברהיהחסדשמדתחסדים
והבן:מדות,

שהתורהי״לאלב־תועדמגגבלמסעיולילד*
יש׳ע״דאברה׳שלאלובהליכתלנומרמזתי

השכינ׳טמיסלמוצאיציהוארץמיסלאג׳מדבר
הידועי׳יושביליןציטרת■דרךהשפעמקבלתכביכול

העובי׳במעטה׳אז־בעול׳צדיקי׳וכשישלה
חסדי׳צינורתממטכי׳דרךאות׳ותפלת׳ותורתם
לאשפעמקבלתתמידשתהאכביכוללהשכינה

ח״ובמעטה׳להיפוךגורמי׳תאורשעיםיחסר
שטר׳אומעשיולפיאד׳כלוכןויבשיחרבשהנהר

ותמשיךשפותחאוח״ונשמתוצינורתשנסתמי׳

כביכוללהשכינהשפענשמתוושביליצינורתדיך

לעשותפעולת׳שכלחסדאנשיהצדיקי׳נקראיםלכן
כשהרשעוגסנשמת׳ועסכביטלהשכינהעםחסד

תמדב׳ועושהנשמתומקוריפותחתשוב׳הואעושה
עושהשאינוושממהחורבהבחינתשהואמנוה
שאינוזקןשנקראר״להסיסבחי׳והואפירות

מהפךלאגםהואשלימ׳ובתשובתוכללפירותעושה
בחי׳שהםוממשיךחסדיספיחתעושהטהיהמיס
תחלהשהיהמהציהואר״ןכביכוללהשכינהווים

ע״דרעביםשםויושבמיסלמוצאינעשהציהארץ
בפסוקוילדלמסעץשמרומזי״לוזהוט׳דכפיןכל

ופעולותיואברהםשלהליכותיוכלהיהשזההיינו
כתוסציארץהואמנגבהחסדמדתמדתושיתפשש

בחי׳טסבוהיהשלאהיינונתתניהנגבארץ
שיתגלהאללביתשיהיהבפעולותיוהתטךחסדיה

בו

פרשה
אלקיסג׳מספרהואחרןכיבחרןעשואשרהנפש

עוש־סגריסאזהיולכךכידועקענותבהי׳שהוא

לוהוסיףיצחקאתטולידהקב״הכשרצהולכן

ולכןגדלותבבתי׳שיהיהוהיינושמושיתגדלה׳
אלקישאומריםזהושמךואגדלהעלחז״לדרשו

כידועגדלותבתי׳הג׳כלנשתלמוביעקבכייעקב

בקיצור:הואכיהיעיבוהבןשמךואגדלהוזש״ה

בעבורךלייישבלמעןאתאחותינאאמרי
צדיקאיךלהביןצריךבגללךנפשיוח־תה

לשרהזהבשבילוצוהלמתנותיתאווהכאברהם

נפטוחיתההעיקרלומרלווהיההיאשאחותולומר
ולבארבגללךבעבורךתואריסהשינוילהביןגס

אברהםבכוונתאוה׳יחשכתובמהנקדיםזה
לביתותלקתהיאאחותושתאמראלובדברים

אישעםסתירתהוע״ילסתירהותחשבאבימלך

וכו׳לובחמיןבבניםה׳יפקדנהנקיהוהואאחר
כמדרשמאמ׳תז״לאת״כומביאבאריכותעי״ש

בןהמניחכלבגמראואיתאיעויי״שלדבריוסעד
בלאשהולךמיוידועעי״שחיהואכאלוצדיק

מתקרויהואאחתבתאפילולושאיןבניסלגמרי
באחה׳בעובלראותלזכותיכולשאיטלגמרי
כלבבפרגודאעיילשלאמהזוהרכידועהחיים

נאאחריאלואברהםדבריכוונתי״לוזהו
היהשכוונתוהאוה״חשכתבע״דאתאחותי
שעי׳ייז

היינוליייעבלמעןוזש״הלבניםתזכה

בעיבורבעבורךהייטטובשטלולעול׳לבואשאזכה

תועילעכי׳פנקיבהאףשתתעברתהבכלשלך
עיקרכלת״ואדחהולאבפרגודאעיילשאהיהלי

להיותיטלגספירושנפשיוחיתהמהעוה׳יב

בןע״ימילהגיח'בגללךלעולםחישאהיה
ז

זגר
חיכאלויתהילאחראפילואהיהליבדומהצדיק

והואיסודשהיתמילהגי׳רמזוע״זכמאמ׳רז״ל
שתולידסתירתן*שתועילהואואפשרצדיקבחי׳

חיולגמריתתאקראשלאזהלאליצדיק.ותועילבן

י״לאווק׳י׳לכנ״ללעולסחיאפילוקרויאהיהרק

תחלהמדעתאשתע״דהנזכרעלמרמזבגללך

כנ״לליבדומהשיהיהצדיקיהיהוממילאוט׳
•־והבןבאוייהח

נ
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3 ז לךלךפויעד.
יעזבנילאה׳הפסול,ז״לכמאמרםלויכוללאעוזרושההשידוהיינואלחסדע״דאלהמכוניםחסדיםבו

טענתשזהובפסוקכאןשמרומזי״לוזהוכו'בידוופתחהטוביםמעשיוע״יכביכוללהשכינהחסדים
נפשושיהיההנפשליתןהיצ״הרשהואהס׳'מופתוישפעלהריקהצינורתונפתחיםנשמתומקוריאורות

היינולךקחוהרכושר״להס״אלחלקבידוונשמתו:והכןוברכה אחרירדוףשהאדםרכושבבתי׳נכללעוה״זענייניוהוקשהלועוכו'אתוגסהרכושכלאתויעג
אברסויאמרנפשיותתאוותאחרגופניות.ולאתאוותראויוהיהלוטאתוגסמאיהאו״הח

אלידיהרימותילהניהס׳׳םאלהייטסדוםמלךאלישכיונלפ״עדהרכושאתוגספלואתוישבלכתוב
לךאשרמכלאקחאסכנ״להקב״הבעזרהיינוה'רכושוואתלוטאתויקחובפסוקקודםגסלדקדק

לאחלקס״אשלךשהואהעוהיזמענייני־תאוותהיינוכןלוטאתוקחולכתובראוישהיהאכרםאחיבן תאוותוענייניבקדושהרקבךחלקשוסלייהיהאתבתיבתהפסיקולמהרכושוואתאברסאחי
והבן:נפשיותאותיו׳של״תשרקבלהבספריוראיתיבאמצערכושו
כיותראוכו׳ממנהאבנהאולישפחתיאלנאבאניצי!בלוטשהיהרמזוהוארבאהואאחיבןרכושו
אלשר♦ותאמרבעיניהגבירתהותקלהרתהניצוץששבוהרכוששזהופירושרבאמנשמתהקדוש
כיותראוכרשפחתינתתיאנכיעליךרומסיאברסהיינוהרכושאתוישבג״כלומרישועפ״זכזההקדוש
ויאתרוכו־מפניהותברחשריותעניהונו'הרתהביןבשביהשהיהרבאמנשמתוהיקרהקדושהניצוץ

כןעלעדוכרידיהתחתוהתעניגבירתךאלשוביוהיאלשרשוהקדושהאלאותווהשיבהקליפות בפסוקיםשמרומזי״לוכו'רואילחיבארלבארקראלנשמתטפלשהואהיינווכו׳לוטאתוגסהעיקר
ועבודתהתורהלימודבעסקהאדםהדרכתעניןלדברמיליןרראתילאלוהבזהעודוהבן:וישהצדיק
ז״להארידענקרנחמןר׳שאתרתהע״פב״ההש״יאדבראךמרביהקדמהבזהשמעתילאכיולכתוב
אחריואבואואניוכו׳שפחתיאלנאבאזהפסוקפלנ״עתאא״זהקדמהבזהששמעתיע״דבכוונהמעט
במקראיהקדושיםדבריועלולהוסיףדבריולמלאותהשייכיםקדישיןניצוציןוצדיקצדיקלכלישכיזלל״ה
באפסוקעלהנ״למתהר״נשמעתיכישאחריוקודשואפילוולהעלותםלתקןצריךאשרנשמתולשורש שלאועבודהבתורהשעוסקדמישפחתסוכו׳אלנאגקדושיםניצוציןבהםישהכלוכליוובהמתיומשרתיו היינושפחתיאלבאוזהושפחהבאי׳נקראלשמהאדםשלושורשלשרשםולהעלותםלתקנםהואוצריך
תמנהאבנהאולילשמהשלאאףויעסוקשילמודנחמןר׳שאמרכמואדםשלהשםוהואנשמתוהוא יבואלשתהשלאמתוךאוליכןאומרתשהשכינההייניהנפשפירוששמוהואחיהנפשז״להארידענקיר
שאת'הקדושיםדבריוולהסבירלהביןוישע״כלשמההאדםשלשמוהואהאדםשלוהנשמותהחיותחיה
שלומדמיהואהאתתכילשתהשלאבחי'היאשפחהלוטאתרקחונפסוקהיטיבותעייןתביןואסע״כ
רקשכרוקיבלהנאהצדלשוסולאלשתהתורההיוכיהדבריםשורשתמצאאחיבןרכושוואת נקראבזהובןבתי׳הואבאמתבזההש״יעובדוהבןלשורשםולהעלותםלתקנםוצריךהצדיקניצוצי ב״ההמקוםרצוןזהושבוודאימקוםשלרצונועושים;היטיב לשוסרקלשמהשלאועבודהבתורהשעוסקמיאבלהנפשליתןאברסאלסדוםמלךויאמר

עבדבחינתנקראהואשכרוקיבלהנאתצדאיזהמנךאלאברסויאמרלךקחוהרכוש
והש:׳מאדונםשכרלקבלרקהואעמלםשכלושפחהשרוךועדמרוטואסוכו׳ה׳אלידיהרימותיסדום
השתדלותשכלהתכניתעיקרבעיניהםהואשמרומזרמז"דעכאןלךי״לאשרמכלאקחואסנעל
ישזהבענץישמדרגותוכמההשכרבשבילרקהיאאותיותהואאלותיבותסדוםתלךבר״תכאן
ותורהושפחהאמהבחי'שהואוישעבדבחי'שהואהאדםעלהמתגברהיצ׳־הרהואהשטןוהוא׳'אלסח
לשמהעבודהשע׳׳יומלכהגבירהבחי׳הואלשמההקליפותבשביליקחורוצהדבריובפיתויייוםבכל

וגורסהעולמותבכלושכינתיההקב״הממליכים
התגלות



שפחהלכתי׳עצתושהדביקהאדםאותו
שר,א*'ל1יהפניה

שהואכביכולוהתורההשכינהיעל
כמהששמעתיכמותלמידוומשכתתמנובורחות
לגמריתורתסשנשתכחכאלואדםתכנימעשיות

באמתה׳יראתאבלכללפיחתעושהואינומהס
לשמהבכוונהמעעשלומדיםאותםהיינויכבדהוא
לתעלהלמעלהויגדלופירותויעשוויצמחוילכוהס

זהרואהוכשהואאתתתורתותורתםאמתתסלגודל
לה׳נפשוובכללבובכלעי״זושבתאמתותכיר
לשמהבתורהשובשיעסוקגבורתךאלשוביוזש״ה
מאודבעיניוותשובהנאהצדלשוסולאגבירהבחי׳
תעעעובכיבכוונהמעשהלומדיםהצדיקיםאותם
משפילשהואידיהתחתוהתעניוזהווכו׳בכוונה

ארבההרבהמלאךלהיאמרואזהצדיקיםלפניא״ע
תורתבתורתופירותעושהשיהיההיינוזרעךאת

קראכןעלכנ״ללשתהשלאלימודואתותעל׳אתת
לימודתחתתשיזכההיינורואילחיבארההואלבאר

מיסוכבארהמתגברכמעייןשנעשהלשמהתורה
שמקייםרואילחימחמתוהואז״לכמאמרםחיים
שלפניעיניולנגדתמידורואהתמידלנגדיה׳שויתי

:והבןעומדהואעולמיםחי

ה׳ישפושעליךחמשיאברסאלנדילתאמר
הקושיאלתרץעלינוהנהוביניךביני

שלאדברשדברהנראהכיאתנושרהעלהגדולה

דיןלשתי׳עליושתסרהגסומההצדיקלאברהםכדת
ומניוהגהכמוהלצדקתבפרשכללהמוסרתןואינו

שרמזהמנועם'אתריהלהביןוברו״חבר״רבזהה׳
שחיהשכינה'ואשהאישידועדהנהאחרענין

מהשםי״האותיותישואשהאישבאותיותכיביניהם

העולםדבריםשלשהעלז״למאמרםידועגסב״ה
בחינתוהיאהשלוםועלהאמתועלהדיןעלקייס

שלכךז״למאמרםידועגסכידועאבותשלשת
ולזההקודשברוחסוכהשהיתהיסכהשרהנקראת

אבותשלשתבחי׳שצדךממנהנעלםלאזהשכלי״ל
יצאושתתנהבעצתהדנהוהיתההעולםלקיום

משפרהולאלקיוםבעולםלהיותהצדיקיםהאבות

כלתרמזשהיהפרהבשמההבינהוגסזולתה
מספרשי״ןהיינוגבורהבחי׳אלקיסע״שאותיותיה
מספרה׳ברבועאלקיסמספררי״שבמילואואלקיס

אנקיס

כלונכנעיםמשלהבכלומלכותואלהותוהתגלות
בפסוקכאןשמרותזוזהוהקדושהידתחתהקליפות

היינואברסאלשריותאתרמוהר״גהנ״לדבריע״פ
ללתודיכולהאדםשאיןרואהכשהיאכביכולהשכינה
מחתתובתמיםבאתתלשתהתיכן*בתחלהולעשות
האדםבלבמכניסההואאזיבקרבוהשוכןהיצה״ר
ז״לכמאתדסהיאכוונתהועיקרלשמהפלאלעשות

שהואשפחתיאלבאוזהולשמתבאלשמתשלאמתוך
מתנהשיתהווהממנהאבנהאולילשמהשלאבחינת
הדרךוזהוהאמיתיהתכליתלשמה■שיהיהבגינה
תעלתהואאזילשתהאח״ככשבאוהנעיםהשוב

כידועלזהזהנעש׳כסאכילשמהאפי׳הלימודשלא

המתחיליםאדםבניישאבלנ״עזללה״האא״זבשם

לעולםימיתסכלבזהונשאריםלשמהשלאללמוד
עודולאח״והאמיתילהתכליתכללמגיעיםואינםי

ותבזיןהצדיקיסמאודוהתפארותשבאי'ילגדלותאלא

מלאוכירמהידינובאומרםבכוונתמעשהלומדים
כיותראבפסוקשמרומזוזהוהרבהבתורהכריסם

שכברכשרואהשפחתבחי׳שהואאותוהיינוהרתה

כריסומילויע״יהרתתוזהוהרבהתורהלמדהוא

גבירת׳הכולל-ותקלעםתורהגימ׳הרתהגסבתורה
אותםבעיניוונמאסיםנבזיםשנעשוהיינובעיניה
שזהולשמתדלבאבכוונהמעעהלומדיםהצדיקים

שורןגב־רת׳והרתהמספרגסגבירת׳בתי׳גביר׳כנ״ל
למראהכיוט׳למצהחמץביןאיןע''דלרמוזוהוא
לשמ׳שלאהעוסקמןלשמההעוסקניכראינועיניס
נקודהרקביניהםתלויואינואחדעגיןועסקשהוא
כביכולוכשהשכינהביניהםהתפרשהלבאמיתתא׳

ונשאריםארצהח״ואמתתורתהשליכוכיזהרואה

מתרעמתהואאזולעשותללמודשהתחילובששותס
שילמודזהבלטהכניסהשמתחלהעלמאודוקובלת־

תגרעואדרבאבזתכללהועילהלאכילשמתשלא
שמההייטיט׳שפחתינתתיאנכיוזש״הגרעה

בלבוזההכנסתישאגיממניהיהללמודכללשהתחיל
כיאנכיזהלתתועתהאמיתילתכליתיטאאולי
השכינהשכביכולבעיניהואקלכלילהרתהביותרא

גבירהמדתהאמתאלעצתםהמדבקיסוהצדיקים

שריוהעניהגורמיםומהבעיניוונמאסיםנבזיםהס

ותשפלתמשנתכביכולהשכינההיינומפניהותברח



איןשלהרוממותיראתמהמתכללאלוקותבערן
דא״סובאתרא׳'סשהואשהשיגוית׳יתברךסוף
מאמרסוזהוונו׳יוכלמאן

עזבואותיהלוואיז׳יל
שמרוותורתיאלוקותבעניןמלהתבונןשיעזבוהיינו
גדולתקצתומשיגמתחלהתורהלימודע״יהיינו

תלחקו׳יעזובהרוממותיראתמחמתואזב״ההבורא
פת♦נאמרע״זכיומידתיכףשיאמיןלאאבלעוד
מדתהואאברהסמדתידועוהנהוכו׳יאמין

ומדתדיבליפדמקוםבכללתתאמעילאהתפשטות
הואיעקבומדתמקוםבכלצימצוסהואיצחק

אתלידעשרוצהומיהנ״להקצוותשניביןהמכריע
ואסחפיצהובנפששלסבלבולעבדוולהכירובוראו
מדתשהואאברהסכמדתלהכירורוצההוא

מחמתכיהנכוןהדרךזהאיןגבולבליהמפשעות
כמ״סהאסורבמקוסלחקורח״ויכולהתפשעותרוב

אינואסלהיפוךוכןוכו׳תדרושאלממךבמופלא
בחי׳והואב'׳ההבוראגדולתולדרושלחקורכללרוצה
אביךאלהיאתדעכמ״שטובלאג״כזהיצחק
יעקבבחי׳הואהתכליתהעיקררקעבדהוואח׳׳כ
כמ׳ישהממוצעהדרךשהואהיינו

נ״עאא״זבשס
מקוסיביןומשסהב'הבוראאתשיחקורזלל״ה
ז״לאליהוכמ״שהמותרומקוסלחקורהאסור
כללבךתפיסהמחשבהליתסתימןדכלסתימא
פי׳יצחקהולדתוזהוכנ״ליעקבמדתהנקראוהוא

חומשיה׳לושניהוסףיזע׳מהוע״יהחקירהצימצוס
ויביןלחקורהמותרחקוסיביןהתורהוע״יתורה
כלעלעילתכוףאיןהואב״ההבוראכיויחקור
מעדותיךידעתיקדסדהמע״הכוונתי״לוזההעילו׳

שלקדמוןב״הא״סהיינוקדסיסדתסלעולסכי
הקדושההתורהע״יהיינומעדותיךזהידעתיעולס
שעריהבאילכלזאתמודעתוהתורהעדותשהיא
חקירתעייהיינויעקבאלקישאומריםהפירושוזהו

מזהיעקבבחי׳הקדושההתורהע״יב״ההבורא
הש״ישאמרוזהכנ״לכביכולאלהותונתגלה

יראהבחי׳הואדמלכותיצאוממךומלכיםלאברהם

התור׳ע״יהצימצוםהולדותע״ייצאוממךשאמרוזה
ליראתמזהיבואסוףאיןהואב״השהבוראשיבין

דכלושרשאעקראדאיהובגיןמלכותבחי׳הרוממת
זזהכלוהבןכלעלושליטרבעלמין

וירא

ולכךהחסדמדתהיהאביהםרדועפשוטאלק־ס
בחי׳שניהםמביןלצאתשמחויבבעצמהדנההיתה
וחשדהאבותהג׳כלכוללשהואהמכריעדעת

ג״כהאבותשיצאושאפשרהואשבדעתולאברהם
והיאלשרההגרביןלדעתוהפרשואיןמהגר

ר״תעליךחמשיהזדבלשונהלאברהםשאמרה
הסבמילואההיו״דכייריאיוסביבה׳מלאךחונה
בחי׳היאהשםלהשראתשזכיתתההייטיודי״ןשני

היאשאניהואבשביליהייטעליךדייקאממסי
ה׳ישפוטזולתיולאבינינושרויהששכינההאשה
והבןדייניןתלתהסאבהןתלתידועכיוביניךביני
שהםהמשפטבחי׳היינוה׳ישפוטשרמזהוהיא
זהבעולםלהיותהצריךוכו׳אבהןתלתבחי׳שורש
השםובאמתבזולתיולאוביניךביניאסכייצאלא

כלליחשבולאהאמהבןלגרשוצוהלדבריההסכים
כמוהשפחהוולדכיהאבותהסהמשולשחוטבכלל

היטיב:והבן
יהיהאברהםאסכיאברסעודשמךיקראולא

יצחקנולדלאמהמפנילהביןצריך:שמך

עלידשימ״שלפרשונקדים־ה׳לושנתוסףעד
וזהושמועלאחדאותלושיוסיףהייטשמךואגדלה

יעקבאלקישאומריםזהשמךואגדלהאחרדברה׳
דשנילומרוישרבהממדרששהואג״כזהוצ״לוט׳

שניהוסי׳ה׳בר״מדאיתא.בזוהרהואאהדהפירושים
התורהסודהואדיעקבוידועתורהחומש־ה׳הייט
אמתתורתיעקבבשםשנקראתעצמההתורהוהוא
חומשיה׳לושיתוסףהייטשמךואגדלהוזש״ה
התורהסודשהואיעקבאלקיאומריםולכךתורה
שהתחלטמהנבארכנ״לועתההתורהכלככללובו
אותיהלוואיגמראעלזלל״ההאא״זנ״עשאמרע״ד
אחדאנשיםסוגיב׳ישכישתרוותורתיעזבו
הואכביכולשהקב״הששמעתימאחרבדעתומיישב

דרישותבליבזתומאמיןבוהחקירהלילמהסוףאין
שניסוגישאבלאורישכוןהדרךזהואיןוחקירות

ע״יהיינווחקירותבדרישותאסכיבזהמאמיןטשאי
אביךאלקיאתדעדהמע״הכת״שתורהלימוד
תורהשלומדואחרעבדהוכ;ואח׳דעמתחלהועבדהו
ב״ההטראגדולתהתורהע׳'ידתכירבהותעיין
ולהתבונןולדרושמלחקורעוזבואזא׳'סשהואוב״ש
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ויראפרשה
ודאאעפ׳'כרשעיםוהםלהש״יממריםבדבורם רואההואבה׳תמידהדבוקלהצדיקדייקאאליו

להםולאאליורקוהואההםבעניניסהש״יתמיד
עמהסיושבשהואאףהיינויושבוהואא׳הואכ•

מ״ממהםכאחד
הואי

בהסתרשהואנסתרלשון
כדאיתאהאוהלפתחהמחשבהבעולםובהעלס
תמידדבוקשהואמחתתוהיינויראהדאבזוה״ק
שהואהשמשחוהכמוהייטהיוםכחוסה׳ביראת
בחינותב׳בהישהיוסחוסנקראלכךהיוםמחמס
ללבנוהשמשנגדפשתןשוטחהאדסאסמשלדרך
משחירוהשמשחוסולאדםנתלבןהחוםע״יואז
ילכוצדיקיםע״דועניניסהדבריםבכלג״כהואוכן
עלשעובריםבסיכשלוולרשעלפושעהיינווכו׳בס

הסלצדיקיםאבלכעליםבדבדסולאבסודברת
מדבריםממשהסההםהדיבוריםהייטבסילכו

תמידדבוקהמחשבתוכיהש״יועבודתבתורה
הייטילביטכשלגליבוןע״דלהםוזהולמקורולשורשו

ולרשעיםליבוןבחי׳חסדשלמדהעליהםשמושכים
הליןאתעליהםממשיכיםשהסאותםמשחירים

•־והבןכנ״ללהיפוךולצדיקיםאוכסגווןגבורהבחי׳

יושבוהואממראבאלניה'אליוויראיאמראן
אנשיםשלשהוהנהויראוכו׳:האוהלפתח

וט׳דארצהוישתחוולקראתםוירןויראעליונצביס
הקב״הלואמרלעמודביקשכתיבישברש״יפדוש

יהיושהדייניםלברךסימןואתהאעמודואנישב
נצבאלקיסשנאמרעליהםאעמודואנייושבים

בכאןמרומזהואאיךלהביןוצדךבעדתאלעכ״ל
לבניוסימןהעמידהאותושיהיהדייניםערן

וי״ל:דייניםערןשוסבכאןנזכרלאכידיינים
הפסוקיםבכלדייניםמערןרמזבכאןשישלפענ״ד

יושבוהואעלבעה״טשכתבמהונקדיםהאלו
רמזוהואאתו:נימולואצלשנסמךהאוהלפתח

ואינוגיהנ׳שלפתחעליושבשאברהםז״ללמאמרם
:עי״שוכו׳מהולשהואמיבגיהנסליכנםמרח וי״ללכאןגיהנסשלפתחערןמהג״כלהביןוצריך

בתורתאזעוסקהיהע״ה"אשאהואדהענץ יושבשהדייןבשעהואיתאבהומעיץומהדרדיינים
וזהומתחתיולופתוחגיהנסכאלובעיניויהיהבדץ
באותואזיושבשהיההייטהאוהלפתחיושבוהוא

בחי׳

לבקררש״יופירושממראבאלוניה׳אליו|ייךא
בפסוקזהשמרומזוי״לבאהחולהאת

יו׳ידכיעצמו
יודלתעלהנכתבתאלףכיאלףהוא

נמצאיודאותיותוהואדלתולמטהואוובאמצע וזש״הרפאגימ׳ותמראנאאלאותיותהואאלני
שלבחי׳באותוהיינורפאנאבאלה׳אליוזירה

ראיהבאותוחז״לכמאמראזהראיההיהרפואה
והבן:חייסתלךפניבאורכינתרפא

כאןנשתנהלתההאוה״חקושיותלתרץיאמראו
להנראההרואהכאןשהקדיםמקוסתבכל

שהאבותידועכיוי"לאל־וה׳ויראלומרראוישהיה
בעץהראשוןאדםשפגםמהאחדכלתקנוהסע״ה

לתיקוןהראשוןהיהאע״הואברהםורעטובהדעת
שהואדייקאאליוויראבפסוקשמרומזי״לוזהזה אליוונתגלהשנתראהוזהוהדעתלעץהתיקוןהיה
אילןבאותוהייטמתראבאילןאותיותבאלניה׳

זהאברהםתיקןהש״יציוויטממראהיהשאדה״ר
האלקי׳אליונגלהואדרבא-משםלטובמרעשנתהפך

ורעטובשנתערבואדהירשגרסמהתיקןהואכי ולעשותוהרעולהסירהרעמןהטובלהפרישוצריך
ועשהשבומהרעהרעלהסירמרעסורכמ״שטוב
ונעשהאברהסשתיקןוזהוטובלעשותוהייטטוב

:והבןשסה׳אליונתגלהולכךטוב בכוונהשהתורההאוה״חקושיתלתרץיאמראו כיעמוקעניןבזהלרמוזכאןהלשוןשינתה
ומדבראנשיםכמהביןהצדיקיושבלפעמיםיש

הנראהשכפיוסיפוריםגשמייםדבריסכתהעמהס
הואהיושבההואהצדיקובאמתבטליסדבריםהס

הסשלהםאףשמדברוהדיטרבה׳מחשבתודבוק בזהומסתכלחושבוהואבטליםודבריםגשמיים סיפוריבכלוכןקדושיםדבריםרוחנייםדברים
עניניםבכלעמוומדבריםלפניושמספריםהעולם
הדיבוריםבאותןקדושיםעניניסתמידמסתכלהוא
שאומותשמהזלל״ההנ״עאא״זמןששמעתיוכמו

ואהבהיראהבחי׳הסבכולםלידירמשורריםהעולם
התחתוניםהמדרגותבכללתתאמעילאבהתפשטות

ממראבאלניה'אליוויראבפסוקשמרומזי״לוזה ותתראהשדהעןהאדםכיע׳׳דאדםבטהיינואלגי
שהםאדםבניבאותםאפילווהייטומורהסוררלשון

נ



רסבקוללחש-וא~3כעמידהא׳ג״פויכולוט-במ״ב
ג'בתי׳ע״בוהספעמיםג'מספרםבקידושוא׳

־והבן:תעולסנבראשבהםאבות

ומעייןאז■עוסקהיהכיגיהנסשלפתשושלבתי'
ואתהשבהקב״השפיר-אמרלוולכךבהלכותדיינין

דייניםבתויתאזעוסקהיהכיוכרלבניךסימן
דייניםמעניןמשתעישאחריוהעניןכלי-״לועד״ז

לדייןאיןחז״למאתרע׳דהיינועיניווישאודיניהם
מאירהואאמתדיןהדןכירואותשעיניומתאלא

יעורשהשוחדממההיפוךאותםותנשאעיניואת
והנהעיניויותרמאיריסהריןשע״יויראוזהווכו׳

בהנכותהסתכלפירושעליונצביסאנשיםשלשה

ויישא
וזש״תתמךלמעלהתהדעע״דויראעיניו
שהסתכלהיינולמעלההגבההלשוןוישא ואהבהיראהישהעניניסשבכלותשבבעיניו
למעלהו;ורשםלתתאמעילאבהתפשטות

כנ״יל

:והבן
דאיתאע״דהאוה״חקושיתלמיץיאמר־או

שוו־ןאנפיןלכללאומילהעניןבתיקונים
ב״ההוי״־ההשםופריעההמילהבכתשריאלצדיקים והנהוכו'ולרשעיםקרבןבמקוםהיאולבינונים
ואתעצמומלשאברהםכתישהקודמתהסדרהבסוף

כאןשתפרשוזהואתונמלונכרבניוכלישמעאל
נתגלהלאב״ההוי״ההשםדייקאאליואליווירא
מילתובכתולכךגמורצדיקשהואבמילתואליורק
הנמוליסלשארלאאבלב״ההוי״הונגלהשורההיה
הנכוןוהואומדרגתובחינתולפיאחדכלכ״אאתו
חסדווביוברחמיוברובה'תנגיאשרשכליקעלפי

לדייקזהלרמזלה׳אליובתקדיםשיטיכאןיששלכך
כסדרכתובהיהאסנשמעהיהשלאמהאליותיבת

והבן:אליוה׳התורהכל
היאהמילהעניןכיבכתביםדאיתאדע׳יאמר

היינוויראי׳י־לוזהיעויי׳ישהחסדיםהתגלות
ה׳חסדבתי'שהיהאברהםאלהיינואניושנתגלה■

כפיהחסדיםלכלושורשמקורשהואב״ההוי״ההיינו
מילתוע״יוהיינואחרבמקוםוניכרזהקבלתיאשר

ישועד״זהבתיטתבכלהחסדיםונתלבנונתפשעו
אברה׳כיחז'לואמרותמיםוהיהלפניהתהלךלומר
ונשמעתמיםוהיההש״ילוכשאמרנתייראהיה
עדייןהיהולאתמיםנקראהיהלאהנה"דעד

מגונהדברשתאאתרחסרנקראוהיהבשלימות
ביניבריתיואתנההש״ילושאמרעדוכו'ביראה

י"לוזהיעויי״שהמילהעניןעלשקאיוהביןוביניךשהבריאההיינוארןויקראדברה'אלהיסאלפסוק
תחסלבחינתאתהשתהיההיינותמיםוהיההפירוש
הבחינויתבכלהחסדיםויתפשטושיתגלוושלםתמים

והיה'אותיותהראשוןלרךעלבזהי״לועודלכר
השםישרהשבמילתומרומזוהואוב״שב״ההוי״ה

הוי״ה

דווקאג'שיהיוהואהדייניםשעיקרוהביןדיינים
חשדבחינתהסהדייניםכ*הסודוע״דחז״לכמאמר
שכתבוהואכידועויעקביצחקאברהםבחי'והוא

רעקביצחקאברהםאנשי'שלשהאיכוןמאןהזוה״ק
כי:זללהי׳הנ״עאא׳זמןבפירושששמעתיוכמו

כיהואוהסימןדייניםתלתהסויעקביצחקאברהם
רמזוהואבצעהואהאבותשמותמןשניותאותיות

י׳׳נוזה:בצעשונאילהיותשצריכיםהדייניםעל
היינועליועליונצביסאנשיםשלשהוהנההפירוש
הסעמובסמוךוהיינומנשהמטהועליוכתובסמוך
וירא:ויעקביצחקבחי'עםהואדייניםשלשה
רש״ייז״ל.:•כפי'הבנהפירושויראיזהלקראתםוידן
שנושאיםהיינוושבירהריצוץומץלשוןלקראתםוירן

זההדייניםומתווכחיםלבסבהבנתבדיןונותנים
אומרוזהלפעוראומרזהרעהולקראתאחדזהעם
לנעותשצריכי׳היינולארץכמוארצהוישתחו־•לחוב
וארץאמתמדתיעקבבחי'השלישידייןאלדעתם
דעתבתי׳והואתצמחמארזאמתע״דאמתהוא

להסכיםוצריכיםדעתובשיקולביניהםהמכריע
כלחז״לשאמרווזהו:לאמתוהדיןיוצאובזהאליו 4
במ״בלהקב״השיתוףנעשהלאמתואמתדיןהדן
דייניםג'שיהיואסכיאמתדיןלהיותא״א.כי

נבראדבאברהסוידועויעקביצחקאברהםבחי׳
אלאבהבראסא׳תבהבראסחז״לכמאמרהעולם

עלקה"בזווכדאיתאויעקבביצחקוכן:באברהם

ביצחקוכןאלבחי׳החסדמדתשהואבאברהםהיתה

מרכבהשהיהביעקבוכןאלקיסבחי׳גבורהמדת
וזהוארן:ויקראדברג'באנו'ב"ההויהנהשס '

שותףנעשהויטלוהאומר

הא
//ך■י■



כידועת׳יתגיורהחסדמדותב'והייטרישין
וציי׳ורעטובעירובישמהתרותדבכלמדהוידוע
בהתדותולהתנהגהמרותבאותןשישהרעכחלשבר
י׳ילוזהה׳לפנילטובתועלתשהואמהבשוברק

אלושיצאוקודםהייטחובתןידישיצאוקודםהפירוש
אזדייקאחובתןוהיינושבהןהרעמןמדותהג׳

לרעעליושהמשי׳מדהבאיזההיינועליונצביס
ח׳יו

עליונצביסוזהועליוומתגברעליומושלתהיא
אלומדותהג׳שתיקןואחיעליומושליםשהם

מןחובתןידייצאווזהוהטובלצדרקוהמשיכס
שהואהיינועליהםעומדהואאזשבהםורעהחוב
כמווהבןשבהםהרעכחששיברכיווןעליהםמופל

השמיםובעו׳היםבדגתורדופסוקעלשאמרתי

שבאל׳מהיסודותאחדשבכלשמרמזהאר׳ובבהמות
נעשהשבוהרעותשליךהטובבחי׳עליותגביראס

:יביןוהמשכילהיסודאותועלמלך
העןתחתוהשענו:וט׳מיסמעטנאיןיהךן
תעבורוארדלבכסוסעדולחספתואקחהי
תעשהכןויאמרועבדכםעלעברתסכןעלפי

תחתא׳הדיקדוקיסבכאןרטוהנהדברתכאשר
ב'באמהלרמוזע״כהידועבה״אהעץדכתיב

שהיהלומרראויהיהקחוואקחההבעה״טקישית

שהואמשמעואקחהאבליקחווהסלהסליתןרוצה
עברתסוכו'כןעלכיג׳כללמובןואינומהסיקח
לו׳ראויהיהתעשהכןויאמרוד׳עניטלהביןצד׳
האוה״תוהנהלגמרימיותרדברתכאשרה׳נעשהכן

היינולחספתפשטיותהתורההיינומיסבזהפירש

וט'המלאכיםרוחניותדקותתעניןפנימיותהתורה
שחננ•תהלפיזהנדר'אלךאניוגסשהארי׳עיי״ש
תאא׳יושקבלתיתהע'יפוברו״חרחמיוברובה'

תורהשלבאכסניאפתחהעניןעלזלל״ההנ״ע
ולפילבעה״בתורההמביאהואהבאשהאורח
ע״כלבעה״בנתגלההתורהעניןהואכךהאורח
והבןהקדושיםדבריו

וזש׳ייה
העןתחתוהשעט

למחזיקי׳חייםעץשהיאבהתורההייטהידועבה״א

ע׳־שהמלאכיםבאותורהשבשטלהאוה״חכמ״שבה
תורהלהסאומרשהיהוט׳והשענושאמרוהוא
אורחיםבדיקהויבאילנאבזוה״קשאיתאמהוהוא
יודעהיהוהעץהאילןשהואהתורהע״יהיינו

ענינס

אבלגמורכשלימותתמיםשהואמהמתב״ההוי״ה
כנ׳ייל:ביתובנישארכמילתלא

ממראבאלניה׳אליוויראהנ׳יילע״דיאמראן
בלאעדרשאיןאךרפאנאאלאותיותהוא

אלחסדכמ״שחסדבחי׳הואאלכיוהואחידוש
עליומעוררכךמלמטהמעוררשאדסשהמדהוידוע

המילהבמצותאזעוסקהיהואברהסמלמעלה
עליותעוררהיהובזההחסדיסהתגלותהואשפנינה

התגלות
הש׳ייי

החסדבמדתהיינומדהבאותוג״כ

ע״ההמילהכמספרצ״אמספראלניגסאלשנקרא
:זהוהבן

תהע״פממראבאלניה׳אליוויראיאמראו
ליייטבלמעןפסוקעלשכתבהאוה׳יח

שתפקודרצה'ה(עאביטאברהםכיעיי״שבעבור'
דכתיבנקיהתהיהוהיאסתירתהע״יבבניסשרה

אא״עהנמצאבאריכותעיי״שזרעונזרעהונקתה
התורהכלידעכיסוטהבדר׳אשתושתפקודרצה
שישאךוט׳אברהסאביטחז״לקייסתאמרעכיח

שצרי׳היינובסוטהלהיותשצרי׳עניניסכמה
מקרקעעפרוניקחבמיסהקדושהפסלהשיס
ועפרקדושיםמיסשיהיהוהיינוקדושמקוסהמשכן
אברהםרצהואיךבשרההיולאדבריסואלוקדוש

רמזבכאןשישי״להאמתאבלסוטהבדר'שתפקוד

וגסמיסבחי׳שהואחסדבחי׳היהאברהסכילזה
חהוואפרעפרואנכיכת״שקדושעפרבחי'היה
השסשהואה'אליונתראהמיסבחי׳שהואאליווירא

אותיותכיעפרוהואאפרבאלני"ממראגימ׳הקדוש

שבסוטההבחינותכלהיהנמצאמתחלפיםאחה״ע
קודשבזרעשרתנתבשרהשאח״כבידועלתהובאמת
והבןכאןהרמוזיםשבסוטההבחינותכלשהיואחר
יחננישהש״יאזכהאסבעזה״ילדברבזהעודויש

אלקיסלפניויושריתבר'בטובבעזרתולכתובדעת
:ואדס

במדרשואיתאעליו:נצביסאנשיסשלפהוהנה
הואולהלןכ^ליונצביסאומרהואכאן

ידישיצאוקודםומתרץעליהסעומדוהואאומר
והואחובתןידישיצאוולאחרעליונצביסחובתן
וי״לביאורצריכיןהללודבריסוהנהעליהםעומד

תלתאיליןאנשיםשלשהוהגהבזוה״קדאיתאע״ד

\ז
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17 עומדבחינתהיהלונתגלההיההאזהתורהבמקום
אדסשלשמחשבתובמקוםכ־המלאכיםבחי׳כפי
למעלההיההואכיעליהםותיבתכולוהואשם

היווהסלהםתשפיעבחינתהיהשהואמהם
:בזהודיהמקבלים

כשצפורמשלע״פעליהםעומדוהואיאתראן
להשיגויכוליןואינםגבוהאילןגביעלעומד

גביעלוחבירוחבירוגביעלעומדכשאחדרק
עומדוהואוזהו:להשיגוהעליוןיכולאזחבירו
ומתלמידיע׳'דעליהםתורהמשיגשהיהעליהם

:יביןוהמשכילמכולםיותר נקודואיתאוכו׳:אשתךשרהאיהאליוויאמרו
נכוןרמזבוישולפע׳ידשבאליואיועל

בתזלאתליאומזוניחייבניע״דדאיתאזהבמיקוד
בכוונתוא־תאהוא:מהמזלאעניןבזוה׳יקעי״ש
מזלאהואאיהכבודומקוםאיהעלשבתמוסף
והיהעקדסהיושניהםושרהדאברהסוידועעי״ש
הולדהלהםשיהיהמזלאבחי׳בשניהםלהמשיךצריך
שהואאיהמספרשהואאיונקודאליושמרומזוזהו
אצלבכתביםכנזכרשכרשהואיותרוא׳מזלא
לשניהסוהמשיכושרהאיהגסע״ששבתמוסף
ואצלהאצלוהרמוזיםאיהפעמיםבב׳מזלאבתיגת

:והבןלהולידשיוכלוכד לשרהבןוהנהוכו׳:אליךאשיבשובויאמר
רמזבדרךי׳'לאשתך

ע׳יד
באואברהם

הא״בשלשהאותיותאברהםהיהבתחלההיינו
כשהולידואח״כחסדשתדתומפנירהסא״בכסדרן
באונעשהנתהפךגבורהמדתשמדתויצחק

כמווהפחדהדץמצדבהיפוךהא״בשלשהאותיות
שלשם

ע׳יב
•־והסךישרשהוא

אברהסמצדישר
שאשובהייטאליךאשובשובוזש״ה־יצחקוהפוךמצד
כןיהיהוהואלשרהבןוהנהבח־נתך:אתואהפוך
והפחדהגבורהמצדוהואאלקיסבחי׳שהואלשרה

והבן:
ע״די״לאחריווהואהאוהלפתחשומעתרצרה

כביבולהשכינההיאהאוהלפתחשאיתא

האוהלפתחשהיאהשכינהמןשומעתושרהוזש״ה
היהלאברהםהמבשרהמלאךהיינואחריו:והוא

בעזה״י;לבארוצריךהשכינהאחר
האף

כךהאורחלפיכיטיבםומההאורחיםשליענינס
לבעה׳יבהתורההתגלותהוא

פתואקחהוזהוכנ״ל
המלאכיםמןהפנימיתהתורהיקחשהואלחם
תורהמביאיםהיושהםוכנ״לבאוה״חכמ״ש

עלעברתסכןעלכירוחניותםדקותלפילאברהם
תורהלקבלשבשבילוהייטסודמספרכןעבדיכם
היהבאברהםכיעבדיכםעלעברתםג״כפנימיות

שבשבילובאברהםבהבראסע״דהתורהכלכלול
בזוהרכמ״שהמלאכיםעולםואפי׳העולםכלגברא

עמיאלאעמיתקראאלאתהעמילציוןיילולאמר
במילולאאנאמתבשותפותעתיהיינובחיריק

עבדתבתילולךאתהג״באףוארעאעבידנאשתיא
שלדבורםע״ינמצאעיי״שחדתאוארעאשתיא
בולסהמלאכיםועולםחדשיםשמיסבוראיםישראל
שהיהבאברהםובפרטאדםשלמאמתעלתלוים
בהוארמ״חמספראברהםטהתורהכלבוכלול
מצותשס״הבכללןישוממילאעשהמצותרמ״חעד
זהוכללךיהיהבולאכלוליםהל״תכלכיל״ת
כוללשהיאאלקיךה'אנכילמטתלבאכדיהוא
התורהכלבאברהםכלולוהיהעשהמצותכל

עלעברתםכןעלכיוזהווסודופנימיותפשטיות
התורהפנימיותשבשבילסודמספרהואכןעבדכם
כלכלולבושהיהאברהםאלהמלאכיםג״כבאו
שתעשההייטדברתכאשרתעשהכןויאמרוהתורה

רוציםשאנודברתכאשרכןכמניןלתורהפניםע׳
פשטיותבכללםשישאנפיןע'שהיאתורהלשמוע

ותבן:פנימיותוגס
פירושהואתחתץעהתחתוהשענויאמראן

ויסמכושישעטהיינועיןתחתעיןכמומקוס
חז״לכמאמרחייסעץהנקראהצדיקוהיכלבמקום

:וק״לע״שאץאסעץבההישעל

הואשהבעה״בהנ״לע׳ידעליהםעומדותא
האורחי׳שכפיהאורחיםתןתורהלוקח

האורחי׳טרךלפילבעה״בהתורההתגלותהואכך

והיהאורחיםהמלאכיםהיואברהםאצלאזוהנה
המלאכיםעניןכפימתפרשתאברהםשלהתורה

בעניןאזמהרהראברהםוהיהעומדנקראומלאך
עומדוהואחש״ה:המלאכיםטרךשלפיהתורה
הייטכנ״לתקוםפירושתחתהעץ:תחתעליהם



*ששמעתימהע״דרמזכדרךלפרשישופו״־ע־ניס

ז"לכפרדובר׳המרדהרגהמנוחבשסאומרים
אברהםהצדיקיםשניתמ־דדבקיםשהיושאפשר
ולכךהזיווגבשעתהעליוניםתאוותברוחניותושרה
גריםנשמתרקבגשמיותלהולידיכוליםהיולא

בגשמיותהתאוהנתרבהאבימלךוע״יברוחניות
בדבריבפסוקשמרומזי״לוזהאח״במולידיםוהיו

תאוהלשוןהואכם'כסףאלףנתתיהנהאבימלך
שפירושופלאאותיותהיאואל׳נכספתנכסו׳כמו

כסףאלףנתתיהנהשאתרוהואונעלםמכוסהלשון
ומכוסהנפלאשהיהוהכם׳התאוההיינולאחיך
והנההתאוהנתרבהשע״יכנ״ללאחיךנתתיממכס
העיניתאלולבושכסותשהואהיינועיניסכסותהוא
ולאביצחקחז״לודרשוזרעלךיקראביצחקכי

המיההואולכאורהיעקבוהואיצחקכל
ולאיעקבעלדווקאשקאיבפסוקמרומזהואהאיר
שמוויקראוכתיבבעשוכילפרשונראהעשועל
כתיבוביעקבכןלוקראושהכלרש״יופירשעשו

שסלוקראלבדושאביווהיינויעקבשמוויקרא
יעקבזהשםלוקראשה׳דרשוורז"לפירשתיכךזה

עלדקאימוכרח׳הואהפסוקדזהבאוה״חופירש
ששיםבןויצחקל״לאביויצחקעלקאידאיהקב״ה

שנהששיםבןוהואלומרדיהיהאותםבלדת•שנה
הקב״העלדקאיע״כאלאקאישעליונשמעוהיה
שה׳דאיתאע״דאתתששניהםנראהולפע״דע״כ
וזהומילהבשעתלבנושיקראהשםבפיולאביומזמין
היינוהמשכהלשוןויקראהקב׳העלקאיויקרא

זההשםבפיושהזמיןלאביויעקבשמוהמשיךשה׳.
היינויקראביצחקכיהפירושוזהואמתשניהםנמצא.

לךיהיההואיצחקשלבפיווימשךשיקראאותו
וק״ל:יעקבעלהיאהתכווןוע״כזרע

אכילהחז״לודרשו:שבעבבאראשל
איתאכירמזבדרךיבוארלויהשתיה

בעץתיקןואברהםהדעתבעזחבאדםת״חבזוה״ק
כיהואוהעניןע״שדמהימנותארזאואודעהחיים
ואדםהראשוןאדםשלתיקוןהיהאאע״הכיידוע
ועשההרעהפךואברהםורעסובהדעתבעץחסא
כנזכרסובועשה•מרעסורשכתובכתוסובאותו מהרעולעשותמהרעלהסירשיראהלעיל

סוב

רמזבדרך■לי:זקנתיואניאלדאמנםהאף
דעוהואוכסילזקןמלךנקראהיצה״רכי1
עלמאיסשסשושלאכדייולידשלאהזכראתצינן
האףי״לוזהמולידשאינוזקןנקראהס״אולכך
סמא׳ילמספראמנםפ״ואלקיסמספר

אלקיסשהוא
זקנתיואניאלדשרהשתמההוזהו:וס״אאחרים
:קביןוהמשכילמולידיםאינםאלושבחינותהיינו הואפלאכיע״די״ל:דברוכו׳מה׳היייגלא

זי־לכמאמרםבינהבחי'היאואלףאלף

אסאיןכיהולדהשהואאמאבחי׳והואבינהאלף
א;ךשרהדבריעלתשובהזההיהולכךלידהבלא
אלףהיינוהיפלאהקב״האמרלכןזקנתיואניאלד
משםאהיהשהואבמקורוכלולחלדוכשהשסבינה

וישיוהבןהלידהבאומשםהדיניםכלנמתקו.

תמידשהיאראשונהה׳היינוהיפלאנפלארמזבזה
:היסיבוהבןהיו׳דעםקשורה

ושמרווכו׳:בניואהיצוהאשרלמעןידעתיוכץ
אשראתאברהםעלה'הביאלמעןה׳דרך

כאלוצדיקבןשהמניחמכאןז״לופירש״יעליודיבר
איתאכילזההסעסלהביןוהנהלעולםחיהוא

בעלכאלואדםיראהלעולםגידלא״רבירושלמי
אישיתהלךבצלםאךשנאמרלנגדועומדהשמועה

מותוואחריבאמתבחייותורהשאומרמינמצא
הנשמהעליוןבעולםשהואאףבשמואומרים
בעוה״ז.שהיהכמווכתבניתובצלמומתלבשותקדושה
שיאמרצדיקבןהמניחולכךהנ״לגידלרבכמאמר
מתלבשתשתמידתמידחיהואכאלומשמותורה
י׳ילוזהבעוה״זחישהי׳תבניתודמותבצנסנשמתו
איתאבבעה״סכיזהמפסוקלזההוכתהעלהפירוש

התורהנמצאע״שתורהס״תבניואתיצוהאשר
ויתלבשתורתובניואת״כיאמרואברהםשיאמר
ממשאברהםכילעולםוחיתמידובצלמובדמותו

אתכנ״לוזהוהתורהכלבוכלולשהיההתורההוא
כשהיהאברהםשדיברמה•עליו,היינודיבראשר

יתןוהשםקצרתי•כיוהבןממשעליומביאבעוה״ז
להעלותכחליייתןמתורתונפלאותלהשיגכחלי
זמירותנעיםדודויהיה-כמאמרתורתיכלהכתבעל

עולמים:■באהלךאגורהאלxי
כסותלךהואהנהלאחיךכסףאלףנתתיהנה
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שרהחיי־רראפרשה
אשלוינוע•תהוהתייס:לעןזכההדעתלגנןתיקן
לדה.שתיהאכילהוזהוהחייםעץשהואבזוהרואיתא
שתיה,אוכלהואx■הלחס;אכתוהיחודע״שכונס

זהבכוסאדסישתהאלכתועלהיחודג״כ-מורה
•הבחינו׳בכלשיכהוהיינוולויותאישמשורכמוולו־ה
אאע״ה-אוכלחז״לשרמזווזהוושכינתיהקוב״הליחד

•והבןהיהחוליןבשהרה

עלששמעתיע״דעולםאלה'שסבשסרקרא
בוודאיכיהיינוחסידה׳הראניפסוקי
עבידלנוברחמנאדעבידמהשכללהאמיןמחיוב
התפללזוענגלהואינובהעלםהואשהחסדאל
החסדלינגלהשיהיההיינווכו׳:הראניההמע׳דוד
נגלהשהיההיינוה׳בשסאברסשםויקראוזהו
תתנובהעלסשהיהעולםחסד•היינואלהמשכתלו

:והבן

ח׳־וזנותהירהוראיזהבמחשבתונופלאסד״מבזוב
נפלחסדבחי׳שהואשהשורשמחתתהיאשזהידע
עסחסדלענות■כארייתגברולכךלהקימומיואץ

וזהודבריםושארוג״חבצדקהכביכולהשכינה
כלשלהבחי׳כלוכןקונועםהמתחסדחסידאיזהו

ובאדםזלל״הכ׳יע•אא״זבשסכנודעהספירות
וכו׳החייםןמעגסולקחידוישלחפןכתיבהראשון

בעץהחייסליגעהניחוהושחשאבע־ןהדע׳לאלפיבי
החייםלעץזכההדעתעץבחי׳שתיקןאברהםאבל
בפירושי״לוזה

_
תתראבאלניה׳אליוויראהפסוק

תלשוןמתראאדה׳ירבושחשאאילןבאותוהיינו
נגלהושםאילןאוהותיקןאבינואברהםומורהסורר קונועםהמתחסדהסידהיהוהואהאלהיסאליו
המתחסדכיאדליהוי׳'הצ׳'אתספראלנילכךכנ״ל
אשרואחרושכינתיהקב״ה"חודנעשהקונועם

שרהחייפרשה
רמזזהדרךלפידשזהוהבןכנ״לאימאבחי׳

:יביןוהמשכילהפרשהלרוב

אברהםאתבירךוה׳בימיםבאזקןלאפרהם
הידועע״פרמזבדרךי״ל:בכל

פעמיםכמהכנ״להתורהכלכלולהיהשבאברהם
יראהג״כהיאוממילאחכתהקנההיינווקן

איןיראהאיןאסכמויראהעםקשורהשהחכמה
וזהולהחכמהוכליקןהואהיראהכיגסחכמה
מדותהיינובימיםבאחכמהעםיראההכמהקנה
הכהןולבשכמולבושיןהיינוומדותימיומדתכמו
לבושיןעשתוידאהלחכמתכשבאוט׳והיינובדמדו

השכינהבכלאברהםאתבירךוה׳לאורייתא
ה׳הבחי׳ובזההשפעותכלשממנהבכלנקראת

והבן:לאברהםבירך
השבעהכיבימיםבאזקןואברהםירמוז,אן

כולםעסהואוהחסדימיםז׳נקראיםרועים
זקןהחסדמדתשהואואברהםוזהובכוונתכידוע
כידועחסדג״כשהואגית׳ע״בשהואסיבתרגומו
.וסבן:ימיםהז׳כלעםהיינובימיםבא

אשריאמרומתםישבגמראדאיתאע״דיאגוראו
משניוזהוזקנותינואתביישתשלאילדותיט

שיבת

בזהי״לחברוןהיאארבעבקריתשרהותמת
בחינתבתיקוניםאיתאכיהסודע״ד

דמתחברןשמהןארבעע״שארבעקריתמלכו׳נקרא
אדנ׳יייהוי״האהי״ההוי׳יהבה

להסבירוישע״ש
המחלקתהואמלכותשמדתידועכ־קצתהדבר
בתחלהוהייטלנערותיהוחוקלביתהושרףמזון
מתתאלהמשיךבעבודתלהשתדלהאדםצריך

הוי״הבסודלעילאמתתא:לתתאומעילאלעילא
ובמלכותאהי׳ההוי״הבסודלתתאומעילאאדנ׳י׳י

וכשיגמרוהנחתןשסכי.אלושמותהד׳נתחברו
כלמולדתמלכותאזהנ״לשמותארבעשלהיחוד
ואזהנבראי׳לכלושפעמזוןומחלקתבעולמותשוב
כךשיתאפקתעילאהאימאכמואימאנקראתהיא
מקומותבכמהבזוהרועייןהיכליןשיתאפקתהיא
וחבחןשבעדע׳דאתיעלמאנקראחברוןוידוע
פירושי׳יליזהלךשלחועייןבזוהרוכו׳נבנתהשנים

ותמתהיאשרהנקראתהשכינהשרהותמתהפסוק
נעשהכביכולהשכינהוהייטושלימותתמימותלשון
מקו׳הנקראבאותוהיינוארבעבקריתושלימהתמה
מתתאשמתןארבעמתחברןכדכנ״לארבעקרית
נעשהאזהיינוחברוןהיאלתתאוהפילאלעילא

ואו
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שרהדרפרשה
,לעולנפסקוא־טפיחתעושהוחכמתווהולךומושי׳
אותוהיינושלמהחכמתות־־בהפשוקשמרמזוזהו

חכמתוה־יטותמימהשלימהשהיאהחכמת
תמידומוסיףוהולךנתרבההחכמהאותההתורה
אחרתהולכיסאותסהיינוקדסבניחכמתמכליותר

קדסבנינקראיםוהסמקודםהבאהיצה״רחכמת
לעדקייסאתתחכמתאבלונאבדתנפסקתוחכמתם
קדםבניחכמתמכלשי״להגסעולמיםולעומי
נתרבההיצה״רשלעצתההחכמותמאותםהייט

אדםמכלהלומדחכםאיזהוע״דאמתהחכמת
כעתזהבביאוראנוואיןזהוהבןמ־צת״רואפי׳
היהשלמהבימיכיבזוה״קדאיתאמהנביןועפ״ז

ועדמאברהםהיודורותני״וכיבאשלתותאהסיהרא
והואכת״שהעולםכלעלמלכותוהיהלכןשלתת
רבכמאמרעזהוערמתפסחהנהרעברבכלרודה

עלתלךשהיתא־תאוגסבזוה״קעיי״שושמואל
כיזאתולהביןושדיםבחיותואףותחתוניםעליונים

כיכשלימותמלכותבתי׳שהואס־הראהיהאז
מושלו׳דאצילו׳מלכותבחי׳פירושתשלהבכלמלכותו
אותיותמשלהוזהודעשיההקליפותכלומכניע
וע״זתשלהבכללכךשלימהשהיתהתפניהיינושלמה
תלטתוהיהולכךכשלימותשהיהשלינהשמוירמוז
הקליפו׳כלואפי׳תחתוניםעדמעליוניםתשלהבכל
הביאוראלנבאועתהותבןידותחתנכנעיםהיו

בכלואח״כבאברהםנבארותחלהבושהתחלנובתה
שורשווחסדהחסדמדתהואאברהםכיואדםאדם

אסחז״לכמאמריראהעםקשורהוחכמהבחכמה
שבתחלההיינוואירהסוזהוחכתהאיןיראהאין
ומחכמהחכתהקנהזהזקןהחסדבתדתהיה

כשדרהא״בהיהבתחלההייטיראהממילאנעשה
מהופךהא״בוהיהיצחקאתשהולידואחרהאבשהי׳
בחי׳הואבימיםואחיגבאונעשההגבורהמדת
ימיםנקראיםהתדותכיימיםב׳כוללשהיאיעקב

ה׳עשהימיםששתאלאנאמרלאימיםבששתכי
בירךוה׳ובתיקוניםבזוה״קכדאיתאהתדותוהס

שהיאהחסדהמשכתנעשהפירושבכלאברהםאת
אתוזהובריכהע״שברוךהנקראביסודב״ההוי״ה

ואח״כזהנעשהידוועלאברהםעםהייטאברהם
מכלומתברכתמליאהוכשהואתלטתמדתהואבכל

.התחת

דילךשיבתאקדםבזוה״קדאיתאדץעתקוםשיבה

זקןפניוהדרתואזבילדותךשתשובהיינותקום
אשריז״לכמאמרםזקנותךתבייששלאהייני

בימיםבאואברהםכאןג״כי״לוזהוכו׳ילדותינו
היההילדותבימישאףהימיםבכלבאשהואהיינו

והבן:וכו׳ילדותיטאשריוזהולהש״יעצתותקרב
אתבירךוה׳בימיםבאזקןואברהםיאמר,א)

אותיותכ׳׳בישאדםבכלכי:בכלאברהם
אותיותכ״בשקשריצירהבספרכמ״שהתירה

צירופיהםכךאדםשלמדתוכפיאךוכו׳בלשון
היוהחשדמדתמדתושהיהואברהםאותיותיו
מדתשהיהויצחקכידועויסעשהואכסדרןצירופיו
שהואויבאכפסוקכסדרןהיהצירופיושלאהגבורה
שיוכלהגבורההיהג׳כתדתבאברהםאךלמפרע
שובפסוקעללעילשכתבתיכמויצחקאתלהוליד
י״לוזה:וט׳אשתךלשרהבןוהנהאליךאשיב

א״באותיותהי-יטבאהחסדמדתשהיהואברהם
בירךוה׳וזהוג״כיצחקבחי׳בופתיהלמפרעשהוא

פעי׳ייזהייטבןגית׳בכלז׳י׳לואמרובכלאברהםאת

והבן:הגבורהמצדיצחקשהואבןלהולידיכולהיה
אתבירךוה׳בימיםבאזקןואברהםיאמראו

הפשוקלפרשנקדיםזהולבארבכלאברהם
ה׳חנניxאכפיקדםבנימכלשלינהחכמתותרב

חשאתלפתחידועכירמזשהיאוברו׳יחברחמיו
אותוומפתההיצה״עקודםבאוהיצ״הררובן

זרותותכונותשקרתענוגיאחרלילךבתחטלותיו
ידעולאולהטיבלהרעהתהחכמיםנאתרע״זxא

כמוסוףלהישכיכללחכתהאיטכזוחכמהובאמת
סוףלהםישגשמייםודבריםעוה״זתעטגיכל

ונסרחהאבדההאדםפעירתאחרבגוןותכלית
חכמהאיזהואבלשלימהחכמהזוחכמתואיןחכמתו
ותחבולותלעצותשומעיםשאינםאותםשלימה

בוחריםואינםזרותבחכמותומתאסיסהיצה״רשל

ואיןסוףאיןשהיאוהעטדההתורהבחכמתרק
וקב״האורייתאכיא״סהש״ישהואכמותכלית

ואפילועומדתלשלםזווחכמהחדטלהואלxף
אדםיראהלעולםגידלרבכמאמרפטירתולאחר
תזהלעילעייןלעדועומדהשמועהבעלכאלו
נתרבהויוסיוסשבכלשלימהחכמההנקראוהיא



שרהתי־פרישה
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ועליהזלמאכלפריווהיהומזהמזהעץיעלה
נקראביתכיהואהדבריםשורשבזהי״ללתרופה
יראתבוואיןתורהשלומדמיעלז״לכמאמרםיראה
ויראהוחכמהוכו׳דרתאליהדליתפלחבלשמיס
כדאיתאהכמהישיראהשישובמקוםבזהזהדבוקי׳
החכמהעיקר,זהכיוכו'יראהאיןאסבאבות
כללחכמהאינויראהבליהחכמהכיהיראהמחמת
שאראותורהדברימדברוכשאדםתחשבולאולת
דיבורבכלרושםדבריועושיםביראהחכמהדברי

חוליןדבריכשמדבריםאפילוצדיקיםויש:ודיבור
עושיםדבריה׳אזילימודצריכהחזת׳שלשיחתןע״ד
כביכוללמקוםעונותהרבהופועליםרושםג״כ

מעייןנקראחכמהוהנהז״לוד״לזהמאבותיכידוע
וזהחכמהמעייןכדאיתאהטבענביעושהוא

י׳ייל

הנקראכשהחכמהה־־גוה׳מניתיוצאמעייןוהיה
הנקראניראהמהצדיקהיינוה׳מניתיוצאמעיין
נסכמנוארמתגברשהמעייןוכו׳כנ״לה׳בית

דבור,כשהואפירושןעיעלהשפתוועלבפסוק
נובעיהיההחכמהמןאזעהורהיראהעםבחכמה
למאכלפריווהיהעןהנקראתורהובשפתיובפיו
מייחדהואביראההצדיקשאומרהתורהשע״יפי׳

היחודע״שאכילהבחי׳שהואעליוניםיהודים
ועליהואוכלהואאשרהלחםאסכידע׳והדווג
חוץשהםלעליןדומהשהואשלוחוליןהשיחתהיינו
יהיהשע״יהיינולתרופהתועלתג״כיהיהלפרי

פהלהתירתרופהדרשווחז״לשצריךלמירפואה
שע״יאתתושניהםעקריםשלפהאמרוחדאלמיס
להתיריכולהקודשעהרתעלחוליןשהםדיבוריו

היינוזקןואברהםוזהועקריםשלופהאלמיספה
פעמיםכמהכנ״לויראהחכמהשהיאחכמהקנה
כשמגבירפי׳מ״למדותהייטימיםבימיםבא

וימיםשלוהמדותבכלהחכמהותתשיךהחכמה
בירךוה׳וזהוצינורותבשםהנקראיםימיםאותיות

את
יי

הצינורתשממשיךדרךדהייטבכלאברהם

נפעלמשסאשרמשלהבכלומלכותודהיינולמדות
דברכלחותםכחומרנתהפךהחכמהוע״ידברכל

ועליהוחז״לדרשוולכןאחרתלהויהזהמהויה
העבעולשנותלהפךיכולהחכמהע״יכילתרופה
והבןעשיתבחכתהסלםכינס׳אלמיספהולהתיר

וזה

משלהבכלומלכותווזהושלימהנקראתהמדות
היחודקודםכיבכלומושלתשלימהמלכותשהיא
השלהובכלשלימהנעשההיחודואחרפרוסהנקרא

ואדםאדםבכלהואוכןוהבןהקליפותכלוהכנעת
הדרךוהורהנצרדותהיאהתורהכיודורדורובכל
שחייבחז״לכמאמרהאבותהלכוכאשרבהילכו

למעש׳אבותיוהעניןהואמעשייגיעומתילומראדם
פרסלקבלע״משלאמאהבהה'אתעובדכשאדם

אהבתיךעולםואהבתכהוהחסדבמדתקשורהוא

כנ״לויראהבחכמהוחסד.שורשוחסדמשכתיךכןעל
שלאיראהואתאהבההעובדכי

לבואשזכהואחראוהבואתחלילהולצערלפגום
בחי׳אמתלמדתלבואזוכהיצחקבחי׳יראהלמדת
לאוהבורוחנחתלעשותאיךדרכויורהואמתאמת

עדלה׳והבריותהעולםכלותקרבואלהיוולמלכו
המשכההעול׳וזהוכלעלאלוהותוומפרסםשתגלה
רקבתחלההיהאאע״השאמרלתתאכמולאהעי
אלוהותושהמשיךהארץאלהיגסועכשיושמיסאלקי

כנ״לבכלאברהםאתבירךוזהוהעולםלכלכביכול
שלימהשנעשהכנ״להשלהבכלומלכותוע״ד

יותשבאדםהיאוכןאברהםע״יכביכולבמלכות
לה׳כולםומקדששלוהאבריםבכלחכמתוכשממשיך

שכלוהייטקדושמחניךוהיהוזהו:שלםנעשה
ולאקודשהנקראהימינהעםקשוריםיהיוהאברים
ועמהקליפהשוסיראהשלאדברערותבךיראה
בעליםיהיומלסבידברהנקראתהשכינהנגד

וזהימצאובליראהבלר״להקליפותכלומבועלין
עינינויראולעולםב״בצדקינוהשיחבביאתיהיה

בבא״ם:לבנווישמח
חז״למאמרע״פבימיםבאזקןואברהםיאמראן

דעתןשמזקיניןזמןכלחכמיםתלמידיזקני
מוסיפיםויוםיוםבכלנמצאוכו׳עליהןהתיישבת

חכמהמלאיםשבזקנותסנמשךומזהודעתיממה
שקנהזהזקןואברהםהפסוקשהרמז"ליוזהודעת
לחכמהזכהימיםבריסיהייטביתי©באחכמה

וק״ל:שמזקיניםכ״זכנ״ל
אתבירךוה׳בימיםבאזקןואברהםיאמראן

פסוקלבארנקדיםזהולבארבכלאברהם
שפתוועלוט׳ה'מבית־יוצאמעייןוהיהביחזקאל
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כתודהכלבוכלולוהיהככלשהוא•בןנולד■עצמם
והפן:

רשעיםקוולימדתמע״השאתרעיד•יאתר־או
ראיתיהכלה•לבלאתבונןעדותיךלאבדני

שדודידולכיהוא-והענץמאודחצותדרחבהקץ
המשהעדחמשה׳ספדסתסליסהספרחיבריהמע״ה
כולההתורהכלבג•ועוזכלולנמצאתורה■חומשי
ונו׳הדפיסיאמרוד״מצרותעליוכשבאווהיינו

באותיותשהסתכלתסליסקפיגדלחיבר■אז
אוראיזהזהע״ילוונתגלההצרהאותושל:ותיבות

יששבוודאיתהליסקפיעילכעדווחיברהתורהתן
קוולישאמרוהואסתורהתןפרשהכעדויאיזס

רשעי׳עלישנאספולשוןאסיפ׳היינוקוורשעי׳נאבדני
גתגל׳שעי״ז■היינו•אתבונןעדותיךועי״זלאבדני

יראהושהש״יביקשאבל■מ׳!לוהעדותסתורהאורלי
בדיח'והיהוהרחבהדוחנחת•מתוך•מתורתונפלאות

קןראיתיתכלהלכלדבדיחותאמילתאדמלכאואמר
תורתירלילהראו׳וכשפרצהמאודמצותךרחבהאבל
והבןשאתויוכלומילצרותיאיןקץיהי׳ח״וצרותע״י
כנ״להתורההיינוואברהםהפסוקפירושי״לוזה

תורהשילמודהיינוב״ההוי-י׳ההשסאותובירך
והמשכילדכדבסי׳בןגית׳בכלשהיאהסדבבא׳

:יבין

אתבירךוה׳בימיםבאזקןואברהםיאמראן
לוהזההחיבורלהביןצריךבכל:אברהס

4זמאמרםלתר'מקדים
מרןחכמהקנהזהזקן׳ל

דלית׳הואדהאמתאךקנהאתרדברשמאכןלומר
קרתדעהז״לכמאמרםחכמהרקאחרקביןשוס
זהכשמציטנמצאקניתמהחסרתדעהחסרתמה
קנה

י״׳לוזהיחשבלקרןזהרקטחכמההיאע׳יג

חכתהלמדתשזכההייטזקןואברהםהפסוקשמרמז
בכללהכלשממילאבכלאברהםאתבידךמ׳ואז

.יבץוהמשכילקניתדעהכמאמרחכמה

ונשיםזללה״המאא״זששמעתיע״דיאמראן
אברהםאתבידךוה׳באןאבללבבואתהטו
:והמשי״בבןגיט'בכל

דיעו׳תשנירשבכלאברהםאתיאמרוה'בידךאל
אתרוחדלוהיהויןקגית'בכלאמרחד

כלל.ואחדפליגילבא׳דלאויששמהובכללוהיהבת
)נפרש

מלכותבי־פי׳כימיהבאזקןדודי״ל■והמלךוזה
ויראהבחכמהקשורכשהוא־דוד■??לכוס;כיסהנקרא

המדותידיעלהיינובימיםזקן.באכחי׳.*הוא
ע״ידאס&זוזסלאתר■מלכותמדתמעליםשהצדיקים
ויכסוהוואזמ״לחכמהבהםשממשיכיםמלותיהם
עםמלטתשגעשה־יחודלזהכשמכהפירושבבגדים
ואיןאוןפועליכליתפרדואזהחכמה■נג״יהמיות
•כשהיצ׳יתרויכסוהו■וזזוהאדםעלשוס:שליטהילהס

בה'יזכורכלאממנוהש״יולהסתירלמשותרוצה•
שיהי׳מגדבג־דהלשון•בבגדים:סמנוישכחוהורק

אותויבולילחמסשאינו:הייגולוולא־יחס■ח״ו־בה׳
לכושיןשיהיומעננגשוסלואין.ביר5דבכוס

פועליכליתפרדובבג־דותיוחמאיסביח׳זלהתלבש
המתקתע״יכיבתולהנערהלמלךויבקשווזהואון

יבין:והמשכילהמלךאללבואנערהנעשההדיניס

לז׳1חואמרובכל■אברהםאסבירךוה׳יאמר.אן
שאנודרךעלבזההרמז"ל■ויבןגימ'בכל.

זקנתולעתטוהיינוזקנהלעתתשליכנומתפללקאל
וידוע:וכו'כחיטככלותוזהומחותשאדסשל

ואתעלז״לכמאמרםנקבהברד׳הואבסדתשות
כנקבהסחושתשמלמדמרפ״האצלאלינוהדבר

גינ״סבאוקןואברהםהפסוקשמרמזל;י׳ע״שיוזה
בןג"׳בכלאותובירךזקנתו:וה׳לעתאפילו■היינו
וגמרהגכחב״ההש״יאתעובדשתיתהיט

עקבהבחינתשוסלוהיהולאדכרבחי׳והתגברות
ברפתוהואב״הה־ש״יעבודתעדכחתשותשהוא

וק״ל:בזהאותושבירךהש״י
אפרגדולגויומיפסוק.עלשאמרתיע״דיאמראן•

שהתוקי׳היינויכו׳צדיקיםומשפטיםחוקיםל

לצדיקורועאורע״ד.הצדיקיםעצמםהסוהמצות
המאירצדיקממנוונולדשרעהמצוהשלאורהייט

תולדותספרוזהושורשושהואהצוהבאותולעולם
מרמזג״כשזהווי״לבראשיתבפרשהעייןאדס

בלכוללהואשאברהםידועטכגיכאןהפסוק
פעמי׳בתהכנ׳לבונכללסלההתודהשכלהתורה
רמ״יזשהיאהתורההיינוואסרתםחש״היעזי״ש
ככלגימ׳אותווה׳גירךאברתסמספרעשתמצות
תמצותמןהייטבכלגימ׳גןגמהשנולדפירושבן

""!!■•יייימיי"?



שרהודיפרשה
יתאוהרק.תמידבדברוצימצוסהספקהלויהיה

וסיףשיעורלאיןויותריותרהש״ילעבודתוישתוקק
כיעשהשכברתהבעירוכללנחשביהיהולא

וישצדיקשהואמיכיבזהתלויוזהמרובתהמלאכה

הספק'יהיהשלאורוחניותעוה״בבענץרעתעיןלו
ממילאויותריותרישיגתמידרקאצלווצמצום

טוב'עיןבהםלווישעוה׳יזתענוגיכלממנונתבטל
תענוגעדעוה״זענייניכלאצלונחשבשכלאמחמת
אחד

מעוה׳יב
בתענוג•תמידוחפצםדביקות׳ומחמת

ואצלעות״זתענוגילגמריתתנונתבטלעות׳יב
כנ״להפסוקשמרמזי״לוזהחלילהלתיפו׳הרשע
גדולההשגהכשהשיגשאפי׳אתתהסהדיעותששני
בתבחי'היהרקלכלוםאצלונחשבהיהלאבןבחי׳
בח־׳שניבושהיוג״כוי׳י־לטקבאבחי׳נוהיאצלו
שהשיגמהכלעוה׳יזבענייניבןבחי'ובתבןאלו
בתובחי׳לכלוםשובצריךואינוהרבהלפניוהיה

והבן:עוה״בבתענוגרעהעייןהיינו לעתערבלעתלעירמחוץהגמליםאתויברך
דאי׳ע״דבדרךרמזבזההשואבו׳י״לצאת

במלךציוןבנותוראינהצאינהשמכריזץבזוה״ק
לעילאבןכיופו'ומתפרשתנייחאלאוס״אשלמה

לס'יאדדחיקעדיכליןלאלתתאובן
י״לוזהלבר

ע״דהדיניםהסהגמליםאתויברךהפסוקשמרמז
ויברךוכו׳עליונקנסהמיתהבחלוםגמלהרואה
מהוןלעירמחוץוהקליפותהדיניםשהמשיךהיינו

צריךוכיוקדישעירע״שעירהנקראתלהשכינה
לעשותאולהתפללשרוצהקודםאדםבכללהיות
צריךקב״הושכינתיהיחודלשםבקדושהדברשוס

כמווהפניותזרותהמחשבותמכלמחשבתולפנות
וכו׳וראינהצאינהברקיעשמכריזיןבזוה׳יקשאיתא
לפנותאליעזרהוצרךכאןוכןהיחודקודםוהיא

יצחקיחודנעשותשרצהקודםהקדושהמןהקליפות

יבין:והמשכילורבקה
שהמשיךפי׳מחוןהגמליםאתויברךיאתראן

שהמשיכסהייטלעירמהוןשהםהדינים

הדיניסכלשהמתיקוהייטוקדישעירשהיאלקדושה
היינוערבולעתוהבןאברהםבחי׳וחסדיםברחמיס

אליעזרוהבדילהפרידברעטובמערבשהיהמה
בשורשן:והמתיקס

ותאמר

הקודשבכתבידאיתאמהונקדיםחבירודברימפרש
עלז״למהר״ןבשםיוסףהכהןמוה׳יעקבהגאוןשל

חז׳ילמאמי
כשלאהיאלבני׳דבתי׳בתיפהתחלהבת

בתי׳זהולהשיגתתאוהרקהשגהשוסעדייןהשיג
ודכרבןבחי׳נקראהשגהאיזהיצשמשיגנוקבא
לידעצריךלהבאשהואומדריגהמדריגהבכליצריך
השיגשלאונוקבאבתבתי׳הואשעדייןלבוליהן
ואזא״סועבודתוב״הסוףאיןהש״יכיכלוםעדיין
וזהורמותבמעלותלמדריגהממדריגהלילךיכול

כללבתבחי׳בתחלהכשהיאתחלהבתשמרמז
שילךהיינולבניםיפהסימןאזנוקבאבחי׳שהיא

ע״כבניסבחי׳השגהוישיגלמדריגהממדריגה
דיעו׳השטשכיוונושהוי״לקדשודבריולפיודפח״ח
במאמרם

ז׳ייל
שהשיגוהיינובןגית׳בכלאתרחד

שבאאפי׳לוהיהבתוח׳'אקבחי׳גדולהמדריגה
שהיאבתבחי'רקאצלוהיהלאגדולהלמדריגה

יותרבמדריגהשהיהויותריותרלהשיגוצריךנוקבא

להשיגשצייךוהבןלהשיגמתאוהיותרהיהגדולה
זללה׳ייהאא״זנ״עבשםשאומריםכמוויותריותר

על
וכו׳עיןדברי׳הצלושלשהבוששמיכלחז״למאמר
וכו׳רעהעיןונו'אחריםדבריםושלשהוכו'עובה
ג'בחי׳גסבאדםלהיותצריךדבאמתז״לוביאור
יהיהב״ההש״יעבודתאצלהיינואחריםדברים
תמידלילךרקהעבודהכללויספיקשלארעהעין

וכלויוםיוםבכלשלימותלהוסיףלמדריגהממדריגה
נגדאצלונחשב.כלאיהיהמכברשעשההעבודה
טובהועיןב״ההבוראלעבודשצריךהעבודה
נחשביהיהולאלושישבמהשיספיקעוה״זבענייני
ומשתוקקלהיות.מתאוהעוה״זתענוגיכללבעיניו
אחרכללירדוףולאלושישבמהיסתפקרקלזהכלל

והמש״יאחרותמדותב׳וכן"השארהמותרות

אמרתיהאלוהקדושיםדבריוולפיקדשודבריע"כ

בהאיגרמיהדאזעירמאןהואזכאהסזוהי׳קפי'שזהו

זכאהוהיינוע׳׳כדאתיבעלמארבהואכמהעלמא
רעהועיןטובהעיןאלומדותשנילושישמיהוא
ומסתפקעלמאבהאיגרמיהדאזעירטונהעץ
ונפלאותגדולותאחררודףואינוהשיישחנטבמה
בעניטהייטדאתיבעלמארבשיהיהועיןרעהממט

שלארבמדתלויהיהכ״ההשי׳יועבודתעוה״ב
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שרהרדפרשה
הכלהש״יבראבהתורההיינוונו׳השמיםאתאלקיס
וזהעליהאשדוכלהאדןעליהאשרוכלהשמים
מוכרתוע״כבהתורהנבראשהכלאתיןשניתרבה
שבראמהיוםבכלמחדששהקב״השהתהדשותהוא

התור׳עי־-יג״כהואביומויוסיכלבראשיתימיבששת
מ;דשהקב״היוםבכלהתורההתחדשותע״יוהיינו

נבראלאהעולםדכלוהיינוויוםיוסכלשלהבריאה
■ע׳'׳יכ4גהעולסחידושותלויישראלבשבילאלא

שעושיםע״יהןהתורהע״פשהנהגותיהסישראל
ישמדרגותוהרבההתורהבלימודהןהתורהמצות

ענץוכפיעליהםוגבותשומרגבוהמעלגבוהט
כךמנותיהועשייתסהתורהלימודםותכונתכוונת
הןבעשייתםשמעורריםהעולםחידושעניןהיא
בתורהבהשתדלותםהסאס׳'מדולימודמצות

חידושגורמיםאז•החשדלמדתעצמםמדבקים

שפעשמשפיעגדולית״שבחסדג״כבאותיותהעולם
כיוצאוכןוחסדושובובמדתהעולםכלעלוברכה
ביומויוםכלהעולםיתחדשתורתםחידושע״יבזה
יתחדשחידושמההאמתהיודעהואב״ההש״יוהנה
התורהחידושילחדשהצדיקבמחשבתושולחיוםכל

ואץשוותהעתיםאיןכיההואהיוםלחידוש־הצרי׳
עלהתורהחידושיהמחדשוהואלחבירודומהזהיום

נפלאהתעצמותצרי׳תתדדגהלזהלזכותאךהאמת
המדריגהלזהשזוכיםישהמעשמןומעשמאוד
ורגעבעתהצרי׳׳התורהחידושיהאמתאללבוא
קיוםשכלעולםיסודצדיקשהואמיכ״אההוא
אלאמתתלבואמזכהוהקב״האזעלץתלויהעולם
וזהההואברגעהעולםלח־דושיהצר׳תורהחידושי

ואבואלשונובצחותאביהםעבדלטשמרמזי״ל
ברגעתזההיוםלבואשזכיתיהיינוהעיןאלה־וס
מקורגביעושהואהתורהחיתוהיינוהעיןאלההוא
לבואזיכניהש׳ייהרגעבזהצריךשהיהחייםמיס

זהאחאר׳וכשראהכנ״להתודהאמתתלאותו
■דברץבס־פורשרימזאיךאברהםעבדשלבדבריו

וכו׳שיחתןיפהאמראזגדולהלמדרגתג״כשזכה
הינדי:והבן

אבותעבדישלשיחתןיפהאצובדבריםירמוזאן
שישהייטבטסשלמתורתןהמקוםלפני

עבדשלשיחתןב״ההמקוםבעינייפהשהיההוכחה
אבות

אשאבלגמליךוגסאדונישתהרבקה^תא£ך
אלכדהותערלשתותכלואםעד

מהונקדיםרמזבדרךי״לגמליולכלותשאבהשוקת
אומנווןולאלפאותי־גוסבלבו:נתןולהורותשאמרתי

בלבוהשםנתןוללמדללמודבדעתושהיתע״י
כמעייןא1ו!למכולםיותרומתלמידיוזהויותרלהבץ
מתגנדיןהמיסממטחתרשדוליןמהכלהכובע
מהדליהיינומדליומיסיזלפסוקעלוכמ״שחתר

שרמזהוזהבבארמיסותוסףמיסיזלתמנושדולין
להצדיקאומרתהשכלהיינורבקהותאמרהתורה

וגסחייםמיסמןשתהדעתלאדםותלמדהלומד
רבסעםגו"חשהםשלךהתלמידיםהיינולגמליך

לשוןכלואסעדאשאבג׳'כחכמתלושמוסיפים
איןעדייןשעתהאףהיינונפשיכלתהכמותאוה

יכםופואשראשריעדולמודומהתורהתענוגנהם
אותיותותמהרחייםמיסלשתותמעצמםויתאוו

ותעריוםלת׳שניתנההתורהעלרמזמ״סתורה
השוקתאלבת-קוניסספרי׳ככזכרתכ״דהיינוכדה
אלעודותרןונתחקןממנתשדלוהשקתוע״ילשון

בבאריותרשנתושףהיינוגמליולכלותשאבהבאר
גמליםבחי׳שתםהתלמידיםוהשקותחייםמיס

:והתש״יב
ה'ההצליחלדעתתחרישלהמשתאהוהאיש

ידזבכתשראית•ע״פלאלהואאסדרכו

אא״זבשםהכהןיוסףמוה׳יעקיהגאוןהרבקודש

תיבהבכללעשותשצריךואיךוכו׳א״בסודזללה״ה

ופ״רדש״ךדיניכיר״לוהמתקתוהבדלההכנעה
הכוונתי״חבתפלתתפתחשפתיאדרבתיבתהרמוז
הדינץלהמתיקודיבורתיבהבכללטץצדךשסשיש

אשתאותיותמשתאהוהאישמרמזוזהועיי״שוכו׳

זהלבארעודוצריךתפתחשפתיאמיר״תוזהומה
ותמש״י:בעזרת״י

שיחתןיפהאחאר׳אמרהעץאלהיוס

שלמתורתןהמקוסלפניאבותעבדישל
ישראלברצריךכלשזהידועלתנהבדרךרמזי״לבגי׳

יוסבכלמחדששהקב״השלימהבאתונהלהאמין
בריאתשתחלתידועוהנהבראשיתתעשהתמיד

כמ״שהקדושההתורהע״יהיהמאיןישהעולם
בראראשיתשנקראתהתורהעםפירושבראשית



£ ••תולחת
יד,

והש״יכבודוהאחכלמלאהמלדכילפנייושבכאלו
פז־וי׳־לע"שיראהימלאומזהבמעשיווכו׳רואה
שהואיראהבתי׳הייטויצחקבפסוקכאןמרומז
לחינביעומאותוה־ינומבארלאדםבאיצחקבתי׳
רואי

הואעולמיםחישלפניתמידמסתכלשהוי/
ומעשיותנועותיוכלעלעליוומשגיחורואהעומד
והכנעהיראהלונובעהנביעומיהועסקיו

והבן:כג״ל

תולדות
בדעתהסהזווגיסכלכיגלויוהואגמורביחיד
:•וכו׳ארסוידעכתודעתבשםזווגנקראולכן

שנתקדושתמוסףשלאיהוזהוא׳הואוהדעת
נפשדעתבלאגסוזהוזללה״ההאר״יבכוונתע״ש
צדיקאמרוע'׳'דכידועהזיווגהיינועובכיטובלא
היינוטובלאנפשדעתבלאשאמרוהואטובכי

שהואהדעתע״ירקרעתבלאזווגלהיו׳שוסשא״א
־הואאדניוידועבזווגאומתקשריםמתייחדיםאחד
*.התיכואתומעלהדיניםממתיקאדנישלוהא׳דין הדעתוע״יהדעתהואהא׳כיעליהאחרעליה
בשורשןהדיניםתמתיקהואכיכנ״ליחודנעשההוא
ונקראוהבן:הולדהנעשהיחודוכשנעשהזהוהבן
תספרהואבמילוא־ואדני׳דשםוידועאמאבשם

הואאדרשהואשמלכותהיינוהא׳וכשחסרתרע״א
ויעתרבפסוקשמרומזוזהו.־תר״עהואיחודבלא
שאיטע״יאשתוזההביןפי׳אשתולנוכחלה׳יצחק

חסרשא׳שםכביכולחסמןשישלזההדוגמאמולדת
שהתפללפירושללה׳ויעתרוזהועתרונשאר

תרע״אמזהונעשהלעתרשלעולםאלופושיתחבר
שסכי־שמהנכנסיםהשתיםכיהנמיםשערשהיא
ויעתרוזהווהבן:מולידיםושםהברכהאתה׳צוה
והולדהודווגיתדונעשהתפלתושעלתהה׳הייטלו
לעתרעולסשלאלופו■שהוא■ד׳שנתחברע״יפס
שנעשהכתוכיאשתורבקהותהרוממילאכנ״ל

זקוהבןהעולמותבכל■נעשה־כןהעליוןבעולם
ומזוניוכניחייכיאשתורבקהעי״זותהרכימאוד
שבתבמוסףכדאיתאאיהשהואמילתאתליאבתזנא

יבין:והמשכעזי״להאד״יבסוכת
או

ערהתיפרעה
שאנוהיינובניסשלמתורתןהיאוההוכחהאבות לבניותורהדבריומסיפוריעשהשהש״ירואים

מסיפוריוונתהוהלבניובתורתוזהוכתבהידידים
המקוםלפנישיחתןשיפהתוכחמזההקדושהתורה והבן:ביה

י׳יילרואילח־בארתבואבאף^ךןה
רמזבדרך

ה׳א״חשויתיש״עכריששאיתאע׳'די האדםויחשובוכו׳בתודהגדולכללזהתמידלנגדי

פרעה
הולידאברהם:אברהםבןיצחקתולדותאלה

עלתמהוהמפרשיםכלוהנהיצחקאת
דלפעי•ונראה:יצחקאתהולידאברהםזהיתור
תולדותסכרזהפסוקעלשאמרתיע״דהבזהנכון
אףלהולידהמזללהשתנותיוכלהתורהשע״יאדם
שא׳יאבראשיתבסדרכמ״שעקרהואהמזלשמצד

,הוהואלושנתוסףהה׳ע״יאךעקרהיהע״ה
נשתנההתורהוע״יעי״שר״מ3כאמורתורהחומשי
ידועכיהפסוקכוונתכאןג׳י־כי״לוהואמזלו

ולזהעקרהיהיצחקוגסעקריםהיושאבותינו
מודיעהואיצחקתולדותלהזכיררוצהכשהכתוב

ידיעלהייטאברהםותפרשההולדהלובאמאין
נמשךמזהכנ״להתורהשהואה׳לושנתוסף
מעשיםולעשותלהתפלליכולוהיהבזרעוונשתרש
עשהשהואהייטיצחקאתתולידזהשבשבילטובים

ע׳יייבניסלהולידשיוכלפעולהבו
ואותיותתפלתו

והבן:להולאלוה׳נוויעתרוזהוהתורה
ה׳לוויעתרוכו׳אשתולנוכחלה׳יצחקזייעתר

דבריםבזהישאשתורבקהותהר
הדבריםכלטוללה״הנ׳י־עשאמראאי׳זע״דעמוקים

שישהחסרונותוכלכביכולמהשכינהבאיםהס

וב״שהב׳כביכולהשכינה.חסרוןשהםיביןלאדם
לכןהדעתבהרחבתהעניןבזהעינינושהאירכתו
השכינהחסיוןשתתמלאלהתפללצריךהתפלותכל

איטןצדיקייאוזהוחסרונויתוקןוממילאכביכול
תב־ניסחסו־וגסע״יהצדיקיםטדמערטתאשלוחי
אותהותייחד*־חסרונםדוגמתבשטנהחסרוןשיש



'י'**•**"׳►•■י.■*■*■•■>*•■1•

פרשה

ע״פאשתו:לנוכחלה׳יצחקויעקריאמךאו
ראוישהיתלנוכחתיבתויתויןחז״למאמר

בזכותאלאווכו׳כניחז״לאתרוכיאשתוכלרירלו
ינזלאכניןבזוה׳ייקוכייןבמזלאאלאמילתאהליא

היכלשהואזכותבחי׳היהיצחקוהנהמההוא
תאוד_לפכ־ונכנעונעש׳יצה״רלפפמי׳מתגב׳היצה״טובניםבניסעללהתפללצריךוהיהכידועהרביעי

ואפשרהקדושהאלהיצה״ריוכנעואזטובכולו

מצדשהסבענייניםאפילוב״ההש״ילעבודהוא
ויתרוצצוהנ״לבפסוקיםשמרומזי״לוזההיצה״ר

יצריםהשניהייטושבירהריטןלשיןבקרבההבנים

זהאתזהומשבריםתרצציסתמידהסשבאדם

מיצרונגידישנעשהנפעלומזהלהיפו׳ח״וולפעמים

כנ״להיינואנכיזהלמהא״כותאמריצת״רהטוב
בהםשאיןבמעשיושמסתכלדעתלוקונןכשהש״י

זלעוס׳יצאתיאנכיזהוא״כלמההועלתשוס

התכניתעיקרלידעותשוקהבחפיצתמאודומשתוקק

בליתמידהשי׳ילעבודיוכלואיךאדםשלאמתת
הייטאתותלךלדרושהזהומהתשררתוטירוףבילבול

שהםה׳אתשהואהת״חונדרושלחקורהולךשהוא
ודרשותיראאלקיךה׳אתכמ׳ישתמידיתברךסביביו

וחקירתבדרישהכשדורשהיטבואזת״תלרבות׳חז״ל

היינוכהת׳ויאמראזוחפצונפשוובכללבובכל
זההתעוררתבאשמצדהלהנשמהעוגהשהש״י

הנ״ל•הצדיקע״יהיינוכפירש״ישליחע״ילהועונה
וכו׳גאיםלשוןכתיבגייסופי־ש׳י׳יבבטנךגייסשני

בגיאותרקהיהמחשבתךשתחלתמחמתשזהווהיינו

בתחנתהיינוהמחשבתע״שהריוןלשוןבבטנךוזהו
אתעבודתך

הש׳ייי
כשלימותפעםבשו?היהלא

ביצה׳ירכתישולכךושקריםופניותבגיאותהיהרק

היצה״עח״ולעולםכךיישארלפעמיםעודלהתגבר

הטובמיצרםשמהפכיסאנשיםכאותןית׳נכנע
ושניהואהתכליתעיקראבלכנ״לחלילהליצה״ר־
הרעלהפרידשתראהוהיינויפרדוממעיךלאומים

שלאלגמריהרעמןבדולותהיהלגמריהטובמן
מלאוםולאוסמהרעעירבובשוסבהטוביהיה
תשניא׳ויאמןתמידשיתגברשתשתדלוהיינויאמן

שיתגבראיזהוהפסוקמפרשוהדרחבירועליצדס

היצה״טקודםבאשהוארבשנקראהיצה״רהייטורב

היצה״עידתחתלגמרישיכנעהייטצעיריעטד

לעבודתוכלואזוחכםמסכןילדכמוצעירהנקרא
שוסבליגמורבשלימותשלסובלבבאמתהש״י

:והבןהדעתבזנותרקוטירוףבלטל

לתהא״כותאמרבקרבההבניםויתרוצצויאמראן

רמזבדרךי״לה׳אתלדרושותלךאנכיזה
ע״ד

נכחכילנוכחלהתפללוהוצי׳תליאבזכותאלאו
היטבזהוהבןמילתאתליאשבתזלאמזלאגימ׳

קצרת*:כי
זהלתהא״כותאמרבקרבההבניסיתרוצצו

ה'ויאתרה׳אתלדרושותלךאנכי
ולאוסממעיךיפרדולאומי׳ושניבבטנךגייסשנילה

מרמזתדהתורהוי״לצעיר:יעבודורביאמןמלאום
שיש׳שנילנוהידועע״פמאודהשכלמוסרבזהלנו

בריאתתכליתהיהוז:ויצה״ריצה״טבאדסיצריס

מיצה״רלעשותהארסשישתדציצריסבשניהארס
שהםענייטסבכלב״ההש׳־ילעטרוהיינויצה״ט

הכלהלומדאיזהוחכסזילכמאמרםהצדהיצה״ר
מפולנאההקדושהרבשלבספריםואיתאאדס
אלקיסעשהזהלעומתדזהוידועמיצה״רואפי׳
הטובת־צדסח׳־ושחהפכיסאנשיםשישוהייט
אנשיםלאותםדעתוחונןהזכהכשהש״יליצה״ר

ותתתיהי׳תועלתשוסבושאץבמעשיהםומסתכלים

הש״יאתנעבודיכוליןהיופעמיםאיךעצמםעל

ועכשיוהטוביצרובומתגברכשהיהלפעמיםב״ה
זהלמהא״כואומריצה״רנעשהמיצה״טאפי׳
ואדרבהכלוםהועלתישלאכיוןלשלםבאתי
מהידלהואאזהדעתלזהוכשבאמעשיאתהרעתי

ית״שעבודתואמתתהיטבולחקורולדרושלתפוש
אז1

נאמןידידוע״יוהיינושליתעונהלוע״יהש׳יי
עבדלאבאמתכיבעיניולפלאזהיהיהשאלביתו
ותהב״ההטראאתפעםבשוםמשלםעדיין
ביראההש״יעובדשהואלפעמיםלונדמהשהיה

עדייןהפעילולאגאותטוהיהנשקרהיהואהבה
משרבשהואהייטי״שעטדתובהשתדלותכנוס
הבדלהלעשותהשתדלולאבטובורעברעטוב

להיותהתכליתעיקרהואכילטוברעביןוהפרשה

ועשהמרעסורכת״שטובמרעולעשותמרעבדול

ולעשותושישוהרעמהרעצהסיללהשתדלהיינוובמ
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ד טוהולדות
הזההאדוסהאדוםמןנאהלעיטניעשוויאמר

דזהוי״להאדוםכפללהב־ןצריךוכו'
בכלהואהאדםסודכיהדעתבעלילכלגלו־

זהונבץוחייםוצומחיםהדוממיםובכלהעולמות עייר
הואימיםכמהאוכלאינוכשאדםודמיוןמשל

משיבהואלחםכזיתוכשאוכלברעבלמותיכול
אדססודזהבכדתשישנשמעממילאבזהנפשו
אלוקותכתשבתוכוהרוחניותהחיותוהיינושלם
והואהדבריםבכלוכן.הואאדםבסודהואאשר

ר״לארןרשעיוביןה׳עובדיהצדיקיםביןהחילוק
דבריםבכלתמידעצמםמדבקיםהצדיקיםכי

אוכלכשהצדיקד״משבהםהחיותלשורשגשמיים
לדבקשיוכלהרוחניותנפשולשובערקאוכלאינו
הדבריםבכלוכןלב״ההבוראבעבודתעצמו

הדברלגשמיותמדבקאינובהםכשעוסקהגשמיים
ישולכןשבתוכואלוהחלקסודלפנימיותורק

אינולהיפוךעושהוהרשעג״כזכיםשגופםצדיקים
הדברלגשמיותרקהדברלרוחניותכלנעצמומדבק
כמ״שחכמההיאהדבריםכלהמחיהשדברוידוע
והחכמהבעליההחכמ׳תחיה.גסעשיתבחכמהכולם
חכמההואכיבכורכלליקדשגזהובכורבשםנקרא
עשובדברייעקבכשראהולכןקודשבחי׳שהוא

בזהורימזהזההאדוםהאדוםמןבדבריושהכפיל
הזההאדוםמןרקהדברברוחניותכללחפןשאינו
בכורתךאתכיוסמכרהאמראזהגשם:ממששהוא

הדבריםכלבחיותכללחלקשוסלךיהיהשלאלי
התכתיפהעולהנמצאכנ״לבכורבחי'שהוא

לואמרוכו׳נאהלעיטניעשודבריאחרהפסוק־ס
כנ״ל:בזהתלויזהכיליבכורת׳אתמכרהיעקב
חלקוזהו

עוה׳ייז
ביניהםשחלקוחז״לשאמרוועוה״ב

תןששמעתיהקדמהע׳'פקבנתיאלודברירובוהבן
זללה״ה:הארידענקירנחמןמוהר"רהמנוח
הנהלווישבעליהשבעהעשואליעקבדאמר

איךגדולפילפולבכאןפמ׳שהאוה״ח
הדיןצדלהעמיד־עלדבריובכלהיהיעקבשכוונת

ואענהע״שטענהשוסאח׳'כלטעוןעשויוכלשלא
דעתעללהיותצריכהששבועהידועכיחלק•אניגס

שישבעכאןמרומזואיךהב״דדעתועלהמקום
דיוהיהמיותרליתיבותגסלכאורהכ•וי״לזהע׳ד

לומר

פר^ה
וזהוותורתןתע״טצדיקיםשלתולדותיהןיג״ד

שקולהואכשהצדיקהייטויתרוצצוהפסוקשמרמז
העולםקיוםלצורךתורהאמראסומסופקבדעתו

כוונתויהיהומהאיךיודעואינוהקב׳יהלכבודאו
כלכללותהואאנכיהייטאנכיזהלמהא"כותאמר
תסופקשאניא״כשאמרוהואבת״אכידועהתורה
תורהלומרכלללילמההיינואנכיזהלתהבדבר
אתלדרושותלךהקב״הרצוןמהץדעשאיניכיון
זהוהבןה׳אתלדרושהלךגופאתזההיינוה'

:היטיב
איתאכיאנכי:זהלמהא׳'יכותאמריאתראן

שו׳ייאע׳אותיותהואעשובמדרש
רמזוהוא

הרמזי״לההשלובשואאומותלע׳תשליםהואשעשו
שקרישאסהיינוע'מספרכןכןאסבפסוקכאן
התורהשכלהתורההיינואנכיזהלמהבעולםכזה
ללמודוהיינופעמיםכמהכנ״לאנכיבתיבותנכלל

לילמהלהיפוךי״לאוזהלמהחיובשקרהתורה
המשברהתורהשהואאנכישישכיוןוהשקרהשוא
וכו׳בראתשואתהעלדרךעלוהואהשקר

היטיב:והבן שאצלהשינויזהלהביןישוכו'עשושמוויקראו
נאמריעקבואצלויקראונאמרעשוי
וי"לידוטחז״לודרשתיחידלשוןיעקבשמואקרא
והואושקרשואהואשעשוהנ״להמדרשע״דרמזדרך

היינוואסיפההמשכהלשוןויקראוהפסוקשמרמז
אצלאבלוהשואהשקראחרנמשכיםהמוןשרוב
כתבליעקבאתתתתןע״דאתתמדתשהואיעקב
המעטמןהמעטשזהמחמתוהיינויחידלשוןויקרא

:האמתאלעצתושהקרבבעיראחדוהוא ונרגןידעבפרידההואשהשקרמחתתל?י׳*1^
ויקראונכתבלכךאחדהייטאלוףמפריד

גור׳פירודשהואכנ״לעשוהנקראשקיבפירודשהוא
גמורבאחדותומייחדשתקשרלהיפוךהואח״וואמת

יחוד:לשוןויקראאתתשהואיעקבאצלנכתבלכך

שמוויקראמרמזשהואיעקבשהוויקראי״לאו
הש״ילקרואשיכולהואמיהיינוהקב״השל

קרובכה״שאמתממדרגתשהואהיהייטיעקבג״ה
.והבןבאמתיקראוהואשרלכלוכו'ה' הית



תולדותפר^ר!
המיסלגווגההדיטסהתגברותע׳ייבדיןהסדים

שיהיההמולטיהיהמיסבחי׳שהסהחסדסהיינו

חהסנעשה
כלשורששהואלטגיד׳אלקיסח׳יז

עודוכשהשר6לבשלבהשתדלותויצחקוראההדינים
אזהזכהפעולתווהפעילעליהרבוולאאחרתבאר

ה'הרחבהשנעשההרחיבעתהכיויאמרכשלימות
אלקי׳גיידלנושורששהסהדני׳כלשגמתקופי׳לט

זוהבןב״ההוייהשםשורשורחמיםבחסדיםונכללו

המפרשי׳כלכאןותמהובכורךעשואנכיויאמר
שקרדבריוציאאמתמדתשהואיעקבאיך

לואיןאנכישתיבתמאודדחוקרש״יופירושמפיו
יעקבטוידועגצויכינראהולפענ״דפירוששוס
פעמיםכמהלעילזהנתבארוכברממשהתורההוא
שעשועשומןיעקבשללשוןהשינויג״כיבוארובזה
שקושיאהואהאמתאבלאנכיאחרויעקבאניאמר

נוכששאליעקבאמרשכךבחברתהמתורצתחדא
כולההתורההיינואנכישהואלוהודיעאתהמייצחק

ויצחקכפירש״יבכורךועשואנכיבתיבתהכלולה
מילין:לאלוהבזהעודוישכפשושוהבין

והקושיא:בכורךעשואנכיויאמריאמראן

ומרמזצחותידברשלשונוכנ״לוי״למפורסמת
בראבראשיתחז״למאמרונקדיםאחרעניןעל

העולמותכלהייטראשיתשנקראוישראלבשביל
נבראוהעשיהועולםהזההעשיהעול׳בשבילנבראו
ותחלתהמעשהסוףהיהוהואאדסדעשיהבשביל

תיקוןושלימותגמרהיהיעקבוהנה:המחשבה
אדםהייטעשואנכיאע״היעקבשרימזוזהאדה״ר
ניתקשבוכנ״להמחשבהראשיתהואבכורךדעשיס

והבן:המחשבהראשיתשהיהאדה״ר
בזהי״לוכו׳ואכלהשבהנאקום

השדע׳יד
כמ״שגבורהבחינתהואשבאנקודתכיי

חולםבחי׳הואונאיצחקבחי׳שהואבתיקונים
הוי״הבחי׳הואשחולםתיקוניםבהקדמתכמ״ש
ויעקבעי"שנאגית׳הרהאותיותארבעעםאהי״ה
שרימזוהואכידועחולםשהואתפארתבחי׳היה

והואהחולםשהואנאהייטשבהנאקוםבדבריו
לשבאיקוםהחסדיםשורשב״השהואהויהבחי׳
והיינומתחלפיםאחה״עכיגבורהבחי׳שהוא

יעקבידעלאלקיסשהםוהדיניםהגבוחתשימתקו
ואכלהוזהוושכינתיהקב״היחודלהיותואח״זייוכל

ע״ש

רימזשאמרליי״לשיתיבתאךסתםהשבעהלומר

תלתהסיעקביצחקאברהםידועכיזהעניןלו
כלילהיהויעקבזלל׳־יההנ״עכנ״לבשסאא״זדינין

ב״דפצחוהואהיהנמצאדאבהןשלימותאמסלם
כנ״לב׳ההוי״הלהשסמרכבההיהשיעקבידועגס'

ה'והיהפשקעלוכמ״שהאוה״חפעמיםכתהזה
מרכבהשנעשהבידועלתהוכךעיי״שלאלקיסלי

.נמצאבהכאהמקוםגימ׳שהואב״ההוי״הלהשס

כלללושישבעהיינוליהשבעהיעקבשאמרבזה
ב׳׳דע״דשבועהותהאדזב׳בחי׳היההואכישניהם

ב״ההוי״הלהשסמרכבההיהכיהמקוםע״דוגס
וק״ל:כנ״לבהכאהמקוםספרמשהוא
דבריםמודאיההיצחקשחפרהבארות^י?
רמזבהםישולפע׳'דבזוהרומבוארנסתריםי

חפרבתחלהכישחריתבתפלתעולמותעליותאל

עמוהתעשקוכיעשקשמתונקראעליהורבובאר
ושםתחלהנכנסיןששםעשיהעולםאלרמזוהוא
ואח״כשמבשלסעדעמהסמריבתלווישקליפותיש

ששםהיצירהלעולםשעלתהיינואחרתבארתפר
ולכךקליפותישעדייןמ״מאכלקליפותכ״כאין

שעלההיינובארעודחפרואח״כששנהשמהנקרא

רבולאולכךקליפותאיןשובששםהבריאהלעולם
אחרתבארעודחפררחובו׳ואח״כשמהויקראעליה

זוהבןאצילותלעולםמלהשמשםהייט

ויעלבארץופריטלנוה׳הרחיבעתהכיויאמר

לעילנתבא׳זהכברהנהשבעבארמשם

מאבו׳אורותאהדכלבעניןהכארו׳שחפרויששבוודאי
אודותשבתורתהסיפורוכלעמוקיםעליוניםוסודות

בוודאיוחפרסיצחקוחזרפלשחיסשסתמוהבארות

הקדושיםאבותינופעולתהיהשתהוארקדברלא

לפיאחדכלב״הלהש״יעמדתםעניןהיהובזה

בחי׳היהיצחקוהנההזךושורשוובחינתומדריגתו

פעולותיוהשתדלותכלהיהבוודאיפ״ככטדעדין

קבלתיוהנההרחמיםולהמתיק׳בכללהדיניםלבשל

כלשורשהואב״ההוי״השםזלל״הנ׳׳עאא״זמן
וזה'ר״להדיניםכלשורשהואאלקיסושםהחסדים

אצלוידבוהקדושיםבשפוריההתורהשרימזתי״ל

מריבתשזהפי׳המיסלנוויאמרוכתיבהבארעל
ח״וית׳ויתעוררמעבודתולבשלווינה״רהקליפות

ח״וויוכללהדיניםכלושרשלנוגית׳שהואאנקם
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הולחת״״—׳־־״—~סן
הגולכיגשמיותמלאכותצרידל׳^שא־טבתורה
בתודהכמוסקהת״חנקראשלכךוי"למתייהותורה
ואינומלאכות1הל״נמןשובתשהואכיוןשבתבחי׳
שמרמזי״לווהמתייהותורהשלכילהםצריך

משלהאלקיסלךו־תןיעקבשלבברכתוהפסוק
מלאכותלש״לתצשרךשלאהיינוובו׳השמיס

דלעילאהשמיסמשלכלאתלךיתןרקהגשמיים
וק״ל:

תתנוגאולהאחוזתכםארץובכלע״דיאמראן
ע״דקאיתאטלגית'גאלהרמזי״לבדרך

יו״דואותיותמ״השסתר׳הואהטלמורידבכוונות
והכוונהע״ששלגית׳הואמ״השםשלוא״וה״א

תתנושלגית'שהואגאלהתתאהוזהולה׳לאנהרא
"ליוזהלארץוזהותתאהלה׳לאנהראהיינולארץ

אותיותפ״יהשמיםמשלהאלקיסלךויתןכאןכג׳
לה״אבזהלאנהראהיינוהארץומשמנישלמ'יגיה״ו

:והבןתתאהה׳'אהיינוארן
עמואתהמברךבכוונתדאיתאע״די״ל

אלקיסמקודםהואשהיחודבשלוםישראל
בתחלההיינוהאלקיסלךויתןוזהוהוי״הואח״כ

הוי״השהואהארץומשמניהשמיםמשלאלקי׳יאת״כ
תתאהה״אעלרמזוהאר׳יהיומספרהואשלב״ה

והבן:כנ״להיחודעניןיהיהשכךהיינוכנ״ל
ואוכלתבואבשרםוכו׳איפאמייצחקיאמר

בזהי״ל;יהיהברוךגסואברכהומכל
אברהםאתבירךוה׳פסוקעלבזוה״קדאיתאע׳'ד
ויתןשאמ׳הפסוקוהואדמה־מנות׳ע״שרזאדאבכל

ליצחקשאברה׳נתןהייטליצחקלוxאכלאברה׳את

ועדי!כנ״לדמהימנותארזאשהואלושהיהכלמדת
בהתאכללא-במסכטתאשרארץהפסוקפירושי״ל
תחסרלאזהבשבילהיינובהכלתחסרלאלחם
להםשישהיינובהכלמפניחסרוןשוסבושאין
שאמרהפי׳י״לוזהדמהימטתארזאשהואכלמדת
כלעליונתעוררזואכילהשע״יהיינומכלואוכל

ואכלשרימזוהואלברכהראוישהואוהאמיןדלעילא
שהכניסוהינולמ״דכ״ףאל״ףהואאכלאותיות
עצמובזההייטואברכהווזהובכלעולםשלאלופו
בזוה״קדאיתאע״דיהיהברוךגסג׳'כאותוברכתי

שלעתידהיינואחדה׳יהיהההואביוםפסוקעל השם.

פרשה
וזהיאוכלהואאשרהלחםאסגיכמוהיחודע״ש

והבן:היחודיהיהידוועלמצדוהיינומצידיואכלה

ודרשועשוידיוהידיסיעקבקולהקולראמל
רז׳ייל

בתורהיעקבשלכשהקולרמזשהוא
האהעולםומקשיןשולשיותעשושלידיםאיןאז
יעקבקולכשהקוללהיפוךהואהלשוןהתכתלפי
ח״ושולשותשאזאדרבהמשמעעפוידיוהידיסאז

ולרמזהגמרא"דעהפסוקלפרשנראהולפע״ד
מקוםשלרצונועושיםכשישראלידועכיוהואאתר
זריםועמדוכמ״שאחריםע״ינעשיתמלאכתןאז

בצרכימתעסקיםשהאומותהיינוצאנכםורעו
וגסאדוניהםאלכעבדיםלהםומכיניםישראל
הארץעםאתתיראואלפסוקעלכןאיתאבזוה״ק

לאינוןמזמניםבגרמייהואינוןהסלחמיטכי
הפסוקמרמזשזהי"לולפ״ז:באורייתאדחשתדלין

שלכשקולוז״לכמאמרםהייטיעקבקולהקול
שלהםוהידיסאזבהומשתדליןבתורהיעקב

שהאומותהיינועשוידיעסקיהםלעשותשצריכים
צרכיהסכללהםומכיניםישראלבצרכיעוסקים
:וק״לוד״ללהיפוךחיווממילאאדוניואלכעבד

וכו׳ארץומשמניהשמי׳משלהאלקיסלךלתן
ויתןתיבתלתרץדתןויחזוריתןופירש״י*
אלקיסלומרדיוהיההאלקיסתלתלהביןצריךגס
האלקיסלושיתןהנתינהיהיהשזהרמזדרךוייל
ויהיהעתבכלאלוהותועלץהש״ישישפיעהייט
וזהוויותריותרעתבכלב״הבהשסתמידדבוק
שופעהנתינהזהיהיהשתמידהייטויתןויחזוריתן
חדשודביקותתענוגויהיהעתבכלשיתחדשעליו
משלג״כוזהועליואלהותרית״שאורהשפעותע״י
השםשיתיחדשברכווהיינואחדה'גית׳שלכי

אלקיסבה׳דבוקויהיהבקביעותעליוב״ההוי״ה

וכו'משלאלקיסלךויתןוזהוויראהאהבהשורש
הייט_שיתןלאלקיסליה׳והיההפסוקפי׳ג״כוזהו

:ית״שוהבןואחדותודבוקותותמידעליו

ומשמניהשמיםמשלהאלקיסלךויתןיי׳לא|*
בזתי״לוכו׳הארץ

עייר
בתורההעוסקכל

ל״שישכיזללה״החאא״זושמעתימחיתותורתשל
כשעוסקאךהאדםוקיוםחיותלצורךשהםמלאכות



',!׳"•י:

ויצאתולדותפרעזה
משתניאמרולעשוהשמים:תעלהאלקיסלךדתן

הואוהעניןאלק־סתיבתכללאמרולאסתםהארץ
כוכביהיהואסשמינהארןלושיהיהבירךשלעשו

מלאורעבעלרעהלזמדינהאוהארץמזלאו
תיבתבדבריוהוסיףוליעקבבוודאיישתנהלאצמא

המקוםאלשיתפללהיינואלקיסלךויתןאלקיס
אףהארץומשמניהשתיסמעללוויתןהצורךבעת
להסיהיהשלאיחויבומזלותהכוכביםשמצד

ח׳יו

ולשדדהמזללשנותשיוכלוזהכחולבניוליעקבנתן
הנזכרכמעשיותומע״עתפלתןע״יהמערכות
גשמיםהורידוורז״לגסמיסעצירותשהיהבגמרא
תקוםבכלולכןדאליהוז״לוכמעשהבתפלתן
כייצמאוולאירעבולאמישראלאחדשישמהאומות

ולצריועובכללהשביעוהישראלעםאלקיוה׳
עלשיהיהיחויבהתזלשמצדואףג״כהש״ימשביעו
מרעהמהפךהיהודיחלילהגשמיםעצירותהארן
משנהשהואבקרבואשראלוהכתע״ילעובה
משלהאלקיסויתןלךוזהוהמערכותומשדדהמזלות

וק״ל:האר׳ומשמניהשמים

יהיהשלאהיינויהיהלאותיותיתהווההוי״ההשם
שהואי״הכמושוויםו׳ה,רהיוביןתיופירודסיס
וזהולעלמיןמתפרשיןדלארעיןתרץבחבוראתמיד
מרכבההיהשיעקבשידועבפרעיהיהברוךגס

ב״הוהמש״י:הוי״הלהשס
אלמדבראביךשמעתיהנהרבקהלתאמר

לאמרהאיויראהלאמראחיךעשו
אמריצחקכילפע״דלוי׳לזולתולאתרשאינומיותר

והבינהרבקהשמעהועכ׳־זבהסתרהעשואלוה
הברכותשיקבלליעקבלאמרכדיוההיהשמה׳מזה
מדבראביךאתשמעתיהנהרבקהותאמרמהו
הואע״כמדברשהיהמהששמעתימתההייט
שתקבללךלאתרכדיואתהיתהשמה׳היינולאתר

וק״ל:הברכות
דיעקבברכתאעדיפאמהמקשהבזוה״ק
ויתןכתיבביעקבכידעשומברכתאי.

הנהג״ככתיבובעשוהשמיםמעלהאלקיסלך
בזהשישונלפע״דע׳'כמושבךיהיההארץמשמני
אמריעקבשלבלישנאנדקדקכאשדגדולחילוק

ויצאפרשה

היינוהשמימהמגיעוראשוארצהתוצבסולםוהנה
אח״כלעלותסולםהואארצהמוצבשהיאשהירידה
עליהצורךשהירידהזהכידועגדולהיותרלמדריגה

יותרלמדריגהשיגיעהשתיתהמגיעוראשווזהו
הצדיקי׳שכלשיראההיינואלקיסמלאכיוהנהגדולה
שישהייטבוויורדיםעוליםכךמתנהגיםכולם

אברהםכמועליהצורךהואוהירידהירידהלהם
וזהווכולםיצחקוכןמתצרימהאברסויעלבוכתיב

שצריכהכלודנהוילךעללשוטבצחותרש״ישמרמז
לההעילבתחלתהלמ״ד

ה׳יא
והנהואח״כבסופה

שהואגדלותבחינתלושנתגלההיינועליונצבה׳
שיבואהייט:וכו׳ופרצתלווהבעיחב״ההוי״ה

והואהדעתבהתפשעותמאודגדולהלמדריגה
גדלות׳בחי׳שישהייטהזהבמקוםה׳ישאכןשאמר
אותו1ה׳הביאאשראחרפי׳ידעתי:לאואנכי

הוי"הבחי׳שםישכיידעתילאאמרלבתי'גדלות
לעולםההשגהלזהלבאיכולתילאבעזרתיה׳ולולא

כי

במקוםויפגעחרנהוילךשבעמבאריעקברצא
סולםוהנהוכו׳המקוםמאבנירקחוכו׳
והנההשתיתהמגיעוראשוארצהמוצב

סודבכאןיש:בוויורדיםעוליםאלקיסמלאכי
כיזללה״הנ״עאא״זבשםכידועוקענותגדלות
ושוברצואהחיות

אתתמדריגהעללעמודוא׳יא
עליהצורךהואוהירידהויורדעולהרקתמיד

בקטנותשהואזהומרגישויודעלבעלבשנותו
אלקיךה'אתמשםובקשתםע״דה׳אלומתפלל
שאמרכמושםשהואממקוםמשםוזהוומצאת
יעקבויצאבפסוקשמרומזוהואזללה״הנ״עאא״ז
מןויוצאממדריגתוטפלכשהצדיקהיינושבעמבאר
וילךוזהורדועשבעבתשנקראוהשכינההנביעו
ויפגעבזהוכשתרגישלקטטתמופלהייטחמה

ב׳יהלהמקוסע״זמתפללשהואהייטבמקום
רקת

ובקשת׳כנ״לשםשהואממקוםהיינוהמקוםמאבני
ויחלוםואזוללה״האא״ןבשםאלקיךה׳אתמשם

״¥>>ו*ייוזחי*1



יז ויצא
ידיעלכביכולפניוהתגלותהואכיח״ופניאסתיר

ה׳אנכיוזהובהלמשתדליסשתאורהתירהאור הואהתורהכלכללותשהואאנכיהיינואלקיך
התגלותע״יהשסהתגלותשהואב״ההוי״ההשס
הקבשלשמותיוהתירהכלכיהתורהאור

׳יה
והוא

הגלותמןהיינומשנתויעקבויקןהפסוקשת־מז
השםונתגלהכחולמיםהי־נוכתולשינההנמשל
ואנכיהזהבמקוםה׳ישאכןויאמרב״האזהוי״ה

לאבאנכיהכלולההתורהאורהייטאנכיידעתילא מפניהתורהע״ידעתשהואלייחדשאוכלידעתי
אורנתגלהעתהאבלפניםבהסתרתהנהעדשהיה והבן:תורתואורע״יפניו
ה׳מלאךויראבתיקוניםדאיתאע''דיאמראן

פורקנאהיהבזהמבואהאשבלבתאליו
דאורייתאאשבלבתיהיהבתרייתאופורקנאקדמאה

וזהוגלותאחריהשאיןשלימהגאולהיהיהודא
היינוממשנתוכמומשנתויעקברקזשמרמז

וזהודאורייתאאשבלבתיהיההאחרונהשהגאולה
תןזהידעתילאהנהעדהיינוידעתילאואנט
בלבתהיהקדמאהפורקנאכיאנכישהואהתורה

:עודויחכםלחכםתןיביןוהמשכילמבואהאש
ה׳ישאכןויאמרמשנתויעקביקןיאמראן

שאסופירש״יידעתילאואנכיהזהבמקום
לחלוםנמשלשהגלותהנ״לע״דישנתילאידעתי
השינהבשעתכמוהואוהעניןכחולמיםהיינוכת״ש
כישקרשהםהמדומיםדבדסבחלוםרואהאדם
עניןהואכךאמתואינוהמדומהדברהואחלוםמנין

מהיודעשבלתיוחלוםלשינהדומהבכללהגלות
דבריםרקוהואהאמיתיוהתכליתהאתתעניןהוא

ראויופףאתתשהואלודומהא׳שלכלהמדומים
שהכלעיניסיאירשה׳היאוהגאולהי״שלעובדו
שהואהגלותמןויצאוהגמורהאמתהואמהיראו

קרבהבסודואדםאדםכלאצלבפמןהואוכןהשקר
מוטבעח'יוהואכאשרהחלוםבדמיוןגאלהנפשיאל

וכשהש״יוחלוםלשינהשדומהבגליתהואבשקר
בקדושהומחשבותיורעיוניומזכךשהואלועוזר

לה׳בלתידברבשוםמחשבתוישיטטשלאובטהרה
הוייהלבתי׳זוכההואאזהאמתבגדרונכנסלידו

בליומצוחצחזךבאורדנהראאספקלריאשהוא"ה3
שוס

פרעה
אזהדעתבתי׳שהואממשבידיעהיודעהיהאסבי

ישנתילאידעתיואסוזהוממשגדלותבבתי׳היה
זהכלוהבןויאמרויראוזהוהמוחיןהסתלקותשהם

קצרתי:כי
השמימהמגיעוראשוארצהמוצבסולםוהנה

:בוויורדיםעוליםאלקיסמלאכיימה
והנהתיבתופרטפרטבכלשנכתבוכתבבאוה״ת

שראהממשנבואהשהיהמרמזוהואמיותרשהוא
ונלפע״ד:החלוםכעניןולאהמאירהבאספקלריא

:ממשנבואהשהיהוהנהבתיבתבפירוששמרומז
בנבואהס׳מחלקאחדחלוםז״למאמרםע״ד

ופרטפרטבכלשמרמזוהואס׳גית׳הנהותיבת
שלחלקיםהס׳כלכאןשהיההיינווהנהתיבת

:וק״לנבואה

מגיעוראשוארצהמוצבסולםוהנהי״לשד
ויורדי׳עוליםאלקיסמלאכיוהנההשמימה

הצדקהנתינתדכוונתידועדהנהרמזבדרךוי״לבו
הואהיחודוע״יואדניהוי״היחודלעשותהוא
העגיןוי״לשזההעולמותכלעלהשפעירידתפועל
הואסולםפירשדהבע״טבתורהכאןמרומזהוא
ארצהמוצבממוןהיינוסולםוזש״הממוןגית׳
מאודתחתונהמדריגהשהואלעיןשנראההייט
השמימהונגיעראשוובאמתתועלתשודמואין
והנהוהואלשמיםהנוגעגדולתועלתבושישהייט
יחודשהואר!צ׳ונספרהואפי'מלאךאלקיסמלאכי
יחודנתהוהצדקהממוןנתינתשע״יואדניהוי״ה
היינועוליםבזהופועלצ״אמספרואדניהוי״ה

ואח״כדלתתאאתערותאע״יעוליםשבתחלה
כלעלידועלוברכהשפעשיורדהייטמיורדים

והבן:העולמות
תזהבמקוםה׳ישאכןויאמרמשנתויעקב
מכונהשהגלותדידוע"ליידעתילאואנכי

שלפניםוהסתרתהסתלקותוהיינושינהבשם
וכו׳והגאולהפניאסתירהסתרואנכיכמ״שח״והשם
ע״דהתורהאורע״יעצמותגלהכשהשםהוא

מןשיתעוררהיינואורךבאכיהתעורריהתעוררי
כביכולהש״׳יוהתגלותהתורהאורבאכיהשיגה
שאסתירהיינופניאתאסתירהסתרואנכיוזהו

יהיהוממילאבאנכיכלולשהואקלהוהאורהתורה
*טית



דצאפרישד.
שיםדכווכתהסודדרךעללפרשישלאלקיס

ושבתישאתרוהואאלקיסהויהיהודשיהיההואשלום

סודהואחכמהניחכמהשהואאניביתאלבשלום
ש־הי׳יחודהיינולאלי,־סליה׳והיהואזכידועאבא

יבין:והמשכילכנ״לאלד,־כהויה
שעייהתחהי^׳זבחי׳הסרגליויעקב

הנצוצו׳הנתונותאתהצד־קי׳מעליסקטנות
זלל״הה:נ״עאא״זבשסאחרבמקוםכידועבשפלות

קדסבניארצהוילךרגליויעקבוישאיאמראו
עדרישלשהוהנהשסבשדהבארוהנהוירא

העדריםישקוההואהבארתןכיעליהרובציםצאן

העדריםכלשמהונאספוהבארפיעלגדולהואבן

ראהכאשרויהיהבארוכו׳מע״פהאבןאתוגללו
אחילבןצאןואתאמואחילבןבתרחלאתיעקב

וישק"הבארפימעלהאבןאתויגליעקברגשאמו

השכלתושררמזאלובפסוקיםישהנההצאןאת

עסקבעניןאורישכוןהדרךלנומלמדתשהתורה
העוסקכללחזימאמרונקדיםלשמההתורה
ונעשההרבהוכו׳לדבריםזוכהלשמה.בתורה
י״לוזהע״כפוסקשאינווכנהרהמתגברכמעיין
הואילהתורהאתיבארמשההואילבפסוקהפי׳

לשמהבתורהכשעוסקוהיינולשמהאותיותהסמשה
מיסבארהתורהאצנונעשההיינוהתורהאתבאר
תמידרקהפסקבליונובעיםתמידונוזליםחיים

.זוכהשמזהמפורשובזוה״חוהול׳תתגברהוא
והוא.השר׳מלאכיושיחתודקליםעופותשיחתלהשיג
שזוכההיינוהרבהלדבריםזוכהלז׳במאמרםמרומז
היינולשמהתורהועיקרוהבןהרבהדבוריםלהשיג
גביןועפ׳יזורחימובדחילוהתורההתעסקותשיהיה

אבהןאיליןשריםחפרוהבארבזוה״קדאיתאמה
שהואהבאראתלחפורשיכולהואמיהייטוכו׳

התורהשלומדמיהיינואבהןאיליןשריםהתורה
ורתימובדחילו

י
יראהשהואחג׳תאבהןבחי׳שהם

אחרתבארעודויחפורהפי׳וזהוכלולהויראה.אהבה
למדריג׳שזכההג׳הבארהיהשזהע״יעליהרבוולא

ואזבתורההשתדלותוהיהוכךכלולהויראהאהבה
ונקראלוהואכדאיכולוהעולםשכלעליהרבוולא
אצלושנעשההייטרחובותשמהונקראוכו׳ריע

ה׳הרחיבעתהכיוהולךומתרחבהמתגברכמעיין
לגוה׳שהואאלקיסהוי״היחודשנעשההייטלט

מספר

שרואהתהוכלאמתחלומותיווכלתערובותפוס

שיצאמחמתוהוארואהאמתשהואוכלאתתהוא

לאת־תתןהספעולותיוכלרקהשקרותןמךהנלות
היינומשנתויעקבויקןבפסוקשמרומזי״לזזה

וזוכהוהשקרהפינהמןשהקיץלועוזרשייכשה
ע׳ידבחי׳אמתאתתלמדריגת

אזליעקבאמתתתן
להוי״השזוכההזהבמקוםה׳ישאכןויאמר

היינומזהידעתילאואנכיכנ״לדנהראאספקלריא
ישנתילאידעתישאסכזהאמתגדולהמדריגתשיש
ישנתילאהמדריגהמזהכבריודעהייתישאספי׳

ושקרשינהלבחי׳כללנופלהייתילאמעולםהיינו
העניןכלוכו׳האמתמזהעדייןידעשלארקכלל

:בזתקצרתיכייביןוהמשכילעד׳זיבואר

אנכיאשרבדרךושמרניעמדיחלקיםיהיהא□
ללבושובגדלאכוללחםליונתןעליההולך

בוודאיוללבושנאטלעניןעלתמהורביםהנהוכו׳

בזהשישוי׳ילמלבישיםובנדאוכליםשלחםמזהידוע
זקןדודוהמלךעלר״פהרבשאתרע״דנפלארמז
כירמזשהואלוייחסולאבבגדי׳ויכסוהובימיםבא
התחדשותבהוכשאיןשבע׳־פתורההואשדודידוע

ישיניםבדבריםשעוסקרקעתובכליוםבכלהתורה

בלבושיםהדבריםאותםמלבישפעםשבכלאע״פ
איתסמלבישהואופעמיםזהבגמראפעמיםאחרים

בבגדיםויכסוהווזהואחרובפסוקאחרתבגמרא

מזההתלהבותלושאץהיינולוייחסולאזוער
שהלבושאע״פהסישיניסדבריםשתוכםביוון

לבקריםחדשיםשיהיוהואעיקררקתשתנה

י״לוזהוכחדשיםבעיניךיהיויוםבכלז״לוכמאמרם
כנ״לכולההתורההיהשהואע״האביטיעקבשרימז
בדרךושמרניעמדיאלקיסיהיהאספעמיםכמה
הולךאנכיxאדרךהנקראהתורהבעניןהיינו
לתםליונתןכנ׳ילהתורהכלסודהיהשהואעלית
בכללחדשתמידכחדשיםבעינישיהיוהיינולאכול
תזהוהתלהבותתאוהליויהיהחדשיםדבריםיום
אתלהחיותמאודורוצהלחםלאכולהרעבאישבמו
ג״כיהיההלבוששגסהיינוללבושבנדוגסנפשו

נפשולהחיותממשבעיניוויהיהיוםבכלחדשים
נפשותשוקתורובהחידושיםמרובהקדושהבתורתו

:זהותבןוראליה
ליה׳והיה_אביביתאלבשלוםושבתי
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,ט דו ויצאפרעה
זאת״כזכו׳אלק־סאסףאמרהבהחלהזהלהבין
פמזלקרותלהוהיהיוסףשהואאתרשסלוקראה
בתתלהשנכתבשהותכאןמבשארנשתנהוהדרשאסף
וכןדןשמוותקראוכר׳דנניותאמראחדכלאצל
הוא-וסףשהואלושקראההשסשאותוובפרסכולם
אסףשהואהראשוןהתכווןמןוהיפוךלגמריסותר
ויוסףעודיהיהשלאוהכנסהאסיפהלשוןהוא

לפע׳דוי׳ילנוס׳:עודשיהיההוספהלשוןפירושו
לשעברהודאהליתןצריכההיתההיאדהגהכך

היתהוגסבןלהונתןברחמיואותהעזבלאשהש״י
וידועבןעודה׳להשיוסי׳העתידעללהתפללרוצה
כזהזא״ויו״דיו׳דנכתבתשאל״ף^יודהואאל״ף
הפסוקשיעורהיאוכךךיו״דמספרשהואא

הודאהונתנהחרפתיאתאלק־סאסףותאמר
ה׳יוסי׳לאתרוהכרעסיוסףשמוותקראאךלשעבר

ולהתפלללומרגסצריכהשהיתההיינואחרבןלי
נכללהשסשכזהיוסףשמוקראהולכךהעתידעל

לשעברהודאהוגסה׳יוסףכפשוסותפלהשניהס
ג״כהסיוסףאותיותנמצאכנ״לא׳היאןיודכי

והבן:שניהםעלמורהוהשתאאסף
בזהיליליעקבוהקשוריםללבןהעטופיםךך*!יו

כמווהיינונחלתוחבליעקבע״דרמזבדרך
בשורשקשורהיהכךקשורמעילאלתתאשהואחבל

שלוהמוחיןזיכוךע״יוהיינוב״הא״סעדנשמתו
דלבונדהקמצאכהדיןרקומ״זולבושפניהשוסבלי

ויצגפשוקעלבזוה״קדאיתאוע״דוביהמיניה
המים,בשקתותברהטיםפצלאשרהמקלותאתיעקב

שיאקדינאדאומקלותהמוחיןדתפיליןשהוארזאדא■
דדינאקשיאר״לרזאבמקלדאהאתוןאתע״שויך
לבוששוסבלישלובמוחיןעצמושמקשרוהיינועי״ש
היינוהלבןמחשוףלהיות'רעיוניובזיכוךרקופניה

וזהוקשיאנאהדיזיומתקשבוהחסדהבחי׳שיתגלה
שהואלמיהסהלבושיםהיינוללבןהעעופיסוהיו
בשורשהתקשרותלוהיהיעקבליעקבוהקשורי׳לבן

סז״לשרמזוי׳ילוזהעיעוףונבוששוסבלינשמתו
שהואופירש״יתפיליןשלקשראףלידעצריךחשת
היינודלתכעיןוי"לגדולהאומנותוהואדלתכעץ
עיסו׳שוסבליועניהדלהרקולטשפניהשוסבלי

בקשרעצמולקשרהיינולידעשצריךזהומלבושין '

של

מדרגותכללהפלותיכולובזהאלקיסמספר
מרמזשזהוי"לר׳ילבקליפותהמלובשיםהתחתונות
נושאשהיהנוהידגליויעקבו־שאאלובפסוקים
עקבייםבתי׳שהסתחתונותהמדריגותבלומעלה

בארוהנהוירא:1זכה;מאיןהפסוקואח״כמפרש
הקדושההתורהשהיאחייסמיסהבארהיינובשדה
דהיינועליהרובציםכאןעדיישלפהשסוהנה
ההואלבארלבואשא"אכנ״לוהיינורוע־סג׳אבהן
ומןכלולהואהבהיראהשהואאבהןגיבבחי׳כ״א

ישקוהתורהמןהיינוהעדריםישקוההואהבאר
הנקראיםישראלחעהאזשהואמיודורדורבכל
אותומןומוסרתורההדוראתמשקיםהסצאן

הצדיקהיינוהבארע״פגדולהוהאבןרקהבאר
מחתתהמבדילמסךשישוהיינוהבארפיהנקרא
העדריםכלונאספולזהתקנהוישהמקבלחסרון
תורהלקבלמאודורוציםיחדשמתאספיםהיינו•
וגללוובזהשלסבלבאחתבאגודההצדיקמפיומוסד
להםלומר"אזהצדיקשיכולהבארפיורעלהאבןאת
כשתא׳לפעמיםג״כוישביניהםהמבדילמסךשאין

כביכולהשכינהלתיקוןשעהצורךשהואהצדיק
מעלהאבןאתבעצמוויגלואזומוסרתורהלדבר
תורהואומרהמבדילמסךיהיהשלאהבארפי

יעקבויראוזהוושכינתיהדקב״השמאליחדאומוסר
בעצמודגשואזכידועהשכינהצורךהיינורחלאת
והואנפלאהתעצמותצריךלזהאבלהאבןאתויגל

בעצתושיכולזהשלכוחוגדולכתהרש״ישמרמז
אלוהצאןאת■וישקפיומעלהאבןולהסירלגול

כיהיטיבאלודבריסוהבןלצאןשנמשלוישראל
:עתיקיןהדברים

שיטיעללדקדקוישאליהבאבלההאמתיהנד,

שנזכרכמושפחתיולאאמתיכאןהלשון
שרהשאמרהוכמושפחהלשוןבתורהפעמיסכמה
תהלתקןטהדרימזהוי״לוכדשפחתיאלנאבא

איןואסבניסליהבהקללהבלשוןמעיקראשאמרה

בלההאמתיהנהבלשונהבכיווןותפסהאנכימתת
כידועהא'מתמתתמתיבתשיעשההקללהלהמתיק

•והבןהאתתנעשהמותמןז״להארייבכתביזה

שמוותקראחרפתיאתאלקיסאסףותאמר
צריךחתרקליה׳יוסףלאמריוסף
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ויצאפרשה

ליה׳והיהפשוקעלבאוה״תכמ״שבידועלתה
מרכבהליע׳שותהיהבתפלתושכוונתולאלהיס
נכללובזהתמידעליושורהשיהיהב״ההוי״הלהשס

שללהיו״דמרכבההיהאברהםכיאבותהג׳כל

וזהכידועלהוא״וויעקבלה׳יאויצחקהשם
עודיפלאכיהכוונהזאתעלג״ככאןהשינויי״ל
כמאמרוואלנתראהשה׳ללבןזהיעקבהאמיןאיך

אמשוייכתאלקיסראה'כפייגיעואתענייאתאח״כ
האתתאבלהואשקרואפשרהיהרמאילבןהלא
ובזהאתתשאומרולשונולבןבדברישהרגישהוא

זהאמרשלבןמתתתאליונתראהשהש״ילוהאמין•

שהש״ייורהוזהאליאמראמשאביכםואלקיהלשון
לתלתמרכבהשהואביעקבמליפגעשיזהרלורימז
אלקיוזש״הכנ״לאמשבאותיותהרמוזיםאבהן
היינואמ״שויצחקאברהםאבותמשניהיינואביכם

בךליגעא׳׳אולכךאבותמשלשהכלולמדריגתך
עינםוהחכמיםהצדיקיםמזהידעלאלבןשוודאיואן*

הס3מהולשונםאדסבנידברתעללהשגיחבראשם
שידעזההביןויעקבויגידוידברוואיךמרומזים

להיותשיזכהתמידלזההיהפעולותיוהשתדלות

שזכרמלשונוזההרגישולכךאבהןלתלתמרכבה

כדאיתאהמשקיםהשרבחלוםהשגיחיוסףוכןאמש

תספורישראלעלגסתרמזהואשהחלוםבזוה״ק
כפייגיעאתיעקבבאמרושרימזוהואעיי״שדבריו
ויוכחוגבורהחסדדרועיןתריןהייטאלקיסראה
שהש״יוהיינושנינוביןויוכיחוכמובירורלשוןהוא

שנעשתיזהובירורדרועיןתריןבישכללאיךראה

אמשבאותיותהרמוזיםמדריגותהג׳לכלמרכבה
יאירוה׳נסתריםדבריםבזתוישיבץוהמשכיל

אמת:תורתבתורתועיניט

ר#לח
נראהבפסקכיממשמלאכיםשתיולרש״יהניל
מלאכיםשהיורש״ימדייקומזהמיותרלפניותיבת

מתלבשיםהסהגשמילעולםכשבאיםוידועממש
הפסוקשיטורוזהעלמאדהאיבאויראומתגשמים
אףמלאכיםשהםבהםהיכרהואהייטמלאכים

רוחניותולגודלאנשיםנדמותמלובשיםשהיו
ותדריגתו

אומטתבוודאיוזהוהמוחץשהםתפיליןשל
וד״ל: גדולה

ליעקבוהקשוריםללבןהעטופיםוהיויאמר1א

פניךבאורה׳תרועהיודעיהעםאשריע״ד

שבריםשתקיעהידועכיהפסוקפירושוי״ליהלכון

חג״תשהואויעקביצחקאברהםמדתהואתרועה
הואויעקב

ת׳יית
תכלולדאמצעיתאעמודאשהוא

הקב׳יהפניאורשהואהתורההואויעקבמשלשתן

העםאשריהפסוקשאמרוהואדאנפיןנהירובסוד
לבתי'היינותרועהעצמםשמקשריםהי־נויודעי
פניךבאורה'ולזהכנ״לתרועהשהואיעקב

והואיעקבבחי׳שהואיהלטןבתתורהיהלכון
מכוסתשהואהיינוהעטופיםוהיובפסוקשמרומז
והקשוריםללבןהואדאנפיןנהירולהדליתבעיטוף
נכללהכלתרועהשבריםתקיעהר״תקשרהיינו

.
:והבןליעקב

אביכםואלהירעהעמכםלעשותידילאליש

כאןשישבזהלהעירישונו׳:אליאמראמש
בכלכיהתורהבכלזהשאיןאמשבתיבתשיטי

לרגםלאוודאיאמשכתיבוכאןאתמולכתיבהתורה

אמשולכתובמקוםמבכללשנותכאןהתורהדקדקה

יצירהבספרדהנהענ״דלפיוי״להואדברהלא
אבותג׳נולדוומהםונו׳אמשהןאמותשלשבתיב
מיסאשג׳שאלוהקבלהבכל.ספריהואוכןט״כוכו׳
בחי׳חסדיםהסמיסוהיינואבותג׳בחי׳הםאויר

הואאויריצחקבחי׳והואגמרההואאשאברהם
הג'מאלוכלולהיהדיעקבוידועיעקבהייטרוח

וע״זבונכללושכולםדאבהןשלימותאשהיהבכלל
וכךהמדריגהלזהלבואהתעצמותוכלתמידהיה

פרשה
ארצהאחיועשואללפניומלאכיםיעקבשלח1

כהלאמראותםויצואדוםשדהשעיר
עתהעדואחרגרתילבןעםלעשולאדוניהאמרון

להגידואשלחהושפחהועבדצאןוחתורשורליויהי
יעקבוישלחז״לופירש״יבעיניךחןלמצואלאדוני

פשוטוע״הנבארותחלהממשמלאניסמלאביס

3
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וי^לח
.שגנבולוכשאירעוע״ככידועהחסדשורשהוא

עפרוהגיהוקיסרלבישהוליךטובותאבניסמאתו
שעפריודעשהיהוהיינולטובהזוגסאמרבמקומו

התחתוןיסודשהואאףיסודותהד׳תן׳'כגהוא
השכלעסמכניסוהיהאלוהותשורשבוישאעפ״כ

■שורששהואשבוחסדביד'העליוןלשכלשדבוקשלו

הטבעיםכלולשנותלהפךיכולשהואבושישאלוהות
ז״לאליהולושרימזוהואהדיניםכלנמתקוואז

שבוהחסדשמצאהיינוהואדאברהסמעפראדלמא
וזהוהטבעיסכללהפוךשיכולאלוהותשורששהוא
תעפראוזהוהחסדמדתשהיהאברהסשלמדתו
שכתוב־אחרהפסוקיספירושג׳'כי״לוזההסדאבו
מדתבוג״כשנכללזכהשיעקבהקודםהסדרבסוף

מלאכי'ממשיעקבוישלחאזכנ״להחסדאברה׳שהוא
המחשבותששולההיינושכלמושכלמשכילר״תממש
לתקןהיינואחיועשואלכנ״להשכלשהואשלו
ודבור!שסשהואבמקוסהעשיההעולסשלדברכצ
לבטלתיקוןצריךששסהיינושעירארצהכאחעמו

דיניםהיינואדוסשדהעשיהבעולסשישהקליפות
הייאותםויצולהמתיקןוצריךבזוה״קכדאיתא

י3
כהחדאבצוותאהתחשבותומקשרמחברשהיה

בעולםשישאדנילשורשהיינולעשולאדוניתאמרון
בעולהשישאלוהותשורשלקשרוהיינוהעשיה
שהיהידועללשורשושיקושרודברדברבכלהעשיה
מחשבותיוע״יכלילשבואלהותהשורשבומכניס

היינוגרתילבןהעלקעסבכולםדבוקשהואושכלו
התשובהבעולםמגוריבתחלהשהיה

מלביןי'שהוא
בעולםדרהיההנשמהכיישראלשלעונותיהם
גסלהמשיךצריךשאניהיינועתהעדואחרהעליון
מניינישהםוכו'וחתורשורליויהיוזהועשיהלעולם
אותןשבטלתיל־הש״יועזרבתיקוניםכנזכרקליפות
עניסנגוריאמלמדיםהסשאדרבאלקדושהוקרבתי
והשכלהמתשבו׳ששלחתיהיינולאדונילהגידואשלחה
דברכלהיינולאדוניולקשרלהמשיךהיינולהגיד
והכלסשישואדניאלוהותולשורשמשיהמעולם
בעיניךחןלמצואוזהוכנ״להשכלשהיאהחסדע״י
מדתשזהומ"לדברבכלהחסדמדתלמצואהיינו

3יעקהמלאכיס׳אלוישובוכנ׳״לג״כבושהיהאברהם
עשןאחיךאלבאנוויאמרובילועלתהבכךהיינו

היינו

פרעה.
שהיונראהוהזהאנשיםהיועשולפניאבלומדריגתו
איךמיליןלאלוהבזהעודוישוק״ל.־ממשמלאכים
הדרךלהורותהשכלהושראלובפסוקיםשמרומז

עמוקעניןרימזרש״יוגסימינוכלבהנלךאשר
נבארכאשרהמשבתיבת

בסי
אלופסוקיםויקושרד

בוויפגעוהקודםמסדרהפסוקיםשלהסיוםעם
מחניםההואהמקוםשםויקראוכראלקיסמלאכי
היינולדרכוהלךויעקבעלכברשאמרתימהע״פ

השתדלותשכלוהיינולדרכווהואוא״ולדרךשהלך
ת״תשהואוא״ולבחי'מרכבהשיהיההיהפעולותיו
אברהםמתדתמשניהםכלולדאתצעיתאעמודא
בוויפגעושאתרוהואוגבורהחסדשהואויצחק
והיהבושנפגעבידועלתהשכךהיינואלקי'מלאכי
אברה'ויצחקבחי׳ב׳אבותאלקי׳היינומלאכיבוכלול
מדותשניע׳יישמימיםההואהמקוםשסויקראולכך
וגבורהחסדמדתגסבושנכלללזהוכשזכההנ״ל
עשואחיועשואללפניומלאכיםיעקבוישלחאז

אלקיחלקהיאשהנשמהשידועעשיהעולםהיינו
שיקשרהעשיהבעולםהאדםבנוףוניתןמתעל

וזהשלולשורשדברכללשורשוהעשיההעולםכל
ולייחדלקשרה'אתהעובדהצדיקפעולתכל

כלולבעללשורשוהע^יןעולםאלעשיההעולם
הדיניםכלנמתקיןובזההעשיהשבעולםסקליפות

לקשרוצריכיםהסצדיקיםישראלכלכללודרך

יטבעושלאבכדיחכםלתלמידאובתורהעצמם
אובמעשהאוהזההעשיההעולםבענייניוה׳

צריכי׳התקשרותלזהולילהיומסמבתחשב׳בעסקס

להעלותםבכדיהדורראשילת״חעכ״פאובתורהאו
איךדבריםפרט־בזהוישחיו:שםישארושלא

מושכלמשכילבחי'ג'ישכילשורשודברכללהעלות
איזהולהשכיללהביןהרוצההאדםהיינומשכילשכל

אותולהשכילשרוציםהדבראותוהיינומושכלדבר
והשכללהשכילשרוציםמהמשכיליןשבוהיינוושכל
וכשהואהעליונההחכמהשהואשודקאלוקותהוא

מכניםאזיעושהשהוא.דברבכלשלוהשכלמכניס

הדברתעלההואובזהדברבאותואלוהותשורש
זוגסאישנחוםאצלבגמראשא־תאוכמולשורשו

לוושאירעפושהשהיהדברשבכלמדתוהיהשזה
יודהחכמהכיהחסדהיינוהעליוןהשכלמכניסהיה



השסעיקרוהואב״המהשםיה״ומשורשהסשלשתן
לאלוהמרכבההואהיינואליוהיאכפולההה״אכי

אמראמשפסוקעלכברשכתבתימהועייןהבחינות
והבן:אלי דאיתאע״די׳'לעשומידאחימידנאהצילני

בציציתעשויתעטףלעתידבמדרש
עי"ש:וכו׳משסמושכווהקביההצדיקיםביןוישב
שנתרבהבעו״הבעוה״זג״כמצויהואשזהוי״ל

במעלותלהעלותחצהאחדוכלבעולסהשקר
בגדימלובשיםשהםורואתישראלאמונישלומי
ואומרבמנחהבע״שטליתולובשיםבשבתלביניס
גורסשזהמכולןשקשהוזהכמוהו:אהיההיות

מעורבי׳ישהםרבערבנקראיםשתםהגלותאריכות
והתבןהמוןהחיטהכמשללהפרידןוקשהבישראל

אבלבקלתתפזרהואדבוקכ״כלהתטהשאינושבו
להפרידהוקשהבהחטהמתדבקשבחטההפסולת

שהואהייטאחימידנאהצילנישמרומזי״לוזה
וק״ל:עשוהואואעפ״כעשומידבוותתדבקמעורב בניסעלאסוהכנייבואפןאותואנכייראבי

ומסייםבעדומדברוהכנישאמרלהביןצריך
עלשורהכשהשכינהידועכיוי״לבניס:עלאס

פריסתהיאכיבעול׳דברמשוסתתייראאינוהאדס
י״לוזהבנין.עלכאסעליוומרחפתעליוגדפהא
הייטאלקיסרוחעליוותהילשבטיושוכןישראלוירא

שהואאלק־סרוחעליהםשורהלהיותשזכושראה
למעלההכתובישראלעלהיינועליוותיבתהשכינה
אותואנכייראכיוזהולקללםיטלהיהנאולכד
שיהיההפלהלשוןהיאבניסעלאסוהכנייבואפן
גדפהאתפרוסעילאהשאתאהייטבניסעלאס

רעדברטסעליהסלשלוטיוכללאואזעליהס
בעולס:

וכו׳והכנייבואפןאותואנכייראכייאמראן
ספקאינןזההלאיבואפןמאיעודולהעיר

צריךגסיכניפןלומרלוהיהוכךיבואבוודאיכי
וכו׳:אנכייראכילומרדישהיהאותותיבתלהבין
שבעמבאריעקבויצאבזוה״קדאיתאע״פוי״ל
אצטריךבמהימנות׳דבקדאהכיווןוז״להרנהוילך
דיניהאבהןדאתבחינואתרבהאילאתבחנאליה
בההיאוחטאאבתרהואתפתיוכא-אסתמרעאלאדס

אשת

פרשה
מאותוארבעלקראתךהולךוגס-פשיהלעולםהיינו
היינואלףוהכנסתשהמשכתבזההייטעתואיש

אתתשלהת׳ממילאבזהדברבכלעולםשלאלוט
המ׳'סעםלקשורלקראתךהולךמאותארבעשהוא
והמש״י:הדיני׳גתתקץכלואזאמתאותיותויעשה
י׳יומרעםאן

ותרי״גמצותופירש״יגרתילבן
אדםמכלהלומדחכםאיזהוע״דוהואשמרת־

ובזהיצריךבשנילבבךבכלוכמומיצה״ראפי׳היינו
וכו׳וחמורשורליויהיוזהוליצ״טהואגסנתהפך
לילסנגוריאוהבן:נתהוותתאיןאפי׳הכתריןהיינו

וכו׳יצחקאביואלקיאברהםאביאלקייאמר
הייתיועתההירקהזהאתעברתיבמקליכי

יעקבגית׳במקליכיבזהשרימזי״לתחנותלשני
שםאלאליהיהלאהירדןאתשעברתיבשעהוהיינו
להקראשזכיתיהיינומחנותלשניהייתיועתהיעקב
ואלקיאברהםאביאלקיבבתי׳ונכנסישראלב:סגס

:והמש״ייצחקאבי
ע״דהזההירקאתעברתיבמקליכיי״לעוד

עבראחתשפעםאא״זנ״עזלל״ההשסיפר
ועברחגורומניחהיהרקשםשוסבליהנעסשר

שרימזי״לוזהשעברהואגדולהשבאמונהואמרעליו
בשמוהיינויעקבגית׳במקליע״האבינויעקב
בזהשלואמונהלגודלוהיינואמתמדתיעקבשהוא

והבן:הירדןאתעברתי
:וכו׳אברהםאביאלקייעקבויאמריאמראן

האומראומרובזהלהעירוישוכו׳אליהאומר
אמראשרשיאמרהיהומהראויהוהלשוןדתשתע

לאתעטר׳מלהתליוזיל״הכאאיתאבזוה״קוהנהאלי
אביואלקילימינאאברהסאביאלקיבנייהולאתרא

בקשוראאתעערהכאאליהאומרה׳יצחקלשמאלא
אצללומרראויהיהזוה״קלפיוהנהחזיכדקאחדא
יצחקואצלאלאברתסאצלהיינושלובחינהכ״א

דהנהיתכןאךבחינתוהדיומדתשהואאלקיס
היההואכיב״ההוי״הלשםהרכבההיהיעקבידוע
ארמ״עד׳יסדותשהסוהנהאבותמכלהג׳כלול
בחי'היהאברהםוהנהב״ההוי״השסשורשםוטרש
שהוארוחבחי'היהיעקבאשבחי׳היהיצחקמיס
השםהיינוהאומרה׳וזהובחיטתהג׳כלכולל

כירוחמיסאשר״ת"אמרטרששהואב״ההוי״ה

1



ויש&יופרישה

עלהתנחהותעבורשנאתרלדורוןולמלחמהולתפלה ונו׳אברהםאביאלקיה׳שנאמרלתפלהפניו
והגה:ע״כלפליעההנשארהמחנהוהיהלמלחמה הב׳אלוסידרלאלמהאלורש״יבדברילדקדקיש רש׳'ימביאבמקראותסדוריםשהןכמודברים שהואלהלחמהעצמווכו׳התקץלומרנכוןוהיה ולתפלהלכליעההנשארהמחנהוהיהבפסוקהקודם

שבכולןהמאוחרשהואלדורוןואח״כאחריושהוא המאוחרותפסלגמריהסדרזההיפוךז״לורש״י
ענייני'אלושלשתןדבאמ׳לפנגנ״דבזהוהנכוןתחלה
שכתובמנרהבתיכתנרמזוושלשתןאחדממוצא מנרהנפשוכיבמלתכיעצמושהכיןבפסוקבפירוש תיקןיצחקדע׳תפלהג׳׳כמרומזבווגסדורוןהיינו
מרומזוגסג״כתפלההואמכזהנמצאמנחהתפלת גבורהמבתי׳נמשךמלחמהאיכותכימלחמהבו מנחהבחי׳ג׳'כוהואולהילסשונאיועללהתגבר תפלתתיקןשיצחקגבורהבחיהואשתנחהכידוע רש׳ייכתבזהסדרועליצחקפחדבסודתנחה
שהואלדורוןוהיינוידםיותרומפורשהפשוע ג״כבושמרומזתפלהואח'כאןהפשועהפירוש מנחהבתיבתנרמזוששיתןכנ״למלחמהואח״כ מרכבהוהיההחסדיתהיהשאברהםידועוהנה לידמרכבההיהוירהבחי'שהיהויצחקימיןליד
־זצעיתא7ויעקבשהיהעמודאשמאל

מתריןכלול ו־קתבפסוקהרמזלוזהבונכללוששניהםדרועין מרכבהשהיוידיםשאותםמןהיינובידוהבאמן מנחהאיזהומן׳שומלישבאהאחתידומןלקח שהואגבורהקי'היינולושהיהשמאלידמןהייט לעשווהכיןמיילקחמנחהתפלתשתיקןיצחקכחד :והבןאחיו
ונשגבהה׳׳דבמדיואית׳וכילבדויעקבחתר 'ע״כההיאביוםלבדוה׳

המדרש'הנה כ״אהגמלע״פוי׳־למאודתמותהואהזה
מחויבי

והנה:״ככשגיליאלאנבראלאהעולםכללומר גדוליסרהיאזוהגמראדבריעללבכשנשים שכלתו"כשעולהכיהאדםלהדרכתישרהודרך יחידה!נמצאבשבילואלאנבראלאהכולס
?עבתטתלויוקיומוהעולםהעמדתוכלבעולם להיכוןוחיוהעולםאתמקייםהואמעשיו

הוא
מחריב

וחטאאסתמרולאעאלנחקדמאהנחשזטניסאשת
ויתגלוישכרהייןתןוישתדכתיבאבתרהואתפתא

כתיבויעקביצחקוכןבשלםונפקעאלאברהםוכו'
דתתימנותאאתראדרזאשבעהבאריעקבויצאביה
תינהואשתזיבזנוניםדאשחהייטסטראחמהוילך

יכולולאקרבאביתלאגחאדילהסהא״לנחתדכורא
כדיןליהיכוללאכיויראעמואישויאבק־־כתיבליה

וזהוע״שוכו׳בשליהוואשתליסמכולאאשתזיב
אישתזיבכברדמינההייטאותואנכייראכישאמר
היינואותויראהיהעדייןאךחמהוילךעלכנ״ל
וזהוקרבאביהלאגחאנחתשהיהדילתדכורהמן עלאסשיהיהמתפללוהיהקגית׳סמא״לע״ה

עלתהוכךעליהגדפהאתפרוסשאתאכנ׳־ילבגיס
והבן:מכול׳אשתזיבואזליהיכוללאכיויראעדבידו
דידועוהכנייבואפןאותואנכייראכייאמראו

בגיןדדחילחיצוניתיראהיראתואיתיראהאית
זוכההרוממו׳וכו׳וכשאדסויראתוכו׳רצוע׳לאלקאה

סוףאיןשלהרוממותיראתפנימיתיראתלמדריגת
אבלחיצוניתהיראהכלממנוכטלאזויתעלהיתבר׳
מיראתשנפלמהמתהואחיצוניתיראהאיזהלוכשיש

היראההשםלושולחולכךהכטחוןומןהרוממות
העקדותהיראהאלעצמושיקשרלעוררוכדיחיצונית
וזההכה״גשלהקדושיםכספריזהכידוע

שרימזי׳ייל
שישרואתשאנימחמתהיינואותואנכייראכייעקב

ולבךהרוממתמיראתבוודאיונפלתיתמנויראהלי
אלהיראהבזהעצמוקשרובאמתוהכנייבואפן

לוק״לכנ״להימנווניצולהעיקריותהיראה המןעלרמזבזהי״לונו׳:מידנאלוצילגי
המןתדמידנאהצילטכיכמדישהיה

המןמידלהצילניכתפלתוורמזמדיאותיותומיד
כגת׳דאיתאע׳׳דבמדילהיותעתידשהואהרשע
מינןמלכידינייכואיופרסמדימלכיביניהםשהתנו
ע״נהלךוהיהפרסישהיהואחשורשוכראפרכי

:אכרנסהיההמדיהמן נראההנהאחיולעשומנחהבידוהבאמןוילה
י

_

כללצורךלבליהואבידוהבאמןתיבת
בזהמשמיעטמהלהביןצריךז״ללפירש׳יואפי׳
המהנהוהיהעלנז׳רש״ישפי׳מהנבארותחלה
לדורוןדבריםלשלשהעצמוהתקיןלפליטההנשאר

,



דשלח
לוויזרחאזשלוולאמונהדגדלותלמוחיןוהזראותו

והבן:כנ״לנשמתוהיינוהשמש וילדיהלאהוט׳ואתראשונההשפתותאתוישם
י״לאחרוניםיוסףואתרחנואתאחרונים

התורהכאןענץעסקשהתור׳תרמז׳לטבדרךרמזבזה
עלמפולנאההרבשלהקדושיםבספריםשאיתאע״ד
בשסמהנהאבנהאולישפחתיאלנאבאפסוק
שלאבתי'היינושפתההארידינקעדנחמןמוה׳הרב

י״לוזהבאריכותזהלעילנתבארוכברלשתה
שהואהייטראשונההשפתותאתוישםכאןשמרומז

וכןבגשמיותזהועשהמעשויראהיהשיעקברמז
עשושהואהיצה״רתןיראשהיהג״כהרמזהוא
וללמודלעשותמניחוואינותמידלואורבשהוא
שלאעסקבתחלהלכךלשמהתיכף
שאיתאכמוהואלאהואתשפחהבחי'שהואלשמה
אתמיגעהואאת״כהיינולאהלשוןהואלאהבזוה״ק
וזהולשתההיינו"האמיתילתכליתובאעצמו
הייטאחרוניםויוסףרחלואתאחרוניםלאהואת
ואינולשמהתורהללמודשיכולהש״ילועוזראח״כ
הטבעכמעייןנעשהרקעצתוליגעשובצריך

וזהורגעובכלעתבכלתמידוהולךומוסי׳ומתגבר
וק״ל:האמיתיתכליתשהומכולווהחביבהאחרון לךאשרלךיהיאתירבליישעשוויאמר

ישאתילומרלושהיההאוה״חוהוקשה
אתיבתיבתהפסיקולמהלךאטלךיהירבלי

רש״ידברג״כויבוארלפענ״דוי״לעיי״שבמאמרו
כאןמרומזאיךהברכותעללוהודהכאןשפירש
רבליישעשוויאתרהפסוקפי'הואוכןבפסוק
פליאדוןשהואאתיהואומיעליושלישאדוןהייט
ובפרשהברטתלובאווממילאהבטרהשלקחכיון

הוה.גב־רהיההברכותיבכללברכהאותיותבכרה
לךיהיוממילארבוקנהעבדשקנהומהלאחיך
שלךוהבן:יהיוע״כאותםליאפי׳שאקחלדכיאשר
שהודהכאןמרותואיךרש׳יידברילבאריאתראן*

לעילזהנתבארכברכ•הברכותעללו
מכלואוכלכמ״שכלבברכתיעקבאתבירךשיצחק

כלכללוהואעי״שאברכהובכלהייטואברכהו
בהכלמחסורטסשאיןתחסרלאכמ״שהברכות

כשיש

פרשה
באיזהעבודתונעטתצריךואינוהעולםאתמחרב

הואכיבזהכיוצאאואדםבנישישבחוהופניה
צרךואינואליוטפליםהעולםוכלבעולםהעיקר
מאודגדולהמדריגהוזהלוצריכיםטלםרקלהם

בלילבדולה'הוא,עובדבוודאי'אזלזהכסזוכה

בזהוגורסאחרתופניהמחשבהונירבבילבולשוס
הקדושהידתחתונכנעיםהקליטתכלבישול

ויותרהמדרששמרמז׳יליוזה:כביטלוהשכינה

שהביןזוגדולהלמדריגהכשזכההינולבדויעקב

תלויהעולםוכלבעונסיחידלבדושטאוהאמין
שבוודאיהיינולבדוה׳ונשגבא:מעשיוועלעליו

הקליפותכלוביטולונקיהושלימהתמהעבודתו
נשגבכיונגלהוראההקדושהידתחתונכנעים

ושתואחדהוארקבתוואיןלבדווהואלבדוה׳
והב:אחד

ישראלאסכישמךיאמרעודיעקבלאויאמר
ותוכלאנשיםועםאקיםעםשדתכי

הטושלוויזרחוכו'פאלהמקוםשםויקראוט׳
פטאלאתעברכאשר

י״לבזהיריכועלצולעוסי

מוחיןוהואהטבעמשפרהואאלה־סכירמזדרך

ונופלח״והאמונהלדגתמןכשטפלדקטנות
מכליוצאהואדגדלותמוגןוכשבאיןלטבעית
ישדברשבכלבלבוהיוונהונתחזקהטבעיס

תדרךלתעלהוהואב״ההבורהאתהשגחת
שהואשמךעודיאמריעקבשמרומ*אוזהוהטבע

ישראלאסכידקטנותמוחיןורתז-נלושפלותעקב
ישראל"דעדגדלותמוחיןעללחוהואשמךיהיה

הייטאלקיסעסשריתכ*ראש;טעסל•אותיות

אנוטתהיןהיינואנשיםועסהטבעכלעס
המקוםשסויקראוזהוהטבעדרךלמעלהויצאת
אוראליושנתגלההיינואלפניאו־ותהואפניאל
מחמתאלנקראיםשהםהחסדיםו?ת\ה׳פני
הייטהשמשלוויזרחאלקיסשהואה*עמןשיצא

נשמתוזוהשמשלוויזרחכדאית׳3ירןדאשמש
היינופטאלאתעברכאשרשתוהואנפ,>הע״ש

פנואלכאןשנכתבוזהופרסהסתרת^דסהישה
והואממטאלשנפנההייטאלפטטא״ן."ש
וכשעברשלוהאמונהקשנפלוהיינוירטצולע.ל



כאריטלח
שההורהאליו׳וי״לדיבראשדלומרראויהיהיעקב

עלכברשאמרתי"דעגדולעגיןבזהלנומרמות
דהנהיישבמשמרותיהםהכוכביםאתומשדר

כתה
י"שעבודתובעניןמזהזהשונותובחינותמדריגות

בהשתדלותבומתעצםשאדםמהבחינהאיזהובכל
בחי׳באותועמויהש׳התדבקותהואכךפעולותיו

אתומסדרוזהו.להשיגהותשתוקקמשתדלשהוא
נשמותמסדרהואוביישב׳'ההש״יהיינוהכוכבים

לשוןבמשמרותיהםלכוכביםשנמשלוישראלשל
או״אלכלוהיינוהדבראתשמרואביוכמוהמתנה

להומצפהומשתוקקממתיןשהואהבחינהלפי
סדרהואכךבחי׳לאותומרכבהלהיותומשתדל

בחינתועניןלפיוא׳א׳לכלעמוהש״יהתדבקות
השכינ׳העלאתכךה־אעבודתובחינתולפיועבודתו
נתבארונברבהתשתדלשהואבתי׳באותוכביכול

מובןאינולדרכודתיבתלדרכוהלךויעקבלעילזה
פעולותיוהשתדלותאיכותלהורותבזהדהכוונהוי״ל
כלהיהזההיינוו׳לדרךשהנךהיהיעקבשל

וכךת״יתשהואוא״ולבחי׳מרכבהשיהיההליכותיו
שלליו״דמרכבההיהאע״השאברהםבידועלתה

לה״אמרכבההיהויצחקהוי״הב״ההקדוששם
משניהםכלולשהיהוידועלוא״ומרכבההיהויעקב
דיוג׳יכבונכללוהיה

הוי׳"תלשםמרכבהוהיהה׳יא
מעליואלקי׳מעליובפסו׳ויעלשמרומזי״לוזהב״ה
נתעלהכביכולפעולותיושע׳ייוהיינוידועלכמו

בהמשתדלשהיהבחי׳באותוהיינובמקוםאלקי׳
שהואב״ההוי״הלהשסמרכבהלהיותשזכההיינו

עלאלקיסנתעלהבחי׳באותומקוםמספרבהכאה
זהשכבריעקבעלשקאיי״לאתודבראשרידו

והתפללדיבר
והיהפסוקעלבאוה״חכדאיתאע׳ייז

יעקבגית׳חסרוא״ובמקוםתיבתגסלאלקיסליה׳
:נעלמיםדבריםבתוכוישכיהיתיבוהבן

י"

וישב
וזהויחודיסשסעשהאביושהיהארץבאותוהייינו
פירותמליאהמגורהכתוויחודאסיפהלשוןמגורי
מקוםאלהתבואהביחדנאסףששסש;ע׳נקרא
שעשהקדושיםהיחודיסעלכאןשרימזוהואאחד

באותו

פרשה
יהיעשובדבריכאןשמרומזוהואיהכלמדתנשיש
לךשישכלהברכותהיינולמפרעבלאותיותלך
כלכללשזההברכותעללושהודהנמצאלךיהי

גימ׳לךפעמיםשניבאומרושרימזי״לגסהברכות
שלהברכותכלכיהברכותמשורששהואתאה

ברכאןמאהסודכידועממאהפחותלאהקב״ההס
הואכייוסב:לברכותמאהלכרךאדסחייבולכך
ומקורהברכותכלנמשךשת־סהברכותכלשורש

עללושהודהמרומזוזהו:תאההואהברכות
והבן:הברכות

1
עשהולמקנהוביתלוויבןספתהנסע^קבי

תעבורלךבענןסכותע׳'די״לסוכותי
ולכךבענןסכותמןנסעויעקבשרימזוהואתפלה
ביתביתיכיכת״שתפלהביתהיינוביתלוויק

והבן:וכרתפלה

ה׳שוית־א׳בסי׳באו״חשכתובעידיאמראו
אינוכיוכו׳בתורהגדולכללזהתמיןלנגדי

כישיבתובביתווהואועסקיוותנועותיוישיבתודומה
ומכ״שגדולמלךלפניוהואועסקיוותנועותיו
ורואההמלכי׳הקב״המלךמלכילפנישיושבכשיחשוב
■והואוהכנעההיראהאליויגיעומידוכו׳במעשיו

לשוןלסוכותכמוסכותהנסעויעקבכאןשרימז
סוכהשהיתהחזילע״ששדרשויסכהאביכמוראיה

למדריגהונסעהלךשיעקבשאמרוהואוכו׳ברוה״ק

זכהומזההש׳יעיניולנגדרואתתמידשהיהזה
יראהלובאשמיה׳'׳למיראההיינוביתלוויבן

והבן:לאדס
ישאתודבראכרבמקוסאלקיסמעליו!י^ל

היהכיבמקוסתיבתאומרובזהלהעיר

דבראשרגסהענץהבנתלפיממקוםלומרנכון
אלשדיברהש״יעלהיאהפשנןלפישהכוונהאתו

פרשה
י״לכנען:בארץאביומגוריבאדןיעקברשב

השכינההנראתשישבמקוםידועכיבזה

לעולסהקדושהרושםנסתלק.נשארשאח״כאףשם
אביומגמיירןבייעקבוישבהכתובשאמרוהיא

יא



(וישב

חידושבלאמדרשאיןאךהנ״לע׳דיאתראן
בר,דר,דומוחלושישתילכלביודאיידועכי
בזוה׳ייר,פעמיםכמהכנזכרנצחיותהיאשהתורה

רר,בתורהשחיןשאומריםאותהמןרוח!תיפח בוודאיכיאפיקורסונקר׳ופשעמעשיותסיפורי
אשרהדידלהורותע״שתורהששמההואכןכשמה
בקראמפורשכךנעשוןאשרהמעשהואתבהנלך

זללה״הנ״עמאא״זששמעתימשלע״דוהיינו אחדאישמשםושלחואחדביעדשישבולגזלנים אותושיהרגוכדילכסשילךאחדלפתותתמיד
רוצהולאבראשועיניוחכםשהואומיממונווישחו
הדרךהיינובהנלךאשרהדיךג״כוזהולשםלילך
אתלהאבידשמפתההיצה״רפיתויאחרולאהישר
היינויעשיןאשרהמעשהואתהנזכרכמשלהאדם

גסיעשוןאשרבתורהשישהמעשיותאף
'לעולם

ובוודאילעולםוקיימיםחייםהסהדבריםכי
וכליעקבישיבתעניןשלזההמעשה

עמוקיםסודותמרמזיםהסמאורעותיו.
•חודלשוןמגורי"פירשתיוכברונפלאים
כנען.בארזוזהוכביכוללשכינהיחודיסשעשה שהואכנעןונקראתארןנקראתכביכולשהשכינה
כביכולהשכינהכיוהכנעההשפלותעלמורהג״כ
ושפלי'התחתוניםהמדריגותלכלעצמהמכנעתהיא
ח׳יועבירהשעושהלמי•ואף

חסהעבירהמןומתענג
ולאהעבירהעושההיהלאהשכינהחיותבוהיהלא בכלומלכותוע׳ידוהואהעבירהמןמתענגהיה

כלתכנעתשהואע״שכנעןשנקראתי״לאומשלה מגוריי"לאוהמקשריגיסכלומשברתהקליפות
אביובארץממרייעקבשאמ/ישבוהואכנ״ללשוןירא׳

יצחק:הירא׳ופחדשהואאביולמדתעצמושקשרהיינו
שבכלהוספהלשוןהיינויוסףיעקבתולדותאלה

בנשמתוחדשאורלוניתוסי׳רגעובכלעת
שבעבןבשכלומולידשהואהולדהשנקראומחשבתו

היינוהמיןימישבענקראבתחלההיינושנהעשרה
מהמדותומדהמדהכללתקןשצריךהמדותדי"ן
הייה.עשרהנקראמוחיןתלתעםוכשמתקנסהאלו
והתחברותיחודלשוןהוארועהבצאןאחיואתרועה
אחיואתמייחדשהיהוהיינווריעותאחוהמלשון
ומקשרמייחדהיהבודבוקיםשהיואותםהייט

ערמו

פרשה
■ילכךקדיש׳רש־מאשםנשארובוודאיבאותו)נקום

מצוהגוררתמצותגורסהמקו׳כי.שםיעקבישב
יראיאמתאנשישכתבווכמוקדושהגוררת-וקדושה

■גורםהמקו'כיישבלאלציםובמושבפסוקעלה׳ תופסתשהיאקדושהשהיהבמקוםע״שוכי׳שחיו
ובקשתתחנהוגוררמרובהעובהמדהכימקומה
אדםבכלתמידנוהגהואהזהוהדברויחודותפלה

יזמןובכל

ולהבין:אביומגוריבארןיעקבוישייאמראו
כיי׳ילע״דהסודירביםלשוןממריאומרו

אתידיםבשתילדחוףיוה"כ.מוסףבכוונתידוע
הנקודותעםאלק־סכעמיםשניביויכויןהשעיר
וזההשעןגימ׳ג״כיעקבפעמיםוב׳השעןעולה
פעמיםשניעםוהיינוע־״זדוחפווהואזהמולהוא

אתרהקדושההתורהשרימזהי׳ילוזהילכניאלקיס
ושעירועשויובניואלופיוואתעשושהזכירהסיפור
אע׳ייפהקדושההתורהרמזהכאחאחדנתהוו
להורישםאוכלאיכהתאמראלכוחותיוהסשרבים
תגוריאביומגוריבארןיעקבוישבהכתובאתרלכך
לשוןמגוריוזהויצחקפחדשהואויראהפחדלשון
גבורתשהואאלקיספעמיםפניעללרמוזרבים
עשואתדוחיןבזהיעקבפעמיםושנייצחקופחד
רע:פגעואיןשעןואיןכוחותיווכלואלופיוושעיר
השיבשבוההיינואברסוישבכמו•עקבוישבוזהו

והכלהקליפותהכוחותוכלעשוהקליפותאתוהסיר
:היעיבזהותבןהקדושה,תחתנכנעים

שנזכרע״דאביומגוריבארץיעקבוישביאמראן
וזהיצחקפחדמבססאבינושיעקבבזוה״ק

ונתבסםשנתיישבהיינויעקבוישבהפסוקשמרמזי״ל
אמתהיינובארץ

ע׳יד
אביומגוריתצמחמארןאתת

אמת.מדתבמדתוהואהיהאביויצחקפחדהיינו
:והבןומתתיקואותומבסס

לר׳אבאר׳שלחבזוה״קדאית•ע"דיאמראו
אוזנםליהשלחדיחוד׳רזאהואאיזהושמעון

מרזאהסשתיחודיסאמיבתלאאךאביבתאחותי
י

אמאיסודשהואביות׳כולכךמאתא.ולאדאבא
אביוכנ״ליחודיםפי׳מגורישאמרביתודוזהואסור
מרזאדאתאולאדאבאמרזאיחודיסשעשההיינו

זה:ומן



24כב דשי
ונו׳יעקבתולדותוכו׳אלהיעקבוישבירמוז

יאנכיגרהמעיהדודבאתרהפסוקונקדים

אינםהמצותכיכללמובןאינוולכאורהוכו׳בארץ
וגסובפרטםבמניינםמפורשיםרקכללסתורים
כךהואהעניןאךכארזגישהואבזהתלויהאיך
אצלושיקרבומכירשוסלואיןלעירבאכשגרד״ת
ודבקוזא״זמנשקיםהתחילובחביווגרשפגעעד

אלאומצפוניומסתוריויעלהאיןוכ׳יאיחדעצתם
י״לוזהמסתוריוופללבוכלמגלההואחבירולגר

והש״יבארץאנכיגרשאמרבתפלתודהמע״השכיוון
העול׳בזהשאיןלהשיגגרבעוה׳זג״ככביכו׳הואב":
אנכייתב׳וגסאלוקותועצםבחומריותשמלובשכ׳יז
צוותאלשוןמצותיךתמנותסתראללנדבארןגר

הצפוניםומצותיךתורתיךסתריודביקות
כדרכוותצוהמצוהכלבתוכןוחתומים

לגרכ׳יאמסתוריולגלותשלאגר,של
יעקבוישבהפסוקשמרמזי״לוגסכמותוחבירו
אביוכמובגירותעצמושהנהיגהיינואביובמגורי
ותושבגרבאברהםונן׳־צחקויגרכדכתיבבעוהיז
מולידשהי׳שזהויעקבתולדותחלההיהוע״כוכו׳
בתורהדביקותיוםבכלמוסי׳שהיההיינויוסףבזה

עליוןסתרילהביןדעתבזהלוונתוס׳ובמצות
והבן:

שאית׳ע״דבלההבניאתנערוהואיאמראן
דיןפעמיםה׳כיתפתחשפתיאדניבכוונת

כלולוכ״אהחכמהנתיבותמל״בששורשסש״ומספר
אדנישלאלפיןבה׳ונמתקש׳יךשמספרםמעשר
אדנישלאלפיןבה׳נמתקדיןפעמיםה׳היינו

נערוהואי״לוזהע״שתפתחשפתיאדניונעשה
כידבריכולתילאע״דנערבסודמתחלהשהיה
כשנמתקאסכילדברוא׳'אש״ךגימ׳ונעראנכינער
לדברשיוכלכנ״לתפתחשפתיאדניואזאלפיןבה׳
הש״ן*ר״לה׳יהלבהיינובלההבנישאמרוהוא

כנ׳לנמתקיןהחכמהנתיבותל״בשורשדיניסשהס
ג׳׳כומזהזהוהבןנערהמנערונעשהאלפיןבה׳

שהםהדיניםכשנמתקבלההע״ילרחלהולדהנעשה
אתתיאלבאשרימזהוהיאכלילל׳הל״במשורש
לייהיהידה.עלהייטממנהאבנהאוליבלתה

נוהבןהולדה

ויבא

פרישה

מייחדשהרועההצאןדוגמתהיינובצאןבהםעצמו
שוסלהםיהיהושלאואנהאנהיתפזרושלאאותם
בניאתנערוהואויפהעובבמרעהוילכומכשול
שראההיינוה׳וינערכמונער:וכו׳בלהה
לשוןנשיאביונשיהכוחותאותםולהסירולשברלנער
שהיוהקליפהכוחותוהיינוחלקיםנשניכמושכחת
לבטלםרואתהיהשבשמיםאביומיונולהשכיחרוצים

:והבןולהסירם

תמידשהיהיוסףיעקבתולדותאלהיאמראן
יוםבכלוהולךומוסי׳למדריגהממדריגההולך

ההוספההיינועשרהשבעבןיוסףומ״טצדקתו
רועהבצאןאחיואתרועההיהי״זמ׳יגלטובהיה
ולכךוריעותאחוהמלשוןומקשרומחברמייחדהיינו
ותחברמייחדשהואע״שרועהבלשוןצאןרועהנקרא
והואואנהאנהיתפזרושלאאחדמקוםאלהצאן
וניצוציישראלכלהיינואחיואתמייחדשהיהשאמר

ע"יאותםומתקןמעלההיההכלכביכולהשכינה
בזהקבלתיבצאןשעשהקדושים•חודים

נ״עמאא׳יז
בלההבניאתנערוהואיחודהואצאןכיזלל״הה וכוחותהקליפותמעליוומפרידונערגשהיהכליל
אביוממנולהשכיחרוציםשהיואביונשיהטומאה
היינואביהםאלרעתדבתסאתיוסףויבאשבשמים

דעתובלאדעתבלאעושיםהעולםשהיוהדבריםכל
דבתסאתוזהחלילהרעבחי׳והואטובלאנפש
היינואביהםאלהדבריםחותןמביאהואהיהרעה

ושמעתיכןראיתיכיוהבןלשורשןאותםשהי׳מקשר
באמת:זאתלמדריגתלבואיתןומיזללה״האא״זמן
וי׳ילוט׳כנעןבארץוכו׳יעקבוישביאמראן

אדםכשזונההידועע׳דרמזבדרךבזה
היראותכלממנובטלאזיפנימיותליראהונכנס

והנהלפניוונכנעיםבתחלהמתםיראשהיהחיצונית והייטליהיהיצחקופחדקבי״עאמרויצאבפ׳לעיל
ולכךלבןיראתולאפנימיותירחהיצחקלפחדשזכה
וזהולויכולהיהולאלפניונכנעלבןהיהממילא
שהואשבשתיםאביובמגורישנתיישביעקבוישב
בארץולכךמואבויגרכתוומגוריפנימיותיראת
היוהכלכנעןחיצוניותויראהארציותכלהיינו

שליטהשוסלהסהיהולאלפניוובטליםננגעיס
:והבןעליוכלל



דשבפרשה
אהבתו1רקשכזונשגבהלחכמהשזכהאבינויעקב

וק״ל:בו.
בנותמשולמשולאסעלינותמלוךהמלך

עלנאלממלךתדמיאתהמלטותרגומו
התרגוםשרימזי"לבנאסביר'למשלטאתשולטןאו

אלאבחלוסלאדםלותראיןאיי׳ע׳'דהיהשכוונתם
לממלךמדמיאתהמלטשאתיוהואלכומהרהורי

למימלךברעיונךומדמהמחשבשאתההיינועלנא

"סבירי׳יללמשלטסביראתהמשלטזהחלמתומזה
וק״ל:סליקובמשכבךיצרךרעיונילמפרער״ת-היא

שלהגדלכיראתהכיעירםבפתחותשב
ויחשבהוסו׳שהנאלוניתנהלאוהיא

התורהכירמזבדרךבוסי״לפניהכסתהכילזונה
י

התורהאותיותכ"בעםמצותתרי״גכיתמרנקראה
מתחלהוהנהתמרתספרהסכפוליםאותיותעם

לומרתאוהלועושההתורהתורהללמודכשמתחיל
ואףללמודחשקלושיהיהכדידרושאופשטאיזה
לשתהשלאשהיא

לשתהבאלשמהשלאמחוךעכ׳יז

ע׳'דעיניסבפתחמיילהתורההיינותמרותשבוזהו
דבריהבפתיחותבפתחוהיינולעיניסהיאתאוהכי

יבואאוליכנ״לוחשקתאוהלועושהלימודובתחלת

כשראתהאךלשתהוילמודהאמיתילתכליתמזה
עיקרזהשאיןכלללבועלתשיםואינובזהשנשאר
התור׳אזלשמהללמודאמיתיתלתורהויבואהתכלית
אוררואהואינומתנוומתכסהתמנופניהמסתרת
סיפורןרקבתורהפנימיותשאיןלוונדמההתורה
אבלהיינושלהגדלכיראתהכישמרמזוהואמעשיות
כיע״דשלהלוניתנהלאוהיאשלהגדלכיכשראתה

למשהאותירלשתהשהו׳תשהמספרשהו׳שילהיבוא
לונתנהלאלשמההמדרגתהיינולוניתנהלאוהיא
תמנועצמהמסתרתהתור׳אזהמדריג׳לזהבאולא

שאיןהתורהעלשמחשבה״טלזונהויחשבהולכך

כסתהכיתעשיותסיפורירקפנימיותשוסבה
ואינומתנופניהאורמכס:שהתורההיינופניה

ונו׳הדרךאלאליהויטבהפנימיותשוסכללרואה
הישרבדרךלילךהתורהאללנטותא*עכשמיישב

וחכמיםלצדיקיםהייטתקומהלאנשיוישאלונו׳
היתהלאואמרוהתורהבעניןב״הלמקוםהדבקים

התורהאתשחשב•מההיאששקרהיינוקדשהבזה
לזונה

בכאןישאביהםאלרעהדבתסאתיוסףאףד
ר״להמגפהלעצורבכתביםהנזכרסוד

ויכויןמותתספרבמילואושהואמה״ששםכיי
האמתאותיותמותמןנעשהויהיהאותולהמתיק
דבתסאתיוסףויבאבכאןשמרומזי׳ילוזהעי״ש
אלואותיותמביאהואהיהרעהשהיאמותמספר
שהיאהאמתאותיותשנעשההיינואביהםאל

ובזהליעקבאמתתתןכמ״שיעקבאביהםמדריגת
והבןהרחמיםלמדתמד״הדומהפךממתיקןהיה
מדתשמהפכיסדורשבכלהצדיקיםבכלהיאוכן

:אותםוממתיקיןהרחמיםלמדתהקשההדין

זקוניםבןכיבניומכליוסףאתאהבוישראל

הואחכיםבראריותרגומולוהוא
מאןהואזשאהבזוה״קשאית׳ע״דבזהי״לליה

דהצדיקבזהשרימזוי׳ילדשמעיןאודניןעלדמליל

מקבליםלוכשישאדםלבניותוסרתורההמשפיע

יכולאז:דבריולשינועומתארםשתשתוקק־ס
מחשבתוובצחותהדעתבזנותדבריולומרהצדיק

תאוותםובהחעוררתהדעתובלבולטירוףשוסבלי
ונתחדשהצדיקאתמעורריםלשמועשמשתוקק־ס

שרימזוזהוומצוחצחצחבאורתורהאורלו

שנעשהובהירותזנותלשוןהיינואיכוזכאה

מאןהתורהחכמתבאורובהירך1
אומיעלדתליל

ן
מקבליםכשישכנ״לדשמעין

גדולדברפועליםבזהתתנוולקבללשמועשי־וציס
מאירתובוודאיוברהזכהחכמתושנעשהלהצדיק

וזהעיניס
יוסףאתאהבוישראלהתרגוםשרימזי׳ייל

זךלשוןהייטבראריזוגדולתמדריגהבושראה
חכמתושהיההיינוהואחניסברנשקוכמוובהיר

וברת:זכה
מןוראיתיששמעתיע״דהתרגוםשרימזי״לעוד

מעשיותמספרשהיהזנלת״הנ״עאא״ז
הזכהבחכמתוה׳עובדהיהובהםחיצוניםודברים

הואחכיםברארישרימזי"לוזהלושהיהוהטהורה׳
'

המעלהזהווהייטכברוהוכוכמוחוץלשוןבר
בדבריםהיינוברשאפי׳לושהיתנפלאהוהמדריגת

מלביששהיתהיינוהואחכיםדבריםטריוסיניסחייט

וניון־סראהבהםה׳עובדוהיהתזנהחכמתובהם



כגוי׳שב
אשחומתלהאהיהואדבכבוד,ולבסוףלזונההיתה
כךלפרשנראהולפנננ״דננ״כבתוכהאהיהולכבוד

הולידהתמרכיילתמרדמתהקומתךזאת
שני־.

כביכולוהשכינהזרחוהשניהראשוןהואפרןבניס
שנקראת

בחינותב׳ג״כבהישוסיהראלמהפ׳ייד
וזרחבתחלתחודשבסוףהאורהשדרהיינופרץאלו

כיכמ״שאורכולווהיהאי״הלבואולעתידחודש
שוסעודיהיהולאזרחעליךה׳וכבוד7אורבא

הראשוןהואפרץוזרחפרץכמווזהוופרץתיעוש
ועודבב׳יאלבסוףיהיהוזרחמיעועהואשבתחלה

תחלתןהצדיקיםכייפרחכתמרצדיקפי׳הפסוקי״ל
היינויפרחכתמרצדיקוזהו:שלוהוסופןיסוריס
כבזיוןתחלהתמר■כמוהואהצדיקוצמיחתפריחת

וק״ל.ומלוכהבכבודוסופו
יהיהלע״לכילתמרדמתהקומתךזאתי״ל^וף

דמתהוזהוהתמהכאורהלבנהאוראי״ה
השמשלאוראורהנדמהיהיההלבנההיינולתמר
אףלתמרדמתהעברבלשוןשאמרומהתמרגימ׳
ואצלוה׳מסדבריוידברהנביאכיעדייןהיהשלא
העתידמללומרויצשדקועתידוהוהעברשוה
ויראואמןבימינובקרובאי״היהיהבוודאיכיעבר

לבנו:ויגלעינינו
וכו׳יוסףאלעיניהאתאדוניואשתות#א

וע״פעמוקיםדבריסנפענ״דבכאןיש
לאעדייןאךזללה״הזקניממורישקבלתיהקדמות

ולכותבסלדברשאוכלאידהדבריםלהלבישזכיתי
אזכהאוליבעזה״ידעהאותיה׳כשיחונןואי״ה

בקיצו׳ה׳שחננימהמעשיאכתו׳הכת׳עללהעלותו
ויפהתאריפהמסףויהיכתבלזהקודםכינתרץ
הקב״ההואיהפארתאותיותהואתאריפהמראה
תראהבחי׳שהיאכביכולהשכינההואמראהויפה

יסודבתי׳צדיקשהיהיוסףויהיוזהוואספקלריא
יפהשהואושמתיההאריפהשהואקב״ההמייחד
התפארותומביאמראה

ע׳ידחכמתכביכוללהקב׳יה

שהיאמראהויפההמוחיןשהספניותאיראדס
שמקבלתהלבנתכמוהקב״המבתי׳מאירההשכינה

פ׳אשתרתשאהאלההדבריםואחרהשמשמןאור
ר״תשהואלאשתנתהפךואח״כותשאהיהבהחלת

;תפתחשפתיאדני

׳
הואהתורהעיקר.רקפנימיותבתשאיןכלללזונה
הלימודסדרהואוכןהתורהובאורבפנימיותלדבק

שהואלשמהשלאהיינופרץשמוויקראבתחלת
העיקרשהואהשניהההולדהגעשהואח״כבראשונה

כשלומדהתורהאורזריחתהיינוזרחשמוויקראוזהו
והבן:לשמה

עיניסבפתחותשבאלמנותהבנדיותסריאמראן*
היאתמרכיהללע"דתמנתהדרךעלאשר
שלאומתוךלשמהשלאאדםילמודובתחלתהתורה
אלמנותהבגדיותסרשמרמזוהואלשמהבאלשמה
בלאלשמהפלאתחלהלומדשהיהמההיינו

שבותאלמנהבחי׳והיתההתורהלאמיתתהתקשרות
ונפתחולשמהאח״ככשלומדהיינועיניסבפתח
התורהבאורעינח

ע׳יד
נפלאותואביעהעיניגל

והואוהחכמההתורהאורלושנתגלהמתורתך
שהואתימןלשוןהיינועלדרךתיננתהאשרשמרמז
ימיםאורךע״דלשמהבחי׳והואימיןונקראדרוס

לפתחלוהיאהתורההדרךבזהונשהולךבימינה
וסודסודותיהעמקיולהשכיללהביןעיניס

והבן:תעלומיה
מרומזותשי־ףהוציאוהוכו׳לזנוניםהרההנה

:והמש״יישו־ףמיןשכתבוס״תע״דבזה

1
הידועע״דמצליחאישויהייוסףאתה׳יהי

לוכשבאד׳'מדעהודרכיךבכלמקייםאיך
כלושורשמקוראללבואלישיםמדברתענוגאיזה

מןוהיינוהתענוגיםכלנמשךשמשםהתענוגים בכלחיותונותןכולםאתהמחיההעילות'פילת
זהוכשמשיסההואהתענוגלובאומשםהדברים

ממנובסליםאזישלימהבאמונהבוומאמיןלבואל
אתהיויהישמרמזוזהוהגשמייםהתענוגיםכל

והיהעיניולנגדה׳רואההיהשתמידהיינויוסף
השרשיסכלושורשלפנימיותדברבכלעצמומדבק
שבכלהיינוהירדןאתוצלחוכמומצליחאישויהיוזהו

ומנאאותובקעהגשמייםותענוגיםהדברים
כלנמשךוממטכולםאתשמחיהופנימיותושורשו

והב;:כללהתענוגים
דמתהקומתךזאתאיתאהסדרבזה'י71£^בכ

תחלתהתמרמהפירושלתמר
איכהבבזיוןתחלהירושליםכךבכבודוסופהכבזיון



ישבפרישה
ע״דנסתמהאתיידעלאאדניהןויאמרהפסק
חוץבמספרהשותפותלהסישהאותיותשכלהידוע

כללשותפותלהסואיןנפרדיםהןמאותיות
מסתכלאניהיינואדוניהןשרימזוהואבמספרם

בפירוד׳הואמלכותהיינואדונימחמתליאירעשזה

כמווזיווגיחודלשוןידעאתיידעלאוזהוהןכמו
עלהיינואתינתייחדולאידעלאר״לאדםוידע
יהיהשלאויחודבזיווגאייחדשאניראוישהיהידי

שהואמ״הלייחדנריךשהיההיינובביתתהבפירוד
שהואיראההיינובביתבמילואוהוי״הב״השס

והשתדלזהוכשהביןהזאתהרעהובשבילימלכות
פירודשוסיהיהשלאדודהעסמלכותולייחדלתקן

בישיןוהרהוריםאוןפועליכלנתפרדוובזהכלל

והבן:יצרועלוהתגבר

ספרופתרונםלאלהיסהלאיוסףאליהםליאמר
עלהאוהיחקושיתלהביןציידלינא

גספתרוןאתרולארביםלשוןפתרוניםתיבת
להביןגסליספרולומרדיוהיהנאתיבתלהבין
ויספרכתיבהמשקיםשראצלשבתורהלשוןהשינוי

האופים■שרואכלוכו׳ליום׳חלומואתהמשקי׳שר
זהנכתבלחנםלאבוודאיבחלומיאניאף■ויאמר
ענ׳־דלפיוי״לאורשכולההקדושהבתורתינוהשינוי

מרומזהיההמשקיםשרשלשהחלוםבזוה״קאיתאכי
ישראלעלשובלארימזושה״אישראלעלשובג״כבו

שובלאולשה׳י־אשובלשה״מופתרזההביןויוסףח״ו
התורהמ״ממזההבינוולאידעונאהסשבוודאיואף

מענייניהקדושיםמסיפוריםזהמרמזתהקדושה
י"לוזהישראלעלגסמרמזיםשהיוחלומותיהם

היינורביםלשוןפתרוניםלאלהיסהלאיוסףשאמר

בנילהרבההחלוםבענייןישפתרוניםעניינישהרבה
ובפרשליגסשנוגעפתרוןצדג״כישואפשראדם

וואלףזאבמוההמנוחהקדושהרבמןששמעתי
חלוםבהשבתשאומריםמהעלקדושמפההיזללה
לומרראוישהיהוכו׳לנויהיהשובומזלשובסימן
להחולסלהישיבהואלדשעיקר-הצורךיהיהשובסימן
להמשיביןג״נשייךהחלוםשעניןז״להואואמר

בהחלוסנגיעהצדלהםישלהחולסשמטיביןשאותן
שאתרוהואאחדבחלוםפתרוניםהרבהישנמצא

ספרו

אישויהיכתיבלזהקודםכיעידהנ״לי״לעוד
רואהשהיהדברבכלכיהפירושוי״למצליח

כיפירושהירדןחתוצלחוכמובוקעלשחמצליחהיה
הואוהקליפהלפריקודםקליפהישדברבכל

וזרקומביןתסתכלוהיההפריאתומלבישרמסבב
בוקעהיינומצליחאישוזהותוטולקחהקליפהאת

עליהלההקליפ׳ישוגםשבתוכוהפריאתואכלהקליפ'
וכשהיהוליכלוךושינו׳מכליו!הפריאתששומרע״י

אותיותממשהואותשאותשאאשתזאתבמדריגה

בתי׳הואלמפרעמהופכיםשהםותאותוידועאשת

בראשיתבתיקוניםכנזכרהסדהואוכסדרןןד

למפרעשהםותשאאתיו׳מןותשאוזהוע״שבתשרי
כסדרןשהםאשתאותיותנעשהדיןעלשמורה
תדה׳ידמהפכיםצדיקיםבסודורחמיםחסדשהם

אשתר״תכיא׳במקוםכדאיתאהואלמדה״רואשת
העולמותשבכלהדיבורוזהותפתחשפתיאדני

אשתבשםהנקראתממשהשכינהההתגלותדהיינו
הדיניםהמתקתבסודכנ׳ילאשתבזהונעשהאדוניו

והמשכילהמלךאלבאההנערהובזהכמובשורשם
:כל.זהיבין

מהאתיידעלאאדוניהןוכו׳ויאמרמאן1
עמוקעמוקגדולסודבזהישוכו׳בבית

כשמלכותזצלה״הניע■אא״זמןשקבלתימתע׳׳פ
הרהורי׳וכלהרעותכלנמשךמזהיחודבלאכביכול
יראהעליוונופלבזהוכשמאמיןר״ללאדםרעים

עםיראהיחודשנעשהגורסבזהבזוכרג^יהופחד
זהנזכרוכברע״כאוןפועליכליתפרדוואזנורא

מפולנאההרבהגדולהכהןשלהקדושיםבספרים
אדוניואשתותשאהפסיקפי׳י״לוזהע״שזללה״ה

היתהשלהבישאובעינאוכו׳יוסףאלעיניהאת

חז״לשאמרוע׳ידבקרבורעיםהרהוריםמעלת
שםראהיעקבשלדיוקנואלאנכנסצרכיולעשות
בזהוהסתכלוכשראהבגמראע״שהימנהוניצול
והואבפרודאהיאשמלכותמחמתלובאשזההבין
שלאלייחדתמידהדברמועלשעליוצדיקבחי׳היה
צ״אמספרוימאן"מאןוזש״הכללפירודשוסיהיה
וימאןעלשכתובוהואואדנ׳ייהוי"היחידשהוא

יעקבנחלתבחבלומקשרמייחדשהיההיינושלשלת
שתפרשוזהוהימנהוניצולאוןפועליכליתפרדוולאי

■ז* וויןן0(>ייוי*111ו)1ו1ו
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כד וי#בפר#ה
דוהבןלרעהאותו

שתרהגפןבר״תשמרומזיי׳ללפניגפןוהגה
בעיניוחשובשהיהיוסףאתומרומסמנשא

עלגוברשהיהגבורנבוןפותרגבורגפןר״תוהיינו
כמורוחכסנבוןאיןכמ״שנבוןחלומותפותריצרו

ג'לושישמי:לפניוגפןשרואהשאמרוהיינו
אשתר״תאניאףאמרושה״אלפניואלומעלות
אותופתרולכךיוסףנאפתאתהפוטיפר

:והבןלרעה
עשהשלאשרימזי״למאומהעשיתילאפה
גית׳פה,כיצדיקבבחי׳ח"וופגםמוסשוס

ופגסמוסשוסהיינומאומהעשיתילאובזהמילה
עולםשלשאלופולרמזהואהמיותרתואל״ףח״ו
שהיאאדנותודברתששקרבדברועדהיודעהוא

ותבן;פועיפראשת

בהתלוסנגיעהצדג״כלישיששאפשרלינאספרו
בתיקוניםדאיתאע״פמהתיבתנאי״לשאמרומה
דיעקבוידועעי״שנאמספרונקודיןתלתעסהולם
ויוסףויעקבכידועחולםבחי׳שהואת״תמדתהוא
הואוחלוסזובמדריגהג״כוהיהחשביניןכחדא

אמרמעניןחלו׳יוסףשהזכירולכךכ״מאות־ו׳הולס
חלמתיאשרהזההחלוםנאשמעוכמונאתיבת
למדדיגתוהחלוםלקשרכוונתוהי׳שזהוהיינווכו'
שרוישפרכתיבואח״כזהוהבןחולםאותיותשהיא

אתמספרשהיתהיינוליוס'חלומואתהמשקים
ולאזהשהביןוהואג״כליום׳נוגעשהיההחלוס

יוסףשראההדבריםתאמתתמספרתוהתורההס
כתרולכדלונוגעשהחלוםאידתחלוםבסיפורו

שאניהיינואניבאףפתחהאופיםושרלעובאותו
ופתרהחלוםלונוגעהיהולאזולתיואיןבאףלבדי

מקץפר^רי
זכותומלמדישראלעלחומלבעצתושהואהיינו

:אייןישראלכלועלעלינויהיהוכןעליתם

.מראהיפותפרותשבעעולותתיארתןוהגר,

עולותהיאורמןוהגהוכו׳בשרובריאות
הרקותהפרותותאכלנהבשררקותפרותשבע

והנהוכו׳קרבנהאלבאוכינודעולאוכו׳והרעות
שבליםושבעוטובותתלאותעולותשבליםשבע

הדקו׳השבלי׳ותבלענהקדיםשדופותדקותצנומת
ע״פנכוןרמזבכאןישוכו׳:הטובותאתוהרעות
הנקראיםוכו׳וגבורתחסדמדותשבעשישהידוע
ובחי׳רעבחי׳אלובמדותישוהנההבניןימישבע
בהןלעלותצריךשאדםשביליםהשבעוהסטוב

השכלתוסרבזתישוסנההתורהע״פהטובבבתי׳
באות׳לעלותומחשבתועצמוממשיךאדםשלפעמי׳
ומחשבתובדעתוכךונגמרהטובבבחי׳המדות
מזההיפוךאחרתמחשבהלובאפתאוםואת״כ
הרעלצדעצמווממשיך

מאודלהשגיחצריךוע׳ייז
האחרתשמחשבתוהתדותובכלהעניניסבכלשהוא
תמנוונשכחממטלגמריהראשונההמחשבהדוחה
י״לוזהכללהיהלאכאלוהראשונהמחשבתולגמרי

בתיקוני׳דאיתאע״דהיארמןהתורהכאןשהזהירה
דא

רבווכו׳חולםופרעהימיםשנתייםמקץ711
איןימיםשנתייםהדקדוקיםבכאןי

ויחלוםלומרראויוהיהחולםופרעהגסביאורלו
וביו'׳חברחמיוה׳שחנניתהלפענ״דונראהפרעת

מוריאדונימןשקבלתיהנ״לנפלאסודבכאןישכי
עםיחודבלאח״והיאכשמלכותזללה״הזק־ני
מלכותוכשתייחדץח׳יוהרעותכלבאמזהבעלת
שפעוהשפעותהטובותכלבאמזההקב״העם

בטליםהמקטריגיסוכלושלוםוחייםופרנסת
בע״כרעומלאךסניגורנעשהוקטיגורומבוטלים

כדאיתאימיםנקראיםמדותידועוהנהאמןיענה
ששתאלאנאמרלאבשפתוכו׳ה׳עשהימיםששת

והנהוהמדותהימיםכלשכולליוםנקראותקב״ה
ויהיהפסוקשמרמזוזהוי״ל:ספירהגית׳שנה
הספירותכלסוףשהואאותוהיינושנתייםמקץ
המדותעםכשמתייחדהיינוימיםמלכותשהיא
סניגורנעשהוקטיגוררצוןעתבוודאיאזוהש״י
וברכהופרנסתברפואהלעולםהטובותכלובא כילטאממהריםטובותמיניוכלושלוםוחיים

היינוופרעהשמרמזוהואסניגורנעשהקטיגור
וזחלאותיותחולםהקטיגורשהוארעפהאותיות



מק*ן
עיישדאורייתאחיןדאתשליכוהוהיאורההילודהבן

עונותהתורהמןהיינוהיאורמןוהנהי״לוזה
פרותוזהולאורייתאאנפץשבעיןהיינופרותשבע
שכלהיינוושבעפגיםבע׳ונדרשורביםפריסשהם

ושיחדלשמההתורהודורשוכשלומדתעשרכלולאהד

כלעלוברכהשפעתמשיךאזיושכינתיהקב״ה
שבעשגישבעוזהוהעשיהפולסעדהעולמות

וביכהשפעשממשיךלעולםשביעהשמביאהיינו
וממשיךהעשיהעולםעדעולסועדהעולםמן

ותרעינהושפליםתחתוניותהמדריגותלכלשפע
לשוןג׳׳כהיינובאחווהתחברותלשון.ריעותהיינו

דלתעםאתומחברשתקשרוהיינווריעותאהוה
היאורמןוהנהדלת:הנקראתהשכינהעםהיינו

שכלהיינווכו׳מראהרעותפרותשבעעולות
מןראיהלעצמםמביאיםוהמיניםהאפיקורסים

למינותהתורהדורשיםהסוכךלשגוותסהתורה

בסילכוצדיקיםע״דבתורהמסתכליםהסוכך
שתםהיינווכו׳נודעולאקרבנהאלותבאנהוכו׳

:בתורהוידיעהתענוגלהםשהיהמהמשכתים

ועובותתלאותעולותשבליםשבעוהנהג״כוזהו
ותיבתלאורייתאאנפיןשבעיןעלכנ״לג״כמרמז

שמביאהנ״ללדרךהיינושבעמספרחסרשבלס

שבליםשבעוהנהבעולםושביעהוברכהשפע

ופושעיםע״דכנ״לג״כורעו׳היינוקדי׳דקותצנומות
מזהשבעוהואתענוגלושישנוסףועודבסיכשלו

לושיששבעמספרחסרשבלסמרמזוהוא

בתנועהתלויהואוכ״זאפוקרסותומדרושיתענוג
באמתכשלומדהלבבאמיתתהיינואחתונקודהא׳

דרושרמזפשעבתורהשישמהכלאזובלב-שלס

א'בתטעהוכשח״ובאמתאליונתגלההכלסוד
מזהרמזאח״כמוצאאזיהתורהמןעצמופורש

כלמזהונמשךח׳׳'והתורהאתכךודורשבתורה
נבוןאישפרעהיראיוסףויאמרר״להאפיקורסות

שהואובינהבחכמהעצתולקשרש־ראההיינווחכם

וחמשורחימובדחולוהתגר׳ללשדהיינוואהב׳יראה

החמשהשיכנסוחמשוהייניגימ׳ש״פארץמצריסאת

מספלשהוא•למצריםאלפץחמשה.היינואורות
עצתישיקשורוהייצושכינהגית׳שפהויהיהש״פ

פםו?זללה״העלאא״זמןששמעתיוכמובשכינה
,

,•.ואנכיי

פח&ה
הבניןימישבעהיינופרותשבעעולות,אורייתאדא

זהוע״שלמעלהלמעלהבהןלעלותצריךשאדם
לצדשימשוךשצריךורביםפריסלשוןפרותנקראים
שבהםהטובהבחי׳תמידויתרבהשבהןהטוב
היינושבליםשבעג״כוזהוובמילולאבעובדאשיורגל

שבהםהטובהבחי׳וטוביםמלאיםשביליםשבע
היינובשררקותפרותשבעעולותהיארמןוהנה
פרותג׳'כמדות.שהסהז'באותןהרעבחי׳ג״כשיש
לבתי׳ויותריותרתמידשמרגיליוורביםפריסהיינו

אתוכו׳.הרעותהפרותותאכלנהולפעמיםהרע
היינוקרבנהאלבאוכינודעולאהטובותהפרות

הרעלצדאותווממשיךאחרתמחשבהאחי׳כלושבא
שנאכלעדבוונטבעכ״כשנדבקעדבוומרגילו
טובהמחשבהלוהיהאסלגמריממטונשכח

ותבלענ׳ג״כוזהובעולםטובבחי׳ישואסלפעמים
חלוםכיוכו׳הטובותאתוהרעותהדקותהשבלים

מאודצריךוע״זאהדעניןעלומרמזהואאהד
נבוןאישבזהלהיותוצריךפקיחאבעינאלהשגיח
מחשבתושיקיוסעצמוולחבושלאסורשיראהזחכס

במחשבה־יפולולאלטובאותושמעוררהראשונה
והואהראשונהמחשבתולגמרישיכלהאחרת
פקידיםויפקדוחכםנבוןאישיראשאמר

כמאמרםהיינוהשבעשניבשבע
ה׳במשיחאפגעאסה׳עלשאמרדהמע״הח*ז״ל

מסופקהיהדודכיהואוהעניןע״כליצרושנשבע
הבאע״דבנפשולהצילווניתןרודףנקראשאולאס

ה'משיחעכ״זכיבולפגעשלאואסוכו׳להורגך
המחשבהלוכשבאע״כתיכףבולפגעואסורהוא

בואפגעאסה׳חינשבעבולפגעשלאהלזוטובה
אףאחרתלמחשבהזוממחשבהלשנותיוכלשלאכדי

מןהרמזוהואכנ״להתורהבדיןנראהג״כשהוא
בשררעותפרותשבעעולותאורייתאדאהיאור
להבחיןוצריךהתורהע׳׳פג״כהרעהבחי׳היינו

והואבזהעצמוולחבושולאסורהטובצדאיזהבזת
במחשבתוויזכורשיסתכלע״דפקידיםויפקדשמרמז
יפולשלאכדיכנ״לבשבועההיינובשבעהטובה

זה:והבןהטובהממחשבתו
וכו׳פרותשבעעולותהיאורמןי״הנהיאמראן

כלאורייתאדאבתיקוניםדאיתאהללע״ד



כהמק־ן
כללסיוזדשי"ואיןכאחיטלסונתאחדוככללו
הדיניםמ*וכתהקיאוןפועליכליתפרדוושס

הינדב:והבן
י״ל•פרעהאלויבאשמלותיוויחלףלגלח

צוהיההיהשיוסףבכ״מדהנהרמזבדרך
הסוהרבביתיואח״כהמצריבביתתתלהממשלהבחי'

לממשלהאותןממשלותדומהואינומצריםבכלואח״כ
בכלומושללפרעהאבשהיהפרעהאצללושהיהוו

הואשמלותיוהפסוקשרימזי״לוזהמצריםארץ
ויחל'וזש״הוממשלהמושללשוןמשלותיואותיות
לוהיהשכעתממשלותיוחילףשהש״ישמלותיו
וק״ל:מקוד׳לושהיהמממשלותרתקאחרתממשלה
תנרתשלאוט׳וחכםנבוןאישפרעהיראועתה

יזההמפרשיםתמהובכאןברעבהארץ
פתחןלהגידרקצריךהיהלאהואמצהליתןלו

וי׳יילמאתושאלושזההחלום
ראהזהגסכילפעצ״ד

שיראהוהיינושבעגימ׳חסרשבלסכיהחלוםבענין
החלוםהשנותכיולהמתיקוברעבהשבעלהכניס

השניהחלוםהואהעיקראבלהדברגטןכירקהיה
תלוישעליואמדולכךשבעמרעבשיעשהבשבלים

והואברעבהארץתכרתשלאפעולותלפעולזה
זאתכלאתאותךאלהיסהודיעאחריפרעהשאמר
איןוחכםנבוןלהיותשצריךזהשהבנתהיינוזאתכל

והבן:כמוךוהכסנבון
י״להרעבשניבשבעלארץלפקחןהאוכלורדף,

טהאוכלתיבתשתפסבזהשרימזבזה
איןכשח״והואלעולםבאשרעבמהלפענ׳׳דנראה
שלהשגחתושיסתלקיז׳ונמשךמזהלעילאיהוד

יתדכשישולהיפךלעולםנשפעשפעואיןהקב׳ה
וזןלעולםושובעוברכהשפענשפעממנולעילא
אסורולכךכיניםביציועדראמיםמקרניומפרנס
מטעאלסתוםצריךהצדיקכירעבוןבשנילכמש
האריבכתביכידועדלעילאמבועאכשנסתםדיליה

הוי״האלשמייחדהצדיקהואע׳יוהיתדז״לעי״ש
צכלומפרנסזןשהש״יגורסובזהזןמספרשהוא

מביאהבזזהיתדמייחד׳אינווכשהצדיקהברואים

וע״כרעבשנישיהיוהביןיוס׳והנהלעולםרעב
שלאיראוהיה׳'ההויאלשלזהיתדיהיהלאשאז

נשפעשפעשוסיהיהלאכיברעבהארןתכרת
בשני

פרשה
טעלהגסאעלךואנכימצרימהעמךארדואנכי
וראטארצהמוצבסולםהואהשכינהשהואאנכי
לבוריורדאחדמשלבזוה״קוכדאיתאהשמימהמגיע
ולעלותלחזורשיוכלכדיכולםלעצמוליקחצריך
ואנכימצרימהעמךארדהשטנהשהואאנכיוזהו

היינועלהגסלעלותתוכלהשכינהע״יהיינואעלך
וכמהכתהשתעלהמהנגדעפלעלייתךשיהיה
בשבעמצריםארןאתוחמשוזהוהעתקיםנשמות

תכניסושבעשפעלהמשיךכשתרצההיינוהשבעשני
ויקשו־כביכולהשטנהשסשיהיהלמצריםאלפיןהה׳

עצמווידבקשיעוררהיינולקמציסוזהובהעצת
הנ׳יילבחי׳בשני

קמציםב׳וזהווגבורהחסדשהס
מלשוןגבורהעלמורהג״כוקמץחסדהואקמץכי

זההיהגדולהומלאכהגדולהגבורהכיהכהןוקמץ
וראשוארצהמוצבסולסיהיהובזהז׳'לכמאמרם

והבן:הממיתהמגיע
וכו׳א׳בקנהעולותשבליםשבעוהנהיאמראן

ידועכיבשורשןהדיניןהמתקתסודבכאןיש
מתעדןדיניןמינהכימבינההואהדיניםכלשורש

שסהבינהעולםשהואלשורשןהדיניםיכשתעליס
ידועכיהדברלהסבירוישהדיניסכלנמחקו

ל׳י׳נןישזהונגדמלאכות1ל"נבסודהסשהדינים

קודםכיצימצוסהואמלאכהכלכיוהיינוקללות
עניניסבכתהמתפשעתמחשבתוהמלאכהשעושה

כולומחשבתומצמצםאזימלאכהדברכלוכשעושה
הואוהסודמשלדרךוזהוהדבראותובתוך
צמצוסלבחי׳כשנוכלדיניסנמשךשמזה

הדיניםוכשמעליסכידועחןהואצמצוםכלכי
פירודאיןושסהמחשבהלעולסהייטהבינהלעולס

ואיןספירותהז'כלונתאחדונכללו׳שסטכלל
הכלרקוכו*וגבורהחסדלהיותכללפיחדבהס
שהואהצמצוםמןשיצאמחתתבאחדונתאחדונכללו
עונסשהואהבינהנעולסובאהפירודעולם

כלקונמת0סוףולכךשאיןהואוהמחשבההתחשבה
שבניםשבעוהנהבפסוקמרומזשזהוי׳להדינים
צריךשאדםהבניןימירשהסשביניסשבעהיינו

לעלות
_

היינובקנהעליהלהסישעולותבהן
בינהקנהחכמהקנהשהואלקנהאותםכשמעלים

ששםמפניאר,דעליהזהייטלססישאוהמוחיןשכס יג



מקץפרשה
מתוןה׳אלומתפללחלילהוציהצעראיזהלאדםיש

העי:בדרךשלאנסלועושהוה׳להרוויחוצרה
ז־וכשרואההגדילחסדוע״ימצרותיולוומרוויח
לובאומאתוית׳השגחתושזהוהגשתיהעיןבחוש

בכייליןבערבואסתרדתרדכימעשהכמוהרוותה

ז:מאמיןבוודאיצולביואתצולבלמחררנהולבוקר
עליופניואורשהאירהואשהקב״השלימהבאתונה

בצרהתכשהיה־היפךחייסמלךפניובאור
הדיניסכלשורששהואאלקיספניממששהיה

ומרדתנסלווכשעושהר״לתס״אהסהד־ניסוכל
אתבסמות'שהואאלפניממשהואמצרותיולוומאיר
וכשרואהועברוחלפוההקעריגיסוכלהדיניםדכל
שמתוךבעיןגשתיהרואהיראהכאשרומביןממשזאת
בהשגחתוהואוהכלורוחהפדותלוהמציאה׳צרה
ואת״גאלק־םבסודהיהשבתחלהממשרואההואאז

והרחמיםהחסדפניהארתשהואאלפניבסודנעשה
אותוומזכיריתברךלאלוהודיהשבחונותןוהחיים
אלפניאורעליושהאירב״ההש״ילושעשההעובה

שםקוראשהיההיינוהמקוםשםויקראשאתרוהוא
שהאירכנ״לפניאלטובתווהזכירב״ההמקוםשל
ראיאי'כיוהרחמיםהחסדשהואאלפניאורמליו

זהדברהיהלאהדיניםכלושורשדיןהואאלקיס

הס״סק־ערוגממששהיהוודאיפשוע
פניסאלר׳ייל

ע״יהגדולבחסדוהש״יהיינונפשיותנצלפנים
באאח׳־זולפעמיםנפשיאתהצילפניםהארת
באלפעמיםאוהמבעדרךזהשהיהמחשבותלאדם
וכשמידנסלועשהשהש״ימיהח״והתפארותלידי

הואאזיזהזהת׳מעליוודוחהבזהומרגישתסתכל
גדולהלאתונהוזוכהמבראשונהיותרגחללאורבא

מחשבוכשהואלמדריג׳ממדריגהוהולךבאמונ׳הזאת
שנפנהאלפנוהייטפנואלנקראהנ״ל(רהבבהבמת
פנואלאתעברכאשרויהישאמרוהואממחשבתואל

שהואזרתהמחשבתודוחהמעליועברשכברהיינו
ירינועלצולעוהואהשמשלוויזרחאזמעליופנואל
הואהנ״לולדברינומצלעותולרפאותוהז״לודרשו
היינוהשמשלוויזרחגדולתיותריג:לתהשבא
ותגןשתשכת״ששמשהנקראהקב״הלוזורחשהיה
ובטחונואמונתוומתחזקצרהמכללהצילואלתיסה׳
אדרבהרקאמונהחסרוןשהואמצלעתוונרפאבה׳

מתחזק

לתקןוראההשתדלולכךושלוםחםהרעל■בשני
יהיהפניםכלשעלכדישבעבשניזהץץי•בזה

שיהיהאףהרעבבשנימענןשפע*יפ״נ

שרימזוהואלגמרייהיהלאח״והשפע.*תלקותר
שהואזןתספראוכלהאוכלוהיהלשונו■בנעימות

בשבעלארץלפקחןיהיההואהנ״לשמותשני•יחוד
עכ׳ייפויהיהברעבהארץתכרתשלאהרעבשני

בדוחקלהתפרנסעכ״פהעולםויוכלולחסבמצרים
וק׳ייל:

ישכילפקדוןהאוכלוהיהרמזבדרךיאמראן

ח׳׳ונופלוכשאדםכידועוקטנותגדלות
וכלשלוהתורהגסאזיקטנותלבתי׳ממדריגתו
שניםשבעשמרמזי״לויהעמונופליםשלוהמדות
הטובותשניםשבעהרעותשניםושבעחטובות
משנתלשוןהיינושניהבגדלותשלומדהתורההיינו

שניםישבעלתורתפניםע׳כיהואושבע•ולימוד

התורהולומדמתדריגתוכשנופלהיינוהרעות
ע׳יזולהשגיחמאודליזהרצריךזוע׳בקטנות

כשהוא
בה'מאודעצתושידבקגדלותבבחי'בתדריגתו

שאףכדיהגדלותבימימאודבלבוהאמונהויחזיק
ולאוזהווכלמכל•פוללאוממדריגתוח׳כשיפול

והבן:ברעבהארץתכרת ותנהלואשרהמשנהבמרכבתאותווירכב
בזהוי״למיותרנראהלואשרתיבת

ר״תזקנםצוהואזקוניםבןכיפירשהבעה״טדהנה
מדבריווהנהעי׳שוכו׳מועדנשיםקדשים■זרעים
נראהקדשוברוחעליוהופיעאשראלקיסדברי '

שנעשהוזכהמשנהמןנשמתושורשהיהשמסתמא
זכהבגשמיותגסשאתרוהואמשנהלבתי'■מרכבה
לואשרלומרשדייקוהואהמשנהבמרכבת.לרכוב
מרכבהשהיהנשמתוושורשמדריגתושהיה•היינו

והמש״י:כנ״ללמשנה דמטתריןותרגומופענחצפנתשמואתויקרא
לוגלייןי

י׳ייל
כתיבוישלחבפרשהדהנהבזה

אלהיסראיתיכיפניאלהמקוםשםויקראיעקבאצל
לוויזרחכתיבואח״כנפשיותנצלפניםאלפניס
לשוןהשינוילהביןצריךפגואלאתעברכאשר.השמש
ביו׳ידפניאלכתיבבתחלה

יובוא׳פנואלכתיבואח׳'כ
לפעמיםכיהתורהכאןתרמוזרתזבדרךבזהזי״ל



כו מקץפרשה
שסותרלכאורהנראהוהנהמיס:אגסהצורההופכי
כיהיסמנוסתעלאחרעעסשכותבהמדרשדברי
החוצהויצאוינסבושכתוביוסףשלארונוראה

הפירושהואוכךהסאחדעניןששניהםבזהואמרתי
ההופכייעקבאלוהמלפני.יראכיוינםראההיס

לצורמצריםמאותיותשהיפוךהיינומיםאגסהצור
ובצדקתולמצריםכשבאיוסףע״יהיהוהכלמיס

בזוהרכידועמיסלצורמצריםהיפ׳הפעילושליחותו
קודסלמצריםיוסףירדשלכךאחריםובספרים
נמצאע״שלהשכינהמרכבההואשיהיהכדילישראל

שלארונוראהבמדרששאמרמהעםאחדעניןהוא
היפךזהובצדקתוהחוצהויצאוינםבושכתוביוסף

בפסוקשמרומזי״לוזהמיסצורלאותיותמצרים
שבירהלשוןהיינובמצריסשברישכייעקבוירא

שנתהפ׳ימצריםבאותיותבמצריםשבירהשיששראה

זנותאותוע״יזההיהמיוע״יקדושאחרלצירוף
והואהבריתשמירתשהואהחוצהויצאוינםשל

:והבןבמצריםמהתקוהלושישוהביןמזהבחי׳צדיק
הקטןאחיכםבבואכ״אמזהתצאואםפרעהחי

:■הנה
נשבעהיהלשקרנשבעכשהיהופירש״י

באמתזהשנשבעלפענ׳־דלומרואפשרפרעהבחיי
ל*משתחוויםכוכביםעשרואחדהיהחלומוהנהכי

שביןלושישתחוואחייעשראחדעלמורהשהוא

אחיםעשרהרקהיהלאעדייןוכאןי״ביהיוכולם
לומשתחווים

אתםשאיןהיינומזהתצאואסוזש׳יה
שהואזהמספרשיהיהזהתיבתיוצאים

כולםביןי׳יב
הקנוןאחיכםבבואכ״אלוישתחוועשרשאחד
כוכבי׳משתחוויסעשרואחדלגמרייקויםשאזאתכם
והבן:והואהמשתחוויםהיינוי״בביחדשיהיולי

אניהאלקיסאתונו׳תשמראלאותםןיאר{ןה
העניןהבנתדלפיבזהלהעירוישיראי
אנשיםימותושלאיראאניאלקיסאתשאתריובןמה

מובןשהוארקמהספרחסרכולווזהברעבבבתיהם
לאופהוכו׳קחובתיכםרעבוןשברשאחריומפסוק
גסאלקיסיראשהואעליושיאמרעניןשוסנכתב

לומרראויהיההעניןלפיגדולדקדוקבכאןיש
רעבוןשברוחיועשוזאתולכךיראאניתחלה,אלקיס

הלשוןפהנשתנהלחנםלאובוודאיקחובתיכם
כדרממהדברתרמוזוע״כהקדושהשבתורההקדוש

■יייבכתה

מתשפנידאהאשדארדלעולמיםבאמונתומתחזק
באמונתווצדיקונתבסמוהדיניםכלשנמתקואל
פענחצפנתשרימזי״לוזהעולמיםלעולמייחיה

פנואלבסודהסתרהבתחלהשהיהמההיינודמשמרין
אלפניאורהתגלותלואח״כנעשהגלייןליה

:והבןהגדולחסדוה׳עליושהאיר
בזהי״ל:וכו׳בהםאשרכלאתיוסףויפתח

מהתקריאלמאמרםע״דרמזבדרך
וכבריוםברכאןשצריךלברךבכלמאהוהיינומאהאלא
בסודהואהברכותכלומקורשורשכילעילזכרנו
וכלהברכותהמקורונמשךנפתחשמשםברכאןמאה

ויפתחבזהשרימזי״לוזהמשםנמשכיםהברכות
שהואכלהיינובמהאותיות"בהםאשרכלאתיוסף
אותושפתחהואברכאן־וסףבמאהשהואבמהנכלל
:והבןהעולםכלניזוןהואשע״יהברכותכלמקור

בזהישבהםxאכלאתיוסףויפתחיאמראן
ובר״חברחמיוה׳חננילפענ״דאשרעמוקענין

קדישאדבריתרזאהואאלף"קבזוהאיתאדמה

בלאנחנואחדאישבניכולנואתרומתחלהולכך
צדיקבתי׳שהיהעתהסיוסףכולליםהיושלאאלף

אנחנועבדיךאחי׳שני׳עשרשאמרוואח״כאלףשהוא
שהואעתהסיוסףגסכולליםכשהיובאלףכתיב
שהואיוס׳ויפתחברמזי״לוזהיעוי״ש׳לאלףרזא

שהכניסר״לבתההיינובהםאשרכלאתרזא׳דאלף

שבעמרעבעשהובזהמאהונמצאתהבתוךהאלף
שבעמספרנעשהרעבלתיבתתאהכשהוסי׳כי

מאוד:מאודהואעמוקדברכייביןוהמשכיל
ופירש׳׳יוכו׳במצריםשברישכייעקבוירא

לויששעדייןקודששלבאספקלריאראה
שזהלהודיעממשנבואההיתהולאבמצריםשגר
והנהע״כיוסףהיא

לפרש׳יי
לשוןשברפירושזה

בפירושא־תאוכןאלהיוה׳עלשברוכמותקות

שלשבר_נקודהשי״ןבכהןשכתובואע״פבמדרש
כפיבשמאלנקודכאלולידרשנתנההתורהבימין

ולפע״דנקודותבלאניתנהשהתורהלעילשביארט
שלהשי״ןנקודשת״שהנאאחדעניןששניהםי״ל

במצריםתקוהלושיששראהזהמורהג״כבימיןשבר

כיהיםלךתהפסוקעלכברשאמרתיתהע״ש
יעקבאלוהמלפניארןחוליאדוןמלפניוכו׳.תטס



מיז!
ירא׳משוסתיראואלבאומרוהאישלהסשרימזוהוא

צדקתםלגודלאביכסואלקיאלקיכסכיזהחיצונית
הש״יזחסדמתנהשהואהיינומטמוןלכסנתן

היראהלאמיתתלבואכדיזויראתעליכסשנתעורר

לתתאמעילאבהתלבשותזוהיראהבתוךהשמונה
:יביןוהמשכיל

ראהמהבזהי״לבנימיןבאמתחתהגטעוימצא
באמתחתוהגבועדווקאלהשיסיום׳

נדיהצדיקבמחשבתזהשלחב״ההש״יביבזתוי״ל
יסודצדיקשמנחפעולתסמעיןעונשיםשיהיה

פסיסודמספרשהואפתמספרגביעותיבתפולס
הלשוןובריתפהמסבו־שהואגסוהתיבההאותיות
זזהכידועמזהנמשךוזההמעורבריתעדמנוון

יסודשנתגלההיינוונו׳הגבועוימצאהפסוקשמרמז
ערלהכריתותהואשזהע״הצ״אמספרהגביעולכך

•יביןוהמשכילואדנ״יהזי״השיתגלה

אשרר^שינחשנחשכיעשיתםאשהרעותם
שובשצאלהסשימזבזהי״לכמוני

דאיתאע״דוב׳ינחשנחשכיאותובמנידתסעשו

מאןברקיעשמכריזיןשמעדחדובתיקוניםבזות״ק
בצלותאליהקשילובמאיוכו׳ליהיהביןלחויאדקשיל
ונו׳בישאלהויאליהוקשילעיברלכלחץזרקדצדיק
במכירתיעשיתםאשרהרעזתסוהיינועיי״ש

צדיקשהואכמוניאשראישינחשנחשכילמצרים
והבןבישאחויאלקשילבצלותיהחיציסלזרוקצריך

:שרףנחשחיציםיזרוקינח״שר״תוזהו

כמוניאשאישינחשנחשוכו׳הזההמעשהמך|
מלשוןשינהלמהאחדבזהלהעירוישוכו'

יפלאב׳בומלתאמרלאוהואטינחששאמרשלוחו

כלשבוודאיכתוהוקדושפההצדיקיוס'עלמאוד
כאלהדבריםעצמועלידבררושםעושיםדבריו
באומחדקליפהסשראדניחושבסשראעצתווימשיך
ברחמיובזהה'חנניוהנהבגודבריםובוודאיינחש

עליחשובולבטצחותידברשפיוזאתלתרץובר״ח
מתרגםאלקיסרוחאשרבפסוקהנהכיעניןאחר

פענחצפנתשנקראידועוגסבלבונבואהרוחארי
יגידשמופירשבעה״טוגסגלייןליהדמשתריןע״ש
וכו׳שדהצדיקוהייטמשהיוומעלותיובחינותיועל
שלהנ!הורלשןברמזי״לוזהע״שוכו׳חכםנביא

יוקף

פרשה
עשהבשבילהידועע״פזהויובןמקומותבכמה
שטיפרדאשתבמעשההצדיקמיוס׳דאזדריקוטיפין
וטעמוהאסוריםבביתשניםעששיהיהעליונגזר
זהלחטאזהעונשושייךתלויהאיךזהדברשל

מהזע״פוהשכלהתורהע״פליידועזהדווקא
דאית׳שעשהידועג״כוזהמקומוואיןכאןששמעתי

חטאלתקןובאושבטיםהיודגלגולהיומלכותהרוגי
היהיוס׳במכירתהפגםעיקרוהנהיוס׳מכירת
פגםעניןוהואמצריםבעתתצדיקבחי׳שהעלו

טיפיןעשלוצרמוהסוגסהצדיקיוס׳בברי״קבחי׳
נביאהיההצדיקיוס׳והנההנ״למצדיקדאזדריקו
רוחאריבואלקיסרוחפסוקעלבתרגוםכמבואר
סושועדהעולםמסוףמביטשהואי״לולכךנבואה
מהםנקםינקוםה׳נקמותשאלממנונעלםולא
שזאתל,זיולכךמלכותהרוגיבעשהמכירתועל

בזהאוליכיתששאלאותםשאסףכוונתוהיתה
הלזהעונשכיטשפגמוההואהפגםיתוקןהעונש
דבריובטעםלהםשימזכנ״לוהואההואלפגםשייך

למשמראותםשאס׳עלעצמולהתנצלהקדושים
וחץהעונשזהעליכםוקבלועשוזאתלהםואמר
בעשרהתפלוולאתחיועי״זאוליכילטובתכםוהיינו
מדתמפניהיינויראאניאלקיסאתכימלכותהרוגי
הפסוקשזהכידועה׳נקמותאלר״תאנישלהדין

לכשזאתעשיתיולכךמלכותהרוגיעשרהעלהכוונה
והמש״י:ההואיתוקןהפגסהעונשבזהאולי וכו׳.יוס'■ביתההובאוכאשרהאנשיםויראו

וידברוהביתעלאשהאישאלויגשו
עלופלאהפלאיפלאבכאןהנההביתפתחאליו
במדרשועייןביאורשםלושאיןהביתפתחתיבת
כיוברו״חברחמיובזהה'שחננימהענ״דלפיך״ל
חיצוניתהיראהכלנ׳־עכיאא״זזללה״הבשםידוע

ליראתהרוממתשיבואלעוררוכדיהבאיס^אדסהוא
לשהקדושבספרוארכמבועיקריותפנימיותיראת
מןהואהתלבשתהיראותשכלבאריכותהגדולהכהן
האנשי׳וייראוכתיבבתחלהוהנהעיי״שעילאהיראה
שמרמזי״לוזהחיצוניתיראתלהםשהיההיינווכו׳

יראההואביתהייטהביתפתחאליווידברוהפסוק
שהו׳חיצוניתיראת׳מעניןהסשיברוושאאמתית
כנ״לעיקריתיראתשהואלביתבאיםתזשעלפתח



בז מק״ן
שתןכהריהתחתבכלהקב״האלכתשכיסואח״כ
הבינהאלמדיי,נאאלפעמיםב׳ונמשכיםודבש־

וזהוחייםמלךפניאורהקב״הפנילהארתומשם
שהיאייא״יישובמילויס״גמספרחנההמוחנוכה
אותיותיוד'פספשוכיההוי״ההיינווכו׳אלמסס־

הבינהאורמהםשניאלמספרהואפצמהוהתיבה
מא׳יסהשנינהאלנהיריןומשםכנ׳׳להקב״הואור

שחותג׳יחודונפשההתחתוניםבעולמו׳תכליתלאין
שמספרםאדניהוי"האלקיס"ההויאהי״ההוייי׳האלו
בכלהשכינהניצוציכלאלנמשךאתתיחודונפשהכר

:והתש״יגדוללאורמאפילהותתנהריןהפולמות

אית׳בכתביכידחנוכהבפניינאה׳שחננימהד1^
ויש:פ״שההודתיקןשמתתיהוז"להאר״י

החיצוניתשמפרידהואתיקוןפניןידועכיזהלהבין
סהרהלקבלאותוומכשירבחי׳מאותווהקליפות
כשהש״יבאדםהואוכןלשורשוהדברותפלהוקדושה

מתנוצצתנשמתואזיהקליפותממנומסירב״ה
לשורשוזפולהקדוש׳וסהרהלקבלומוכשרתומתנהרת

יפגיןיחפוהנהוביי׳שב״ההקב״הבמדותהואוכן

בנבואהתספרהואויו'והודמנצחנמשךנבואה
ביתי׳שולפותהוהיאלוהשלוקליפותהחיצוניותוהוא
תןהרפהחלקשהואיו׳י,ליפווכשנופלההם

שמרמזוזהו:יההודתיקןבזהנ״והשהיאהנבואה
ר״לנבואהב׳היינובנבואהמספרשהואיו׳מספר
קליפו'היהזהלפותתהודשהואמנבואההשניהחלק
ניתקןממילאיו׳קליפ׳והשפילוהפילוכשגבריו׳

ייוהמשלהאריךלישהיהבמקוםקצרתיכיוהבןההוד

והואק״גמספרחנהכיחטכהבתיבתמזהרמזויש
קי״בוהואמספרהואו״וכ"ףמנאוכו׳נביאמספר

ב״כמספראלקיסוהוי״האדל׳יאהי״המספרהוי״ה
אלושמותג׳בונכללהוי״השהואכ״והריקי״ב

אלקיסהוי״היאדנ״יהוי׳ייהאהי״ההוי״היחודונפשה
:והתש״יחנוכהנרוכוונתברכותג׳כוונתוזהו תגבורתשלהנספג־ןבסיפורביוספיןאיתא

שהנסהרשפהיו׳מלכותפלחשמונאים
היהואיתאשסשלכך:מכב״ייהודהפ״יהיהג״כ

מלחמותכשהי״נוהסשתמידשםפלמכלייקוריןאותו
מכב״ישהואד׳תה׳באליםמי.כמוכהאומרהיה
כמוכהמיבתורהפסוקהואזה׳והנהפי׳'שוכו׳

וקו'וי״ללפע״דבקודשנאדרכמוכהמיה׳באלים
שלכך

פרעה
כלוםבמעשיהםהועילושלאלהםשרימזיוס׳הצדיק

כיידפתסכיהופילעשית׳ללאאשרהמעשהמהוזהו
כרפהכמ״ששומעחלומותנסתרותיודער״תינחש

רשומיםבחי׳אלווכלהבנהלשוןושומעחלוםתשמע

נעלםלאובוודאיכדאית׳בבפ״השפענחצפנתבשמו
דמפמריןכלכיהבלהתעש׳שלזהואיךפשיתסזהמכס
היינובוינחששאמרשלוחומלשוןשינהגלייןולכךליה
רמיזותי׳בנועםרמזההתוה״קוכאןעצמוגביע

כתבולאיוס׳הצדיקבדברתשינהוגסב:׳'מכדרכה
והבן:כנ״לאחרעניןעלשגתכוןלהורותבותיבת

כרוז׳ותיקוניםזוה״קע׳׳דוכו׳ינחשנחשירמוז^!ך
צדיקדאוכו׳לחוויאיזציסדזריקמאןאיהוכריז

הצדיקיוסףשרימזי״לוזהזולתוולאוכו׳דזריקאיהו
פשותיכולוזהושפןנח״שחיציסיזרוקינחשר״תנחש

והבן:צדיקבחי׳שהואכמוניאשראישרק
שרימזובזהי״לפוןעבדיךוכו׳אתמצאהאלהי□

והיינוע״ההגביעמספרהאלהיסכי
'לא

הדיןמדתאלקיסשהוארקהגביעגנבנו,את
:וק״ליוסףגניבתעבורמדהכנגדמדה ויר״וזברתתיוה׳חנטאש־חנוכהעניןלהבין

הוצכי׳הנחצי'כלע״דוהואנמרץבקיצור1
קדומי׳נחלפליוןנקר׳כתרכימלאאיננווהיםהיסאל

פדניסנחלנקראיםוא״ואהספירותלכלקודםשהוא
ודבששמןנהרינקראים"ההקבשלהמדותכלוהשאר והיםיסהנקראב"ההשכינהאלהכלנמשכים'והס
ויותריותרלשאוברוצההואתמידכימלאאינט

המשט׳מא׳יס
דיקנאתיקוניעניןייגהואוחנוכהב״ה 'וכך

נמשךבתחלההסדרהוא
דיקנאתיקונימהי׳ייג

ד׳תלאלפיםחסדנוצרלכן■קדומי׳נחלהנקראהנחל
ע"השאמררשבייכמוחייסתלךפניאורושסגחל

תדיראמהריןתפוחיןתריןהשביעיבתיקוןגאידרא
לז׳יאחיזויומחזוי

פי׳שעלתץנהיריןכלנהידןאינוןוכד
לכןישחייםמלךפניאורשהואתיקוןואהתהואושס

ויציבשבאמתאמתח׳פעמיסנגדחנוכהימיספמונה
במילואםשהםאהי״ההוי׳יהלא׳-ואושסנמשךואח׳כ
תבכיכיחטב'בנרהרגילבגמר'הרמזוזהורגלג־מ'
הזהבלשונםונעימותבצחותתפסוובאןהזהיר•אמרו

רגלבחי׳הסשבתוגרחנונהנרסודכיהרגינתיבת׳
לתתאתעילאובסטכהלעי-לאמתתאיבפבת־הוא יד



מקץ
ה׳באליםכמוכהמיהזההפסוקתמידצועקשהית
שהואבדברג״כהנסוהיהבקודשנאדרכמוכתמי

והב״ן:כללקודשבחי'

רגע
>׳גחוהיהחדביתלמלכישורששהיהיהודהאליו

ה'ש־רצהמילכלגדולהנפסקובושמיסמלכות
והגדולההאדנותהיינואדוניביוזהוולהמליכולגדלו
ולקבחי׳מלכותלךשאנינפסקוממניתלויהואשלךבי
כענדעמישתדברהיהמהראויהיינועבדךנאידבר
וליתןממשלתואתמעליולהסירבידואשראדוניואל

עמי■שתדברהואמהראויהיינונאידברוזהולאחר

לושאמרוהואליעבדעצמךשתכנהעבדךבלשון

שאניבזהתכעוסשאלהיינובעבדךאפךיחרואל

כמוךכיגנותךמפנילאלעבדעצמךשתכנהלךאומר
עצמוכמלךבעיניאתהחשובבאמתכיהיינוכפרעה
והבן:מלכותוביתלוי״כגעצמוהמלךאך
פיכיבנימיןאחיועינירואותעיניכםלועה

עיניהםחלקלמהלהביןצריךאליכםהמדבר

צודקשאינולהביןצריךגסלבדבנימיןועינילבד
אזנכםכילומרראויוהיההדיטרעלראיהלומר

המילהלהםשהראהזהתירץורש׳ייוכו׳שומעים

נירואותעיניכםמשמעבפסוקכיביאורצריךומ׳'מ
שקאימשמעהקודשלשוןצחותלפיאליכםמדברפי

ברחמיוה׳חנניאשרלפענ״דוי״להדיבורעלהראיה

שסדגםהקולותאתרואיםהעםע״דוכלבזהוברו״ח
ראויוהיההקולעלראיהלומריוצדקאיךלתמוהיש

צדיקישאצלהואוהאמתהקולותאתשומעיםלומר
ובהיחתגופןהזדככותמחתתישראלאמונישלומי
בעיןממשרואיםשהיוראיהלשוןלומריצדקנשמתן

נעשהשהיהמהוכלודיבורדיטרכלשלהקולותשכלם
שכלםבעיןהשיגורוחניותםדקותלגודלהדיטרבכת
עיניכםוהנהי״לוזהורוחנייםדבריםהראיהבכח

היוובניויעקבידועכיבנימיןאחיועינירואות

יוסףבמקוםבנימיןהיהההואולעתשלימהמרכבה
עיניכםענייניםלשניולחלקלומרשדקדקוהואהצדיק
ובדרגאבמקומילע״עשהואבנימיןאחיועיניחאות
שאתםהיינוהקודשבלטןאליכםהמדברפיכידילי

ולפניפיעדייןהגחתיולאקולהשלישהלשיןמאים

פרישה

כיימיםשמונהשדלקבשמיגיכהנםעדןשלפרידה
וקודשקודשמשחתשמןכמ״שחכמהבחי׳הואשמן
מלחמהתגבורתמעיןהנסוהיהכידועחנתההוא

פרעה
בדרךבזהי״לאדוני:ביויאמריהודהאליוןי|^£

ע'נ;וברו״חברחמיוה׳שתננימהרמז
הקדושי'בספרי׳והובאלה"?זלניעאא״זמןעתיששמ
בשורשוידבקאדםשלהתאוותכלמפולנא׳־כיהרבשל

חסדשהואלשורשוידבקהמשגלתאוותלוכשבאד"מ1
שהואלשורשוידבקוהתפארתגדלותלוכ;באוכן

י׳לוזהאוןפועליכליתפרדוואזוכו׳ת״תמדת
ונקרבכשנגשהיינויהודהאליוויגשבפסוקשמרמז
לבחי׳ובאא״עשמשבחושבחהודיהבחי׳ר־״׳ואליו

לשוןכפירש״יבישיחשבמחשבהלשוןויאמראזגדלות
תמנומבקשתהשכינהשכביכולהיינואדוניבקשה

שלת״תשיתק;מדת
לגדלו׳שנפלובזהוב״שב״ההש׳יי

ומז׳שנפלתת׳מדתולהעלו׳לתקןשיזכורנומרמזים
יהיהואזשנפלוהמדותמןשהואה׳יראתבלבויבער
והבן:כנ״לאוןשעליכלויתפרדואנו,עםיראהיהוד

נאידבראדוניביויאמריהודהי׳ילויגשאלץעוד
בעבדךאפךיחדואלאדוניבאזנידברעבדך

׳ידעככרעהכמוךט
כלכיזללה״הנ״עאא״זשאמר

שמיסבמנכותכאדםלונפסקוהגדולההמלטת
רישאפי'משלהבכלומלכותופסוקעלהז״לוכמאמר

קטנהשררהאפי׳והיינוליהמוקמימשמיאגרגותא
לאולאוואסלאדםיגיעמשמיםיפסקאסתלויהכל בניסןר״הבאחדהמשנהעלשאמרתיתהתכיןועי׳יז

ושםדתלכאגולגלתאהואניסןהחודשכינמלכים
למלאכיםהנפסקיםמנכותמינילכלישימונעשה

ישראלועליריםוזהישפילזההאומותעלהמתונים

נקיאהחודשוזהמשמיםגדולהלולפסוקיחדגויועל
גדולהביפי׳אבביזהעלמוריסואותיותיואביב

גסוכו׳לפרעהלאבאלקיסשמניכתואבהנקרא
אבי״לגסההדשיסלכלאבהייטאבבי

י׳יב
שהוא

חדשיסראשכמ״שי״בשהםהחדשיםלכלוראשאב
נפסקהזהבחודשהייטכיגדולהלשוןאבביולפיכך
ניגשי״לוזהולהמליכולגדלוה׳שירצהמילכלגדולה



כתויג^
בתתלהוהואומוחיןוטיפיןנקודיםוהיינוכיגוליןלשון
הפהאהרשנמשךהיינורעפהאותיותפרעהע׳'פ
ואח״כהואחדכולוהלשוןובריתהמעורבריתכירע

טוב-ע״דבכתי'שהואהצדיקיוסףבבתי׳כשנכנס
אויוםבכלוהולךמוסי'והואעובכיצדיקאמרו

:והמש״יאביהםיעקברוחותחי
ותחיאותולשאתיוסףשלחאשרהעגלותאתלירא

עלכתבבאוה״חהנהאביהםיעקברוח
כיהיעודךכיפניךאתראותיאחריהפעםאמותה
כמאמרםהעגלותבסימןחישהואהאמיןשכבראע״פ

צדקתוח״ונפגםלאאסמאמיןהיהלאמ״מז״ל
פניודמותאתראותואחריעדבשליחותוועודנו
והתורהע״שחיונקראעומדבצדקתושעדיץוהכיר
כידבריועלקצתלהשיבשישואףלידרשניתנה

רוה״קעליוששרתהיעקברוחותחידרשורבותינו
יוס׳אסבוודאיידעוממילאעליושורההיתהושכינה

כלרוה״קע״פלונתוודעבוודאיכיהואצדיקבנו
וכו'הארייאתתשיביןאיןאךיוסףשלמאורעותיו

נפלארמזה׳חנניוליהסחייםדברידבריוובוודאי
ליכתובניתןלאאךוכו׳פניךאתראותיאחריבזה

זהפסוקעלוברו״חברחמיוה׳שחננימהואכתוב
מיותרהנראהלפיכיבושהתחלנוהעגלותאתוירא

אתויראלומרדיוהיהאותולשאתתיבתזהבפסוק
לשאתדשלחידעינןוממילאיוס'שלחאשרהעגלות

דישהיההמיותראביהםתיבתלהביןצריךגסאותו
יעקבשבאמתלפע״דבזהוי״ליעקברוחותתילומר

כלרוה״קעליוששרתהאחרהעגלותבסימןהרגיש
פוטיפראשתעםהמעשהובפרטיוסףשלמאורעותיו

העגלותאתויראבפסוקשמרומזוהואהיחנהוניצול
בתיקוניםשאיתאכמואותולשאתיוס'שלחxא

דאשתרזארמיזהכאשאתתיטיבאספסוקעל
עי׳יש

שהיתהאשתהיינולשאתדארזארמיזנמיכאןי״לוכן

היינואותואשתותשאע״דלומתאוהפוטיפראשת
אותאותוקייסשנשארקדישאבריתשהואואיואות
בחי'הבריתשמירתע׳׳יבוא״ואחודשהיהשלוו'

ישאביהםתיבתשאמרותהבזהח״ופגסולאצדיק

להשסמרכבה,היהדיעקבידועכיעמוקעניןבזה
כמ״שהאוה״חלאלקיסליה׳והיהכת״שהוי״הב״ה

מצירו׳הראשוןהטלדיסצירופיםי״בישיעו״שובהוי״ה

מןהמתפשטיםענפיוגזעי״בקכטיסהיוותונער
השורש

פרישה

והואעמסבדברוזהולהביןלהסתכליכוליןשהיווהס
בריתבזהתלויזהכיהיינוהמילהלהסהראהשפירש״י

פיוששומרמיובוודאיהלשוןבריתנגדמכווןהמעור

וזהקדישאבבריתמשקראינושקרמלדברולשונו
קריאותיותהוא"ריקריקתאהביןכמ״שתזהנמשך
תלויהמעורבריתכיסלהכזבתבקשוע״יוהיינו
הצדיקיוסףלהסשהראהבמהולכךהלשוןבברית

חפגסולאקדוששלשונו
יו

באתתדבוקוהואלשונו
והבן:קדישאבברי'ח״ופגסשלאהביטממילא
^71

ע׳ידי״ל*
חידושבלאמדרשאיןאךהנ״ל

כישנתןסימןזהמההרמב״ןקושיותולתרץ
בלה׳ייקאליכםהמדברפי

הלאאחיכם,יוסשאניוע״כ
בלה״קלדברשיכוליםהעולסאומותמןכתהיש

לפע׳ידוי״לעי״שהמלכיםובפרט
ה׳ברחתיושחננימה

בוראשפתיסניבבוראכברשאמרתיע״דוברו״ח
היינושפתיסניבזהועלמיןכלשבראהקב״ההיינו

שמדברכביכולב״ההבוראזהוהצדיקשלהדיבור
הגמראכדרשולקרובלרחוקשלוםשלוסגרונומתוך
עתהרקרתוקשהיהלצדיקוהןדמעיקראלצדיקהן

כנ״לה׳אמרהדיבורזהוהיינוה׳אמרנתקרב
הייטשפתותיךהשניכחוטשפירשתיע״דורפאתיו

שלעונותיהםכפרתעלסימןשנותןהשניחוטכמו
ע׳׳דסימןהואשפתותיךכךלאואסהלביןאסישראל
ובוודאימקובלשהואאנייודעבפיתפלתישגורהאס

פירשתיכברוהנהונקיוצלולזךכשהדבורורפאתיו

שומעיןלומרראוישהיההקולותאתרואיסהעםוכל
עדממשנפשםבכלבה׳דבוקיםשהיומחמתאך

ק״ל:מספרהואועיןהמששכנסבעיןרואיסשהיו
רואותעיניכסוהנהוזהווהבןהקולותאתרואיםוזהו
בנימיןוגסכמותכםשצדיקיםהיינובנימיןאחיועיני
כנ״להצדיקיוסףבמקוםהזאתבעתצדיקבחי׳היה
המדברפיכיהשכלבעיןחמשלראות'לכסיש

להביןתוכלוהקדושבלשוניהיינובלה״קאליכם
גרונימתוךממללבעצמוהואב״ההטראשכביכול

שאניוטודאיולשוןאותהבכלאיןבוודאיתהכנ״ל
והבן:אחיכםיוסף

השינוילהביןצריךפרעהע״פעגלותלהםדתן

כתיבואח״כפרעהע״פכא;אמרשבתורהזה
תהבזה"לויוט׳יוסףשלחאשרהעגלותאתירא

היינועגלותכירמזכדרךוכרו״חכרחמיוה׳שתנני



מקין
עי״עדאורייתאחיןדאתשליכוהוהיאורההילודהין
עולותהתורהמןהיינוהיאורמןוהנהי״לויה

פרותוזהולאורייתאאנפיןשבעיןהיינופרותשבע
שכלהיינוושבעפניםבע׳ונדרשורביםפריסשהם
ותייחדלשתההתורהודורשוכשלומדמעשרכלולאחד
כלעלוברכהשפעממשיךאייושכינתיהקב״ה

שבעשנישבעוזהוהעשיהמולםעדהעולמות וברכהשפעשממשיךלעולםשביעהשמביאהיינו
וממשיךהעשיהעולשעדעולםועדהעולםמן

ותרעינהושפליםתחתוניותהמדריגותלכלשפע
לשוןג״כהיינובאחווהתחברותריעותלשוןהיינו
דלתעםאחומחברשתקשרוהיינווריעותאהוה היאורמןוהנהדלת:הנקראתהשכינהעםהיינו
שכלהיינווכו׳מראהרעותפרותשבעעולות מןראיהלעצמםמביאיםוהמיניםהאפיקורסים
למינותהתורהדורשיםהסוכךלשטותסהתורה
בסינטצדיקיםע״דבתורהמסתכליםהסוכך
שהםהיינווכו׳טדעולאקרבנהאלותבאנהוכו׳ :בחורהוידיעהתענוגלהםשהיהמהמשכחיס
ועובותתלאותעולותשבליםשבעוהנהג״כוזהו
ותיבתלאורייתאאנפיןשבעיןעלכנ״לג״כמרמז
•שתביאהנ״ללדרךהיינושבעמספרחסרשבלס
שבליםשבעוהגהבעולםושביעהוברכהשפע

ופושעיםע״דכנ״לג״כורעו׳היינוקדי׳דקותצנומות
מזהשבעוהואתענוגלושישנוסףועודבסיכשלו
לושיששבעתספרחסרשבלסמרמזוהוא
בתנועהתלויהואוכ״זאפוקרסותומדמשיתענוג

באמתכשלומדהלבבאמיתתהיינואחתונקודהא׳
דרושרמזפשעבתורהשישמהכלאזשלםובלב
א׳בתטעהוכשח״ובאמתאליונתגלההכלסוד
וזזהרמזאחי׳כמוצאאזיהתורהמןעצמופירש

כלמזהונמשךחיוהתורהאתכךודורשבתורה
נבוןאישפרעהיראיוסףויאמרר״להאפיקורסות

שהואובינתבחכמהעצמולקשרשיראההייטוחכם
וחמשורחימובדחילוהתור׳ללמודהיינוואהב׳יראה
החמשהשיכנסוחמשוהיינוגימ׳ש״פארץמצריסאת

תספרשהואלמצריםאנפץחמשההייטאורות
עצתושיקשורוהיינושכינהגית׳שפהויהיהש״פ

פסוקעלזללה״האא״זתןששמעתיוכמובשכינת
ואנכי

פח&ה
הבגיןימישבעהיינופרותשבעעולותאורייתאדא

זהוע״שלתעלהלמעלהבהןלעלותצריךשאדם לצדשימשוךשצריךורביםפריסלשוןפרותנקראים
שבהםהטובהבחי׳תמידויתרבהשבהןהטוב היינושבליםשבעג״כוזהובעובדאובמילולאשיורגל
שבהםהטובהבחי׳וטוביםמלאיםשביליםשבע
היינובשררקותפרותשבעעולותהיארמןוהנה
ג״כפרותשהםמדותהז'באותןהרעבחי׳"כגשיש
לבתי׳ויותריותרתמידשמרגיליוורביםפריסהיינו
אתוט׳הרעותהפרותותאכלנהולפעמיםהרע

היינוקרבנהאלבאוכיטדעולאהטובותהפרות
הרעלצדאותווממשיךאחרתמחשבהאחי'כלושבא

שנאכלעדבוונטבעכ׳'כשנדבקעדבוומרגילו
טובהמחשבהלוהיהאסלגמריממטונשכח

ותבלעג׳ג״כוזהובעולםטובבחי׳ישואםנפעמים
חלוםכיוכו׳הטובותאתוהרעותהדקותהשבלים

מאודצריךוע״זאחדעניןעלומרמזהואאחד
נבוןאישבזהלהיותוצריךפקיחאבעינאלהשגיח
מחשבתושיקיוסעצמוולחבושלאסורשיראהזהכס

במחשבהיפולולאלטובאותושמעוררהראשונה
יוהואהראשונהמחשבתולגמרישיכלהאחרת

פקידיםויפקדוחכםגבוןאישיראשאמר
כמאמרםהיינוהשבעשניבשבע
ה׳במשיחאפגעאסה׳חידהמע״השאמרעלז״ל

מסופקהיהדודטהואוהעניןפ״כליצרושנשבע 'אס
ע״דהבאבנפשולהצילווניתןרודףנקראשאול
ה׳השיחעכ״זכיבולפגעשלאואסוכו׳להורגך

המחשבהלוכשבאתיכףע״כבולפגעואסורהוא
בזאפגעאסה׳ח־נשבעבולפגעשלאהלזוטובה
אףאחרתלמחשבהזוממחשבהלשנותיוכלשלאכדי

מןהרמזוהואכנ״להתורהבדיןנראהג״כשהוא
בשררעותפרותשבעעולותאורייתאדאהיאור
להבחיןוצריךהתורהע׳׳פג״כהרעהבחי׳היינו
והואבזהעצמוולחבושולאסורהטיובצדאיזהבזה

במחשבתוויזכורשיסתכלע״דפקידיםויפקדשמרמז
ייפולשלאכדיכנ״לבשבועההיינובשבעהטובה

זה:והבןהטובהממחשבתו
ופז׳־פרותשבטעולותהיאורמןוהגהיאמראן

כלאורייתאדאבתיקוניםדאיתאע״דהנ״ל
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כטדגשפישר.

י״לוזהוהבןאתןהארץכלואתכבודומלאורחמים
כלאתמלקניהצדיקהיינויוס׳וילקקהפסוקשמרמז
וכו׳נפש־כלתהוגסנכספהכתותאוהלשוןהכס׳
לכלשורששהואמצריםשהואחיוזנותהתאוותהיינו
הואכנעןארץוגסהאר׳ערותנקראמצריםכיהזנות
וראי'החסדבחי׳וזרותרעותהתאותלכלשורש

מצריםארןכמעשהאתרעריותעלהזהירכשהשיי
הכלובוראהכליודעמסתמאוזהווכו'כנעןואר׳
כלשורשהואהאלובארצותששםלפניווידועגלוי

דילליליתמרגיעהיאושםר״לזרותהתאוות
וזהו

נלאתמלקתהואיוס׳בחישהואשהצדיקשאמר
עלהןת:סהבאיםכנעןויואר'מצריםמאר׳זהתאוו
בזיזשוברי׳הייגוהסאשרבשבראחריםעלהןעצמו
ומחמתהחסדשובריםשהםע״זוחסוחרדשירא

התאוו'להםבאומזהמשורשושנפלהחסדמדיגשבירת
שהואוכזהיותראותוושובריםבהמהמעשיועושים

שהואהתאוותהיינוהכס׳אתויבאע״זוחרדירא
היינוספירהתספרפרעהפרעהביתההחסדמדת.
פארככלספירהונעשהלשורשואותומקרבשהוא

התתחס'חסידוזהוהקליפו'מעמקיונהעל׳הספירות
עול'באיכלועלעליוורחמיםחסדיםוגורסקונועם

אמן:ישראלכלועלעלינוכןשיהיהיה״ר
כיזלנה״הנ״עאא״זשאתרמהע״פיאמראו

הואהתפלהבתוךלאדםהבאיםזרהההחשבה
לשורשהלהעלותהבתיקונהורוצהתשוקתההחמת
לשורשהלבואמתאוהשבתוכההקדושהניצוץוהיינו
זרהמחשבהלושבאהאדםבראותכיזהגלויוכבר
איךהזהיתבונןר״לדבריםשאראותאוהמאיזה
מכלהלומדחכםאיזהווזהוהק״ומצדלה'לעבוד
תאוהישהזהבדבראסוהיינומיצה״ראפילואדם

מןחיוניותנקודה-רקשהואשבוהשפללהתענוג
שהואה׳אתאעבודלאואיךהתענוגיםלכלתענוג
וחיותהתענוגיםלכלתענוגוהואכולםאתהמחיה

והעלהגדוללדביקותבאההשכלהובזההחייםלכל
שבתוךקדושיםהניצוצות

הת׳יז
יחודועושהלשורשה

היינויוס׳וילקקבפסוקשמרומזי״לוזהואמיתיוזווג.
כלאתיום׳בחי׳בהתקשרותה׳אתהעובדהצדיק
ומתאוויםכוספיםהסאשרהניצוצותכלהיינוהכסף

ומלקקאותםמעלההואלבורשסלעלותלתיקונן
הבאיםהמ׳ייזע״יהיינושובריםהסאשרבשבראותם

לו

בזהשרימזווי״ללבואלעתידיתגלהואחדרבי
ע׳יד

ואוצרשמיסיראתשלאוצרלהקב״האוצרותשלששיש
ז׳ילכמאמרםשבתשל

גנזיבביתליישקובהמתנה
חייבאוצרפירש״יסגולהליוהייתםואחדשמהושבת
שלאוצראלאבעולמולהקב״הלושאיןשאיתאואף
הסאוצרותהג׳כלדבאמתי״לוכו׳בלבדשמיסיראת
יראע׳יידהיינושבתכיבוונכללושמיסיראתשלאוצר
שאמרתיכמוהיינוחביבסגול׳אוצרוהיית׳ליגסשבת
עליךנקראה׳שסכיהארץעמיכלוראוע'דע"ז
שהואשליהביבהאוצרתהיואתםוהיינומתךויראו
וי׳ילוהבןמכסשיראושידםיראת

חז״לשרימזושזה
כמוביום'היוואוצחתמקתוניותשלשאלושכל הדחלאאניאלקיסהתחתעלהתרגוםבפירוששאמרתי
שאנימחת׳הואיזמנויריאיסשאת'מההיינואנאדה'

וילקקשאמרוהואדת'ודתילויראהשלאוצרנעשה
כמובושההיאיראהכיהיינווכו'הכס׳כלאתיום'
לשוןכסףהכס׳כליוס׳שליקקשאמרוהואבשתירא

היוהיראותשכלוהיינודכסופאנהתאכתובושה
:יביןוהמשכילביום׳

מצריםמארץהכס'כלאתיום׳וילקקיאמראן
אתויבאשובריםהסאשרבשברכנעןומארץ

אשרע״פ■נפלארמזבזתישפרעהביתההכס'
ברחמיוה'וע״פאשרחנניזללה״תמאבותיקבלתי
התאוותכיזללה"הנ״עמאא״זידועכיובר״ח

מדתמחמתהואח׳יולאדםהבאיםזריםוהרהורים
תאוו'אליובבואהאדסמתבונןבזהוכאשרשנפלהחסד
אשרהקדושחסדעלוחרדומתיראדלההםהרעות

למקוםיביאהגדולבחסדובותלויסהעולמותכל
בהמהמעשהממשבהמיותבתאוותכזהוגרוענמוך
שיביאכזהיקרדברעלוחסהיראהאלבאוכאשר
לשורשההזאתהמדהמעלהבזהאזיכזהשפלבערך
הוא.מעוררהעולםכלועלעליועליוןחשדותביא
חסדוגורסאלחסדעלמרחםשהואבזהורחמיםחסד

עודוישכביכולהשכינההיאכבודומלאורחמים עבירהבעליאחריםכשרואהאפי׳מזהגדולהבחי'
שלהםשתאוותבזתומתבונןח׳יוהזנותאחרשנמשכים

׳דילהקליפותלעמקישנפלהגדולהחסדמחמתבאים
יקרהמדהאלחסדעלומרחםוחשע״זוחרדוירא

מאודועבירהוגריעותלשפלותשנפלתכזהוקדושה כנ׳ייל
חסדוגורסלשורשההחסדשמעלהג״כפועל

טו
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דגשפרשה
הפסוקונקדיםרמזבדרדבזהי״לוט׳שוברים

למהולכאורהוט׳תעשולאוכו'מצריםארץכמעשה

מעשהמודאיכיארצותמשאריותראלוארצותתפס
אלוארצותשב׳מפניאךלהקב״התועבההסכולם

מכלכתועבותבלנכללובהםהעומאהאבותהיוהס
עמתכמ״שהארץערותמצריםנקראולכךהארצות
והתיעובהשיקוץלגודלוהייטלראותבאתםהארץ

אתיום׳וילקטהפסוקשמרמזי״לוזהבההנמצא

הנמצאהרעותוחמודותהכסופיםהיינוהכס־כל

בשברהתיעובכללותשהםכנעןובארץמצריםבארץ

אותםהשבירהע״ישנפלומההיינושובריםהסאשר
והמש״ילשורשםוהעלםיוסףליקטנ״ק

••

לאיזהבדביקותואותוומשבריםהתפלהבתיךלו

שישלהנ״קעליהבאמזהכנ״לדברשאראותאוה

להתקשראיךמזהלומדשהואכנ״לההיאהמיזבתוך
עלמיןדכלושרשאעקראב״ההבוראבדביקותיותר

בטלשאינוונצחיאמתתענוגהתענוגיםלכלתענוג
הקדושהניצוץהיינוהכסףאתויבאובזהלעולס

ביתהאותוהביאהואבשורשולידבקונוסףהמתאוה

ע״שפרעההנקראהקדושהלהשכינההיינופרעה
בחי'שהואקודשבשראותיותהשברונעשההתגלות

והבן:עליוןוזיווגויחודגדולתעטגבזהומעוררצדיק

הסאשרוכו׳הכסףכלאתיוסףוילקטיאמראו

דחיפרשה
מעשיה׳הרעיסהאודלצדיקשקש׳שאע״פהיינואליו
עכ׳ייז

צדיקי'ועמדכולסבחושבואליואותםמקרבהוא
להםויחבקכרימוןמצותהנאיםישראלפושעיאפי'
שהואוהיינובזרועותיושחובקוקירובלשוןג״כהוא

קורבהמיניבכלהצדיקאללהתקרבלרוציםתקרב
דביקותהיינולהםוינשקמזהיותרועודוחיבה
אותםאוגרשלאנכוןג״כזהולרמזברוחארוחאוזיווג
הקירובלהיותיוכללחשבאמתהיינוחהאוהיכתירו'

מפעולותיה'נהנהשאינוהאמתמחתתהקירובבמקום

כראוירוחא.ברוחאודביקותזיווגלהיותשא׳יאובפרט
שנישתם-רעעשותבנפשצדיקנפשיקושראיךכי

במקוםהקירובהיהשלארקקירבםעכ״זהפכיים
אתוישםמעשיהםיעיבואסכאשרוהאמיתיהראוי
ומנשהאפריםאלובחינותשניכימנשהלפניאפרים

לשוןהיינווכו'אלקיסנשניכיע״שמנשהבישראליש

במעשיהםוהטראהנכבדבה'ששוכחיםשכחה
שעכ׳יזהיינוורבתפרהלשוןהואואפריסהרעים

שהצדיקהפסוקשרימזוהואוכו'מצותמלאיםהס

אותומסיםוהואהרשעיםכלאתאפי׳האודהקרב
בחי׳לפניוראשלעיקרשבהסאפריםשלהטובבחי׳

דבאת׳הייטהבכורמנשהכימנשהשהואשבהההרע
והתגברהעיקרהואשבהםהרעהנחי'היינומנשה
כנ׳/לישראלעלזכותמלמדהצדיקמ״מבהםיותר
אמח׳שההיינוהבטרמנשהכיטעםג״כשהואוי״ל

ובהתחלהבראשונההואבה'שוכחיםשהםמההצדיק
ואח׳יכ

ויגשלראותיוכללאמזוקןכבדוישראלועיני

וישםוכו׳להםוינשקלהםויחבקאליואותס

אותםויחבקהאוה״חוהקשה.מנשהלפניאפריםאת
לצדכיז״להואופירשלומרראויהיהאותםוינשק

החיבוקבמקוםשלאמחבקהיהמזוקןעיניובכבדו

אמרולאלהםאמרולזההנישוקבמקוםשלאומנשק

הזהבעניןרמזבדרךלפע״דילוידבריוע״כאותם

הספריםהקדמתע״פוברו״חברחמיוה׳שהננימת
הצדיקיםהסישראלועיניהגדולהכהןשלהקדושים

תמידומסתכליםשמשגיחיםע״שהדורעינישהם

עולהשוסח״ויעפושלאהדוראוהושלפעולותןבכל
אזיעולאיזהבמעשיהםהצדיקרואהואסוכרצה

י״לוזה:ע״כלמוטבלהחזירםפניהםנגדמוכיחים
הצדיקיםהייטישראלועיניבפסוקכאןשמרומז
שכבדוהיינומזוקןכבדוישראלעינישהסוחכמיס

מהמתר״למזוקןוהיינוישראלבפעולותמלהסתכל
כ״כבהםוהורגלומאודנתיישןהרעיםשמעשיהם

אותםלהוכיחכללא״אולכךכהיתרלהםבנדמהעך
רקח״ורעשוסעושהאיןבעיניוכימעשיהםעל
נחשבלאהרעותכלשעושהאע״פגתורצדיקהוא
טבענעשההרגלמחמתרקרעלדברזהבעיניוכלל
ולראותולהכיללסבולא״אהיינולראותיוכללאולכך

מתפרציםשהעסשרואיסלבהשבחןמגודלבמעשיהם

טלסרקחלילהרעטסעושיםאיןובעיניהםכ*כ
אותםויצקואעש״כאותםלהוכיחוא״אצדיקי׳גמורי׳
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הבכורהרעלכךליום;ונתנהמראובןהבכורהשנעל
מנשההיהלאבאמת׳כיגסלאפריםוניתןמנשהמן
שיצאולחז׳ודרשוידיוזרועיויפוזוכיראשונהעפהמן
הרמזי״לוזהידיואצבעותתןונצרצותטיפותיוד

עלימינוידהשיבשלכדהיינוידיואתשכלבפסוק
בידיוהשכילכיהבכורמנשהידאפריסולאעלראש
ע־ייישיפותי׳שיצאווהיינוידיואתשכלוזהו/יוסשל

לאיום׳ויאמרהבכוראינומנשהונמצאידיואצבעות
שע׳ע׳מספרכןשהואהתורהע״פהיינואביכן

מנשהשאפ״הכןאינוהתורהומדיןלאורייתאאנפין
תעשהאלשמרמזהיינואביווימאןשאמרוהואהבכור
דמותע״יהיהיום׳וימאןשסשכתובפועיפרדאשת
שהיהמההיהושםז׳י׳למאמרםכידועאביושלדיוקנו
אצבעותיומקשרישיצאועיפותהי׳ירןידיוזרועיויפוזו
היינובניידעתיויאמראונךראשיתאינומנשהולכך

עםלישאירעולכךכמוממשא׳עמיובחי׳בנישאתה
לאפרי׳וניתןממנשההבכורהשנישללךאירעכךבני
ביחודשידעתיבשעההיינויחודלשוןידעתיי״לאו

שאתהרחלעלהייעבניבדעתיהיהשליהראשון
שאירעוכמוהבכורהלךניתנהולכךממנההראשון

הבכורהכיהיינויגדלהואגסכנ״ללךאירעכךלי
ראוילוולכךממנויגדלהקעןאחיוואולםהגדולה

והבןהבכורה
בדרךבזהוי״לאחיךעלאחדשכסלךנתתיי3א1

אומריםשאנוישיחודיסשניידועכירמז
ג׳'כשהואובשכמלי׳ווכו׳ישראלשמעוהיינויוםבכל
ע׳יימתייחדיםושניהםבזוה״קכדאיתאדיחודארזא
צדיקבחי׳היהיוסףוהנהצדיקבבתי׳שהואמי

נוקבאבחי׳היושבעיםושארמשפיעשהואדכרובחי׳
שכסלךנתת•ואניאבינויעקבלושרמזי"לוזה
הואאחדדיחודארזאשהואמלכותוכבודשםדת
שהואאחיךעלוזהואחדה'ישראלשמעהשנייחוד

והמש״י:נוקבאבחי׳והסדכרבתי׳היה

ותרגומוובקשתיבחרביהאמורימידלקחתיאשר
צלותיאביןהחיצוקנהביןישובבעותיבצלותי

פירושוובעוה׳י״לכפשוטותפלהטהיובעות׳צלותא

יעשהיראיורצוןע״דהיינוטפיבעיתמאיכמורצון
תפלהבלאהצדיקרטןעושהיתברךהשםשפעמים

יבין:והמשכיל
הקנצו

ומקבליםמעשי"עלצזכרי׳בה׳ותתחרעי׳מאידואח״כ
הצדיקדרךזהכימעשיהםשובעלעצתסשיעיבו

בשתיולקרבםקדושעםישראלעלזכותתמידללמד
השכלבמוסרויוס׳לקתחכםישמעוחיבהבאהבהידים
תמית׳ה׳תורתכיבדורותינוובפרטתמידהנוהגהזה

:לעדעומדת

וכו׳אותיהרועההאלקיסופו׳יוסףאתלברד
כללנזכרשלאהמפרשיםכלתמוהבכאןי
רמזבזהשישוי״להנעריםאתיברךרקיום׳בפסוק

וב״שב׳'ההש״ישבוודאיאע״פידועדהנהיום׳על
כיניםביציועדראמיםמקרנילכלומפרנסהזןהוא
עילהשישהעבעבדרךשיהיהה׳הפעילהכלת״מ

ועסקיוסיבתולפיכ״אתתפרנס׳'אכמהיכןוסיבה
אדםבנימתנותמןולאחדהסחורההרווחתמןלאחד
הש״יהואובאמתתתפרנסידהעלאשרהסיבההיא

והנההטבעע״ינעשהומ״תהסיבותכלסיבות
יוס׳ע״יהיהההואבעתיעקבאתשזןוהסיבההטבע

מספ׳היינוהאלקי׳אלויעקבבדברישמרומז׳ליוזה
יתידזןכתרגומואותיהרועההטבעאותוהטבע
אחדענייניםשנישכללהזההיוםועדמעודיואמר

היו'ועדקאיע״זיוס׳עלואחדב״ההש״יעלכפשוטו
יברךוכו׳אותולזוןהסיבההיההואההואשבעתהזה

:והבןהנעריםעםשיבורךהיינוהנעריםאת וידגווכו׳שתיבהסויקראהנעריםאת'ברך
דבריבכוונתלהביןישהאר׳בקרבלרובי

והיינושמובהסבקריאתלרובוידגושתלהקדט
הואבשמולחבירושקוראמיכמוהמשכהלשוןויקרא
שהואשמישיתתשךבהסשאמרוהואאצלואותומושך
ואיטלעולםקייסשהואאמתמדתהואויעקביעקב
בוואיןויותריותרורבהפרהתמידרקכללנפסק
הזוהרכתאמרח״ושיפסוקכללהרעעיןשליטתשוס

שלאהאר׳בקרבלרובו־דגוממילאולכךקאיקושטא
יותרתמידוירטיפרולעול׳רקהפסקשוסבהםיהיה

וק״ל:ויותר
כןלאויאמרוט׳הבטרמנשהכיידיואתשבל

,
יגדלהואגסידעתיבניידעתיאבי

רמזבדרךבזתי״ל:ממטיגדלהקטןאחיוואולם
כחדאויוסףיעקבכיובר״חברחמיוה׳שחנני§ה

מהוכלדצדיקדרגאחדאבדרגאהיוושניהםחשבינן
ליעקבשאירעכמוולכךליוה׳אירעליעקב.שאירע



רג#פח&ה
וישרתי<־כיוהבןהנבראיםלכלוהשורשהאבהיא

ב׳י־הסוי״השללוא״ומרכבההיהיעקבכיבזהעוד

היאוהואוהנפשהיאאחרונהה׳ע״דרוחבחי׳שהיא
יעקבממשזהורותיעקברוחותחיוזהורוחבחי'

והבן:ע״האבינו
אבללאלקיזבחיםויזבחשבעבארהיעקב$01

כתיבולאבארהבתיבתבכאןלהעירישיצחק
כלע״דוהיינולבארכתובכאןפירששרש״יואףלבאר

מ׳׳מבסופהה׳לההשילבתחלתהלמדשצריכהיבהת
כתיבולאהלשוןבשיטימהלנומרמזתהתורהבוודאי
וי״לע״שסרנהוילךאצלהאוה״חכמ״שלבארבפירוש
רמזבכאןשישובח״חברחמיוה'שחננימהלפענ״ד

זבחי׳ויזבחשנתבבתהעודלהעירישדהנהבזהנכון
ההואובעתההואבמקוםומדועיצחקאביולאלקי
אחרובמקוםיצחקאביובאלקיהזבחיםדווקאתלה
הזכירלאוכאןיעקבואלקייצחקאלק*שניהםכתיב
לפע״דדהנההואהאמתוהעניןלבדיצחקאלהיאלא

תיראאלוכו'ה׳אליוויראכתיבשאחריובפסוק
רואיםאנווהנהוכו׳עמדארדאנכימצרימהמרדה
לירדיראהיהמסתמאתיראאללואמרשהש״יממה

היהמהע״שסבמפרשבפירושאיתאוכךמצרימה
עתבכלתמידמסתכליםהצדיקיםוהכללשלוהיראה
הסבתי׳ובאיזהמדריגהבאיזהעצמםעלרגעובכל
בחי׳באותוב״הלהבוראעצמםלקשראיךלידעכדי

לקרבראהמידיראהלבחינתשבאיעקבכשראהוהנה
שהואוהעיקריותהפנימיותהיראההשורשאלהיראה
מספרבארהיעקבויבואהפסוקשרימזוהואיצחקפחד
ולכךויזבחיצחקבחי׳ופחדיראתלבתי'שבאהייטיצתק
אותוולדבקלקרבשראההיינויצחקאביונאלקיזבחים
יצחקפחדשהואהשורשאלוהפחדהיראה
דברמשוסתיראאלאח״כהש״ילווז״ש

היאעמוקהיראהשיראתךאףמצרימהמרדה
להשתקעשלאהיהשיראתוזהכידועג״כואמיתית

כלליראהחשובאינועכ״זהקליפותבעמקיח״ושס
בוודאיאזשםשהש״יוכיוןוכו'עמךארדאנכיכי

תיראלאולכךבהםוכיוצאהאלוהיראותכלבעלין
ותבן:יראשאתתממה שוברי׳הסאשרבשברהכסףכלאתיוסףוילקט

1
_

הנימץמשמונעתשלשבגמראואיתאונו'
ביתישהיהלאנשוניססואחדלקרחנתגלהאחדיונף

צירו׳בסודהיהאחדוכללכולםאבשהואהשוי־ש
עליותר■הואשיעקבואףב״הההוי׳שםשלאחד
וכשהיוזהחשביניןוהבןכחדאויוס׳יעקבכיי״לי״ב

כשלימותהצירופיםוהיוצדקתםכשלימותהשבשיסכל

רוה״קשורהוהיתהכשלימותג׳'כב״ההוי״ההשם
הפגםנמשךבזהצירוףאיזהנפגםוכשח״ויעקבעל
שכולםהסאחדעניןכיהראשוןוצירוףבהויהג״כ

לצירוףמצירוףונשתנושנתחלפוב״הרקהוי״האותיות

יוס׳צדקתח״ונפגםכשלאכאןהפסוקשמרמזוהוא
זהשתלויותטעםיעקברותותחיעמדובצדקתו

הסהואאביר״להסאבימפניהיינואביהםבזה
אותיות.שורשםשכולםאחדשהכלהאבהואוהס
שלימותתלויולכךאחרצירו׳אחדלכלשישרקשויס

בחדאשהיוביוסףובפרשענפיובגזעוהשורשהאב
דרגא

כנ׳ייל
והמש״י:

לשאתיוסףשלחאשרהעגלותאתויראיאמראו
רוחתיבתוהנהאביהםיעקברוחותחיאותו

בזהוי״לביאורלואיןיעקב
לפענ׳יד

ה'שחננימת
לאורחימודרדלובלאתורתידועכיובר״חברחמיו
בתורההביאאזיורח־מובדחילווכשלומדלעילאפרחת
אהבהשהואובינהחכמהחתהיינוזהורוחחיוניתרוח

והנהלמעלהעולההאדםרוחכילעילאויראה,ופרחת
ובינהחכמתהואששורשסבמחשבההסויראהאהבה
במוחשהםאלקיטלה'הנסתרותכתיבהריןאיליןועל
שאינםויראהאהבהוהסלבאבינהחכמהמוחאובלב
שורשכינקודההיאומחשבההסבמחשבהרקנכרים

בתיקוני׳ואיתאנקודההיא7'ויודייוהואמחשבתשל
ידועוהנהעגוליםהסונקודיסמרובעיםהסאותיות
שאמרכמויעקבנקראשהתורהזללה״הניעמאא״ז

נצחיותהיאשהתורההיינומתלאאבינויעקבעל
אתויראבפסוקתרמזי״לוזהצעולסבטילהואינה

שעמליםשבוהאופניםע״שנקראעגלותכיהעגלות
ותייטעגוליםשהםנקודותעלשתורהוי״להס

שלחאשרזהרואהכשהש״יויראתאהבהשלהתחשבות
ממדריגהיוםבכלתמידוהולךהמוסי׳היינויוסף

אותולשאתומדמובדחילובתורהועוסקלמדריגה
רותותתיבאתתאזלעילאלפרוחאותולהגביההייט
בתור'חיוניתרוחבלימודושתכניסהיינואביהםיעקב
חיותמכניסבד״זרבתורהלימודוע"ייעקבהנקרא

שהתורהאביהםיעקברותוזהוהנבראיםובכלבתורה
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לא ויחיפרשה

שבשמי׳לאכיהסמפתסיןאלxיוזהוכביכוללהשכינהכלעלתלדכעשההשםאתבהםלעבודותצותתורה היינוסלהברכתועתךעלהישועהלה׳ג״כוזהויתברךלעבודתואותוומכניעשמשבראברוכלאבריו
כיהישועהלה׳נמשךמזהברכתךשפעעמךכשעלשחמשהידועוהנהההואאברעלושליטתלךנעשה ומשסבאבקוביהלעילאנתמלאבתחלהבוודאיאזניסוכו׳עיניסהיינושלאדםברשותואינםאברים לשוןהיינווהואשמרמזי״לוזהישראלשללנשמתןהדיןמצדולכךה׳לעבודתלהטותםברשותואינם שיתןבדברונסתראמיתתפעולהעודשישר״לנסתראיניכיאלואבריםה׳עלמושללהיותזהלהשיגא״א גסוהבןמלכותלבתי׳שפעשנותןהיינומלךמעדניאבינואברהםאבלאבריםרמ״גרקוחפצוברצונותלוי שארהסודוהואהפרנסהבאתקוםמאיזהסודבזהיששהיהוהאהבההחסדמדתמדתושהיהמחמתע״ה "נותןמספרוהואפרנסההיינושארהוכו׳כסותהעליונתעוררשכרלקבלתולאמאהבהה'אתעובד
כמבואראב״גית״ןשםמספרוהואבשרלכללחםוהמליטחנםחסדלולעשותהקב״השלחסדוג״כ וזהוע״ששבבינהחסדוהואזללה״ההאדייבכתביבאברי'בפעולתונתעוררשלאאע״פאבריםגנלרמ״ח מלךמשסמעדנייתןוהואוא׳יולחםלחמושמנהמאשרוזהומדהכנגדמדהמשלםהש״יכיכנ״לאלו בזוה״נןלמדתיאח״זוהבןכנ״להמלכותאלנותןשלאהיינורמ׳־גמספראברסנקראהיהשבתחלה הללו:לבריםרובשםמפורשהואוכמעטונקר׳זכהואת״כהנ״לאבריםעלה׳למלוךעדייןזכה מספרה׳בתוספתאברהם

רמ׳יח
שהמליכולהורות

הכסויפירושי״לוזהג״כהנ״לאבריםה׳עלהקב״ה
בזהי״לשפראמריהנותןשלוחהאילהתלי2נ• ובד״תברחמיוה׳חנניאשררמזבדרךתורהעוללסבולשכמומטההיהיששכרידועלהנה שלוחיאינוןצדיקיאכינ״עזללה״המאא״זידועכישעשהשזהשכריששחורהוכשמושכרישכיומצות

וצרכיהעסקיה.כביכוללהקב״הלהודיעלמטרוניתאתשלוםלשוםולאבעיניושכרוהיהעצמוזההחצוה
בשםנקראהצדיקהיינונפתליי״לוזהעליהולהתפללמצו'לעשותשזכהשכרישכבררקנוסףע״זאחרשכר אילהלה׳ודבוקמחוברשהואע״שחיבורלשוןנפתלישנעש׳מבחי׳גרסהיינוגרסלחמריזכהאזית'בוראו

אילתהנקראתהשכינהמןשליחשהואהיינושלוחהשיתעורלוהיינורמ״חמספרחמרתיבתרמ׳גמספר •ותתפללאמריםשנותןהייטשפראמריהנותןהשחרחנםחסדעמולעשותג״כמהש״יהחסדמדתעליו אוליו״חכידוע'שפרהנקראהשכינהעלאברהםבחינתכמואבריורת"חעלשימליכוהו
י׳ייל

עלשקאי שטתןוהיינוישראלתפארתנקראשהואהקב״ה.רמ״חלמספררמ״גממספרונשתנהה׳לושניתוסי׳ ה׳והבןכביכולהשכינהעבורב״הלהש״יאמריםוהבן:כנ״ל
עיניגלשפראמרילהביןמתורתונפלאותיראנו כלסודכיליאמרכיוהואמתורתךנפלאותואביטהי״למלךמעדנייתןוהואלחמושמנהמאשר

סודהואומנשהואפריםמנשהבסודכולההתורהברחמיוה׳הנניאשרענ״דלפיבזההרמז ציורבדרךוהואהנקודהבסודהואואפריםהקוחיהמימיךראיתקדושיןבמסכתדאיתאע״פובריח
שהקוליוכמדומהנקודהוסודפשוטקוסוד.!כזהאלאוכו'אלוומהבצערשלאותתכרנסיןוכו׳ועוף בתורתועינייאירוה'משמאלוהנקודהמימיןהואע״ינמצאפרנסתיאתוקפחתימעשיאת,שהרעות שאמרהמשלע״דואפרי׳הואתנשהאמןסודהקדושהטונהפרנסהלוישבוודאיוישרטובבדרךהולךשאדם וכו׳:ברנהיבואבאפסוקעלזללה״הנ׳עאא׳יזוזהכנ״למעשיורעותע״ירקהואפרנסהחסרוןכי

ולכךרשעאדםבדמותוההיפוךבוהמסתכללנשמתשבכלידועכיבזהנסתרדברפעולהעודשישהייט הורתבןי״לוזהרשעס7אבדמותלהסתכלאסורפרנסהוימשיךועי״זפרנסתעללהתפללצריךיום

הידועע״דעיןעליכורתבןיוסףפורתבן
הארהבאמזהצדיקשלפניובדמותכשמסתכני

מעשיואתשמאשרע"יהיינומאשרבפסוקשמרמזי"ל
טובהפרנסהלוישלחמושחנהישריםבדרכיוהולך
הנוספתואוהואמלךמעדנייתןוהואטוברבושפע

עלי טז



דחי

וי״ל:זהלהנץוציץ*כפירושוהתרגום?מהוכאן
שאמרתיע״דוברו״חכרחמיוה׳חנניאשרלפע׳יד

אוצרופיר״שיהעמיסמכלסגולהליוהייתספסוקעל
חוכראלאבעולמולהקב״הלושאיןידועוהנהחכיכ

עמיכלוראוע״דכאןוי״לכלבד:שמיסיראתשל
שאמרוהואממרויראועליךנקראה׳שסכיהארץ

יראתשהואשליהכיבאוצרהיינוסגולהליוהייתם
היינוהאוצרזה'תהיואתסממנוק-ריאיסשמיס

וכרהארץעמיבלוראוכמ״שממךיראושכולס
ג״כי״לוזההעמיסמכלסגולהוזהוממךויראו
אמרמתנויריאיסשתיויוסףכשראההתרגוםפירוש
כיממטגשמיותחיצוניותיראהתיראואללהם

רקה׳מבלעדידברלכסלעשותיכולאיניבוודאי
תההיינואנאדה׳דחלאאריהיינואניאלקיסהתחת
שללהאוצרזכיתישאנימחמתהואממנויראיםשאתם
תמניבאתתאבלממנייריאיסאתםולכךה׳יראת
דברלכסלעשותשא״אליראצריכיםאתםאיןבעצתי
חשבהואלקיסלרעהחשבתםשאתםכמוה׳מבלעדי
נעשיתיאניכיהואממנייראיםשאתםמהאךלטובה
לזהזכיתיאנימהש״ישיראיםשמיסיראתשלהאוצר
אנאה׳מןשיראיםתתאנאדת׳דחלאאדוזהו
נקראת׳שםכיגרמנישיראיםזהנעשיתיאניהיינו

והבן:עלי

פח*־.
בושמסתכלעיןלאותותייטעיןעליהשישהיי•עצי
עצמםדוחקיםצעדתישראלשלנשמותהייטבטת
תפניהייטשורעליוזהוט:ולהסתכלולצעודלילך
פניואורבדמותוהסתכלותההבטהמןעליהלהסשיש

והבן:הקדוש

הצדיקי׳דהנהבזהי״לישראלאתהרופאיםויחנטו

שמרפאיסהרופאיםהס
_

ישראלנפשות

שלאחדשאורלושנתחדשחדשהכבריתאותםועושים
שמרמזוהואלשטלדכקטןונעשהמעוצםלוהיה

אתהרופאיםהיינופגיהחנטההתאנהכמוויחנטו
רפואותישראלאתשמרפאיסהצדיקיםהיינואלxי

אורשמצמיחחדשתכבריהאותםועושיםהנפש
הייטיוםארבעיםלווימלאוג״כוזהומחדששלהם
התחדשותי;ע׳כקטןשטלדשנעשההוולדיצירתבחינת

:והבןהצדיקיםע״ילוהבאתורתאור

אניאלקיסהתחתתיראואליוסףאליהםדאמר

וצריךאנאדה׳דחלאאריותרגומווכו׳

ביאורשוסלושאיןהאלוהתיגוסדבריכוונתלהבין

אנכיאלקיסהתחתשאמריעקבאצלויצאובפרשת

דבריםהתרגוםפירששםבטןפריממךתנעאשר
בעיאאתה'קדםמןהלאבעיאאתהמניאחרים

בראשיתספרא־.וסליקארחיפרשהסליק



משםלעלותשיוכלככדיביתשהואהפנייי־תה-ראהאתמצרימההבאיםישראלבנישמותואלה
כ׳ייאהיינווביתושאמרומהשאמרתיע״דבזתי״לבאווביתואישיעקב

שצוביראהעצמוהתקשר
והבן:•כנ״להסולםבסודמשסולכלעלומדריגתולפוסואנכימצרימהעמךארדאנכיפסוקעל

בתיםלהםהאלקי׳ויפשאתהמילדותיראוביויהי*תיבתגסעלה"גסזהמתשנשאלתיעלהגסאענך

שמגבילהואהיראהעניןכירמזבדרךבזהי״לתעלתגסלומרראויוהיהעברלשוןמשמעפלה
לעשותיכוליראהבלילבדבחכמהמשלע״דלחכמהכיהידועובר״חע״פברחמיוה׳שחננימהואמרתי

חולהיותהרשעותכלאבי־סוירדכמוועיילונפיקעייללהיותצריךאדסכל
היראהע״יאךלהרעחכמיםיו

רקזרבדברחכמתויכנסשלאלחכמהגבולנעשהשרימזבזוה״קואיתאממצריםאברסויעלמצרימה
לתחכמהוכליגבולעושההיראהנמצאועבודהבתורההיינוודחיליראשהיהבשבילהיאאחותישאמיבזה

כיהעולמותבכלהואוכןמדאייותריתפשטשלאנפשופדדאדביקלמצריםליחותמאודיראודחילשהיה
מדאייותרלהתפשטחצהוהיהפשיתבחכמהכולםוכאשראתאחותילחכמתאמורכמוכביכולבשכינה

צמצוםשהואיראהבחי׳וזהוהקב״הבתסשגערעדדחיללאשובאזואמץחזקקשרבשכינהעצמוקשר
•מיכלהפירושי״לוזהמדאייותריתפשששלאוגבולומתייראעמוקלבורלירדשרוצהאדסכמוהואוהמשל
שאולוישמעע״דנשמעיםדבריושמיסיראתפשישסולםלוקחלכךלעלותלכשירצהלעלותיוכללאשמא
שבוהיראהע״יוהיינואסיפהלשוןשפירושוהעםאתהשכינההואוהנמשללעלותש־וכלכדילבורעמו

וגבולובמשקלבמדההכלונקבציסנאספיםדבריותיראאלהש״ילושאמרוהואהסולםהואכביכול
נקראשיראהי״לולכךהחכמהאלוגבולכלישנעשהלירדודחיליראהיהמסתמאיעקבכימצרימהמרדה

פירושי״לוזהוכליוגבולצמצוםשהואע״יביתולאשםלעולםח״ויאבדשלאעמוקלבורלמצרים
§תהמילדותיראוכיהיינובתיםלתםויעשהפסוקשלאפנימיותיראהבודאיהיהויראתולעלותיוכל

שזכוהיינובתיםלהםויעשליראהוזכוהאלקיסליראהוכשהדביקעצמוהקליפותבעמקיח״ולהשתקע
כדרךוצמצוםוגבולכליונעשהביתהנקראליראתנמצאכביכולהשכינהממששהואועיקריותפנימיות

והבן:כנ״להיראהתיראאללושאמרוהואכביכולבהשכינהדפקהוא
הארץעמיכלוראוע״דבת־סלהםויעשי״ל*1*1^פןשיראתהיראההיינועמךארדהשכינההיאאנכיכי

שהפי׳ממךויראועליךנקראה׳שםכיהשכינהממששהיאעמךתרדהיאממדריגתךתרד
היראהבגדריכנסושהםלהםהבעיחשהש״יהואג״כאתהתעלהבוודאיהי־טעלהגסולכךכביכול
מהםשיראוהיראהזהיתהווהסהש״ימןשיריאיםלשוןעלהשאמרהנ״לומההסולםכמשלהשכינהע״י
בשכרכאןי"לוזהעליהםה׳שםהשראתמחמתכאלוהסשוויםועתידעברוודאישהואבדברכיעבר
בתיםלהםויעשזכוהאלקיסאההמילדותשיראוכיוןכאןג״ככךכןיהיהשבוודאיכיוןהיהכבר

כלמהםיראיםשהיויראתבחינתנעשושתםהיינוהיראהשהואלדשלקחתהסולםע״יתעלהשפודאי
מדדונכנסועליהםנקראה׳שםכיהאחעםוכא%לשכינתעצמךודבקתפנימיותידאהשיראת
:והבןמהםשיראוהיראהעצמומדבקכשאדםכיזללה״הזמאאבפירוששמעתי
ויעשחאלקיסאתהמילדותיראוכיויה•י״לי״לוזהממטאוןשעליכליתפרדואדפנימיותליראה
כלוראוע״דרמזבדרךבזהי״לבתיםלהםהבאיםישראלבנישמותואלהכאןהכתובשאמר

פעמי׳כתהשאמרתיע״דוט׳:ממךויראווכו׳עמייראתוהכתובטפי׳יעקבבשלמאקשהאךמצרימה
היכלשהואלה׳השערהיראהבשערליכנסשזכהשתידמזלזהעמוקמטרמשםיעלואיךהשבעיםאבל

עצתועלממשיךאזיראהביד׳אדנ״יגימ׳והיכלה׳יראהבשםמפנהביתדידועבאווביתואישהכתוב
מחנויראיםשהכלמלכותבחי׳בעצמוונעשההיראהגסדיליהבהיכלאליחדלמלכאלמיחזידבעימאןכמו

פ״עמעוררכךלמשהשעושהכמוהמדההואכךטלדרתאותרעאדרתאליהדליתעלחבלממרא
שהואהיראה.שערבעצמוהואונעשהמלמעלהשאמרוהואפתבשםמכונהיראהכינמצאע״שעביד
נקראה׳שםכיהארץעמיכלוראותהוק׳היכלאלעצמוהתקקרואחדאחדשכלבאוו?יתואיש



#מות
הולכותהתורהתןעצמסומסרידיןעצתםשתנערין

התורהבשבילהייטהיארידעללתותהולכותהיינו
התיבהאתותראהראשוןולדרךתתנהעצמםשתרפיס

השכינ׳הייטהתיבהאתרואההקדושהשהנשתההייט
כלבסוףתתלבששהיאהיינוהסיףבתוךכביכול

ותשלתכביכולהשכינהישבכולםתחתונותהתדריגות
שתדבקע״יהיינוותקחההאתתאותיות"אתתהאת

כלעםיכביכולהשכינהלעלותיכוללאתתעצתו
וכו'ותראהוותפתחתעלהתעלהתחתונותהמדריגות
שםהשכינהשראתהז״לכמאתרסהיינועליוותחתול
־כביכולהשכינהעםחסדלגמולורוצהעלץותחתול

זאתאומרתהשכינההיינוזההעבריםמילדיותאמר
תןהולדהבוודאיזההיינוזההעבריםתילדי

והסבהש״יוהתדבקותסשלהםבמוחיןהעברים
כביכול'השכינהעםחסדלגמוללזהשתשתוקקיס

זההיינותיניקתאשהלךוקראתיהאלךאחותוותאמר
דאהילדאסאתותקראשוביםחסדםגומלבחי׳

תשובה
היינותשהשתוותקראוכו׳אתאיעילאה

והמשכילהאמתמספרהואהי׳אשי״ןמ״סבמילואו
:יבין

'בגמראודרשובוכהנערוהנהותראהוותפתה

לפענ״דוי״לעתוהשכינהשראתה
בוכהנערוהנהבפסוקמפורשזהשכתובבעזה״י
'כההנקראתהשכינהבושהיהשמרמזכהבוהיינו

והבן:
ויזכורוכו׳העבודהמןהאלקיסאלשועתסותעל

יצחקואתאברהםאתבריתואתאלקיס
דיןשהואאלקיסשםשתפסבזהלהעירישיעקבואת
שםכאןכומרצודקהיהויותרשועתסותעלאצל

הוכפלמדועלהביןצריךגסחסדבחי׳ביההוי״ה
אתויזכורלומרדיוהיהא׳בפסוקאלקיספעמיםב׳

זללה״התאא״זהידועע״פרמזבדרךבזהוי״לבריתו
הואוכןכולוהואשםאדםשלשמחשבתובמקוםכי

שהואעולםובאיזהמדריגהבאיזהובמעשהבדיבור
היינוובתעשההעולםבזהכולוקשורהואשםשם

1אאלוהותלאמונתהגיעולאכשבעיותקשורכשהוא
שעוסקי'בדבריםכיוןטבעיותעבודתג״כבגופוגורס

ישכיכברוכת״שבטבעכולוקשורהואטבעיים

ותאוותהרעותכלבאיםותשסבאדםיסודותד׳
והתאוותהטבעיותכלמשברוכשהואטבעייםודברים

זוכה

פר#ה
ב״ההוי״השלוהיכלשםעליךשנמש׳היינועליך
שנתהווההיינומתךויראואזיהיראהתקוראדנישהוא
תפילין'אלוה׳שםעלחז״לשדרשווהואהיראהשער

הואשדישלהשי׳'ןכיז״צהתהרש״אופירששבראש
שלראשבקשרמבחיןוהדל״תשלראשבתפיליןנחקק
השםנשתלםשניהםובצירוףידשלבקשרוהיו״ד
שערה׳היכלוהואאדניסודהואידשלשתפיליןוידוע
עלז״לחבלכמאמרםיראהנקראביתוהנההיראה
יראוכיויהיהפסוקשרימזוהואדרתאליהדלית

מולידיםשהםע״שתיילדנקראהצדיקהיינוהמילדות
וממציאיםמסייע־סהעול׳שהסעללבואהנגזרהשפע
בןהמלמדוגסמילדותכדמיוןהפועלאלמכתהדבר
ועושהראיותלושמראהמיוכןילדוכאלותורהתיירו

כאלוג״כבוודאיה'אתולעבודתורהללמודחשקלו
ה׳לעסומוסרתורהמלמדיםהסוהצדיקיםילדו
יראוכיוזהו:מולידיםכאלומילדותנקראיםלכך

היראהבשערליכנסכשזכוהיינוהאלקיסאתהמילדות
בחי׳עצתםהסשנתהווהיינובתיםלהםויעשאז

:והבןוכו׳יראהשהואבית

ונערותיההיאורעללרחוץפרעהבתותרד
בתו׳התיבהאתותראהיאורידעלהולכות

אתותראהוותפתחותקחהואמתהאתותשלחהסוף
ותאמרזההעברייםמילדיותאמרעליוותחמולהילד
מןמינקתאשהלךוקראתיהאלךוכו׳אחותו

ברמזבכאןיש:הילדאסאתותקראהעבריות
וברו״חברחמיוה׳חנניאשרונפלאיםטראיסדברים
פרעהכיהקדושההנשמהעלשקאיי״לפרעתבת
פרעהבתותרדשמרמזוזהו:הואהתגלותלשון

העולםבזהלהתגלותתלעילאיורדתקדושההנשמה
שהיההייטאביהביתמגילולילרחו׳היאורעללרחוץ
דאהיאורעללהתגלותבאועכשיוומגוללתכוסה

תעשהלאומצותעשהמצותזוולשמרהאוריית׳לענדה
הולכיםבהתורהלדבקשרוציםאותםהיינוונערותיה
נשתהע״יהיינוהיארידעללמדריגתממדריגה
הנקראבהתורהתמידשדבוקהלעולםהבאהקדושת
שביסלקבלפשוטהימינועניןלהביןשאמרתיע״ד■יאור
בזהשהכוונהואמרתיהש״יאצלגשתיימיןשייךאיך
לעולםקדושהנשתהששולחהגדולחסדושזהוהוא
ידווזהובתשובהולהחזירםישראלנשמתלתקן

אותםהיינוונערותיהי״לאושביסנקבלהפקועה
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לג שמותפרשה
מתוךהפנהוט׳ויאחראשבלבהאליותלאךה׳וירא

הזההגדולהתראהאתואראהגאאסורה
ויקראלראותסרכיה'ויראהסגהיבערלאמדוע
תעלנעליךשלויאתרוכו'הסנהתתוךאלקיסאליו

קודשאדמתעליועותראתהאשרהתקוסכירגליך
יעקבואלהייצחקאלהיאברהסאלקיאנכיויאתרהוא
ברחת־וחורפיביתיה'שחנניתהבזה"ליזכו׳:
הבאיסהמיזכיזללה"המאא׳'זששתעתיפ״פוברו״ח
הניצוציןולהעלותלתקןכדיהואהתפלהבתוךלאדם
וצריךהתחשבותאותסבתוךתלובשיסשהסקדישין
לובאאסתדלשורשסולדבקסלהעלותםאיךלידע
תשורש-תסדשהסיביןחייומזכותרעיםהרהוריםח״ו

לתתאתעילאבהתפשעותותשורשושנפלהגדול
להעלותווצריךתאודושפליםתחתוניםלמדריגת
מחשבותבאאסוכןעליוןחסדשהואלשורשוונדבקו

השורשאלעצינוידבקחיצוניתויראהפחדאיזהשל
כשנופלוכןהיראהכלשורשעילאהיראהשהוא

למדתעצתוידבקוהתפארתגדלותאיזהבמחשבתו
שמרומזי"לוזהוהבןהתפארתכלשורששמשםתפארת

קוציםע״דורעותמ״זהיינוסנהכיבפסוקכאן
ומחשבותוקליפותרשעיםעלמרמזשהואכסוחים

אליוויראוזש׳יהובישיןרעיםוהרהוריםורעותזרות
עבודתיהיינו.בתוךהסנהמתוךאשבלבתה׳מלא'

מ״זשהואהסנהלובאגדולובדביקותאשבהתלהבות
מחשבותיאפנההיינונאאסורהתשהויאמרכנ״ל
יבערלאמדועואראההחשבתיהשורדי׳דברכלואסיר
שוםכללאליו,יקרבאיךמאודשתתההיינוהסנה

שיהאהדברתח־ובכימעבודתולבשלוזרהמחשבה
בזבלזרותהתחשבותוכלהקליפותכלובעלנשרף
ויראבהש״ידביקותווגודלובהתלהבותוהקדושפיו
ב״ההש״ישלושובוחסדולגודלהיינולראותסרכיה'
אמיתתלידעוהשתוקקלראותסרכיה׳ויראמיד

המ״זאותןמתוךאליוונתגלהנתראהמידהדברים
נעליךשלזהרזלווגילההסגההתוךאליוויקראוזהו
התחשבו׳מאותןהרעצהס־רשיראההיינורגליךמענ

התקן׳•כילשורשםהכובונדבקדכבתי'חותםולהביא
שבאמתהיינוהואקודשאדמתעליועומדאתהאשר
ותפלחףקדושהומדריגהקודשמקיםעלעומדאתה

וכולםשלויסודותהד׳כלעלמלךשנעשהזוכה
חיוואסארוךדרושבזהוישצרכוכפילוהשמשים

׳גופניותתאוותאחרונמש׳הנגרעבדרךהולך
עבדהואונעשהנעבדלשדהמלךגורסאזיועבעייס
למלאותגופועבורגופובעבודתלהתעסקשצריך
גיבעיותהדתמןויוצאלועוזרוכשהש׳יתאוותו
שוסשאיןיתברךויתעלהאלוהותאמונתלבחינתונכנס
כולםאתמחיהשהואממנוחייםוהכלמבלעדועוד
לעבודתונכנסשבעיותעבודתתןג״כיוצאהואאז

ישראלהיובמצריםידועוהנהויתעלהיתבר׳אלוהות
ג״כבגופםעליהםהיהולכךהשבעבדרךדבוקים
כלצור׳היהוזההגלותשיעבודשבעיותעבודת
כדיהשבעמןלמעלההמערכותשידודשהיההמסת
ואיןיכולכלשהואאלוהותאמונתבלבםלהכניס
עבודתמןיצאווממילאבספריםכדאיתאבלתו

אתבהוציאךכמ״שאלוהותלעבודתונכנסושבעיות
שיכנסווזו׳האלקיסאתתעבדוןמתצריסהעס

וזההשבעמספרידועאלהיסוהנהאלוהותלעבודת
האלקיסאלשועתסותעלהפסוקכוונתביאורי״ל

והיינוואדנ״יהו־״היחודשהואצ״אמספרהאלקיס
הוא"עבודההעטרהתןאלוהותלעבודתשנכנסו
מדתתןשיצאווהיינוהשבעשהואע״האלקיסמספר

אלוהיינו:כנ״לאלוהותלעבודתונכנסושבעיות
אלקיספעמי'ב׳וזהוואדנ״יהוי״הלייחדהאלהיס
אלקי־עספעמיםב׳מספריעקבכיבכיונתכדאיתא

אלהיס•ויזטרוזהושמתתיקסוהואאותיותיהםיוד
עסכייאלקיסגסיעקבעסהיינויעקבאתזכו׳

יעקבפעמי׳וב׳הששןמספרהואואותיותהנקודות
מוסףבכוונתעייןאותושדוחהוהואהששןמספרג״ב

והבן:יעקבאתוכו'אלהיסויזכורשמרמזוהואיוה״כ
הצאןאתוינהגונו'יתרוצאןרועההיהומשה

במדרשדאיתאע״די״לבזההמדבראחר
ע״יישראלרועי■להיותזכוהמע׳יהודודשמרע״ה

ואמרגדוליםוברהמיסבחסדצאןרועימתחלהשהיו
י״לוזהבניאתרועיםשתהיואתםכדאיהש״י

הצאןאתוינהגצאןרועההיהומשהכפסוקשמרומז
אח״כ.וכה■היינוהמדבראחרצאןנוהגשהיהועיי

הדסשקרוייןישראלשהםהאדםהיינוהמדברלרעות
אנכירוחהתפנהבאמצעמיזכןשבאיםומהקדושהרועההיהואח׳יכחיבעלירועההיה ומתחל׳

מחמתנוהיתהנהוחביתכתותאוהלשוןאביךחלקי
בחינת

כנ״ל-וק׳ל:מדברבעלי



שמותפרשה
מטיביםאינרישראלוכשהלילההדיבורע״יהמחשבה
והואדומיהנאלמתיכמואלהבסודנעשהמעשיהם

גמתקאזמעשיהםמטיביםוכשישראלחלילהדיןבסוד
יוצאהדיבורואזהדעתע׳ייעילאהאמאבסודדינה

י״הבסודהמחשבהשהםעליוניםאורותבהתגלות
אדנימזהונעשהופ״רש״דהדיניםהמתקתסודוהוא
בשםאחרבמקוםהנזכראשתסודוהואתפתחשפתי
יחודתהלתךונעש׳תזהיגידפיוהואזללה״הנ״עאא״ז
שםכידועהבינההוא"מיסודוזהולה׳אשהבסוד
המלכו'נעשההבינהע״יהיינולאדםמלכותהיינופה
ונוקבאדכרסודשלםאדםשיהיההיינולאדםכלי

:היטיבזהוהבן

יש:בנהערלתאתותכרותצרצפרהותקח
בתיבתבזהלהעירישכינפלארמזבכאן]

מקוםבכלכולההתורהבכלהזהכלשוןשאיןצר
ובר״חברחמיוה׳מהשחננילפענ״דוי״לסלעכתיב

כיאותולמולהיאראתהמהלנומרמזתשהתורה
צפורהוהנהושורשונשמתוהיאאדםשלשםידוע

מספרהואפהפהצראותיותשהיאבשמההסתכלת
זההיאנשמתהשורשומסתמאבצרלמולומורהמילה

צרצפורהותקחולכךבצרערלהלכרותשצריכה
:והמפ״יבנהערלתאתותכרות

צריךת״חוכןוכו׳זכהלאחייםססלונעשהזכה
והנהחסדובחי׳גבורהבחי׳אלובחי׳שנילושיהיה
חסדבחי׳בומתגברוהיהמאודעניוהיהמשה
לפרעהשתראההראשוןהמופתהיהולכךמאוד
בחי׳שנילושישלפרעהוהראהלתניןהמטהשנהפ׳

נגוףולמצרי׳רפואלישראלורפואנגוףויהיהאלו
משהאלאלקי׳וידברשאמרוהואאלוהבחי׳בשני
וידברנאמרולכךאלקיםבחי׳לושהיהשדיברהייט
שיהיהוהיינורכההיאאמירהאליוויאמרקשהלשון
ורפואלמצרי׳כגוףורפואעוףכדיחסדבחי׳גסלו

והבן:לישראל
ופירש״יוכו׳יעקבואליצחקאלאברהםאלאואך

איןאלורש״ידבריוהנההאבותאלוארא
אשרלפע״דוי״לבזהמהרוצהרש״יביאורשוסלהם
כיואמיתיתוודאיזהכיובח״חברחמיוה׳חנני

התורה

הבאיםומחשבותהתאותאותןשישבתו׳חלקותבחינת

ומשתוקק־׳משורשםשנדלוקדישיןניצוצץ.והיינולך
נדחקי'ולבךלשורשםולהעלותםאותםלתקזומתאויס

בחינותכמתבזהוישוהעבודההתפלהבתוךאצלך
החסדמשורשהבאיםמחשבותהיינואברהםחלקייש

וישלשור_ומתאוהשבואלקותובחי׳אברהםמדת
יראתשהואגבורהמבתי׳מחשבותוהיי׳;צחקאלקי
עילאתהיראהלשורשלהעלותווצרי׳יצחד,בתי׳ופחד
וגדלותהתפארתבא.ת"תמדתתןהיינויעקבאלהי
לבטלו..ולאלשורשםלהעלותםנדיוהכל

ח׳יו
מן

.:והבןהתפלה

בזתי״לאליהם.אומרתתשתותתליואמרו
ע׳יד

'מהםשיראהלצה
שנטבעומחמת

והתפארותגדלותובמדתהקליפותבעמקיבמצרים
יאתרושהםהייטשמותהדייקאליואמרושאמרוהיא

אומרתהממגייותראותושיודעיםהקב״השלשמול•
בשמךאליהםלדברפילפתותשובאוכלאיךאליהם

:ממעמקיםאותםלגאולהגדול. שםמילומרדידהיהלהביןצריךלאדםפהשםמי
לאדםשסמילומרצודקהיהיותראואדםפה

כיעמוקדברנפלארמזבזהשישענ׳ידלפיוי״לפה
והתגלותהדיבורסודשהואפהנקראתלטתידוע

ואראפרשה
צרי׳ה'אניאליוויאמרמשהאלאלקיסלדכר

אלקי׳וידברהלשוןשפתחבשינויבזהלהבין
ברחמיוה׳חנניאשרבזהוי״לויאתרוס־יס

היהנגוףלמצריםשהיוהמכותשכלידועכיוברו׳׳ח
התופתהיהולכךלישראלורפואלמצרי׳נגוףורפוא

פרעהתטאליכםישאלכיהקב״הלושאתרהראשון
אואותשואליםהרשעיםכלדרךכןכימופתלכס
שאמרכמולתניןויהיהמטהאתהשלךואמרמופת
הגמראעלז״להכהןיוסףיעקבתות׳הקדושהרב
הנחשכית״חאינוכנחשונוטרטקסשאינות׳יחכל
ישוךכיוכתיבממיתהנחשכיבחינותשנילוהיו

שדטקת״חוכןוחיהנחושתנחשאלוהביטהנחש
וטטרגבורהבחי׳היינוטקסלהיותוצריךבתורה
כיהחסדבחי׳שהואושמירהנטירהבחי׳הייט
אלובחיטתשניג׳׳כישובתורהבתורהדטקהת״ח
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אלג״פבוכלולוהיהדברתרזאהיהשכ״אוא׳בכ״א
:קדישאדברתיזאשהואתגןמספרשהוא

באליעקבואליצחקאלאברהראליאתרוארא1א
בתיקוני׳שד׳יאיתאלהםנודעתילאה׳ושמישדי

לפיונראהממזוזהלגאו׳'זוכוה׳ושמיממזוזהלברזו
שד׳י.ידועכיובר״סברחמיוה׳חנניאשרפי׳ענ״ד
שורשהואוהוי״הדיןשהיאדישאמרצמצוםבחי׳הוא
מזוזתאיתאוהנההרחמיםוהתפשעותהחסדיםלכל תה״ששםע״ינמתקמותוידועמדתז׳'זאותיות

אלואראשאמרוהואהאמתמספרבמילואושהוא
לברדיןשהואצמצוםבחי׳שהואשדיבאלהאבות
עדייןהגיעושלאהיינומו״תז״זאותיותשהואממזוזה
מותזזלגמריויהיההדיניםכלשיתתקאמתלמדרגת

לאהחסדיםכלשורשהתפשעותשהואושמיה׳וזהו
אמיתיתבמידתלהםנכרהילאכפרש"*להםנודעתי

בבתי׳ת׳נתגלהלמשהאבלהוי״הנקראת•שעלי׳שלי
ססוהואהאמתמספרבמילואותשהשאותיותהו״יה

ונעשההדיניםכלונתתקומותזזשבוהנ״למה״ששל
שכההואכןכשמוכיהחסדיםכלשורשהוי״ה

:והבןאמתלמדריגת באליעקבואליצחקאלאברהםאלואראיאמרא|י
בזהה׳הראנילהםנודעתילאה׳ושתישד•
תהונקדיםונפלאיםנוראיםדבריםוברו״חברחמיו כולההתורהכלאבינואברהםקייסבגמראדאיתא

ידעמהיכןזהלהביןוצרי׳וכו׳עי״שניתנהשלאעד
לפע״דוי״ליההורהמצותפרעיכללקיםוהשיג
קיבלאברהםכיהגדולהאשלבשםששמעתיע׳'פ
כלכלולהואזאתובמצוהבריתאותעצמועל

תרי״גע״המספרבריתכישמעתיגסמצותהתרי״ג
וי״ל:מצותהתרי״גכלכלולשבוכוונתושזהווי״ל
התרי״גכלפרעיע״הא״אהסתכלהמצוהשמזה
מןותצוהמצוהכלוקייסכולההתורהכלשלמצות

כוללקדישאבריתשהואזומצוהע״ימצותהתרי״ג
והבןגריםמגייראע״האברהםהיהולכןהמצותכל
נ״עאא״זבשםאבת׳לעילכתבתיכימעעואפרשזה

וזהוגריםנשמותמולידבקענותכשאדםכיזללה״ה
אלקיסבחינותג׳שהםבחרןעשואשרהנפשאת

כלהיהבוודאיאברהםבימיואזחרןמספרדקענות
אוהיהוגידיןבאבריםהאדםנגדשהיאכולההתורה
אותשהואקעןבאברתצומצםשהיהקעטתבסוד

ברית
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ע׳ישכיהואוהעעסנקודותבלאניתנההתורה
לעניןהשייךבנקודותהתורהונדרשתלאוריית׳אנפץ
בכלהתורהלנקודויוכלשוניםמפניםפניםהדרוש
רמזלזהוישהדרושעניןיפהשיעלהשרוציםנקודות

מלכותוכו׳אליהופתחבעניןבתיקוניםשנזכרמה
הוי״השמלכותוידועלהקריניןשבעיםותורהפה
תורתסודהואמלכותכיוהיינוניקודבלישלה

וצריךלתורהפניםע׳כיבניקודלהיותוא״אשבע״פ
עניןלפיאחרבניקודפעםזהבניקודפעםלדרוש
אלשהואהחסדמדתהיהאברהםידועוהנההדרוש
ויקראכמ״שאלשהואהחסדמדתכג׳בוהיהויעקב

ליעקבקראוישראלאלהיופרש״יישראלאלהיאללו
מספר"ואראאלואראשמרמזי״לוזהעי״שוכו׳אל

הסאלכיהאבותהסחסדשהואבצירי"אליצחק
היהשלאויצחקכנ״לאלבחי'שהםויעקבאברהם
נמצאיצחקמספרשהואעליומרמזואראאלבחי'

אלוהואשפירש״יהאבותכלוליםאלואראבתיבת
והבן:האבותנכללואלושבתיבותהאבות
מןשקבלתיתהע״פאלורש״ידבריברמזי״ל תלתשהם•ודיןתלתהיינולת״דזללה״האא׳יז

שרימזי״לוזהוויעקביצחקאברהםבחי׳והסמוחין
עולםשלאלופושמתלבשהיינואלאותיותאלרש״י

וכנ״להאבותעצמםהסהאבותמוחיןשהםבלמ״ד
••יביןוהמשכיל

דישיעקבואליצחקאלאברהםאלואראי״לע!ך
לפיוי״לבכאו״אאלתיבתיתורבזהלהעיר

ר״תכידאיתאע״דובר״חברחמיוה׳חנניאשרענ״ד
שםשהואכ״אמספרהואיעקביצחקאברהםשל

אהי״השםהואבכ״אנמצאמתלתכלולוכ׳יאאהי״ה
יודי״ןג׳במילואושהואס״גשםעולהאהי״הוג״פ
אלשםישבכ״אנמצאמכולםכלולוכ״אאלבגי׳וא'

והבן:בכאו״אאלתיבתפרעשרימזוהוא
ע״בג׳דףשמוחבזוה״קדאיתאע״דיאמראן

ואנהורזרחשמשמהקדישאבריתדאומגןשמש
שלשםהואושדיע״שכןקדישאבריתאףעלמאעל

הנימולי׳ראשהי׳אברהםוהנהכידועיסודביד׳ברית
הש״ינגלהולכךזהעליהםוקבלושקיימוהסוהאבות
דכלוידועבושהיהבחינתםכפישד״יבשםעליהם

שהואמגןתספרהואאלפעמיםוג׳מג'כלולא׳
אלשכתובוהואהזוהרבשםמילקדישאדבריתרזא



וארארשר!8
עבידתסביזיגתמהיהמשסכישדיבאלהאמת
היינולהסטדעתילאה׳ושמיהצמצוםבסודכנ״ל

בדעתכיכללהתפשטותלביד׳הגיעלאשעדיין
אמורלכווהבןימלאמיחדראיןואסימלאוחדרים
הצמצוםמגדר.יצאושעתההוי״האניישראללבני

הגדלותבסודב״ההוי״השמיויתפש'והקטנות
ושרשיהפרטיהבכלהתורהבנתינתהדעתוהתפשטות

התורהשערבזהישכיוהבןשבהמצותותרי״ג
יכפרפשיטאח״ושגיתיואסבעדייכפרוה׳ועבודה

:אמןבעדי

באליעקבואליצחקאלאברהםאלואראיאמראן
מהרבבזהששמעתיע״פלפע״דבזהי״לשדי

מורהאלאותיותכיהכהןיוסףיעקבמות׳הקדוש
דבריע״כקוויןג׳לוישול׳עולםשלאלופוהיינוא׳

הצינורותשאסהנובעלמעייןמשלבזהוישקדשו
יוצאיםהמיסאזנקייםשםדרךנמשכיןשהמיס
יוצאי׳המיסאזנקייםאינםהציטרותח"וואסצלולים

בעבודתותמשיךכ״אכימובןוהנמשלמטונפים
ציטרתדרךדלעילאממעיןקודששפעובתורתו

נשחתוצינורותואסועבודתובחינתוכ״אלפינשמתו
אלופובהםוהמשיךח״וכלוםבהםפגםשלאנהייס

וצלולזךשםדרךהנמש׳והשפעהמיסאזעולםשל
שלאלופושאיןוגרסנשמתובצינורותפגםח״וואס
הואשםדרךהיורדהשפעאזבתוכםמתגלהעולם
אלואראכאןהפסוקפירשי״לוזהוהבןנקיאיטח״ו

אלופוזההמשיךא׳שכ״אהיינואלכ״אאברה׳ונו׳אצל
הצינורותשהםקוויןג׳היינוהלמ״דבתוךעולםשל

בחינהבאותואליהםואראולכךנקייםוהסנשמתו

קודשהשפעוהואאלבבחי׳ג״כשדיבאלהייטממש
וצלולזךדלעילאנביעוממעי!•עליהםמתפשטשהיה
בדיניהןכולההתורהכלכללהואהזהוהמשלזהבן
בשםכדאיתאתורהבדיןבמשפטיםהןוהיתראיסור

דיינין:תלתהסשתלתאבהןזללה״הנ״עחא״ז
ן ארץאתלהםלתתאתםבריתיאתהקימותי0^
והקשהבהגרואשרמגוריהםארץאתכנען

אתשובלילינהכנעןארןאתלומרדידהיההאוה״ח
נשלםעדייןלאהאלהםיקשהדלאותירןארןמגוריהס

ארןאתאתרלכךשנתמאותארבעשלהגירות
יצחקמשנולדכיהאבותהייטבהגרואשרמגוריהם

התחיל

הדכולהודישראלונשמתיהוזוקב׳יהוהתורהברית
כענץקטנותבסודהיהובחינתונשמתואורונמצא
האבותכלוכןוהבןגריםמגיירהיהולכךהתורה

בארןיעקבוישבבמדרשכדאיתאגריםמגייריםהיו
גריםמגייריןויעקביצחקשהיותלמדאביומגורי
שבימיהםזהמטעםג״כוהייטע״כאברהםכמו

קטנותבסודרקהתורההתפשטותעדייןהיהלא
אורוהיהכנ״לבריתאותשהואקטןבאברמצומצם
היוולכךכללקטנותבסודג״כובחינתםנשמתן

באלהאבותאלואראהפירושי״לוזה:מגייריןגריס
התורהכלסודשהואב״ההוי״השסהיהשאזעדי
עםשמיע״דפולה

י׳ייה
רת״חזכריעסו״השס״ה

קדישאדבריתרזאשהואשדיבאלמצמצוםאזהיה

תסתכליןהיושדימשםהיינומשתכליןהיוומשםפנ״ל
בשם

הוי'יה
שהואהתורהמצותפרטיכללקייםהב׳

וקב״האורייתאכיהאדםנשמתואורהקב״השלשתו
שלשמואזהיהולכךחדכולהודישראלזנשמתיהון

אורייתאכמושדיבשםצמצוםבסודכןגסהקב״ה
וכברמרע״השבאאח״כעדדישראלונשתתיהון

לי״בב׳יההוי״השסונתפש׳שבטיםי״ביעקבהוליד
שהיוישראלרבואששיסיצאותהסואח״כצירופים
כלסודשהואב״ה"ההויהשסנתפשטואזבמצרים
רבואם׳מזהונעשהצדדיובכליותרכנ״להתורה
אחיזהלוהיהמישראלאחדשכלהתורהאותיות

ר״תישמורהישראלשסכידועהתורהשלא׳,באות
שיצאגדלותבחי׳וזיהולתורהאותיותרבואששים

תןכולההתורהכלסודשהואב׳ההוי"ההשם
התורהאותיותרבואס׳התפשטותלביד׳הצתצוס
כללממשהוי״השסשהסמצותהתרי״גכלכללשהס
וזהוהקב״השלשתוהואכולההתורהכלאיךזהבו
מעלההואשהדעתכידועשנתפש׳ע״יהדעתהכל
משהכשבאולכןגדלותבחי'אלקטנותהבחי'כל

סומצא
מלסשהיוטלםשורשהיהוהואישראליר

בחי׳שהואממצריםהוציאםאזכידועבוננללין

הקדושההתירהנתינתשהיאהגדלותלבתי׳קטנות
ל״תמצותושס״הפשהמצותרמ״חבהתפשטות
מאמרהיהוזההתורהאותיותרבואבס׳המפורשים

קטטתבחי'תמצריסהעסחתבהוציאךהראשוןלמשה
סיניהרהיינוהזהההרעלהאלקיסאתתעבדון
אלואראוזהו:גדלותבבחי׳התורהניתנהמעליו

ממוייי



לרזוארא

והיינו׳אלקיסאץומבלעדיה׳אנירקיתב׳הבלעדו
ירידהלויהיהל׳לבשקרשנשבעשמישיראוע׳ייי

שלנקודה,לושישרבאומיעדנוקבאדתהוסוהשפלה
המעלותבחסלמעלהלמעלהויתנשאיתעלהאמת
ידלהריםאשאיתב׳באלבלבסהאמונהיתחזקואז
הואוהכלויתעלהיתב׳מהבוראהיוניתנפשבלתיורגל
נאק׳אתשמעתיאניהפסוקפ־רשי׳׳לוזהיתב׳מתנו
אותםמעבידיםמצריםאשרנאקתםשזהוישראלבני

להוציאםלהםשיעזורהש״ילפניצעקתםהיינו
בשקרהואעבודתםוכלבשקרשנשבעומזהממעמקים
ולגודלאות׳מעבידי׳מצריםאשרוזהובחי׳הצריס

וצועקי׳ליטהרכשרוציםתיכףשל־הש״יוחסדיורחמיו
אמתלבחי׳לבואומשתוקקי׳והתיצרתהצרלפטורע״ז

האדםאשרהמדהכפיידועכיהיינובריתיאתואזכור
מעורריםכךמלמטהובמעשיובמחשבתומעורר
האמתמדתמעורריםשהםכיוןולזהמלמעלהעליו
-ואניראשוןאניעלהורהשהוא

איןומבלעדיאחרון
אלהותו׳התק.רותשהואסוףתוךראששהואחלקים

התקשרותבריתבחי׳וזהותכליתאיןעדסוףאיןמן
שאהיההיינובייתיאתואזכורולכךלתתאמעילא

אתתמדתממשי׳ואהיההמדהאותומלמעלהמעורר
עדא״סמןבריתבחימעילאלתתאהתקשרותשהוא

:והקתכליתאין
ישראלאשדבנינאקתאתשמעתיאניוגסי״ל

תמידיניתנהאותסדהתירהמעבידיםמצרים

והדריגתסולפיובחינתםהדורראשיעניןלפילידרש
שהואליוכמדומהספרבאיזהשראיתיכמודורס
לדרושנמסרהיאהמפורשששםמנוחהבדיתבספר

לאותוךשנרמהונפיהדוראותולפידורכלבו
שמותיוהואכולההתויהשכלהואוידועע״כהדור

ודורדורבשלנדרשתג״כבוודאינמצאההקב׳של
בדורותוהנה:הדוראותונשמתולפימרשיולפי

פירושנדרשלפעידהיהזללה׳האאיזבימישלפנינו

כילנושהאירממההידועע״פזהבאופןהפסוק
לוצרתסבכלפירושדמטרוניתאשלוחיאיטןצדיקייא

יביןלאדסוצערצרהאיזהח״וכשישהיינוכביכולצר
ישהזהו;חסרוןהזההצרהכביכולצרלושבוודאי
ולכךעליהלהתפללמזהיודעיסהיוולאבשכינה
כדיהנדיקעלוחוהחשדו!הציהאותוהש׳־ישולח
כביכונ,וכשימולאהשכיבהחסרוןעללהתפללשיבין

חסרונה

פר#ה
ארץאתלומרסגידהויקשהלפ״זאךהגירותהתחיל

בעה״ילפע׳ידונראהבהגרואשרלילמהמגוריהם
אוצרשפירושומגורהלשוןהיינומגוריהםרמזבזהשיש

עלמרמזוהואהתבואהאחדמקוםאלשםשנאסף
הדיניםכללהמתיקהאבותשעשוקדושיםיחודיס

שהמתיקוגבורהאותיותבהגרווזהווהגבורות

נבשורשםהגבורות

ה׳עםו׳יחודשעשוהיינובהגרואשריאמראן
דלאתריןריעיןהסי״האותיותידועכי
פירודגורסבחטאח״ופעמיםרקוה׳מתפרשין
ו'יחודעשוהקדושיםשהאבותשמרמזוהואביניהם
והמש״י:בה״אהיינובהו׳גרהיינוגרווזהובה׳

להםלתתאתםבריתיאתהקימותיוגסיאמראו
בהגרואשרמגוריהםארץאתכנעןארץאת

שהשםבזוה״קאיתאכישםדודויעשעלשאמרתיע׳׳ד

אבהןתלתנגדהואוישרהפוךישרשהואע״בשל
ויצחקישרבחי׳תיקןאברהםבחינתולפיתיקןכ״א

היינורביעירגלשתיקןהמע״הודודוכו׳הפוך

באותיותיוע״בשלשםמהםועשהיחדשחברם
וחיברותיקןעשהשהואשםדודויעשוזהוכשלימות

מגוריהםארןאתהפסוקשמרמזי״לוזהכשלימותהשס
"בה"גרואשרכולםשעשוכנ״ליחודיסהיינו
בזהעסקושכולםע״בהשםשלאותיותרי״ו'מספר
ותבן:ע״בהשםזהבאותיותוהכלבחינתולפיכ״א

מצריםאשרישראלבנינאקתאתשמעתיאני
להעירישבריתי:אתוהזכראותםמעבידים

לומרדי,והיהיוצאפועלשהואמעבידיםתיבתבזה
שאמרתיתתע״פבזהאותסמי׳ילעובדיםמצריםאשר

אא״זשהוקשהה׳אניכ׳מצריםוידעופסוקעלכבר
כלה׳שיעשהמאודתהיההיאהנראהשלפיזללה״ה
מדרךלמעלההמערכותבשידודוהמופתיםהאותות
הכלשעשההגדולהמוראוכלהחזקתהידוכלהטבע
נראהונפע׳דה׳אניכיהצריםשידעובשבילהוא
בחי׳שהםאותםישראלעלקאישבאמתהשיט
וכלר״לבשקרשנטבעוהצריםמעשהשעושיםמצרים

שאמרוהואבשקרהיאהכלהשיישעובדיםעבודתם
והתגליתהשכינהאורהתפשטותיהיהכךשכלהש״י

דברשוסאיןכייכירו,וידעוהסשאפי'עדאלוהות
יח

•
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שבכיאותוותראע״דהתגרההואמשהכיהש״י
יבין:והמשכילהוא להביןציידלאמרה׳לפנימשהוידבריאמראןי

לזולתילאמרשאינוכאןצודקשאינילאתרתיבת
לפע״דרמזבדרךבזהוי״למדברהיהה׳שצםכיון
פירושששמעתיע״פוברו״תברחמיוה'שחנניתה
להיפוךוכןתומראנידוןהקולאתןכיוחומרקללשון
כאןוהנההק״ו:עניןכפיקולאנידוןהחותראמן

ק׳י׳ומעשרהאחדזהכפידש״יק״וג״כתשהאמר

נידוןהחומראתן:ךבאתתהיהכאןוהנהשבתורה
היהלמצריםונגוףחומראשהיהדבראותוהיינוקולא
בגינתעשי־ודסממכותכדאית׳לישראלורפואקולא
פירושי״לוזה:זהכידועהמכותבכלוכןישראל

הדבורמןהיינולאת־ה׳לפניתשהוידברהפסוק
רכהשהיאאמירהלבתי׳יכנשדיןעלמורהקשהשהוא
:והבןמצריםשלהדיןנתתקלישראלשיהיהוהיינו

בזהלהעירישהעםלשלחמאןפרעהלבככד
הראשונהבמכהרקהלשוןזהנכתבסלא

והנהילבוכבדותכ״כנודעלאעדייןגסדסשהיתה
ליפא׳יעה׳המפורסםהרבמחותניבשםבזהשמעתי
זהכתוב•כאחשראיתיליוכמדומהחתעלניקמק״ק
הלבנתהפ׳פרעהפרעה'שאצללבכבדוהיינובמדרש
תצאלאשתאתוזהידועוהנה:ע׳׳ככבדונעשה
הואעצמוהעוןח״ולאדסשבארעהוכלוחהרעות
ותתוגגינורעתךתייסרךלויעשהידיווגמולמייסרו

שעשהוהרעהפגםמעיןבוודאיולכךח״ועונינוביד
הראשונהמכהשהיתההשעםי״לוזהלהעונשהוא
שלושהרעשלווהחעאהפגםמעניןהיהכידםמכת
תשחיתנולדהזהומהחעאכבדנעשהשלבואזהיה

ריבויבושישכבדמעיןשהיאדםמכתעניובאומזה
חז״לשרמזושזהוהצצהע׳'דוי״לדסתלאהוהיאדם

המכותשכלידועכיישראלבניהעשירודםממכת
וכדאית׳לישראלורפואלמצריםגגוףורפואנגיףהיה

ממכהכיע״התפולנאההרבשלהקדושיםבספרים
למצריםשהיהדבראותווהיינורעיהמתקןעצמה
עי"ש:■באריכותשםכמבוארלישראלרפואהיהנגוף
ודמיםדםמכתמכבדמכהלמצריםהיהכאןוהנה
שהואהשניהמשמעותישראלאצלוהיהמשמעתרתי
דבריסאלובדבריםעודוישישראלבניוהעשירוחמין

סתומים

שלוחיאינוןצדיקייאוזהוחסרונוג*כ׳־מולאומדונה
לומרישחלודבריולפיקדשודבריע״כדמפרוניתא

אלר״ת"נאקתאתשמעתיאניבפסוקהפירושמ*

תשועהכביכול_נקראהשכינהידועכיתשועהקרבנא השכינהלקרבכביכולהשכינהעבורשצועקים'והוא

וזהוכביכולובפירודאבהרחקשהואתשועההנקרא
מציריםלהםשישוה״טאותםמעבידיםמצרים*שר

דוגמתצרלוכביכולשבוודאירואיםומזהבגשמיות
הנקראהקליפותלעמקינפלההשכינהשכביכולזה

שמעתיאניואזחסרונהלתלאותצעקתםוהואמצרים

השכינההיינובריתיאתואזכורזהצעקתםאת
ביתילפע״דהפסוקנדרשהיהכךוהנהכביכול

שלאהמדריגהבזהשהיודורוואנשיזללה״הבע״ש
השכינהחסרון־עלרקעצתושלחסרוןעלכלללהתפלל
זהלפע׳ידנדרשכךדורותינולפיועתהכנ׳ילכביכול
קרבנאאלהואנאקתשר״תהנ״לע״פהפסוק
לושצריךתהלפיכ״אתשועותסתםוהיינוהשועה
אותםמעבידיםמצריםאשרעצמההצעקהוהוא

וחסדיורחמיולגודלואיעפ״בעצתםעבורוצועקים

אפילומקבלהוארחת־גוירחמישהואהש״ישל

שמעתיאניוגסואמרעצת,סעבורוצעקהתפלה
נראהאניותיבתשמעתיוגסלומרלוהיהדלכאורה
אינםשהםאףהכוונהכךלפע׳די״לאבלכמיותר
זובמדריגהואינםכללזהמביניםואינםשומעים

הקדושההשכינהעבוררקעצמועלכלללבקששלא
שבאדםההרגשותשכלכדאית׳זהשמעתיאניחבל

לכלחיותמשורשהואוהחיותהמרגישהואהחיות
השכינהצערכביכולומרגיששומעואניהחיים

אעשהלמעניהיינובריתיאתואזכורוזהוהקדושה
ימולאוממילאכביכולהשכינהשהואבריתיאתלזכור

:יביןוהמשכילכנ״לג״כבגשמיותהסוונס

לאישראלבגיהןלאתרה'לפנימשהל'דנר
זהופירש׳ייפרעהישמעניואיךאלישמעו

אמאיהאו״החוהוקשהשבתורהק׳'׳והעשרהמןאחד
:שתירץתהעי״שבזההש״ישלתירוץכתיבלא

מקוצרתשהאלשמעוולאכיחשלומרנראהולפע״ד
כחוקצרקכיןשהיההיינורוחניותלשוןרוח:רוח

ויצוםולכךהש׳י־ידיבורלקבליכלוולאשלהםהמושג
והיינוחדאבצוותאחיבורלשןהיינוישראלבניאל

דיבורלקבלתכלוואזישראלבניאלרוחניותםשיחברו
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ואראפרשה
להדליתעלדלתבחי׳הואבישראלהשרויההקדושה
ע״דפתג'כונקראתבזוה״קכדאיתאכלוםמגרמה

אלקיסעשהזהלעומתוזהמקריבהואאלהי׳לחם
־,אות־ושהיאליליתעצמהקוראתג"כהיאדע״ר,אמא

ונקראתכנוסמגרמהלהדליתדע'׳'׳כגהיינווליתלי
גס

ת׳ייףבשבילגסליליתמספרשהיאת׳ייף
מחנות

שהו׳וישעפדותאותיו׳פדתהואלישראלכוע׳שעמה
מלשוןוהואביניהסהשרויההקדושההשכינהעל.מרמז
שהואתד׳ףאותיותולמצריםוהצלהוגאולהפדות
חורבהשהיאדע״רדאמאכשתהבאמצעוד׳ת״ף

כאלפדותהואלישראלאבלממנהשנמשךושתתה
:אמןבמהרהאותנויפדהוה׳

בזההרמזי״לאחדמתלאישראלבניוממקנה
א׳עסכשהצטרףוברדדברמכותביי

בניוממקנהוזהורזאורנעשהעולסשלאלופושהוא
אחדתהצערפע״יהיינואחדוהשעסמתלאישראל
וברדדברמןונעשהנמתקכנ״לעולסשליחידושהוא

:והבןורזאוראותיות

הש״ישעשההניסיסע״יוכו׳ופחדאימתהעליהם
הידאתישראלויראועלהיסמצריסביציאתלישראל

׳ועיבמצריםה׳עשהאשרהגדולה
בה'ויאמינוז

כת״שפנימיותויראהאהבהלכללובאועבדוובמשה
ופחדאימתהשנפלנמשךובזהוביה'אתהעסויראו
הסשלנותפיליןממשוזהוועליהסהנבראיםכלעל

שלונפלאותניסיסבהםהנאמריםפרשיותארבע
גדול'ואמונהלדביקו׳ישראלבאיסזועי׳מצריםיציאות
.ותפיליןפנימיתויראהלאהבהובאיסב׳הבהש״י
בהםהנאמריםהפסוקיםהארתהיינועלמאדמארי
עשננקראיוהסישראלאתההקבואהבתחבת

גיילולקהתלבואאלקיסהנסהאוכמושעשועיו
והתדבקות׳להקב״הימאלואהב׳וחבתוכו׳גוימקר׳
שזהרכנ״לאתפארבךאשרישראלממשוהסבו

וב״שב״ההקב״השלוהמוחיןוהשעשועיםהתענוגים
פרעסשלוקשיותכבדותעניןכתובבתפיליןוהנה
קיויהיכמ״שהמכותבלתכליתשהיהבכורותומכות
הסרואסוכו׳בכורכלה׳ויהרוגלשלחנופרעההקשה

פסול?הספרעהשלר׳אופ׳אפי'א'אותיתיראו
והיינו

וימצאהיתיבהיסבומשכיללמעיץונעלמיםסתומים

:נפלאיםדבריםבהס

יהיהלמרדעמךוביןעמיביןפדותרטמתי

ע״פרמזבדר׳בזהי״ל:הזההאות
וי״ללישראלורפואננוףלמצרי׳היההמכותדכלהידוע
פדותלישראלשהיהפדותבתיבתרימזבאןשגס

אותיותלמפרעשהואהדףצירוףהיהולמצריםוגאולה

פדותושמתיוזהומפני׳אויבי׳להדוףע״דתדף
ביןעמיעמךשיתחלףוביןעמיביןיהיהפדתאותיות
הזההאותיהיהלמחרוזהוכנ״לעמךוביןהצירוף
היינוהזה-האותהיינוחילוףלשוןלמחירכמולמחר

למפרעהצירו׳יהיהלמצריםלחילוףיהיהפדתהתיבת
אותנקראתיבהגסמצינוהזההאותותלתכנ״ל

אותיותשתיביןשניתנהדעהגדולהז׳'לכמאמר׳
תיבותשנישמכנההריע״כה׳דעותאלשנאמר
תיבתעלהזההאותשקאיכאןג״כי״לוכןלאותיות

השכינהכיעילאיןמיליןבזהעודוישוהבןפדת

נאפרשה
נא

נא

דאיתאע״דבזההרמזי-״לוכו׳פרעהאל
למימחאדארזאהתיבהאלבאעלבזוה״ק

:נחבפ׳פ״שיזיבא

למעןוכו׳לבואתהכבדתיאניכיפרעהאל
עמוקדרושבזהישבקרבואלהאותותישתי

ויו״ששבתואותאותהנקראיםהתפיליןמסודוהוא
בעזרתואבחרה׳מאתכשיהיהואי"האותהנקראים

מניחשהקב״ההגמראונקדיםבקצרהנבארוכעת
שהםזהולהביןהתפיליןעניןמהובזהושמעתיתפילין

בהתדבקותסמישראל׳'ההקבשלושעשועיםתענוגים
ישראלוזהוואימאמאבאמוחיןמקבלהואועי״זבו

עניןוזהוכידועתפיליןהואופאראתפארבךאשר
ישראלשלתפיליןעניןג״כוזהותפיליןמניחשהקב״ה

שמאמיניםע״ימעשיהםומתקשריםכשמתדבקיס

ובגדולותיובושמאמיניםהאמונהוע״יבהקב״ה
פנימיותויראהלאהבהבאיםויתעלהיתב׳ובמראותיו

יראתונמשךועי״זידושלראששלתפיליןממשוהס

ובכלהעולמותבכלוב״שב״ההקבי׳השלואהבתו
תשילכמונופלוהרעלעובעולהוהסובהנבראים
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שנתרבהעודכלכיוהבןיצ״מבעניןהיינותלויס.הס
ותפילין:שבתאוריותרנתרבהיציתעניו.

אשראתבנךובןבנדבאזניתספרלמען1 הלאנשאלתיכאןבתצריסהתעללתיי
מארץצאתךיוסאתתזכורלמעןמיצבעניוכתיב
המשיחלימותגסחכמיםואמרוחייךימיכלמצרים
אשרלפעכ״ד׳'לוידורותבג׳רקהסיפורתלהוכאן
מאמרותבעשרתאית׳כיוירו"חברחמיוה׳חנני
תלתמאמרותהעשרהכיגלויוזההעולםנברא

בניסנקראי׳והשנייםאבותכקראי׳הראשונים
האבותובחינתושורשבניסבנינקראי׳והשלישים

הזיווגבאהדעתע״יכיהדעתבסודבוודאיהוא
באלאעדייןואסחוהאתאדםוידעכמווההולדה

במוחמצומצםוהכלמולידאינודעתלכללאדם
זיווגבבחי׳הואאזדעתלכללשבאוכשזוכההאדם
בתחלהבוכיוצאותולדתואבונעשהלכניוהולדה
כנ״להדעתבסודגדלותלכללבאהואכקטןואח׳הוא

ג׳יגונעשה
מעילאהואוכןבניסלבניאבבחי׳בזה

ע׳יייכילעילא
כיוצאומולידדא״ואמוחיןיורשהדעת

הדעתסודחסרהיהכיהיהמצריםדגלותוידועבו
במוחיןמצומצםהכלהיהלכןממשהגלותהיהוזה

התגלו׳היההואיצ״תוסודוכו׳כלוליןוהיהבקפנותס
ובניובניםאבותבחי׳מזהוגעשההדעתוהתפשטות

ונשמותבעולמותהבחינותבכלהיהוזהבניס
פ״הוזהוהואא׳והכלואלוהות

מילהמספרפ׳יהס׳ייח
תזהונעשהחייסתספרהואוס״חיסודבחי׳שהוא
האבוהואבעליהאתתחיההחכמהכיוהולדהיחוד

י״לוזסחס״דבסודאבהןתלתנכללובואשרהראשון
ע״יוהיינוכספירבהירותלשוןתספרולמעןהפירוש
בנךובןבנךבאזניהדעתע״יובהירותאוריבואיצ״מ
הדעתבסודלהסיולדובניסובניובניםבאבותהיינו

מצריסע״ישנעשההעולםחידושממשוזהווהזיווג
ימיכלחייךימיכלונמשוזהומאמרותבעשרה
זללה״האא״זמןקבלהזהכישיחהגולימותוגסהעולם

היאאחתודאדאנמצאמשיחביאתבחי׳ממשזהובי
:יביןוהמשכילוכו׳חייךוימיוכו׳בנךבאזני לגוזהיהיהמתיעדהליופרעהעבדיויאמרו

אבדהכיתדעהערסוכו׳למוקש
עצמםדבריכסתרונראהכיביהלהעירישמצרים
רקלהסשהואהיהדבריהםשפתחדיבורכדיתוך

למוקש

ומצוחצחותצחותעולמותכמהתלויםשבוודאיוהיינו וזש״הואו׳מהסאותובכלקוץוקוזעליוני׳בכל'ואורות
שתילמעןוכו׳לטאתהכבדתיאניכיפיעהאלבא

ושלישראלשלתפיליןאותהיינובקרבואלהאותתי
באותיותבנויסשהםהיינובקרבואלהוב״שהקב"ה
אורותתלויםעליהםאשרבכורותומכותהצריםיציאת
סיפורעניןכאלהלצירופיםהצריכיםעליוניםצחות
לאכילמביןבזהודיבכורותוהכאת־מצריםיציאת

בעדי:יכפרוה׳להאריךיכולתי

הנ״לע״דבקרבואלהאותתישתילמעןיאמראו
אותנקראתפיליןכיחידושבלאמדרשאץאך

אתתאותוכשנחסרוכו׳ידךעללאותוהיהכת"ש קרויואינופסולהואבווכיוצאפרעהשלפאפילו
אורותאותבכלשישכנ״לכעו:יינוכללתפיליןאות
האותיותכלכשלימותכךלהיותוצריךעליוניםצחות

אניכישכתובוזהו:חסרוןשוסבליבהםשכתוב
הראשונותבמכותדישהיהאףהיינולבואתהכבדתי
אלהאותתישתילמעןלבואתהכבדתיאניאעפ׳'כ
ע״פבשלמותתפיליןשלאותשיהיההיינובקרבו
והיהחסרוןשוסבליבהםהרמוזיםעליוניםסודות
גסלשלחנופרעההקשהכיויהיבהםלכתובצריך

אתהכבדתיולכךוכו׳בכורכלה׳ויהרוגהוצרך
דייקאבקרבואלהאתתישתילמעןוזהווכו׳לבו
סיפורמןשנעשהתפיליןהאותיושלםשע״יהיינו
שוהוהואתפיליןאותשמותיותאוידהמאורעכל

פסולא׳אותנחסראסהואשהדיןהתורהכללשאר
האותיותכלנכתבשיהיהעדכללאותהויולא

כללחסרוןשוסבליגמורכשלימותבהםהכתובי׳
דאמרמאןדאיכאי׳ילרביםבלשוןאתתיומ״שוהבן

דברינולפיומ״מנינהומצותפתיתפיליןכיבגמר׳
אותיותהיינואותתידי״להלכתאכמאןתכרעאיןזה

מכלנעשיםשיהיובקרבושליקדושותאותיותשיהיו
נקראיםג׳דידועי״לגסהקדושותהאותיותכענין
בריתאותואצלקודשבריתואותותפיליןשבתאות
זכרבומפורששבתואצלמצריםיציאתמפורשאינו

הימי׳ובכלקודשלמקראיראשוןשהואמצריםליציאת
עניןעלנסדרכולותפיליןועניןיצ״מנאמרטובים

אותתישתילמעןהיינוחסרשתיי״ללמעןיצ״מוזתו
בקרבוותפיליןשבתאלואותותששניבקרכואלה
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היינוחגכיקדשובדברימרע״השרימזוהואצעולס

בפימךתמידשהיהמההיינולנוה׳גדולויו״טתגזהו

וכתהבזהרקהאמנתולאלנומספראלקיסשסרק
שסוצירוףב״ההוי״הבשסגסהאמנת

כסהוי׳יה
אלק־סמספרלנוה׳וזהואלקיכסה׳כאומרואלקיס

חסדר׳יתשהואחגבתיבתרמזוגסלגוגחלחגזהו
שנתחדשבזהגבורהעלחסד.גוברי׳שהיוהיינוגבורה

ונתפשטשנתגלהב״ההוי״הבשסג׳'כהאמונתו
:החסדיםכלשורששהואבעולס

גדולכללבמושבתסישאורהיהישראלבניולכל
עצמסהמכותמןכיזללה״הנ״עמאא״ז

דסבמכותוכיצדלישראלרפואהנעשהמצריםשל
מספרשהואברבועואהי״ההשסמסודלמצריםהיה
הקדושי׳דבריוע״כמיסבחי׳מ״ההיהולישראלדס

ה'שהננימהלפע״דקדשודבריאתבקצרהואבאר
הואהאדםחיותכלכ־הידועע״דוברו״חברחמיו
אותוהמחייםוהסגידיומשס״ההדתי'במריצתתלוי

בחי׳ישאךהכולסלאותותישראלשוויםזהובדבר
הנשמהבחי׳והיאקדושעסלישראלהוספותאחרת
חייםנשמתבאפיוויפחכמושבתוכםאלוהותוהיינו

נופחהש׳'יהיהוכןמעצמותואלאנופחאדםכלום
והואויתעלהיתברךמעצמותבאפיוחייםנשמת
ישראלא־שבקרבהשוכןעולםשצאלופוא׳בחי׳

להקב׳הדומההנשתהדבריםשבת׳אמרו>ז׳'ילולכן
הגוףכלמהלאהנשמהאףהעולםכלממלאהואמה
שורשהמשםכיוהיינווכו׳

קדושכסנקיאיסועיייז
שלאלופושהואא'שישהיינואדםבסודישראלבני

עלתוספותוהואאותםהמחיהשלהםדםבתוךפולס
וב״שב׳י׳ההוי״הבחי׳הואאדםוסודהשבעיםדמים
העולםאומותלאאבלמ״השםמספרבמילואושהוא

ולאאדםקרויסאתםזאתםאדםחז״לכמאמר
היינוא׳סודשהיאהנשמהחכרלהםכיהאומות

שהםאהי״הרבועבסודהסתתרהואאךש״עאלופו
שישא׳ע״יהגבורותנמתקיסובישראלוגבורותדמים

חסדיםהואאשרהעליוןפלאאותיותשהואבהם
סיניהרעלשעמדוישראלחז״לשאמרווהואגמורים
יונקשמשםהתורהקבלתםע״יהיינוזוהמתןפסקה

ל׳י׳תמצותושס״העשהמצותדמ״חע״ינממתסשורש

אדםשלגידיוס״הו:חבריורמ׳חלכלסייסנותןובזה
והתורה

כימצריםאבדהכיסייילוולבסוףולמכשוללמוקש
להבידהומכשולמוקשביןהואגחלוהפרשחילוק
ברחמיוה׳שהנניההע״פפלדלפיבזתוהנכוןלגמרי

מואהספרבמילואםמה״שדאותיותידועכיוצר״ח
בכתבי׳כנזכרהאמתצירוףממנהשנעשהע״יונמחק
עיי״שוכו׳משהנוהיזהפירושהבע״עוהנהיכוי״ש

נגוףהיוהחכותבלכידבריהםבכוונתי״לשרימזווזה
רפואלישראלהיהנגוףלמצריםשהיהורפואאותו

היההאלוהבחינותשב׳וי״למשהע״יהיהוהכל
במילואושהו׳אותיו׳השסתה״ששהואחשהכלולי׳בשמו

ונעש׳נמתקהיהולישראללמצריםהיהוזהמותמספר
משתהיינוזהיהיהמתיעדשאמחוהואהאמתצירו׳
אצלינוהיינומותמספרמוקשכילמוקשלנוכלל

והואבמילואובשמוהכלולמותשלהצירו'נעשה
והיההצירו'זהיהיהליאהרקכילנובאתרםשדייקו

להםשהיהעיירפואלהםהיהלישראלאבלנגוףלהס
שילהצית׳

אבלבמילואובשמוכלולג״כשהואהאמת
במילואומה״ששהואמשהאותיותמןנעשהלהם
סתרולאועתהמוקשמספרשהואמותשלצירו׳

וודאיכימצריםאבדהכיאח״כשאמרובמהדבריהם
מותשלהצית׳אצלםהיהכיהואלגמריאבידת

והבן:כללמוקשמספר
אליה׳ויאמרפרעהאלאהרןואתמשהאתליו^ב

משהויאמרוכואלקיכסה׳אתעבדולכו
פיבזתנהעירישלנות׳חגכינלךובזקנינובנערינו

קבועיוםנקראהואחגכיחגעניןבכאןצודקאינו
שלשתהחגיהיהשילכואימתיהיההמשמעותוכאן
בשלחפרשהבזוה׳־יקחיתאכירמזבדרךבזתוי״לימיס

משדדשהואב״ההוי״השםמןכללידעלאשפרעה
ידערקהעבעתדרךלמעלהשולטוהואהמערכות

מעולםהטבעובדרךהטבעמספרשהואאלקיסמכס
ז״למרסכמיהאסוריםמביתממצריםעבדיצאלא

לאישראלאתוגסולבךה'אתידעתילאשאמרוהוא
פרעהלבאתה'ויחזקעלבזוה"קאיתאגסאשלח
לאכידפרעהלבאאתקיףלושהזכירהוי"הדאשמא
שהואבעולםב״תהוי״השסשישבזהכללהאמין
שבאוואחרוהמזלותהמערכותומשדדההויסכלמהוה
להאמיןהתחילהמערכותשידודשהיההמכותעליו

אלקיכ׳והזכי׳גםה*אתעבדושאמ׳צכווהואהשםבזה
ב״ההוי״השישוהאמיןבמקצתוהודהב״ההוי״השם יט



נא*דשה
לעומתזהכיככורכלמתולמצריםכנ״לבוהדבוקים

זהכלוהבןיורדזהמולהוכשזהאלקיםעשהזה
בעדי:יכפרוהשם

י״לבמושבותסאורהיהישראלבניולכליאמראן

דבוקהואבאמתדבוקשהואמידידועבזה
בשקרשהואמילאפוקיודיסמלךפניבאורכיבאור

שהיהלמצרי"עוףשהיהוזהחשךצירוףשהואמכת״ש

אותיותומןאורהיהולישראלאפילהחושךלהם

ע״שאורותה"אלפיןה"היינואלףה׳נעשהאפלת
שלאלףמןשנעשהאורשהואבאמתדבוקיםשהיו
להםנעשהבכחשדבוקיםשהיולמצריםאבלאוראמת
מתחתיואישקמוולאוזהוואפילהחשךשלצירו'
שולשואפילתוהחושךבשקרכשדבוקבוודאיהיינו

והה־פוךקוםיכלוולאגדולתנפילתהיאזהעליהם
תוכלוואזאורךבאכיאוריקומינאתראורע׳יי
שהואמההיינוארןיכסההחושךהנהכילקום
אמת"ךעאתתהואארןיכסהמחתתהואחושך
שנתכסהמחמתוהיינובתיקוניםכדאית׳תצמחמארץ
רקדבוקיםשאינםבתםמתגלהשאינואמתמסס
היינולאומיםוערפלחושךנמשומזהוכחשבשקר
פרעהשהואוהעורףהשכחהמבחי׳ג״כבאערפל
פרעההיינולאומיםיכסהלערףאותיותערפלוזהו
שאתהעליךהיינוזרחעליךה׳וכבודאבלמצריםוכל

האתתשהואה'כבודיזרחאורשהואבאמתדבוק
לעלמאדנהריןתפוחיןדתריןרזאוזהוהאמונהוהוא

והעעסאורהיהישראלבניולכלי"לוזהו:והמש״י
היינותםבמושבאותיותשהואכתיבחסרבמושבתס

באמתדבוקהיהוהוא־תםאישיעקבבמדריגתשהיו
להםנעשהאמתשלומאלףליעקבאמתתתןע״ד

:והבןתםבמושבוהיואור

אורבמושבתסאורהיהישראלבניולכליאמראו
שהואסודיצאייןנכנסע״דוהואר״זגימ׳

שהואהתשובהעולםשהואהבינהעולםעלמרמז
לכןזיבוישהשנהימותבכלכיוהיינועילאהאמא
ביוםאבלבלחשאומריםבשכמל״ווהייטרזהוא

שהיאייןונכנסאורפעמיםחמשהנתגלההכשרים

אומריםלכןאוררזמןונעשהסודויצאעילאהאמא

הואוכלהחתן•שתחתאצלולכןרםבקולבשכמל״ו
בטתוראינהצאינהכיבשמחתוזריתערבאלג״כ
ומתחילהלתלושדומהחתןהייטשלמהבמלךציון

היה

כנ״לוב״שב׳׳ההוי״הבשםכלולהכולהוהתורה
הגבורותכלונמתקואדםסודוהואוארא.בפרשה
יוהדהים

בערןג״כממשוכןזוהמתןפסקתוזהו
ובפרסבכללישראלאישכלממששנעשיןדםהמכות
הגבורותכלונמתקוובפרסבכללשלםאדםבסוד
ה;האחדלכלכיחסדיםשהםמיסבחי'אצלםוהיה
העולםלאומותולכךבושדבוקמתולפישורשולפי

דםמכותהיהבגבורותשםודיוקי'דםששורשה
שהואש״עבאלופוהשרשיסבשורששדבוקיסולישראל

בפלאהגבורותלהםונמחקופלאאותיותוהואא׳סוד
אחדלכלהיהחשךבמכותכאןג"כי״לוזההעליון

הואחושךכיאחדכלנטלומדיליהדיליהדרגאלפוס
שכחהבסודמצריםגלותהיהזהxאהשכחהבחי"

אחורייםמבחי׳והואר״לשכחהואחשךואותיות

שנפלוישראלשלהגלותהיהוזהופרעהעורףהנקרא
כשהתחילאבלאחורייםבסודועורףשכחהלבתי'

היואשרכבראשונהלאורםוישוכוהגאולהלהתנוצץ
הזךבאורוהקודשעמועיניהאירוהשםבודבוקים

פניםבחי"שהםבריתיאתואזכורכמ״שוהקדוש
בסי׳שהםזכורבחי'אלהשכחהמןאותםשהוצי'
סודשהואוא'זכו״רסודהסכיואזכורוזהומוחין
אףחושךכשהו"בלילהכמוד׳'מהמאירהדעת
לושבאעדבעיניוכללרואהאינופתוחותשעיניו
ורואהעיניוהאירוואזאבוקהשלאונרשלאור־איזה
הקדושבאורעיניהםהאירוכןוכמוומסתכלומביס

והבןאורנראהבאורךוזהועליהםשהופיעהש״ישל
ולכןחופךהואאצלוונראורלושאיןחילאפוקי
אזמדרגתהלפוסהיינובמושבותסאורהיהלישראל
הקדושבאורדבוקיםוהיווהחושךהשכחהמןשיצאו
השכחהבחי׳שהםמצריםאבלאורלהםהיהממיל"
השכחהדיניכיחושךלהםהיהאורלהםהיהולא

והגסהעבוהחושךכנ״להזכירהע״ילישראלנמתקיס
אותםועלומקומומדריגתועלושורהלשורשונפל

במכותי״לוכן:ומצריםפרעהוהסבושדבוקיס
מאותיותונולדושגיותאותיותהסיבכר7כיבכורות

בישראלולכןאלףמספרוהס"קאישהםהראשונים

היאקודשכיהבכורותהוקדשובאל״ףדטקיסשהיו

הא'המוחוהו'בעליהאתשמחיהוהחיותהחכמה
ישראלבכוריבנינקראיםולכןכנ״לחייםהסשמשם

שורשסע״יוחיותוקדושתאור;יתומ׳להסוהקוחשס



ס*פרשה
באותווב״שב״הה'אתועובדהמדרעהבזההוא
ה'אתנפבודתהנדעלאואנחנושאתרוהואבחי' שאיי
שתהבואיגועדה׳אתנעבודותהאיךלידעא
בזהה׳אתועובדלתדריגהבאשתחלהעד

יוכלואח׳יב
כזה•ותדריגהבחי׳שישלידעהמדריגהזהלהשיג
עלעדייןאיןאסאבלויתעלהית׳עבודתולערן

והמשכיללהשיגהא״אבהתעולסהלךולאזומדריגה
וכשיהיההתפלהלעניןעמוקסודבזהישעודיבין

יבעזרתואבארה׳תאת.
לדרכינווי״ללשונוכלביחרץלאישראלבנילכל1

ויכולנקודותבלאניתנהשהתורההנ״ל
בזההרמזוי״להדרושלעניןשיעלהניקודבכללדרוש

מחתתהואח״והאדםעלהבאיםהצתתכלכי
אבלשויןולבופיוואיןבאמתדבוקואינובשקרשנשבע

הגבורתנמתקיסאזשויןולבוופיובאתתשדבוקמי
ושסלבאבינהכיהלבע״יע״האלקיסמספרפה

כשנשבעאבלר״להצרו'כלובשלבשורשןהדיני'נמתקו
דבוקאינושהפהבלבואחדבפהאחדומדברבשקר
נתתקולאולכךהלבמןחלוקהואואדרבהללב

שרימזי״לוזההצרותכלנתעוררומשסהגבורות

להסמזיקהיהשלאיחרץלאישראלולבניכאןהפסוק
לבוכמוהיהלשונוהיינולשונוכלבוהשיעסדברשוס

נמתקוואזיבאמתדבוקיםשהיושויסולבופיושהיה
:והבןכלהדיניס

לכסהואראשוןחדשיםראשלכסהזהד1$הד!
כברשאמרתיע״דבזהי"להשנהלחדשי

הנקראתהשכינהשתןיתלוכומלכיסביפסוקעל
ראשהואבניסןבא׳וע״כהמלכותכלנפסקמלכות
הוי״הצירופיי״בשהסחדשיםשבי״בלמלכיםהשנה
בניסןא׳כשבאוע״כמלכיםהפיסוקכלנתקןב׳'ה
החדשי׳לכלהראשוןוהואגולגלתאהנקראהראששהוא
וממנוכסדרשלוהוי״הניסןשבחודשהצירופיםולכל
למלטםר״ההואלכולןאבוהואהצירופיםכלנתהוו
ב״ההוי״הצירופיבי׳שהםחדש־סי״בהיינוביוזהו
מלכיםהפיהוקכלנתקןשבכולןימלוכומלכיםכנ״ל

למלכי׳ר״ההואוראשוןהראששהואניסןשהחודשאך
לכלאבשהואי״באבאביבהחודשזהנקראוע״כ
הראשוןהצירו׳שהואהוי״הוצירופיחדשיםהי״ב
תולדותנקראיםצירופיםוהשארב״ההוי״ההשםכסדר
ולכךלכולםוראשוןאבשהואאבביאותיותשהואגס

ממנו

בעערהשלםמלך,נקר׳אשהוכשנשאגוףפלגהיה־רק
עילאהאמאבחי׳נעשהשהחתןהייטאמולושעטרה
עערהוהיאאליוהנלויסולכלעונותיוכללושמוחלין
ואימתיבנהאתותקנתאמתתבאע״דאמושעטר׳לו

הכפורי׳ביוםכיעמוקסודבזתוישחתונתובימיהוא
ובחתןישתפלותחמשהבוישעילאהאמאסודשהוא
יותר.גדולהבחי'והואוכו׳ששוןקולקולותחמשהבו

בשמחתוזריתערבאלג״כולכןוהבןהכפוריסמיום
עתיקין:הדבריםכיזהכלוהבןאורזרמןנעשהבי

צריךוכו׳פרסהתשארלאעמנוילךמקניטגם3
לומרראויוהיהביאורשוסלואיןכיזהלהבין

לפיוהנראהפרסהלשוןתפסולמהמאומהתשארלא
נ״עאא׳'זמןששמעתיע״פעמוקדברבזהענ״ד

ובהמותיוומשרתיוהןעבדיולאדםשישמהשכלזללה״ה
השייכיםשלוניצוצותהסכולםשלוהכליםכלואפי'
המגידוזהולשורשםלהעלותםוצריךנשמתולשורש

שיקשרוהיינווהמשכהקשרלשוןמגידאחריתמראשית
סוףהיינואחריתהכלוראשיתבקדמוןהיינובראשית

דבוקיםהסכולםהשפליםניצוציוכלהמדריגותכל
נשמתומשורששתםלאדםוכשישא״סעדבראשית
ע״יהואוהכלעמונתעלוכולםאזילמעלהעליה
יקראהואשרלכלקוראיולכלה׳וקרובבאמתשדבוק
משהשרימזוהואג״כלהעלותןיכולועי״זבאתת
ובבקרנובצאנינונלךובזקנינובנערינוהסדרבתחלת

הנתוניםקדישיןניצוצין'הסאלוכלכיוכו׳נלך
להעלותםוצריךמאודתחתוניםבמדריגותבשביה
מספרהואפרסההיינופרסהתשארלאשאמרותה
מרע׳יהשלניצוציןהיההדוראותושכלידועכימשה

להםשהיהתהוכללכולםושקוללכולםאבהיה,והיא
להעלותןיכולהיהוהואמרע״השלניצוציןרקהיה
כמומהבחי׳אדםנקראואזבאתתדבוק■שהיהע״י

להעלותיכולזובחי׳וע״יתהואנחנומשהשאמר
וזהוג"כשלוהנצוצותכלעוליןואזלתעלהלמעלה
לכןבחי׳מההשגנושעדייןלאהייטמהנדעלאואנחנו
שנגיעכדישמהבואטעדמקודםה'אתנעבוד

ויכולאדםונקראהשלימותעיקרשזהומהלמדריגת
•־יביןוהמשכילשלוניצוצותכללהעלות

ומדריגהבחי'שוסלהשיג"אשארמזבזתישעוד
שכברעדויתעלהיתב׳הבוראעבודתמעני-ן



א35םיע
פצהאז•צצ״לומרכבהבייןלפצתולעשותיופללא

שהשכינהקוס:מהיינוושטנוהואולקחהיאהיעזצה

כצ״לשפיצושנקראלצדקעצתושיחברידינושםשורה
בעבוד׳ולסעדלעזרלושיהיהביתיאלהקרובוהוא
יק8פעלזלה״ההאר״ישכתביכדאית׳והבןהש״י
אאבגלותנקראהקב״הכירחוקמאחקרובשכןסוב
נקראתמידלה'ודבוקהקרובוהצדיקכביכולרחוק
כביבולהשטנהבגלותתמידעצתושמצערקרובשכן

שהצדיקכנ״לבקואלהקרובושטנוהואולקחוזהו

הקדוש׳השטנהעלושטנויאמראו:קרובשכןנקרא
כותלהאדםאצלשורהתמידוהיאהאדסבקרבהשוכן
אלוהקרובוזהווצו׳שלינהזזהלאשמעולםמערבי
,ולסעדלעזרנוש־היהב״הלהש״ישיתפללוהיינוביתו

:והבןלותס־יעיןלסהרהבאע״ד

הואראשוןחדשיםראשלכסהזההחודשיאמראן
תהנפלארמזבזהיש:השנה'לחדשיללס

מחדששהקב״הידועכיוברו״חברחמיוה׳שחנני
לעילזהבארת•וכברבראשיתמעשהתמידיוםבכל
כדאית׳התורהע״יהיתההבריאהשהתחלתכמופי

כךעלמאובראבאודיית'אסתכלקב״הצזוה״ק
התחדשותע״יג׳'כהואמ״בשלהבריאההתחדשות
וכמותורהחדושייוםבכלמתדשיןשישראלהתורה

יוםבכללוישהזוהרשספרזללה״התאא״זששמעתי
בפיךדבריואשיבעלבגמר׳דאית׳וע״דאחרפי׳

אלאתהעמילציוןויאמרהארץוליסודשמיסלנסוע
תהבשתפותדהיינובחיריקעתיאלאעת•תקרא
:כןאתהאףוארעאשתיאעבידנאבמילולאאנא
היינוארץוליסודשמיסלנסועבפיךדבריואשיבוזהו

בריאתמחדשיןאמתבתורתישראלשמחדשיןמהחידוש
בעולםהמתחדשיםדבריםוכלהחדשיםוארץשמיס
החדשיםשישראלהתורההתחדשותע״יהואהכל

כךבתורההתחדשותםמניןוכפיבהבאכזתצלותס
הקדושהרבאחיבשםששמעתיוכמובעולםנתחדש

סיוםלצרףשאמריאירנרוצרוךמוה׳התפורסס
פירוש־לפיבראשיתישראלכללעיניבהתחלתההתורה
הסתכלותםכפיבתורהשמסתכליםישראלפיני

שנתחדשבראשיתמעשהחידושעניןהואכךבתורה
1כיוםביכל

הזההחודשבפסוקשמרומזי")וזה:5׳׳
הזהוזהובראשיתמעשהיוסבצלשנתתישמההיינו

דייקא

זהלרומםושררהמלכיםפצייניכלונידוןנפסקממנו
מיישריםוכשישראלבכיסןבא׳תלויהכלזהולהשפיל
האבריםכלוממילאמלךהואשלהםוהלבמעשיהם
גורמיםובזהשלהםהראשע״פומתנהגיםמטים
כלעללבג״כשנקראהקב״השלמלכותושנמשך
לכללבסלהצ!ותבידוכולםוהמלכיםוהשריםהעולם
וכלמנךא1הכשהלבהיינומלכיםלבוזהיחפוזאשר

אבלה׳בידושריםאזידועלמתנהגיםהאברים
כשח'
-
מעלהשלכחמתישיםהישרבדרךהולכיםאינםו
לבנקראהתורהכימלכיםלבי״לגסבזהודיכביכול
כללעיניבלת״דוסיוםבב׳התורההתחלתשהוא
לבנקראלעילאומתתאלתתאמעילאשהואישראל
מלכיםביע״דמולךלבהנקראכשהתורהוהיינו
רישאפי'חז״לשדרכולראשלכלוהמתנשאע׳דימלוכו

הרבתןששמעתיוכמומתנונפסקהכלוכו'גרגותא
שהמלךע״שפהמלכותשנקראזללה״ההמנוחהמגיד

שבניסןהחגוע״ככןנעשהמידבפדשמדברמהבל

נפסקשממנומלכותברד׳־הזההחודשכיפסחצקרא
שהואפסחחגהואהזהבחודשכנ״לע״כהמלכותכל
שמןה׳בידיסxוכנ״לואזמלכותבחי׳שזהסחפה

מרומםאףמשפילוהואהמלכותכלנפסקהתורה
הזההחודשעניןכלהזההחודשוזהוןשיתפומילכל
והלבישראלמעשיבהסבתתלויהואבכסהיינולכס

אחדלגויר״אשהשיבבזוה״קואיתאתלךיהיהשלהם
ואזכללעטרותמקבלואינומכולאדכיכאלבאהאי

וכןהראשאחרנמשכיםהאבריםכלתלךכשהלב
בניסןכיגסכנ״לה׳בידושריםאזמולכתכשהתורה

אלאתלויהדברואיןלהגאלעתידיןובניסןנגאלו
עתשהואהיינולכסהזההחודששרימזוהואבתשובה
אזיבתשובהכשיחזורותלויהדברבכסאךהגאולה

הואראשוןמלךאותיותלכסאותיותמןנעשהיהיה
גולגליזאבסודשהואדאיתאדעהשנהלחדשילכס
בניעדתכלאלדברולמלכיםר״ההואע״ככנ״ל
ישראלכילביתשהאבותלביתשהלהםרקחוישראל
שיעשושאמדוהואישראלפזורהשהע״ישהנקראים

שהםאבהןלג׳מרכבהלהיותהיינולאטתלביתעצתם
המדואלאותןמרכבהעצמועשהדהמע״הכמוהג״ת

בהתכשרואעצת׳שיכינולבי׳היינופמה׳שהוחב׳עצמו
אמןב״בהגאולהשיהיהונשאנכוןלביתמעשיהם

שבמיעויסהיינומשהמהיותהביתימעעואס
השגתו



בא
"

לם
ק״קפהתקמ״חניסןכחודשה׳הראניעוד

למלטםר״הבניסןבא"מהמפנימעזיביז
דמלכאגולגלתאבסודספירותעשרהואזהבחודשכי

כלוכוללתמלכותשלע׳׳.סהבחינותכלכוללתשהוא
והמתנש'לכלולחזר,לגדלבידךכיוהממשלותהמלכות

כילוחוקמישמיאמןגרגותארישאפי'לראשלכל
ר״תהואולכןבזהודיממשלתונמשךשמיסממלכות
דא־תאמהיתורץאלהדברינוולפיוהבןלמלכים
בגמראוגסעכירותפשרנשלהיוסאותוכיבמדרש
ע״פמובןוהואכתריםעשרהאתרולאהלשוןזהאיתא
וכוללשורשהואדמלכאגולגלתאכיבזהשרימזוהנ״ל
בזהודיעשרתבשסמכונהאשרהמלכותשלע״סכל

:למבין

סודבזתישבשמלותסצרורותמשארותם
האר"יבכתביאיתאהי•עמוק

שארהנקראדקשטתדיניןלהכניסכוונהזללה״ה
הואשתלתותנהעי״שדז״אדעתבבחי'שסכמבואר

הדעתבחי׳שהיהלמשהאותיותהואכידעתבחי׳
היתההשמלהאףבש״סאיתאכייותרונבארכידוע
הסרתמכללהואאבידהבחינתכיכידועוכו׳בכלל
משא״כאסלהאבדויכולהדברמןהאדםשלהדעת
כללאפשרלהאבדאיעליולשומרו.דעתוהאדםיתן

בגלותלכן.נקראים.ישראלנאבדהואהדעתובהסרת
ובבואאבידהבחי'שזהוהדעתחסרוןמחמתאובדים
כמ״שהדעתויתגלהיתפשנו•ואזבב״אצדקנומשיח

בארןובאו.האובדיםואזיוכו׳דעההארץמלאה1
חסרון.בחי'ג״כנדחיםכימצריםבארץוהנדחיםאשור
בושאץהיינוחיסנדהואנדחיםאותיותכיהדעת
כליעלוהגאולהובעתבעליההמחיהוהרמהדעת

שזהומצריםבארץוהנדחיסהאובדיםקדשיןהניצוצות
מכתביכידועהדעתחסרוןשהיהמצריםגלותהיה

חזרתבחי׳והואהדברים.שורשעיי״שזללה״ההאר״י
נרמזלכןהאבדותיחזורוואזהדעתבחי'שהואהאבידה

הרת!וזהוהשמלהבבתי'השבתאבידהבחי'
דקענותדיניןשהואשארבחי'היינותשארותס

שהואלדעתלהכניסוהיינובשמלותסצרורותבנ״ל
אותנוהמזיק־]מןשמורהמצהותהיהכנ״לז״אבתי׳

אמן:הרחחיס.בכלל.ישראלוכל-
.-*;:ךיציק'>••״'•"-״'י

י''
• וחמושים

פרשה
הדברבכסהיינולכסעתובכליוםבכלהואכידייקא
הואכךבתורהוחידושםהסתכלותםעניןכפיתלוי

שבראשהשכלהיינוחדשיםראשהבריאההתחדשות
מ״ימעשה'בראשיתחידושיכלאותםהמחדשהוא

"בתורהשמכניםהשכלעייבתורהחידושי
ומסתכל

הזההחידושהיינוחדשיםראשי״לגס•יבה
החידושי'לכלראשהואהקדושהבתורהמחדשי׳שאתם

בתרונגררנמשךהכלכימ״ביוםבכלשנתחדש
עניןהואכךבתורההתחדשסעניןכפירישא

הקב״ההיינוהואראשוןיום:בכלהבריאההתחדשות.
הש״יכינסתרלשוןהיינוהואראשוןאניהנקרא
בכסתלויהואשכביכולהיינולכסנראהואינורואה
שמתחדשי'במשנת'החידושיםכפיהיינוהשנהלחדשי

מ״בוהבן:מחדשהקב״הכךובתורתם
ביה״ליחדשים:ראשלכסהזההחודשיאמראן ע׳יד

למלכיםר״הבניסןבאחדז״למאמרם
לבדםשהםלישראלנתיחסהמלוכהדעניןוידוע
אותיותלכסהזההחודשוזהו:מלכיםבנימראי'
הואנתייחסלמנכיםר״השהיאהזההחודשהיינומלך

:והמש״ידייקאלכס

הנ״לעי׳ד:האביבחודשניסןחודשנקראלמה
מלכיםביע״דחידושבלאמדרשאיןאך

ב״ההוי"הצירופיוי״במזלותי״בישכיכנ״לימלוכו
נמשךהאלוצרופי׳וע״יהשנהחדשיבי״בהשולטים

צירופי'י״בהייטביוזהווהמלכיםהמזלו׳הנהגותכל
כלונמשךנפסקשמשםימלוכוהלכיםידםעל

הואר׳יהניסןחודשהאביבוע״כתודשכנ״להמלט׳
אבוהואכסדרשלוהוי״הניסןבחודשכילמלכי'

ולכךהראשוןהצית׳מןנולדושהםהצירופיםלכל
מןששמעתיוכמוהמזלותכלהנהגותנמשךממנה
להרבניסןבחודשא'פעםשאמרזללה״הנ״עאאי׳ז
שצריכיםהעתעתהמעורטשיו.המפורסיסהמגיד

כלבונתמנהואזלמלכיםר״הבניסןבא'כילהתפלל
לאשריםנתמנועתהולעתשבעולםושלטוניסהשרים
מפיושמעתיע׳׳כלהתפללהעתהואועתהטובים
הוי״ההיאזהבחודשכיתעע׳הנ״לשהואונ״להקדוש
לכךכיי״לעודכנ״לצירופיםי״בלכלאבשהואנסדר
בניסןדמ׳ולחדבגמראפלוגתאאיתאכיאביבנקרא
אבביאותיותאביבתיבתמרמזוזהוהאטתטלדו

-י׳*•:••והבןהאבותטלדושטהיינו

כף



ב׳טלחפרעה
יהיהואזהוי״השלראשונהיודשהואהחלהבמחשבה

יוצאיםישראלובניהפסוקשמרמזוזהושלימהגאולה
כמושאית׳רמהביודהיינורמהבידהגלותמןהייט

נמיכןיודידאלאידידא״תידידאתפותחבכוונת
אחרונהשהיודהיינורמהביודאלארמהבידא״תי״ל
שלראשונהליודויתייחדויתנשאיתרומםאדנישל

ג׳'כשרימזוזהוגלותא:מןיפקוןואזב״ההוי״ה
יתגלהחכמהשהואשהרישהיינוגליברישהתרגום

הוי״השליודי״ןהב׳יחודוהואמלכותשהואהדבוראל
והבן:כנ׳ילאדנ׳יי

כשיתגלהר״לגליבשירהיינוגליברישיאמראן
מרע״הושארכמושירההש״ילפגילומרשיוכלו

מןיוצאיםישראלובניאזשירהשאמרוהצדיקים
והבן:הגלות

דאבספראבזוה״קדאיתאע״דגליברישיאמראן
יותרעודשמבוארוננ״שגלותאמןיפקון
וזהו:גלותאמןיפקוןבדאהזוהרהספרכשיתגלה
הגלותמןהיינויוצאיםישראלוכניבפסוקשמרומז
שמעוןרביר״תברישגליברישותרגומורמהבידכנ״ל
אזהזוהרספרהקדושספרוכשיתגלהגלייוחאיבן

:ותבןגלותאמןיפקוןבדא

המפורסםהקדושהרבשאמרמהע״פיאמראן
באגרתדאיתאוע״דמחמעלניקליפאמוהר״ר

שלהקדושבספרהנדפסזללה״האא׳זשלהקולש

והשיבמראתיאימתילמשיחששאלע״המפולנאיהרב
וזה:ע״שחוצהמעינותיךויפוצותורתיךכשיתגלה

הגלותמןיוצאיםישראלובניבפסוקשמרומזי״ל
היינוגליבע״שישראלרביר״תברישגלי:בריש
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מא בשלח
רמזג״כוזהוובהירותזכותלשסוהמהירהקליפה
כברשאמרתיע׳דזכאיע״יזכותמגלגלץז״לאמרם
זהלהביןשביהלקבלפשוקהימינושנאמרעניןמל
שזהוהואהמנץאבלהש״יאצלזהמניןשייךאיד
עמולזכותשרוצהיתברךאלחסדלהתמוררתכינוי

הנאצלקדושהנשתהקדושאורשולחהואישראל
עמובנימתעורריםועי״זלעוה״זיתברךמעצמותו

היינופשוקהימינווזהויתברךאליובתשובהושביס
חסדומאורשנלקחבעולסשישהצדיקשהואחסדואור

לאביה'שביסרביסידושעלשביסלקבליתבר׳
דעתעליהםשממשיךותפלתוע״יתורההןשבשמיס
הש״יהיינוזכותמגלגליןוזהוהחכמהאורובהירות
מיהיינוזכאיע"יישראללעמוובהירותזכותמגלגל
ובהירותזכותממשי׳הואאזבעצמוובהירזךשהוא

אפילובעולסשישהדבריסולכלישראללנשמות
יכולבמהזהדברובהבנתמאודתחתוניםבמדריגת

הלאונקדיםכ"כגדולכוחוובמהכךעשותלהשיג
נגדמכווני׳והסהעולסנבראמאמרותבעשרהידוע

כלכוללהואאנכישדיבורוידועהדברותעשרת
כוללהואראשוןמאמרוכנגדוכולההתורה

כיבראשיתהואראשוןמאמרוהנהמאמרותהיודכל
שהואראשוןבמאמרנמצאהואמאמרנמיבראשית
ובראשיתהעולםכלנבראלבדובובראשית
כולםדרךעלוהיינובחוכמתאירושלמיתרגום
התחלתשהואבראשיתובתיבתעשיתבחכמה
ומתלתסוףועדמראשהתורהכלנכללהתורה
ולכךכולההתורהכלאתפשקותבראשית

מלהאואותלךואיןדחכמתאמלההואהתורהכל
מחמתדחכמתארזיןביהרמיזיןדלאבתורהזעירא
התורהפתיחתמורהוזההחכמהבסודהואשכונא
נתיבותל״בעלמורהשהיאבלמ״דוסופהב׳באות

בכללכולהסוףועדמראשבתורהשכלוליםהחכמה
היינובחכמהפתחהפיהשרימזוהואהחכמהאור

בראשיתבמלתהיינובחכמהפתיחתההקדושההתורה
פגיהיהלבדהזובתיבהובאמתבחוכמתאשתרגום

כתועלמיןכלנבראובזהכולההתורהכלנכללבוכי
והלארז״למאמרכמווהואעשיתבחכמהכולם

היינולשונהעלחסדותורתאלאוכו׳יכולאחדבמאמר
הואדיבודסלהרבהשמתפשקתבתורהלשוןשישמה

ולכן•וכו׳לצדיקיםקובשכרליתןכמ״שיתברךמחסדו
הצדק

פרשה
נפשואתלהחיותיכוללשתההתורהועסקלימוד
בשורש׳עצמולדבקגידיוושס״האבריורמייהולתקן
כמבוארב"הוהוי״ההתורהשהואשורשםובשורש
הואוהכלכולההתורהכלסודהואביהשהוי״הלעיל
ממשהאותיותמןולבקשלשתהבתורהעוסקסע״י
סודתןפי׳זללה״האא״זמןפירושוששמעתיוכמו
אמתבכוונתהאותיותלדברלהםשיעזורשבהםאלוה
ונמתקיןבשורשןהדניםכלנמתקיןועי״זלשתה
והמיסוערבמתוקקעסבהורהקועסאזכיהמיס
וכלהדיניםכלשתמתיקיןוכו׳מדבשמתוקיהס

כמוהעולמותולכללוממשנביעוונעשההעונות
לגופאכנשמתאאיהונביעווהאיז״לאליהושאמר
לזהוסמיךוהבןהמיסוימתקוואזילגופאחייםדאיהו
המחל׳כלוכו׳אלקיךה׳לקולתשמעשמועאסוהיה
בשרוולכלע״דרופאי'ה׳אניכיעליךאשיםלא

כנ״לאזה׳אניבהשיהיהרקהתורהעלשקאיתרפא
הפריוןסודבכאימבוארכיזהכלוהכןרופאיךהוא
זללה״האא״זשאמרהההביןועפ״זעןבשםהואאשר
מאמרעל

שלאעלירושליםחרבהמהמפניחז׳יל
ברכושלאהיינוז״להואואמרתחלהבתורהברכו
עלשמברכיןראשונהברכהשהואנאוהערבברכת
צריךכימובןהואהנ״לוע״יפלאוהואבבוקרהתורה

סודהואהתורהכיזילהואשאמרכמוע׳יזלהתפלל
וצריךהמרי׳ומיסמתוקי׳מיסבהויששלםאדם

המיסבתורתושיקעיסה׳מאתזהולבקשלהתפלל
והואוהבןנאוהערבברכתוזהווערביםמתוקים

.הפדיוןסודממש

עץה׳ויורהווכו׳יכלוולאמרתהויבואויאמראו
רופאיךה׳אניוכו׳תשמעשמועאסוכו׳

ונקדיםרמזע״דובר״חברחמיובזהה׳חנגיוכו׳
לדברי׳זוכהלשמהבתורההעוסקכלז״למאמרם
במקוםאפילוובהירותזכותשמביאבזהרמזוהרבה
המוסיףכלבסודהרבהבחי׳שהםהקליפותעמקי
זכותלהמשיךיוכלשםגסהקליפהמצדשהואגורע

לבעללשמהבתורהעוסקוע׳ייהחכמהאורובהירות
וזההחכמהבאורולהאירסהקליפותחשכיותעומקות

אותיותלצרףבצלאלהיהיודעאמרםכוונתג״כי״ל
יודעשהיהר״לסיגייךכבורואצרוףכמוהיינווכו׳
הזהבשםשמצרפיםבבורמצרףכמוהאותיותלצר'

מעכירותומלבןמזכךהיהכךופסולתמעכירות
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בשלחפרשה
וסיבהעילהשיהיהדברשוסואיןהואלבדוהוא

שהואהדבריגמורידהשעלדברלשאראולפרנסתו שיהיההכנהושוסדברלשוסצריךשאינולומבעית
לוכשישואפילויתב'ה׳רקהואוהכלוסיבהעילה
ממששהואשלימהבאמונהיאמיןעילהע״יהדבר
שיהיהלאאבלזהבדרךאותולפרנסשרצהיתברךה׳

וזהובה׳לבעוחרקוהכנתסיבהע״יהדברמוברח אישויאמרובפסוקשמרומזי״לוזהגדולהמהמדריגה
ה'וימןבמוהכנהלשוןמןהיינוהואמןאחיואל וסיבהעילהאיזהשיהיהלהכיןשצריךוהיינווכו׳

שלאהיינוהואמהידעולאכיידהעללהתפרנס שאפי׳היינוהיאמהכיולהאמיןלידעזומדריגההשיגו
הש״יכביכולזהבעצמוהואג״כוהסיבההעילה הואמהגסהס־בותכלוסיבתהעילותכלעילת שלשאליפוידעולאשזהוהיינואלפיןבמינויהוי״ה
ותבלעדובלתואיןכיההואהעילהבתוךהואעולס
מיניהפנויאתרוליתכבודוהאחכלומלואדברשוס
עילתשוסבליהאדסלפרנסובידוממנוהואוהכל
שאלופוזהידעואלואבלממנוהואהכלכיכללוסיבה

וד־עסחןנעשההיהאזשסמסתתרהואעולסשל
קוב״היחודאמיתייחודשהואאמןאותיותשהוא

והבן:ושכינתיה

הדברזהלאכלהלכסה׳נתןאשרהלחסאח*
עותראכלולפיאישממנולקעוה׳צוהאשר

ישתקחובאהלולאשראישנפשותיכםמספרלגלגולת
דרךעלשהואליוכמדומהליריאיוה׳סודבזהלענ״ד

תאכלווכיצדוכו׳לכסלאכלה/נתןהxא,הלחהואאבות
שאמרע׳ידאישתמנולקעוה׳צותאשרהדברזה

משוניםאוצרותלבטשהניחבמלךזי״עזללה״האא״ז
בהיכלותובצירותבמכסאות־זהבאותסוכיסותזהזה
ממשוהואוימצאויביןישכילשכלולפימבניואחדוכל לכןלאדסומאישלאישותאישגדוללאוראסוריםמתיר

העליוניםהסהעעמיסכיבעעמיסנרגששזהאפשר
נפשותיכ׳מספריותרלעליוןצריךתחתוןשהואמהוכל

ע״דוהואבהירותלשוןוהואספירותנפשותסנעשה
למדינתלכתובהרתב״סשצוהיעזללה״האאזשאמר
ע״שפולנאהדק״קהכה״גבכתבימבוארוהואאחה באוהלמכוסההואאחדכלכיתקתובאהלולאשראיש
מזהזהיתירהמעלתלוישאתדוכלבאדסשכן

ואצי

לכלהחכמהאורובהירותזכותלהחשיךיכולהצדיק
בחכת׳הכלכימאודהפחותיםלמדריגתאפי׳הדבריס
דברשוסואיןעשיתבחכתהשכלסכמואתברירא
וכו׳תכליתאיןעדמא״סהחכמתמגדרשיצאבעולס
הואובזהולתקורסלשורשסלהעלותםיכולולכך

שורששהואהחכמהלסודבשורשיה׳הדיניםכלממתיק
יראילכסוזרתההפסוקשמרמזוזהווהחסדהחייס
וכ״זתרי״גשהיאהתורההיינוצדק׳וכו׳שמששמששמי שמששמיכשתתי׳יראישאומרוהואשמשאותיו׳מספר׳
שתיויהיהבדח״ורהקדושהבתורהשתעסקוהייני

ומרפאלצדקתלכסיזרחאזשתששמיוזהובתורה
הדיניסכלנמתקוהחכמתבסודשהואהתורהע״יכי

לשתותיכלוולאמרתתויבאוהפסוקכאןשרימזוזהו בעצמםהסמריסכיהקדושההתורההייטמיס
ה׳ויורהוע״שפולנאתדק״קהכהןבכתביכדאיתא

שילמדוהיינועץה׳עצהנותןב״השהשסהיינועץ
תחייסעץשהיאהתירהבתוךב״ההשסשיהאלשמת
אורובהירותזכותמביאבזהכיהמיסוימתקוואז

כי.רופאי׳ה׳אניכישאמרוהואמאותיותהחכמה
והבן:מרפאבשרוולכלכמ״שהדיניםבזהנתתקוכל

תהידעולאכיהואמןאחיואלאישויאמרו
ברחמיוה׳שחנטמהרמזבדרךבזהי״ל

ברוךפסוקעלזללה"האא״זשאמרדרךוברי׳חעל
תוכןהואוזהמבטחוה׳והיהבת׳יבטחאשרהגבר
אותוהיינובוטחומובטחומבטיחבטוחישכידבריו

ימובט׳הייטשהו׳מבטיחאותוומבטי׳הייטשהו׳טטח
והואהדברלאותולבואבטוחהואשעי״זעילהאותו
כללושיתןלאדסהמבטיחיתבר׳הואהשםמשלדרך
בזההבוטחוהאד׳הואבדרכיוכשיל׳מחסורוודיצרכיו

בוודאילויזמיןשהשסבוטחשהואהי־טומובטח
הכסמאתסיבהשיהיהלזהעילהצריךאךפרנסתו
והאדסדברשאראומו״מאויתפרנסידהשעליתבר׳
העיקרכיהעיקריותלהאמינההגיעלאעדייןכזה

צריךשאינובלתוואיןהואלבדושהואבת׳להאמין
עיל׳הואכיפרנסתולויומשךשעי״זוסיבהעילהלשוד
שוסיעשהשלאואפי׳הסיבותכלוסיבותהעילותכל לולהזמיןיכולהשסלפרנסתוהכנהושוסומו״מעילה

בה׳יבטחאשרהגברברוךוזהוהגדולבחסדופרנסתו שרקה׳ג״כיהיהשלוהמובטחהייטמבטחוה׳והיה

ייי■ "11!1

1

ע1



¥(■ מב בשלחפרשה
ומעדחיבורלושישבאופןלתרץונראהדליםגומל

משכילאשריפסוקעלכברמ״שע״פלהדדישייכים
לשוןולאדלאלחונןלומרצריךהיהדלכאורהדלאל

מדעתאלאעניאיןדידועהואהאמתאבלמשכיל
בגשמיותעניהואבדעתענישהואמימזהנמשךוזה
הראיותהוששלכאורהואףבהיפוךוההיפוךג״כ

להעלותניתןולאבגודבריםישבוודאיאךזהמכחיש
הואלדל.וחנינההצדקהעיקרונמצאהכתבעל

ממילאבדעתעשירויהיהדעתלהשכילוכשמרח׳עליו
שכלשממשיךוהיינוגשמיותעניותגסממנויסתלק
ממילאואזעזבםגדולוירגישחסרונותיולידעודעת
דלאלמשכילאשריוזהוג״כבגשמיותעשיריהיה
ובזהדלאלשכללהמשיראיךויודעשרואההיינו
והואוברוחניותבגשמיותלגמר;העניותממנויבוטל
הייגודליםגומלבינהאלוףבדבריהםלחז׳שלמזו
וזהוושכלבינהלושאליףדליםגומלהואשבכך
שאתרביהושיעהדברשתלהומהלדלהחנינהעיקר

בגודבריםישוכראיתמרלאיהושיעבימישאפילו
וזהומקומו:כאןואיןזאתלהביןמיליןלאלוהויש

שמכונהפרנסההייטלבןגדוהמןכזרעהפסוקשרימז
גמילותהיינוגדכמוהואהכנתשצריךע׳י׳שמןבשם

עליומרחמיןכךהבריותעלשמרחםכמור״לחסדים
לכסזרעוכמוצדקההיינוגדכזרעהשמיםמן

חסדיםגמילותאופןיהיהאיךמפרשואח״כלצדקת
מל״בחכמהלושממשיךהיינונתיבותל״בר״תנב״ן

והמש״י:ודעתחכמתנסיבות
קודששבתשבתוןה׳דבראשרהואאליהםויאמר

שהננימהנפלארמזבכאןישמתרלה׳
שמאשבתמאיבזוה״קדאיתאע׳ידוברו״חברחמיוה׳

שםעלמורהשבתשםכיזהלהביןוישע"שדקוב״ה
עלמרמזוהואקוץג׳להיששי״ןכיוהואב״ההוי״ה
שהו'מלכותבחי'היינובתיה״ובחי׳שהםא:הןתלת
נמצאאחרונהה'בחי׳והואשבמרכבהרביעירגלדוד
שבתבאותיותכמרומזב״ההוי״השםממשהואשבת
שבתהיינולה'קודששבתכאןהפסוקשמרמזי״לוזה
הייטמחראךב״ההוי״ה■שםהייטלה׳ממשהוא
שהואבשכמל״וכמושבתבאותיותשנתחלףמחירלשון
ניתןשלאלפיוחילוףבמחירשהואאךדיחודארזאג׳יכ

שניתנהשבתוכןבחשאיאותושחומרוסבהתגלות
באתכסיארקב״ההוי״ההשםבונגלהאינובצינעא

ולאותם

תבניאחדויבואה'■צבאותיחנןג״כאוליכתבתיואני
הנ״ל:כמשלוישכיליביןומתלמידי

ע׳ידי״להואגדכזרעוהמן
1בזוה׳׳קואיתאהנ״ל

גדדהוהאלמלאיצחקרביאמרויחיפרשה
יתירלאשלמאליהקיימאשעתאהוההשפחותמבני

דהאא׳חסרבגדוכתיבקריגדבאהה׳ידמכולהו
והייטעי״שוכו׳מיניהואסתלקבשלימוקיימאשעתא
הוהשםהיהעולםשלשאלופובא׳מלאהיהאלו

כג״לא׳חסרשהיהרקמכולאיתירליהקיימאשפתא
וסיבהעילהשיהיההכנהשצריךמההיינווהמןוזש״ה

שאלופוזההשיגשלאא׳שחסרגדכזרעהואלפרנסה
והסיבותהעילותבכלומסתתרהעיקרהואעולםשל

עולםשלשאלופושידעהיינובא׳היהאלואבלכנ״ל
מזומןהיהבוודאיאזמבלעדודברשוסואיןשםהוא
והכנהוסיבהעילהשוסבליצרכיווכלהפרנסהלו

והבן:כלל
ומזוניחייבגיע׳'דהואגדכזרעוהמןיאמראן

תליאבמזל'אלאמילתאתליאבזכותאלאו
והואוכו'גדיגדכמומזלפירושגדוהנהמילתא
היינוהואגדכזרעהפרנסההיינווהמןשאמר

במזל:שתלוי
דליםגומלכמוהיינוהואגדכזרעוהמןיאתראו

שהש״יהפרנסהכךהחסדמצדרקשהוא

שאינםאףוטובוחסדוכקךתבריותיולכל*פרנס
וק״ל:לכךראוים עלהמרחםכלע״דהואגדכזרעוהמןיאתרא|י

כפיוממילאהשמיםמןעליותרחתיןהבריות
השמיםמןעליומרחמיןכךהבריותעלרחמנותו

וזהוהשמיםמןרחמנותעצמועלמעורראהוככה
הואהשמיםמןלוהבאהוהשפעהפרנסההיינווהמן
גומלשהואתהכפיהיינודליםגומלתר׳גדכזרע
השמים:מןעליומרחמיןכךהבריותעלותרחםדלים

וק״ל:
ברחמיובזהה׳חננילבןגדכזרעוהמןיאתר1א

כזרעאללבןמלתשיחובררמזבדרךוברו״ח
וכו'דרדקיאתודשבתבגמראדאית׳מהונקדיםגד

וכו׳נוןבן*הושיעביתידאפילו
א׳ייב

.ג״דבינהאלוף

וקושרחייםלךונותןאותךזןז״תהקב״הדליםגומל
בפני,כ״אהיאעניןפשוטולפיוהנהעי״שלרכתריס

ה־יטאחרמניןוג״ד-הואתורהלומדהואא״בישלש



בעא־ו
:יביןוהמשכילב״ההריההשהנוונרמזשנסתר

יהרו

והואלשמהתורהכשלומדודורדודככלוכןכנ״לכלה
רזילונתגלהואזלהתורההתןכחי'נעשהבחי׳תשה

אשהאיןע״דתורה
אלאמסתורתמגלית"

והכן:לבעלה
ששמעכפשוטוהיינומדיןכקיתרווישמעיאמראן

להסשהיההדיניםתןלישראלשנעשהאיךיתרו
ועכודהלעכודהמשועבדיםשהיווהיינובמצרים
להםנעשההדיניםשורששהואע״האלקיסמספר
המכותשכללעילשנתבארע״דחסדבחי׳שהואכהן
חסדיםלישראלהיוגבורותובחי׳נגוףלמצריםשהיו

כתיבבפסוקוגסלהםורפואגמוריםורחמים

דבחותרגומווכו׳פסהאשרהואפסחזבחואמרתם
החסדמדתעליהםשנתעוררוכו'דחםהואודיס

:ותבןהדיניםכלונמתקין

וישמעיתרווישמעבתיבתמוסררמזיששד
ולהשכילולהביןתמידלשמועראויהיינו

הבלהכלכיעמלולכללושישארמההיינויתרו
אלאוכו׳זהבולאכסףלאלאדםלומלויןואיןוריק
השובבדרךבניולהדריךורואתבתורהשמסגלמה

לווראויעמלומכללוישארזהאלקיסלפניוהישר
וישמעי״לגס:,ע״זרעיוניוולשוםתמידלהשגיח

יתרוןשהואמהולהסתכללהביןשראויהיינויתרו
רקמותרותאחרירדוףולא-מעליולהשליךומותרות

שישיבמהיסתפק
:וק״ללצורךושהואלו

אלקי׳עשתאשרכלאתוכו׳יתרווישמעיאמראו
ישראלאתה׳הוציאכיעמוולישראללמשה

חידושהיהבמצריםכיבמדרשדאיתאע*דממצרים:

כתיבהעולםבבריאותוהנהעי״שהעולםבריאת
הכלבתי'אלקיסויראוכו׳אלקיסבראבראשית
שננךאוישראלבשבילהיינובראשיתואיתאאלקיס
ראשיתשנקראהתורהובשבילהעולםנבראראשית

כדכתיבהתורהסודהואמשתוהנה:פי״שוכו'

וזהו:תורהאלאשובואיןהואשבכיאותוותרא
אלקיסעשהאשרכלאתשהביןהייטיתרווישמע
למשההואבעולתוהקב״השבראהבריאהכלהייט
ולישראלכללהתורהממששהואחשהכשבילהיינו

את

ד,1פר^

איךמסתכליןהסבראשםשעיניה׳המסתכליןולאותם

פר^ת
בדרךבזהי״לחותן'משהמדיןכקיתרו
ע״פובר״חברחמיוה׳שחננימהרמז

הרבהלדבריםזוכהלשמהתורתהלומדרז״למאמר
וכנהרהמתגברכמעיןונעשהתורהרזילוומגלי]וכו׳

בזוהרג״כנזכרתורהחילומגליןועניןפוסקשאינו
מיכילבעלהמסתור׳אלאמגליתאיןאשהע׳׳דעיי״ש
והואאשתלבתי׳לוהתורהנעשהלשמהתורהשלומד
כתיבכלתמשהכלתביוםויהיע״דלבעללהנעשה
משהבחי׳הסהדורועיניראשיודורדורבכלהואוכן
אחדשקראקאמרתשפירחשהבגמראשנזכרכתו

הואבחי׳דעתלושישומיהדעתשהואתשהלחבירו
הואהמתגברכמעיןונעשההעניןולהביןמשהנקרא
כולההיאשהתורהוהיינולשונהעלחסדותורתע״ד
נעש'לשמהתורהולומדבתורהעצמושמדבקומיחסד

ממנותמידהנובעמעייןכמווהיינוהמתגברכמעיין
מיסבחי׳חסדיםתמידממשיךהואכךחייםמיס
שאינוואע״פבחינתולפיכ״אעולםבאיכלועלעליו
חסדיםהסבוודאיעכ״זהחסדיםלעיןונגלהנראה

פוסקשאינווכנהרשאמרומתלבסוףויתגלוגמורים
חסדיםתמשיךהוארגעובכלעתבכלשתמידהיינו
כללנפסקואינועולסבאיכלועלעליומיםבתי'
חסדיםונעשיםשנתתקיןהדיניםכלתמתיקהואובזה

ענץזללה״ההאר״יבכתבישכתובמתוידועגמורים
אא״זשאמרוהגסע״שה״אלשםהיינולשמהתורה

מסתת'עצתהוהאותהתיב׳לשםהיינולשמהזללה״ה
יתרווישמעבפסוקשמרומזי״לוזההסאחדענינס
לשמהתורהר״לתורהה׳היינוהתורהמספר*יתרו
כמווחיבוראסיפהלשוןוישמעכנ׳ילה״אלשםשהוא
עצמוומיגרכשמאסיףוהיינוהעםאתשאולוישמע

אזכנ״ליתרומספרלשמה"התורהבלימוד
היינומדיןדחסדמסישראהואכהןהיינומדיןכהן
ע״יוהיינוכהןבחי׳חסדמדיןשעושהפירושמדין

הדיניםכלממתיקהואתמידממשיךשהואחסדים
חתןוי״לנקודותכתיבלאובתורהמשהחתןכנ״ל
חתןנקראשהיהמשהבחי׳גסשנעשההייטמשה

*ז

לבתי׳לוהיהשהתורהמשהכלתביוםכמ״שלהתורה



יתרופרעה
מכלתחזהואתהשרימזי״לוזהתחתונותממדריגות

מכלב״ההבוראעבודתלראותיכולאתההיינוהעס
כמות׳מוחיןלהסשאיןתחתונותממדריגותאףהעס
שהםאלקיסיראידחסדתסטראשהסהיינוחילאנשי

ושמתוכו׳יעקבמדתאמתאנשידגבורהמסטרא
שדחתומדריגתולפיכ״אוכו׳אלפיםפריעליהם

מכללראותאתהיכולכילזהצריךאינךאתהאבל
כנזכרבקמיעיןבשורטוט־ןבעייניןבידיןהעם

:יביןוהמשכילבתיקונים

חכםאיזהוע״די״לעםמכלתחזהואתהיאמראו
חכםתוארשביןהחילוקוזהואדםמכלהלומד

ישראלכלורקשלחכםהיהמרע"הוהנהחכםלתלמיד
אתהשחכםואתהשרימזוהואת״חבחי'היווהס
ולהשכילולחזותלראותתוכלהיינוהעםמכלתחזה
■מכלשלומדבגמראהנזכרחכםכתוארהעםמכל

:אדם

וגסעמודאלקי׳ויכלתתעש׳וצוךהזההדבראתאם
המלךבשלו׳ופירש״ייבואמקומועלהזההעםכל
ע״כלעמודתוכללאידועליעכבואסוכו׳בגבורה

עליעכבאסהש״יהלאאלהרש״יד-חלהבין־צריך
שחננימהבזהוי׳יללעמודשיוכלכחלויתןבוודאיידו
אא׳'זמןששמעתיע״פרמזבדרךובר״חברחמיוה׳

מאתו.וביקשאחדאישאליובאאחדשפעםזללהיה
כהןשפתיכיהפסוקמזהלווהשיבלו'תורהשיאמר
צבאותה׳מלאךכימפיהויבקשוותורהדעתישמרו

צבאותה'למלא׳דומההרבחז״לאסודרשוהואע״כ
איךוהקשהע׳'כלאולאוואסמפיהויבקשותורה
ה׳למלאךדומהשיהיההזהבדורכזהרבימצא

היהכימפיהויבקשותיבתלהביןצריךגסצבאות
הואשכךז״להואואמרמפיהוישמעולומרנכון

כמוהיינוצבאותה׳למלא׳דומההרבאסהפירוש
תמידעומדהואכךא׳במדריגהתמידהעומדמלאך

והואגדלותובחי׳קענותבח־'ישוהנהא׳במדריגה
עומדבחי׳לושישהיינו•למלאךדומההרבאסשאמר
עלתמידלעמודאפשראישזהאמ׳'פמלאךכמו

גסמ״מהקענותאללפעמיםנופלכיא׳מדריגה
בחי׳נגדרקאחרלאדםג״כגדנותהואשלוקטנות
היינועומדנקראזוולבאי'קטנותהואשלוגדלות
לקטטהשנחשברקמאודולקהטתלשפלותגופהשאינו
תולהאזבחינתונפיכ״אשלוהגדלותבחי*.נגד

יבקשו

ה׳הוציאכיזההביןומהיכןראשיתשנקראיםעמו
לישראלהקב״הואהבתחיבתוראהממצריםישראלאת

ישראלבשבילוהמזלותהמערכותכלושיברששידד
והביןהסתכלומזההעולםחידושהיהושםמשהע״י
ובשבילישראלבשבילאלאנבראלאהעולםשכל

יציאתתכליתהיהזהכיוהבןישראלשקבלוהתורה
הדיבורהיהשזההתורהאתישראלשיקבלוכדימצרים
אתתעבדוןממצריםהעםאתבהוציאךהראשון
סיניהרעלהתורהקבלתשהואהזהההרעלאלקיס

והבן:לעילשנתבארכמו
י״לוכו':עמוולישראלוכו־יתרווישמעיאמראו

רבינולמשהנתןפהקב׳יהמעלותב׳שמונה
הש״ישעשההיינואלקי׳למשהעשהאשרהואא׳ע״ה
והב׳אלקיסנתתיךראהכמ״שאלקיסבחי׳למשה
לישראלשעשה

וחלקיוניצוציווכול'משהשלעמושיהיו.
וזהושלהםומנהיגוראשכולםהכוללוהואמשהשל

•והבן:יהרווישמע

אמרכיגרשםהאחדשםאשרעמתבניהועני־
כיאליעזרהשניושםנכריהבארץהייתיגר

השינוילהביןצריךפרעהמחרבויצילניבעזריאביאלקי
וכו'הייתיגראמרכיכתיבגרשםאצלבפסוקלשון
וי״לוכו׳אב■אלקיאמרביכתיבלאאליעזרואצל
שייךהיהאמרכישםכתובהיהאסכיהפשטע״ד

שקראהייתיגרשםכמובעזריהיהאביאלקילכתוב
ובאמתכעתואינומכברעליושעברמהעלהשםלו

לאולכךרגעובכלעתבכלתמידהואמת׳העזר
בעזריאביאלקיהוהלשוןאלאעברלשוןשםאמר
פרעהיוחרבויצילנירגעובכלעתבכנתמידשהוא
להצילניאזבעזרתיגסשהיתהמאורעמעיןשהוא

וק״ל:וט'אמרכישםכתיבלאולכךפרעהמחרב

יראיאלקיסחילאנשיהעםמכלתחזהלאתה
שריעליהםושמתבצעשונאיאמתאנשי

מןששמעתיע׳פרמזבדרךבזתי״לוכו׳אלפים
אא״ז

וכו׳צדקהבנותנימדותד׳המשנהעלזללה׳יה
מדהמהוהקשהוכו'אחריםיתנוולאיתןלא
לוקחהצדיקכימדותנקראוהכלכיותירוץזההוא

זהלושישאדםאותומןאףותוסריראהלעצמו
שיכולאדםמכלהלומדחכםאיזהווזהוהבחינה
אףאדםכלמןויראהמוסרדברילעצמוללמוד

בב



יתרו

בדראדיצדקייאכזו:"קדאיתאמהע״פכזההרמז
פניאיכוןונו׳בדראדיחניתיאוכדראדיזנאיאו

ונןבאתגלייאואיכוןבאתכסייאאיהוממששנינתא
ואנפויממשכגוויהןשרייאשנינתאמקומותכנמה
פסוקעלהתרגוםפירושוכןממששכינתאאנפי

דייקאכיניהןכיניהןמלכיהוןושכינתכומלךותרועת
אינםהנ״למבחינהשאינםואותםכגווהוןממשהיינו

אלקיסוצלסותמונהדמותרקאינםוהסזוכתדריגה
מהרקבקרבווהשראתואלקיסבחינתממשלאאבל

לעולםתשתנהלאזהכיאלקיסודמותבצלםשנברא
כיהעץעלנבלתותליןלאפסוקעלחז״לונמשל
ואחדמלךא׳אחיםלשניוכו׳משלתלויאלקיסקללת אותוליקחהמלךוצוהונתלההלסטיסונתפסלסטים
המל׳תמונתאומרתלויאותושרואהמיכיהתליהמן

תמונתהואאדםבכלוזהע״שלמלךכבודאיןוזהתלוי
לאאכלמלךשלדמיוןרקוהואהמלךשלודיוקנא שהםאות׳רקבומלךהשראתולאממשמלךבחינת
כנ״לחכימיאוזכאיאוצדיקיםכחי׳הנ״למבחינות

בקרבםשורהוהואמתששכינתאאנפיאכפויהס
כברשאמרתיע״דפסללךתעשהלאי״לוזהכביכול

עכירותוביד׳וצלולותזנותבחי׳ובכלדברבכלישכי
והבןבכוריםובחי׳בנורותבחי׳וזהוופסולתושמרים

גסהזהבדרושכעתאךשאיןאנורחבצריךביאורכיזה
פעמי׳כמההקודםמדברינושיביןהמשכילעלסמכתי
ובחי׳פסולתהיינופסללךתעשהלאוזהוזהענין

עצמךתעשהשלאהיינותמונהונלועכירותשמרים
שרכמשלצבאותה׳המלךודמיוןתמונהרקשתהיה
אנפיאנפוימבחי׳להיותתראהרקהנ״לאח־ס

המלךבחי'והסבגויהוןשריאושכינתאממששנינתא
והכן:כביכולבעצתו. ע״דבזהי״לוכו׳:הקולותאתרואיםהעם)יכל

אחדשהיהזללה״האא״זגנןמשלששמעתי
גדולועריבותבמתיקותמאודיפהזמרבכלימנגן

מגודללהתאפקיכלולאזהשומעיםשהםואותם
י.עדכמעטרוקדיםשהיועדוהתענוגהמתיקות

והמתיקותוהנעימותהתענוגגודלמהמתלתקרה
לשמועעצתומקרבוהיהיותרקרובשהיה־מיוכל
מאודעדרוקדוהיהתענוגביותרלוהיהזמרהכלי
כלי'שלהקולכללשומעשאירחרשאחדבאכךובתוך
והסמאודעדרוקדיםשאנשיםראהרקהערבומר

בעיניו

פח&וז
ולבקשלשאולשמותרהיינודייקאיבקשומפיהויבקשו
הואשתאלחשובצרי׳אינוכיתורהשיאמרממט
כיתורהלומרכעתיכולואינוקטנותבבחי׳כעת
בתי׳הואשלזהכזהקטנותלבתי׳נקללאבוודאי
ע״כשלוומדריגהבחי'לפיהואהקטנותרקעומד
ויכלתתעשההזההדבי־אתאםבפסוקהרמז׳'ליוזה

ה׳מלא׳כמובמדריג׳עומדלהיותשתוכלהיינועמוד
ואסשפירש״יוהואתור׳מפיוישראלכלויבקשוצבאות

להיו׳תוכלשלאעמו׳היינותוכלידךלאעלהשסיעכב
מקומועלהעםכלוגסעומדלהיותזהבמדריגה

ע׳יידהיינובשלוםיבוא
היינויתןלעתועוזה׳שכתוב

בשלוםברכסישראללעמוהתורהליתןרצהכשהש״י
עומדבתדריגתלהיותשתוכלעמודויכלתשאמרוהוא

מקומועלוזהובשלוםויתברכומפיהותורהויבקשו
:והבןבשלוםיבוא י׳יילסגולהליוהייתם

ישראלשיהיהבזההרמז
אחדותלהםויהיהאחתבאגודהנאחזים

הואוהחילוקוסגולתאסגולבחינותב'ישכיזע״ז
״"״כךהואוסגולתא״,,״כךהואסגולביניהם למטהשנכתבאףלחבירוכ״אצריךכךוביןכךובין
נולהנקראנקודהשישתח־בונסהואע״זומשלהימט
שהוארקכללחשבוןשוסעלמראהאינובעצתושהוא. לחשבוןשעולהשאחריהאותחשבוןעללהורותמועיל
כלוםשאינואףא׳נקודהשבהוספהנמצאכידועיותר

מרובהלתוספתאחריוהבאלכלמועילעכ״זבעצתו
בניעםבנמשלהואכןולרבבותולאלפיםלמאות
בחבורהיחדתמידנאחדיםשיהיהלהםשטובישראל
מועיליםבמעלהפחותיםשהםאותםאףואזא׳

במושכלו׳יותרולהשיגיתירהלהתקד׳בקדושהלחבריה׳
למטהמתאחדיםוכשהםהנ״לכמשלמרובהבתוספת

שמרמזוהואלתעלה"כגשורשםשיתאחדגורמיםאז
וסגולתאסגולבבתי׳שתהיוהיינוסגולהליוהייתם
ממטלעליוןצריךוהתחתוןממנולתחתוןצריךשהעליון

יתאחדוואזאחתבאגודהתמידנאגדיסתהיוהתםכן
שגסהיינוסגולהדייקאליוהייתםוזהושורשכסג״כ

באחדותלמטהכשת־ץסגולהתהיוהעליוןבעולם
והבן:אחד

פיר׳לפיהנהוכו׳תמונהוכלפסללךתעשהלא
וכןהאדםעצמיותעלקאינךשתיבתהאוה״ח

י״להאדםעצמיותעלג׳'כקאיתמונהוכלמסתמא



מדיתרו
בינםהמבדילמסדונעשהנולדהיהומזהממשאנכי
שנעשההיינומרחוקויעמדווינועוועי״זאנכילבין
להםגרסוזהב״הלבוראבינסרחוקותבדילמסך

המבדילמסךע״יהיינועמנואתהדברלמשהשאתרו
לבעבורנסותכיתיראואלמרע״הלהסשאמרוהוא
נסהרימוכמוהרמהלשוןנסותהאלקיסבאאתכס
גדולהלמדריגתאתכסלתריסרוצהשהקב״הוהיינו
כןתמידוקייסנצחישהואכמוהיינותחעאולבלתי
ברמ״חלעולסוקיימיםשלימיםכולכסתהיואתס
השאהנקראחסרוןבליל״תמצותושס״העשהמצות

זה;כלוהבן

טנמרןבקיצורואבארעמוקרמזעודבזה
*'יהבית"כתבית"נפשי"אנאר״תאנכיאיתא

כמווהנשמההרוחסודובתוכוהנפשסודוהוא
שאמר

אא׳יז
ושלישיםושנייםתחתייםבסודזללה״ה

ובפירושוהבןונשמהרוחנפשבסודהואכןתעשה
אשרהאלוהותאורמסודהיינומהאותיותלבקשאמר

בריאתתכליתוזהו:והבןמשםולבקשבתוכם
זהבארתיוכברובעבודהובמצותבתורההאדם
משיבתתמימהה'תורתסודזהכיאחרבמקום

מדבקיםישראלהיוואםע״שלשתהתורהוהואנפש
כולושםותיוממשלךיהיהולאאנכיבדיבורפצמס
חיהואכיח׳יובישוללהיותאא׳ושםמקוםבאותו
אךלעילשנתבארכמווקיימיםחייםודבריווקייס
והסהלפידיםועלהקולותעלהשגיחומהםרבים
והצדיקיםויצהיריצה״סבחי'שםוישהמלאכיםסוד

חייםהסכנ״לאנכיבמדממשעצמסוהנשתו׳שדבקו
יאונהולאלעולמיםוקיימיםחייסודבריהםוקיימים

:אוןכללצדיק

מעינוה׳ויאמרוכו'ונשמעהעתנואתהדכר
עבודותידנישניישכיפירושונו'יתןמי

מלעילאגדולהתלהבותלאדםבאשלפעמיםאחד
הכנהצייךולפעמיםמלתתאהתעוררתשוסבלי

.ויראהבאהבהעצמוותתלבשלעבודהוהתעוררת
ב״ה־ואח״כהבוראברוממותולהתבונןולחקוררבה

להעולמותעצמומקשר
ודייל

הראשונההעבודהוהנה
הקב"העליהםהשפיעכיתורהמתןבשעתהנ״להיה

את"לקויראהאהבה
אנואיןפי׳עמנואתהדבריו

בחי,ירהמלתתאהתעוררתבלאעבודהנעבודרוצים

והתעוררת

פר׳&ה
עושהזהמהלשמחהכיכלבוכמשתגפי׳ואומרבעיניו
מחמתשהואוהביןוידעהכסהואהיהאלוובאמת
הואהיהומרכלישלקולוהנעימותהתענוגגודל
העםוכלבזהוי"למובןוהנמשלשםרוקדג״כ

אורכול'כאחדעלהופיעשהש״יהקולו׳היינורואי׳את
כי־השמחהגודלכשראומלסיחדשהשיגואלוהותו
מחתתשהואהבינווכוי׳ידודוןידודוןצבאותמלאכי
עצמםודחקוהקדושההתורהאורונעימותמתיקות
שלאמכברתרש־סקצתשהיואע״פהתורהקוללשמוע

ועייניןפקחיןנעשוהכלהקולותאתשומעיםהיו
הגדולהוהשמחההחדוהרואיםשהיולהםהיהפקוחין
ועריבותנעימותהיינוהקולותאתבוודאישהואהבינו
נעימותזההשיגונאשהםאע״פתורהשלהקול
נעימותמגודלבוודאיהשמח׳שהואע״יהבינוהתורה
אוליממשהקוללשמועעצמםדחקוולכךהתורה

:והמש״יהתורהאורנעימותויבינוישיגו

הלפידיםואתהקולותאתרואיםהעםוכליאמראן
דברתשהאלויאמרומרחוקויעמדווינועווכו׳

כיתיראואלהעםאלמשהויאמרוכו'עמנואתה
יראתותהיהובעבורהאלקיסבאאתכםנסותלבעבוד

מהלפע״דעמוקיםדבריםבזהישוכו'פניכספל
אסידועכיבקיצורואבארוברו״חברחמיוה׳שהנני
עמנואתהדברמשהאלאומריםישראל*היולא
אזבעצתוהקב״המפיהדבריםכלשותעיסהיורק
לעולםא1ח־לכללבאיםהיוולאהיצה״רבישולהיה
עמנואתהדברלמשהשאמרובדבריהםגרמוהסאך

והיינוכנקבהמשהשלמתושתששמלמדדרשווחז׳־ל
דברהואמצדיקהלומדכיזללה"המאא״זגלויזהכי

כתהיהבוודאיבעצמוב״המהבוראומכ״שגדול
כןוקיימיםחייםודבריוחיהואההבתלמידיםרבס
ולאלעולמיםוקיימיםחייםוהיוהתלמידיםאצלהיה
כששמעומשא׳יכלעולםבישוללכללהדברבאהיה
ולאאנכישמעוהאלהביןצריךאךודםבשרמפי
מאיןהכתובתירןלזהעצתהבגבורהמפילךיהיה
ישמעושלאוכו'עמנואתהדברלומרזהלהםהיה
ואתהקולותאתרואיםהעםוכלכיהקב״המפי

כיחדשבזוהרכדאיתאהיינועשןההרואתהלפידים
שהיומהןואיתבקולותמסתכליןשהיומהןחית

בדבורמסתכליןדהוואינוןוזעיריןבלפידיםמסתכלין



.יתרו

אשרהמיבוהקב״התאמרבפסו׳דקשהאמתהואהא׳

הקבי׳האסנפשךממהזהלבבסוהיהיתןמידברו

ע״כאלאדברואשראמרלמההלבעלמדקדק
ולזהמשהכסברתהיהכךלאולבסטובהיהשדיבורס

נמצאכדיבורסלבבסוהיהיתןמיהקב״הלוהשיב
כשהדבורוידועבלבואחדבפהאחדבכאןהיהלפ״ז
וזהרנגנבוהלבגונבהדבורנקראשאיןבלבמהתדבר
כפירושולהראותלהכריחרוצהשהיהמאירר'מאמר

שהקב״האמרלכןכללדברואשרקושיאמכחהא׳

המעשהכיהדבורולאהעיקרהואכיבלבבאתתחפן
ממעשהיוגנבשלאלעשותכשבידוגדולמהנגנביותר
אמרלזהיוגנבשלאלמחותבידוישבוודאיוהלבהגנב

לבבסוהיהיתןמידברואשרבכדשהטיבומההקב״ה
ולבסבפיהסויפתוהווהסליגנבעצמויתןשלאכנ׳יל
עלהללכפירושלהוסביראתנאישאראבלנכוןלא

:ודו״קוהמש״ייתןמיפסוק

ע״דרמזבדרךבזהי״לכסףאלקיאתיתעשוןלא
ומטיביםמכשיריםכשישראלבזה״קדאיתא

במאינאחזיעצמהמתפארתהשכינהאזמעשיהם
קתיהכסופאבלאעאלתדאזע״שלגבךאתינאברא
תכלמוולאתבושולאדודילכהשלבחרוזכמ״שמריה
כסופיןח״וגורמיןאזיבארןצדיקכשאיןאבלוכו׳

עצתהלהתפארבתהלהשאיןכביכוללהשכינהובושה
היינואתיתעשוןלאהפירושי״לוזהב״ההבוראלפני
והיינוובושהכסופא.לשוןכסףפי׳כסףאלקיאותי

עאלת.כביכולהיינוכסףאלקישאהיהאותיתעשוןלא
ותבן;בכסופא

משפטים
ואלההזוה״קשרימזי״לוזהדיניםבעניינירבים

הסהנראהשהןאע״פמהנותדינישהםהמשפטים
סדוריןאילץאך־דהאמתהואלפעמיםהאתתנגד

הואהנשמותצל׳ובוראהכלהבוראוהיינודגלגוצייא
לחבירואישביןהקודמיםבגלגוליםהיהאיךהיודע
עולמואתהתורהע״פומנהיגהתסבביסובבככה

אישביןלשפוטאמתובמשפטובצדקוברחמיםבחסד
xאכפילואשרוכלוחמורושורווביןרעהוובין

:רחבפתחבזהויש־אלקיסיורם

עוד

פרישה

ממדריגהיפלולפעמיםפירושנמותפןוהתעוררת

היהשמשהאתהדבררקלעלותאיךנדעולאהזאת
לעולםנבושלאאזימלאוחדריםובדעתדעתבחי׳
ראשונההכרהעלנעבודמתדריג׳אזשיפלואע״םכי

דברואשרכלהטיבוהקב״האתרולזהבעקבותיוונלך
והתבונגתבהתעוררתאותילעבודהימיםכליתןמי

:וחיקהימיםכל

ר׳יתןוכו׳אמרמיואתחנןפרשהרבתבמדר$
משלמאיר

למהד׳יד
מיונגנבלגונב

ויפתוהוהנגטבכמ״שאומרהויהנגנבאוהגונבגדול
לכןאתרנכוןעמולאולבסלויכזבוובלשונםבפיהס

לפיהנראהאבלהבנהומושללתתיהוהואוכו׳יתןמי
עליד

ומתישראלשטענומהפירושיםב׳בכאןלתרץ
כ״אאתהדברטענושהסא׳הקב׳'הלהסשהשיב
והעבודההבהירותלסבולנוכללאאלקיסעתנוידבר

בפשטיותלעבדורצונינואךיראהמחמתהגדולה

תכבדולאאמצעיידיעלנקבללכןהעבודה
כךבפיהםכיי״להב׳והפירושלסובלושנוכלהעבודה

בחקירהלעבודלעילכת״שהיהדעתםאבלאמרו

ומשהפירושיםב׳שסובלדבראמרווהסותתבוננת
לווהשיבבחקירהלעבודהיה,שדעתםסבורהיה

בדבורםסוברשאתהכמולבבםוהיהיתןמיהקב״ה
תמידהימיםכלשיהאהימיםכלאותיליראהועוד

איןלבסהנ״לולע״עבעבודהתמידולבסמחשבותיהס

איזהמוכחומאןהא'כפירושרקסוברשאתהכמו
שהפירושלדייקומציטהב'אוהא׳אסיוכשרפירוש

פרשה

בזוה״קאיתאלפניה׳תשיםאשרהמשפטיםואלה
תמוהוהואע״שדגלגוליןסדוריןאילין

ממונו׳דיניואזילמפרשבפסוקהאלכאורה
לב״דחבירואתדןשאחדהדיןבעניןשמעת•אך

מחייבתווהתורהבדיןזכאיהואשבוודאיבעצמוויודע

נועםדרכיודרכיההואאמתתורתהלאלויקשהאל
מסתת׳בוודאיכידרכיהונועםהתורהאמיתיתזהוכי

חייבתווכעתעמוהדןלאישהעברבגלגולחייבהיה

עתהשלוקחוחבירוחובתולצאת\דיכדילשלשהתורה
'הדיןאת*ליתןעתידהואבמרמההמעות

וכאלה



מד,משפטים
יוצאהנשמתושגסביציאתויתרוןג׳׳כלוישהיינו

והבן:החייסבצרורלצרורעמו שמרת!י״לנוכרלאמהבתואתאישימכורלכי
בתורההעוסקעלהשכלומוסררמזדרךבזה

הארידענקי׳שאתרר׳נהתןמהידועדהנהלשמהשלא
היאלשמהשלאהנהוט'שפחתיאלנאבאפסוקעל

והנהחוריןובתגבירהבחי׳היאולשמהשפחהבחי׳
שלאבתורהלעסוקז״לחכמינוהתירושאח״כאף

והיינולשתהבאלשמהשלאשמתוךאמרואךלשמה
אףעד״זלהיותצריךלימודודתחילת

יכולאינושלע׳ייע
לאאבללשמהשיבואיזכהאוליאךלקתהללתודעדיין
יגעיהיהתתידרקלשתהבשלאלעולםחלילהשישאר
נאבאהפסוקשמרמזוהואלשתהללמודלזכותבזה
גסממנהאבנהאונילשתהשלאבחי׳היינושפחתיאל שהואוגבירהשרהבחי׳מזהשיבנהלעעסהיינואנכי דרךבכאןהפסוקרמזג״כי״לוזהעכ״ללשמהבחי׳

התו״הקהיינוהקב״השלבתואתאישימכורוכימופר
א״תמורשהמשהכמ״שלארוסהלטנתנהשהאדוןב״ה

התורהאתשלומדהיינולאמהמאורסהאלאמורשה
עכ׳ייפושפחהאמהבחי׳שהיאלשמהשלא

תצאלא
באותולעולםישארשלאשיראהוהייטהעבדיסכצאת

לבתי'לבאאצלויהיההתכלי׳עיקררקואמהבחי׳עבד
והבן:וכו׳לשת'

תהיהלאעמדהעניאתעמיאתתלוהכסףאם
לשוןכסףמומירמזבדרךי״לכנושהלו

וחיבורלוויהלשוןהלוהנכספתנכסוףכמותאוה
הייטכסףאסוהייטלראש׳הסחןלויתכיכמו

הוילהסעצמךתחברהיינותלוהגופניותלהתאוות
דוחקהחוטאכלחז״לשאמרוע׳'דעמךהעניאהזכור שאתרוהואבגלותאעניאשהיאהשכינהרגליאתחיו
שאתהעסקךכפיעמךהואהשכינההיינוהעניאת
הואובזהלשסג״כהשכינהמושךאההאליוכונה
שכחהלשוןכנושהלותהיהאלוזהוכביכולרגליהדוחק
דכירהוירקבותשכחשאלוהיינואלקיסנשניכיבמו

כנ״לוק״ל.־כביכוללשכינהגסנמשךוהפגסשהחטא

בזהרמזישעוד
ע׳יד

כמהלעילנתבארשכבר מגמותיוכללהתפללשיראהוהואפעמיס
שחושקדברבכלהואכןכיכביכולהשכינהעל

וזהלזהמגעגעתהשכינהכיהואידועומהאוה
פירוש

פרשה
ע״דלפניהםתשיסאשרהמשפטיםואלהיילעוד

תלתהסאבהןשתלתזללה״המאא״זהידוע היינוהמשפטיםואלהי״לוזהמשפטיהונקראודיינים
לעולםדע׳הייטלפניהםתשיםאשרהאבותמדות
•וק״לאבותילמעשהמעשייגיעומתיאדסיאמר
התהלךהאלקיסאתנאמרבנחהנהכיי״לעוד

נאתרובאברהםכביכולעמובשוההיינונח
לפנישילךגמלהיותרמדריגהשהואנפניהתהלך
תלאךלפניךשולחאנכיהנהנאמרולמרע״הב״ההש״י
והיינוצ׳אמספרמלאךכיגדולהיותרמדריגהשזהו
והבן:תמידלפניוהסכביכולושכינתיהקוב'היחוד
היינוהמשפטיםואלהבפסוקרמזבדרךג״כי״לוזה
תשיסאשרוזהוושכינתיהקוב״הנקראומשפטיסדע׳

ובחינתומדריגתומאודעליונהמדריגהשהואלפניהם
:יביןוהמשכיללפניךמלאךשולחכמ׳י׳ש

מספרבגפובזההמיזי׳׳ליצאבגפויבואבגט0א
שפירשוזהוואדנ״ייהודהוי״הבהואאצ׳
שהואאחדותלשוןהיינוייעולבלחודוהיאסהתרגום
יפוקבלחודוהיושכינתיהדקוב׳יהביחודאועיילמייחד
•והבןביחודאהעולםמןיצאבוודאייצאבגפווהיינו

עוסקשהואיבואבגופניותהיינובגפויילעוד
יצאבגפועוה״זועסקיגופניותבענייניתמיד

בעלאסאבלנשמהבלאבוישארבגופניותהייט
שהיאנבמתאליהיהביןיתירשזכההיינוהואאשה
ר׳'תבכתביםואיתאדכאאתאשכוןכמואשהנקרא

להשראתמקוםשצריךלהכיןהיינואשהכליםדירהכא1
וכליםנאהשיהיהבלבוהיינונאהבדירהב״ההש״י
הש״יאזננמתאהיינונאהוחשההאבריםהיינונאים
נשמהבחי׳היאאשהנמצאע׳שבע׳עליושורה
אסשאמרוהואלהבעלבחי׳נעשהלהשזוכהואותו
אשתוויצאהאזלננמתאשזכההייטהואאשהבעל
שהגוףאע״פלותשארוהיאבנשמתאיכוקהיינועמו וק״ל;החייםבצרורצרורהתהאהנשתהויאבדיכלה

והיינוכתרגומוכנפייםלשוןהיינובגפוי׳׳לעוד
וכוככיסההדסעלהמגיניםומצותתורהרמז

בגפוכג׳אזיבואובמצותבתורהואסככנפיסעליו
ותור'ומע׳טמצותרקוכו׳נאדסלומלויןאיןכייא
יתירהלמענהעודשכההיינוהואאשהבעלואס

עמואשתוויציתאזכנ׳להשהשנקראלנשמהבזכה
בג



משפטיםרשה3

כמצ■
דומהוהואכנ״לשסשריאושכינהלומדכשאחד!6
השכינהצריכהבוודאיהשנינהנגדהאבוקהלפניכנר

קסנהאבוקהדרךולהתלבשעצתהלצמצםכביכול
ביחידימתפללאוכשלומדוזהוהנריכבהשנאבאופן
האבוקהוהלומדיםה׳אתהעובדיםכשרביםלאפוקי

היוצאיןנגדיותרהשכינהאורותתפשעותמתגדלות

להםנאתלצדיקיםקירובוזהוובעבודהבתורהנגדה
כביכולהשכינהאורשממשיכיןוהיינולעולםונאה

פיזורלהיפו׳הואוכןכולוהעולםכלועלעליהם

כןבאורשהואכמוכילעולםונאהלהםנאהלרשעים
לשוןאלקיכסה׳אתועבדתםוזהוכנ״לבחוש׳הוא
ויתרבהרמהבידברביםה׳לעבודשתזכוהיינורבים

ולכןהעובדיםהנשמותאורותנגדהשכינהאור
לחמךאתובירךגדולהברכהשזהורביםלשוןכתיב
ואחדאחדשכלכפשוטוהמכווןשםכייחידלשוןוכוי

:וק״ללזולתויצער׳ולאעצמובפנייתברך

שעראמכדאמישלסכדבש״סדאיתאע״דיאמראו
ר״להעניותכינמצאשעי׳בביתאתיגרארמי

ברוחניותהואוכןחלילהומריבהקמעהלידימביא
כדאית׳רבנקראתהשכינהולכןבדעתאלאעניואין

שהיאתפניוהיינווכרלה׳ריבכיכמ״שבתיקונים

לייחדבאתתה׳עובדוכשאדםבגלותאועניהדלה

עושהאזימעפראשכינת׳ולאקתאושכינתיהקב״ה
זללה״האא״זבשםתבוארהוארביוסודרבימריב
אץבוודאיוזהוהנביעועםובינההכמהסודשהוא
כלולשבוהאמיתיהמייחדהואוהדע׳דעתבלאיחוד

אלנמשךומשםימלאוןחדריםובדעתובינהחכתה
עסקליואיןבידועוב״שב״הכביכולהשכינה
ונשקעהעולמותבכליחודמזהונעשהבנסתרות

צחי׳שהוארביבבתי׳העולמותכלונתמלאהריב

כשתתבונןפרעיבאדםהואוכןהנובעיםמוחץ
תורתוובאורב״ההטראובגדלותוחסרונובשפלותו
ומשתוקקותגעגעתכליתאיןועדא״סעדהמאירה
להיותמאודורוצההקב״השלשעשועיואתלראות

בסודולהיותשלםובלבבאתתה׳אתהעובדיםמן
באותהעניהואבוודאיזהכשתחשבדמלכאשושבינא

והקב״הומדברת.מגרונובומתלבשתוהשכינהשעה
דהיינובפיתפלתישגורהאסכמותפלתושומע

הקב״האזשסכשהיאתפלהסודשהיאהשכינה
לונעשהוהקב״הבתיקוניםכדאיתאאפתחהיכלין
נזותין..

היינוכנ״לתאוהלשוןהייטכסףאסהפסוק■פירוש

תחברהייטתלוה:תאוהלאיזהומתאוהכשחושק

י״לוזהדברבכלשהיאעמךהשכינההיינוהעניאת
אשרידלוכו׳אלמשכילאשריפסוקעלהמדרשפירוש

וי״ללכאורה.תמוהוהואהמלכותמןעצמושבורחמי
השכינהאלמגמותיוכלששםמיאשריהיינוהנ״לע׳יד

מסתכלשהואהיינודלאלמשכילאשריוזהוכביבול
דלהשהיאכביכולהשכינהאלמגמותיובכלתמיד
שבורחמיאשריהמדרששרימווהואבגלותאועניה

לעצמולוהנוגעיםהדבריםמןשבורחהיינועצמו

נגדהיינוהמלכותמןמתנועצתולגמרימבריחהוא
עבוררקמגמותיוכלתמידוזהמלכותשהיאהשכינה

והבן:כביכולהשכינה
ואתלחמךאתובירךאלקיכסה׳אתועבדתם

י״ל:מקרבךתתלהוהסירותימימיך

שוהיםהיוהראשוניםחסידיםבש״סדאיתאעי׳דבזה

תורתןא״כופריךוכו׳שמתפלליןקודםאחתשעה.
מתוךאלאנעשיתמתיומלאכתןמשתמרתהיאך
:מתברכתומלאכתןמשתמרתתורתןהססשחסיד

חשונו׳בתורהיעסוקבראשוחשבגמראאיתאוגס

י״לוזהתרפאבשרוולכלשנאמרוכו׳גופובכל

בעניןהיינואלקיכסה׳אתועבדתםבפסוקשמרומז

היאךתורתןוא״תהראשוניםחסידיםכמוהתפלה

אתובירךאמרלזהנעשיתמתיומלאכתןמשתמרת

ומיסהפרנסהרמזהואלחםהיינומימךואתלחמך

התורהשממילאהגמראכתירוץוהיינוהתורהרמזהוא

צריךלפעמיםואת״למתברכתומלאכתןמשתמרת

מחלהרותיוהסאמרלכןכנ׳ילרפואהמשוסללמוד

תפלהשזהובעבודהרקלעסוקצרי׳ואינומקרבך
:כנ״לוהבן

לחמךאתובירךאלקיכסה׳אתועבדתםיאמר
ולבארמקרבךמחלהוהסירותימימךואת

רבי׳ועבדתסלשוןאמרעבודהאצללשוןבפסוקהשינוי

כיוי״לונו׳לחמךאתיחידבלשוןמסייםואח״כוט׳

ברביםטוביותרעמדהכיאמיתיתכטלהברכהזה
מאמרםעלשאמרתיכמוברוחניותוביןבגשמיותבין
צדיקיםכילעולםונאהלהםנאהלצדיקיםקירובז״ל

אמרווחז״להאטקהלפניכנרהשכינהלפנידומים
כשבאהנרודר׳ננגחעומדתשכינה■הלומדאחד

מסטיןאזינגדואבוקה
האטקההאורמפני'הנר
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'לשמוע
לועושהיוסףביתשהיהע״דדברובקול

תורתסתרילומגידשהיההשמיסמןמלאךמלימודו
שהםהצדיקיםהיינוכחגיוריהפסוקפירושוזהו

ופועליםשעושיםהיינודברועושייצרםעלמתגברים
דברובקוללשמועאח״כנעשההדבורמןהיינודברו

ע׳'פממנוולומדבקולואח״בהשומעמלאךשנברא
אשרכלדבריהסכוונתג״כי״לוזההקדושים:דבריו
שנהיהונשמעהדיבורמןשנפעלהיינונעשהה׳דבר
ביתיוסףוהבן:אצלכנ״להדבורשלבקולנשמעאח״כ

האלקי׳יאתויחזוידושלחלאישראלבניאציליואל
והסירותיעלהאוה״חשכתובע״דוישתוויאכלו

הכיסויהיינוהכףשימתכיוהיינווראיתאזכפיאת
שיוכלוראיתאזהכףוהסרתההשגהומניעתוהסתרה
ולקשרלדבקוהיינודעהודרכיךבכלוידועלהשיג
הפי׳י״לוזהשעושהענייניםבכלהקב"האלעצמו
לאעליהבנישהםאותסהיינוישראלבניאציליואל
כיהידשימתע"יהשגהמניעתבחי׳היינוידושלח
עצתםמדבקיםשהיוהיינווישתוויאכלוהאלקיסו־חזו

ולכךאלקיסרואיןהיוושתיהבאכילהאפי׳להקב״ה
להםמונעשיהיהלהםהמבדילמסךשוסהיהלא

והבן:ההשגה
הסישראלבניאציליכיהלצהע״דבזהי״לעוד

והוא.רמזבפרשההמפורשיםישראלבנינערי
אחרשניסכמהאביהםשלחןעלהסמוכיםלאותן

הספרנסהונירדתדאגתשוסלהםואיןהחתונה
כיהשניםבאותןגדולהלמדריגהולבואלהשיגיכולים

ישראלבניאציליואלהמןלאוכליאלאתורהניתנהלא

באמתומתנהגיםאביהםשלחןעלהסמוכיםהס
רקההשגההסתרתלהםשיהיהידושלחלאוביושר
שהיוגדולהלמדריגהשבאוהיינוהאלקיסאתויחזו
לזהזכומהוע״יתמידעיניהםלעדאלקיסרואים
שוסלהםהיהשלאכנ״להיינווישתוויאכלומשום
אכילהתמידלהםמוכןהיהכיפרנסהוערדתדאגת

וק״ל:ושתיה
לךואתנהההרהאליעלהמשהאלה׳ויאמר

אשרוהמצוהוהתורההאבןלוחותאת
הריוןלשוןוהייטכתישוחסרלהרתסלהרתםכתבתי

והבן:ולידההריוןהתורהמןלעשותשתוכל
רקחו

ואביוניםהענייםאתוללמדללמודרביבבחי׳מוחץ
ונתמלאפריהיאכלתאנהנוצרכיה׳דברהמבקשים

הכסףבצלהחכמהבצלכיונעיםיקרבהוןעניותו
כלונתמלאובגשמיותברוחניותלעליהתח־הוהחכמה
לרבימריבונתהפךליראיומחסוראיןביתטחנו
ריבכליהיהפיהםועלפסוקעלאחרבמקוםכמ״ש
היינוהכהניסע״פויחודהוי״השנעשהפי׳נגעוכל

כילעונגומנגעלרבימריבונתהפךה'אתהעובדים
עםיחודבלאכשהואדםובחי׳דםאנאמרעיןבריש
בזוה״קעייןוכו׳תזובכיואשהע״דח״יא׳

עולםשלאלופוא׳היינוהא'עםונתייחדוכשמתקרב
ואזישלםאדםונוקבאדכריחודסודאדםנעשה
העובדי׳הכהניסע״פוהואוהבןלעונגמנגענתהפך

מאדםהולדהונעשהדמערונית׳שושבינאוהסה׳את
ישכיפי׳בריבותהדרלאודלוזהוהעולמותבכל

הנקראשם
אל׳ייד

כמו"אלאד׳לנכתבהואובגלות
בארץתהלהירושליםאתוישיםיכונןעד"לךי־*דמי

הולדהבבתי'הואכיאל״דהשםיהיההגאולהובבתי׳
והבןוכו׳אחדה'יהיהההואביוםכמואמאובבחי׳

בתמרצדיקוזהובכאןישגדולוכללגדולשורשכי
אלאותיותלאדלתבחי׳היינוודלוזהו:והכןיפרח

אותיותותחזורשתהדרחזרהתהדר.לשוןוזהולמפרע
אותיותאלדלתבחי׳ותקרבאלאות־ותויתהוהלא

שהיהמהלסוףמראששיוחזרתהדרג״כוזהואל

מריבמזהומתהפךבריבואל״דיתהוהאד״לבתתלה
אלקיכסה׳אתועבדתםוזהובעד־יכפרלרביוהש״י

יחודשהואאלקיסעם"ההוימייחדשתהיוהיינו

שזהומימךואתלחמךאתובירךושכינתיהקב״ה
שורשוהואפרנסההואלחםכיוהנגעהריבשורש
הסומיסוכו'שעראמישלסכדחז״לכמאמרריב
מ־סבחי׳שהואאדםדםמןשנעשהעוע*רש

ומנגערביריבמןשיעשהובירךוזהוגמוריםחסדים
שיתהפ'היינומקרבךמחלהוהסירותיוזהולעונג
יאכלתאנהנוצרגדוללעונגומנגעלרבימריב

והבן;פריה

בזהי״לונשמע:נעשהה׳דבראשרכליאמרו
ע״המפולנאההמוכיחהרבשאמרע״ד

דבחעושיכחגבווימלאכיוה׳ברכופסוקעל



•!421ר*!

מרומזוזהוולקייםולעשותללמודואיזהממששמיהוא
יצירתכדייוםבת׳ניתנההתורהכיהיינומ׳תורה
יוםבמ׳וגידיואבריוכלנצטיירהוולדכמוכיהוולד
כללהואהקב״השלשמושהואהקדושההתורהוכן
ולזהיוםבת׳בתהמצעייריסושס׳יהרמ״חבהיש

שע״יהאדםיצירתכעדדווקאיוםבת׳נצטיירו
התורהמצותמצטייריםיוםבארבעיםהטצרהאדם
מנתעלהלומדאוהל״תושמירתמצותיהבקיום

והבן:לקיימה
הרבמאחישנשאלתימהלפעלדבזהאבארעוד

אשרזהמהברוך־לימוה׳המפורסםהחסיד
זהכילומ׳בזהוישמ׳תרומ׳תורהתיבתעלחז״לדרשו בתורההסישראלנשמותששורשהדעתבעלילכלגלוי
אחזתומבשריל״תמצותושס״העשהמצותרמ״ח
פרטיבכליוםבארבעיםונבראנוצראדםכיאלוה
מזכרלהפוךיוכליוםארבעיםקודםכיוגידיואבריו
עודאפשראייוםארבעיםואחרלזכרומנקבהלנקבה
עדואבראברכלנצטייריוםבארבעיםכילהשנות ג״כצריךשזההגסלהשיבואיןדכרלנוקבאביןשניכר ולאפחותלאיוםבארבעיםדווקאמהמפנילהבין

עיניטה׳האירואחרבתיקוניםהעיוןאחראךיותר
עתהאנואיןאךלהביןזהאפשרלרחמושיחפוץלמי

בארבעי׳הואהאדםהצטיירותעיקרעכ״פזהבביאור
היאשורשוושורשפרשיגידולכלפרטיאברלכליום

כלנתהוהמתנהאשרהגדולהאדםהואכיהתורה
אדםהנקראיםישראלבשבילהנבראיםוכלהעולמות ג״כשהתורהשבכללמהאלאבפרטאיןבוודאי בכלל״תמצותושס״העשהמצותברמ״חנצטיירה מתחלההתורההיהכייוםבארבעיםפרטיהם ואח״והדעתלבעליכמבואראחריםקדושיםבצירופים

יכולת•לאכיזהוהבןהטהורצירופילפיכ״אנצרש
:להאריך

בזוה״קדאית׳וכו׳תרומהליויקחוי״לעוד
חדאבצרורבנןכיוהיינות׳תורהדאתרומה כלואית׳קללותל״טמלאכותל״טעלוהעמידו

צריךשאינווהייטמחייתותורהטלבתורההעוסק
תורהטלכינפשואתלהחיותמלאכותבל״טלעסוק והכני*למשכןמלאכותבטלעסקוהסטמחייהו

הנ״ל:במלאטתקדושה
אבני

*-1**גו

בזהי״ללשמילירש״יופי׳תרומהלי"ויכחו
ע׳יד

וכלהחתונהעניןכלכיהחתוג׳בעניןמשלי
וישוכלהחתןלשמחרקהואהחתונהוצרכיההכנות

לאירקהטפאשבאיסשתופסיםאנשיםכמה
ולשהותל־ דמיאהלולאלביעלמאהאיבלוכןהעיקרומשליכים

המכווןלתכליתהואבעולמוהקב״השבראמהוהכל לאכולשרוציםאנשיםכמתוישוכלהחתןלייחדכדי
אבלהעיקרומשליכיםהתענוגיםאחרולילךולשתות
רקתמידועוסקמסתכלוהואבראשועיניוהחכם ומשליךושכינתיהקוב״היחודשהואוכלתחתןל;יחד

עוה׳יזתענוגיכל
בפסוקשמרומזי״לוזהוגוואחר

עצתושמפרישוהיינוהפרשהלפוןתרומהלשמילירקתו
לייחדשהואבעיקרשמחזיקרקוהסניפיןהטפלמן

לשמיאותיהיינוליויקחווזהוושכינתיתקוב״התמיד
בכלכת״שהקב״השלשםשהואהשכינהאלהיינו
שכינתיאשרידיותרגומושמיאתאזכיראשרמקום
הקדושההשכינהאלאות־לקרבשעוסקיםהייטוכו'

והבן:ואמתגמורביחודולייחדם ע״דלשמיליופירש״יתרומהליויקחויאמראן כיודםכבשרלאאחדושמוהואקוב״ההידוע
ושמיפסוקעלבאוה״חועייןבפ״עוהואבפ׳עשמו
זללה״הבשסאא״זמןשמעתיוכןנודעתילהסלאה׳

להקב״ההאדםשיקחהקב״הוצוהבעחו״ההחכם
ממשבתוכםושכנתימקדשליועשושמפורשכמואצלו
האדםאצלש־שרהכביכולהקב"האפשרליקחא־ךאך

והיאהקב״השלשמותיושהואהתורהע״יוהמו
איתאבזוה״קוגסאחדושמושהואכנ״לממשהקב״ה
הקב״הלשםהורהוכשלומדחדכולאואורייתאקוב״ה
אות־ותומזכירהל״תולשמורמצותיולקייםוהוא

לוקחהואבזההקב״השלשמותיושהםהתורה
כמ״שכביכולהשטנהעליוושורהכנ״לממשלהקב״ה

שלשםאתכשיזכירשמיאתאזכיראשרמקוםבכל
אבואאזשמותיושכולההקדושההתורהשהיאהקב״ה בזהלשמהתורהבלימודבעוסקונמצאוברכתיךאליך

השכינההשראתעליוותמשיךכביכוללוקחלהשסהוא
שיקחוהייטליויקחובפסוקשמרומזי״לוזההקדושה

אותוליקחאפשרואיךאצלםלשכוןכביכולאותי
וממילאשמישיקתולשמיהייטליפירש״ילכךכביכול
והיכןהואוהיכןאהדושמיאניכיאותילוקחיהיו
התור'כיהתורהע״יהייטמ׳תורההייטתרומתשמו



ז6 תרומהפרשה
הואקרשטזללה״האא״זמןקבלתיכינמרץבק־צור
אותיותהואקרשבאותיותכיהואזהולהביןאדם

העולמו'כלהמקשרשהואהאדםעלמרומזוהואקשר
עצמולקשרהאדםצריךולכןבזהזהומייחדם
ושכינתי'קוב״הנתקשרוועי״זבבוראותמידומחשבתו

ואםבזהזהומתייחדיסמתקשריםהעולמותוכל
והבליהשניותאלעצמוותחברמקשרהואחלילה

תכליתלהםשישדבריםוהסקיוםלהםשאיןעולם

קרשבאותיותג״כשהואח״ובשקרשמקושרזהווסוף

אלקיסועבדתםיסרתסזללה״האא׳זשאמרמהוזהו

והתקשרותהדביקותתןעצמוכשסרתיכףכיאידים

יחשבאחריםחלקיםעובדאזייתברךבבוראהאמת

גבראשהאדםוידועשקרבחי'שהםבהםשנתקשר

אתלפניךנתת־ראהכמ״שבחי׳שנילפניווישבש״ור
שישתדלהואהעיקרוהתכליתבחייםובחרתוכו׳הפוב

שבהןמרעולעשותלשורשןהדבריםכלבהתקשרות
טובתעשההרעמןטובועשהמרעע״דסורטוב

אכילהמ;ד׳טובהואבשורשורעבחי'כלכיזהולהבין

בדבריםכשעוסקעצמומדבקכשהואוזיווגושת־ה

נ״קתעלההואושתיהבאכילהאזילשורשםהאלה
להיפרווח׳צדיקיםובניםעליוניםזיווגיםגורסובזיווג

לחכםודיבומתגרההיצהירויבעטישורוןוישמןאז
בזהשמעתיכאשראדםמכלהלגמדחכםאיזהווזהו

היצה״דמןאפי'זללה״האא״זסביבשהיוקודשמאנשי

העבודהבדרךשוניםדרכיםבזהוישממנוללמודיש
מהפכיובזהלטובהמלכלמעליןועי״ז

דמדם׳ן
הקרשיםאתועשיתבפסוקשמרומזי"לוזהלמדה״ר

ויהיהממשבתוכםושכנתימקדשליועשוהיינולמשכן
לקשרכג׳'לבקשריםהיינובקרשיםהזההמשכןבנין

אפי'דעהודרכיךבכלויקייםלהבוראב״העצתו
עצתולקשריראההיצה״רמצדשהםבדבריםכשעוסק
מרעונעשהונתעלהאותםמעלההואובזהבשורשם

עצותלשוןעציהיינושיטיסעצישאמרוהואכנ״לטוב
אפי'שהםהדבריםאותםר״לשטןמספרהואשטיס
ועליהקימהלהםיהיההיינועומדיםכנ״להשעןמצד

לאברהםשהיהבשבילהיינולאברהםהשדהויקסע׳ד
שמעלהכאן־הפי׳ג״כהואכןועליהקימהנוהיה

השטןמצדשהםהרעיחי'אפי'ומקים
ויצה׳ייר

ונעשה
כלונמתקיןלמדה״רתדה״דמהפכיםובזהטובמרע

:בב׳׳איהיהכןהדינים
שגי

בזהי״לולחושןלאפודתלואיסואבנישהםאבני
ישלימודבבחי׳ענייניםשניישכירמז׳'דע

שהםכמוהתורהאותיותומזכירהתורהשלומדלימוד
במחשבותדלבאבכוונהשלומדוישבושכתובלהביןמה
אזכפשוטוכשלומדבזוה״קואית׳וטהורותקדושות

אזבכוונהוכשלומדכתפויבתרמןשפעמורידהוא

שמרומזי״לוזה:ע״שפניונגדמןשפעמורידהוא
התיבותתכנההואיצירהבספרידועכיבפסוקבאן

והואונו׳בונהאחתתיבהשםכדאית'אבניםבשם
התיבותומזכירלומדשהואישהיינושהםאבנישאמר

כפשוטושהםכמוהיינושהםאבניםבשםשמכונים
בכוונהמזכי׳התיבו׳''"'שהואמלואי׳היינואבניויש

בתוךהדיבוריסוטהורותקדושותכוונתוממשיךדלבא

אתממלאשהואמלואיסאבנינקראוזהושמדבר
ישבפירושןשמחשבמהכפירביםבאותיותהתיבות
ולפרשלדבררוצההיהאסא׳בפסוקאותיותאלפים
עליהםוממט'התיבותכוונתשמחשבמהבפה

הסאלובי;■'והשנידלבאבכוונהקדושותמחשבות
מורידהואאזיכפשוטוכשלומדהיינוולחושןלאטד

מאחוריושהואאפודבחי׳שהואכתפוימבתרשפע

וכשלומדהאפודכתפותעלכדכתיבבתפויבתר
חושןבחי'שזהוכנ״לפניומןשפעמורידהואבכוונה
לבועלשמונחרמזהואגספניונגדהלבעלשהיה

והבן:בלימודוקדושותמחשבותמחשבוהלב

מקצהאחדוכרובמזהמקצהאחדכרובועשה
שכתובע׳דנפלארמזבזהישונו'מזה

כשישוהיינויתיבצדיקיתריביןעלמאהאיבזוה״ק

צדיקדלעילאמעורראזימ׳'נלעוררלמטהצדיק
אותיותהואכרובאחד־כרובועשהוזהומ״דלהשפיע

כשישמזהמקצההיינוגוקביןמיסבריכתלשוןברוך

אחדוכרובלתתאנוקביןמייןשתעוררלתתאצדיק

ברינתהיינוברוךמעורראזיהיינומזהמקצה

ע״ימלעילאדכוריןמיסהסעליונהובריכהוהמשכה
בעניןעמוקיםדרכיםבזהוישוהבןדלעילאצדיק

בתי'וגסי״חתפלתשלראשונהובברכההתפלה

:הדיבוראלשרומזהארון

עומדיםשיטיסעצילמשכןהקרשיםאתתיעש1
הזמןבזהגסנוהגשהואאיךזהלהבין

בד



תרומה
כנ״לדרועץלתרץהיינוידותיווהפלשתיע״האבינו
ובזהיעקבבחי׳היינולתפלתומקוםהקובעכל

ויראהאהבהבחי׳ח״וגשהםדרועיןבתריןנתאחד
קצרתי:ביהיעיבזהכלוהבן
האוהלפנימולאלהששיתהיריעהאתוכפלת

בזהי"ל
ע׳יד

החסרונותכלכירמז
ח׳ייושבאיסוהרעות

כזהחסרוןשישיביןהאדסעל
פעמיםכמהלעילזהנתבארוכברכביכולבשכינה
הששיאלאכתיבלאששייוםהששייוםבזוה״קואית׳
אתוכפלתכאןגסהרמזי״לוזהע״ששביעילרבות וכפלתאזיעליךכשבאח״ורעתלשוןהיינוהיר־עה
וזהוכביכולהשכינהוחס־־וןחסרונךהיינוכפללשון

השביעי׳שהואמדהשהואשביעילרבותבה״אהששית
עבורלהתפללוהיינוכנ״לכביכולהשכינהמלכות

:והבןחסרונךממילאוימולאהשכינה
ה׳ידועכיהשישיתהיריעהאתוכפלתיאמראן

כלמינהעילאהוה׳דמלכותאדינאהואתתאה אתוכפלתשמרמזוהואנפיקדאנפיןנהיהוכלחידו מלכותר״למדתכללהשביעיתהיינוהשישיתהיריעה ורעותדיניםשמשסדמלכותאדינאתתאהה׳שהיא עילאהה׳עסתתאהה׳הה׳׳יהיינותכפולמתעוררים
הדיניןוהמשכילנמתקיהיהובזהכנ״לחידוכלדמינה

יבין:

תצוד!
אותיותוה׳התורהאותיותהכ״בהיינוזךכידוע
שמדברע״יוהיינוז״ךמספרהסכפולי׳מנצפ״ך זיתשמןבחי׳שהיאבחכמההקדושיםאותיותצירופי

ומעוךכתיתמתחלהשהיהמההיינולמאורכתיתאז
:חשוכאמגולהאירשהתחילאורלוממשיךונמוך
נרהנקראהשכינההיינונרלהעלותהואהכלושורש
נרכיכתונרנקראהאדםנשמתוגסמצוהנרכיכמו
תמידלבחי׳להעלותםהואועיקר:אדםנשמתה׳

שהואאהי״הד׳מןשהםאלפיןארבעבתי'שהוא עולםשלאלופומעלהשהואוהיינותמיד:בתי׳
ארבעלבתי׳נרהנקראכביכולהשכינהשהוא
נתתקוועי"זאלפין:ה׳ונעשה:אהיהד׳שלאלפין הקנןורתכוונתאלרמזעודבזהוישבשורשןהדינים

•ע״שמשהאלה׳יאמר

פרעה
יילידופיו:לשה•האחדהקרשתפזאדרםעני

הקובעכלהגמראונקדיםרמזע״דבזה
והנהע״כבעזרויהיהאברהםאלקילתפלתומקום
ראויהיהגסאברהםאלקידוקאמהמפנילהביןצריך
ע״דלסענ״דבזהוהנכוןלהתפללמקוםהקובעלומר
והיינואברהםאתפדהאשרליעקבה׳אמרכה

מאברהםכיכשדיםמאוראברהםיצאיעקבשבזכות
מעתושהותהיעקבעדעשוומיצחקישמעאלנפיק

המקוםמרחוקהמקוםאתויראבזוה״קואיתאשלימה
אברהםאתפדהאשרבזהאמרתיוכברע״שיעקבדא
אברהםמדתהחסדבחי׳נגלהשע״יהתגלותלשון
מקוםהקובעי״לוזהדרועיןבתריןיעקבאחידשהיה
בהכאהכידועב״ההוי׳׳השסוהואיעקבבחי׳היינו
שנקראתהשכינההיינולתפלתומקורמספרהוא

קוב'׳השמייחדוהיינותפלהואניכמ״שתפלה
אלקיאזואהבהיראהשהואורחימובדחילוושכיגתיה
אברהםאתפדהשיעקבהיינובעזרויהיהאברהם
דרועיןתריןשהםח״וגביהודונתגלהחסדבחי׳שהוא
אדניבחי׳שניהיינואדניםשניבפסוקשמרומזי״לוזה

לקשרהיינוהאחדלקרשושכינתיההקובכביכולשהוא
לקשריראהקשרבחי׳שהואהאדםע״יר״להאחד

בחי׳והואהעולמותבלנתקשרוובזהבאחדולייחדם
יעקבעדמתמועעהעולםשהיהלמחז׳כידועיעקב

פר#ה
העול׳כלע״דל,י'ישראלבניתצוהאתואתה

וזהלהצדיקהיינולזהלצוותאלאנבראלא
אתה'היינותצוהואתהלמשההש״ישאמרהרמזי״ל
נבראלאהעולםכלכיישראלבניכלשלהצוותהוא
אלאנבראולאהסישראלוכלישראלבשבילאלא

לךוהבן:לצוות
נרלהעלותלמאורכתיתזךזיתשמןאליךרקחו

ה׳שחננימהרמז,בדרךבזהי״לתמידי
שכלעשיתבחכתהכולםידועכיובמ״חברחמיו
ג״כהואוהתיקון.שלהםונעשונבראובחכמההדברים

אותיותוצירופידבוריםכשמדברהיינוחכמהע"*
התחתוני'קדושיםכלהנצוצותמעלההואבזהבחכתה
ומאיריםאורלהםממש־ךובזהבשפלותהנתונים

התכת'היאדתשמןבפסוקשמרומזי״לוזהמתשכיותס
שתי



מח תצור,פרשה

מהלפענ״דבזהוי״ל:זמןובכלאדםבכלונוהג
נוהגהואהזאתשתצוהאיךוברו״חברחמיוה'שחנני
הואואפדלבועלהיההחושןכיג״כהזהבזמן
האפדמעלהלבהיינוהחושןיזחולאוזהופהמספר
חלוקיהיהולאשויםולבופיושיהיההפהמעלהיינו

וקי׳ל:מפיולבו
ואתהאוריםאתהמשפעחושןאלונתתה

בזהי״לוכו׳אהרןלבעלוהיוההומים
יראהאותיותבושישיראהדאהאוריםרמזבדרך

אחדמספרואהבהדאואחדותתמימותלשוןהחומיס
שגילבובכלשלםבלבשיהיההיינואהרןלבעלוהיו

:ואהבהיראהאלובחי׳

עסהמתחיםכלבגמר׳דאיתאע״די״לעוד
לפניהתהלךשנאחרנועומדתשעההקב״ה

עולהופירש״יגויסהמוןלאבוהייתוכו׳תמיםוהיה
אברסשמךיקראלא'לזהמקודםדכתיבלגדולה

ואית'וכו׳גויסהמוןאבכישמךיהיהאברהםכ״א
והייתלגדולהעלה"כועיתורהחומשיה׳לושהוסיף

המזלותמכללמעלהאותוהגביהוגסגויסהמוןלאב
אלאהבעהאיןוכו׳השמימהנאהבעשנאמר

שהואהה״אלושנהוסףאחרוהכללמעהמלמעלה
בהדבוקיםשישראלהתורהע״יכיתורהחומשיה׳

מכללמעלהלמעלהשהםלישראלמזלאיןחז״לאמרו
ידישעלימלוכומלכיםביאומרתוהתורההמזלות
ואיתאוהשריםמזלותכלהבעלילשבוריכוליןהתורה

להסתכליכולהדסהיהבראשיתימיבששתשנבראאור
בכללצדיקיםהקב״הוגנזוט״פוועדעולםמסוףבו
הקב׳י־הגנזוהיכןזללה״הזמאא׳ושוועת־ודורדור

עולםמסוףלהסתכליכולהתורהשע״יגנזובתורה
חורהזואורההיתהליהודיםא־תאוהנהסופוועד

והי׳בה׳אורהמדכתיבזהאבותינולמדוומהיכן
תורהחומשיה׳אורלרמוזאלאאודהיתהלכתובדי

זואורהע״כחדכולההואואעפ״כאורותה׳והס
הרמזי״לוזהחדוהואתורהחומשיה׳בהשישתורה
ומסתמאהלבעלשהואהמשפעחשןאלונתתבפסוק

לבשהואהתורהענרמזוהואלבבחי׳׳יכגבויש
ה׳היינוהאוריםאתבל׳ומסייםבב׳מתחילכי

ע״יזוכהתורהחומשישל.ה'אורי׳ה׳ר״לאורים
הקב״העםכשמתחיסהיינוהתומיסואתהתורה
לפיכ״אככ׳־נלגדולהשעולהוהיינולועומדתשעה

מדריגתו

לזכרוןויחודסונהסודבזהישלזכרוןכתפיושתי
שתישמרמזוזהוע״שכתפייםמעטןבר״ה
והמש״י:לזכרוןיחודהסכתפיו נרלהעלותלמאורכתיתזךזיתשמןי״ל#!יד
רמ״חהיאהתורהכיבר״מאיתאכיתמיד

איבריורמ״חבלעלהקב״הלהמליךכדיעשהחצות
משפעיםבפרשהועייןהעולםכלעלנמלךוממילא

שנמשלהתורההיינוזיתשחןי״לוזהוע״אחקי׳דף
ופסולתשמריםעירובשוסבליזךיהיההיינוזךלשמן
אבריורמ״חעלהקב״הלהמליךרקאחרתוכוונה
השכינהכינרלהעלותרמ״חגית׳ע״המאורוזהו

בפ׳עייןנרנעשהדרועיןתריןמביןכשמקבלת
ע״שמזונאברכתיכילדלארביאהאיבמאמרתרומה

מאורמןנעשהשיהיההיינותמידנרלהעלותוזהו
דרועיןתריןמביןשתקבלע״ינררמ״חמספרשהוא
מתפרשיןדלארעיןתריןבסודתמידזיווגויהיה

והמש״י:בתדירא
מהלענ״דנפלארמזבזהישכפוליהיהרנו#

והיהע״דוברו״חברחמיובזהה'בחנני
האר״יבכוונתואיתאוכו׳אחדה׳יהיהההואביום
י״ה.אותיותב״ההוי"ההשםכיכךהואשהפירושז״ל
ו״הובאותיותלעלמיןמתפרשיןדנארעיןא״ואהס
שוההכליהיהלעתידאבלח״ופירודלפעמיםיש

בפסוקהפי׳יזהוביחודאתמידג״כו״האותיותשיהיו
ו״השוהכולוהוי"ההשםהיינוה׳יהיהההואביום
והבןע׳י־כי״הפעמיםשניהיינויהיההיהכאלולי״ה
הריהשסידועכיבפסוקכאןשמרומז׳ל7יוזה
כעתשהואמהרבועוזהוד׳בןשסנקראב״ה
היינוכפוליהיהנכתבלעתידיהיהד׳בןשםרבוע
תייראבו״הגסיחודשיהיהע״שי״קןאותיותכפל
;אמןבב״אשיהיהרצוןיהילעולםפירודשוסבלי

בצערושמיסשםהמשתףכלהגמראע׳־די״ל#וין*
כשמתפללהרמזי׳'לוזהפרנסתולוכופלין

שיהיהיתהוההיינויהיהד׳בןשםהיינורבועיג״ז
ב״ההקדושלויכפולאזיכטלכנ׳ילי״הי״הבבתי׳
וק״ל:פרנסתו,
התורהמפרשיוהנההאפודתעלהחושןיזחולא

ניתו
כ״אשחייבמצותהתרי״גבכללאותון

נצחיותהיאשהתורהידועכיתמידלקייםמישראל



תצוד.פח&ר.
תחראכפילעשותםויכוליראהכחי׳היאתכלתכידוע
צדקההיינוושריוןשריוןכפיתרגומו

וילכשדע׳יד

כה״שותפלתתורהעלרמזהיאוצדקהכשריוןצדקה
כיתפלהעלרמזצדקהגסחייסתמצאצדקהבאורח
שיעשההיינווכו'קדושותד׳אמניםצ׳צדקתשלר״ת

כפיוזהותורה'ותפלהשלקודשכדיבוריחולדיבורי
שלבתרגוםהמרומזקודשדבריהמדברכפתתחרא

שפסולתהיינוהמעילשוליעלועשיתוכרתחרא
לעשותסהאסוריםדבדםשהםוהמעילהוהבגידה
לפעמוה׳רוחותחלע׳דהואפעמוןזהבפעמון
שהםישראלפושעיעלרמזשהואתפלההיינוורמון
ישראלמפושעיבהשאיןתפלתוכלכרימוןמצותמלאים
ישראלפושעיעםכ״אלרצוןתעלהולאתפלהאינה

תורהע״יבגידותדבריאותםלהעלותשאמרוהוא
בבואוקולוונשמעוא!ישראלמפושעיבהשיהיהותפלה

בצירוףכשיהיהנשמעתתפלתושאזהיינוהקודשאל
והבן:ישראלפושעי

תשאמ
היינושלוהאבריםכללהעלותיכולממילאאזוסרדות
הבוראלעבודתלהםוזריזותבהירותויבואעםהמוני
היינותשאכיהפסוקשמרומזוזי״לויתעלהיתב"

המותתעלהאזיישראלאתולהעלותלנשאכשתרצה
ראשישהםוהחכמיםהצדיקיםדהיינושלהםוהראש

ממילאאזיבדעתוהרחבה׳תנוחהלהםשיהיההדור
ויבואעמוישראלביתכלויעלוגרירארישאבתרגופא
יתברךהבוראלעבודתגדולוחשקוחייםזריזותבהם
רמזעודבזהויש:והבןישראלבניראשאתוזהו
אלקיךה'מהישראלועתהפסוקעלשאמרתיע״ד
מזהוישה׳אלקיךוכו׳אתליראהאסתעמךכישואל
בניראשאתרביר״תישראלבניראשבכאןרמז

יהיהולאבעהש״י:לבארוצריך״שילתס״תישראל
המגפהכיידועסודבזהישאותםבפקודנגףבהם
המלואי'מןהפשוטים.שמותד׳הסתלקותמחתתבאה

בהםלהאירשיחזורוהכוונהע׳המגפהגי׳מלואיס
נגףבהםיהיהולאבכאןשמרומזי״לוזההפשוטים
וזהולפקודאדסחייבכתויחודלשוןהיינובפקוד
באשמהםאותיותכשתייחדהיינואותםבפקוד
בהםיהיהלאואזמגפהמספרשהםכג״להניגוף

כלהאלקיסאלעלהומשהכדאיתאבזוה״קמדריגתו
סליקכדומשהולמלכולרבוסלקיןסלקץכדעלמא
כלוכןעליותיוכלהיהזההאלקיסאלעלהכתיב
ה׳ולהשיגלגדולתלעלותיכולהתורהע״יאדם
הגנוזבאורולהשתמשבחדשנכללושבתורהאורות
עלוהיהוזהוסופוועדעולםמסוףהמוצנעאור
לבשנקראהתורהע״יהואשהכלהיינואהרןלב

:והבןכנ״ל
פעמוןוכו׳תכלתכלילהאפודמעילועעזית

דהנהרמזבדרךבזהי״לוכו׳ורמוןזהב
אסורענייניםלחמשההדיבוראיכותחלקהרמב״ס
יכולהשלםהצדיקוהנהעיי״שוכו׳ומצוהומותר

בתורההקדושהבסודלעשותםהדיבוריםכללהעלות
אפדהאפודמעילועשיתהפסוקשרימזוהואותפלה
אפילווהיינוובגידהמעילהלשוןמעילפהגית׳

אותםאפי׳לצורךשלאדיבוריםהיינוהפהבבגידת
הקדוש׳והירא׳במקוםהיינותכלתשיוכללכלילתעשה

פרשה

רמזבזהישישראלבניראשאתבי.תשא
זהנתבארוכברזללה״המאא״זהידוע

וכלדמערוניתאשלוחיאינוןצדיקיאכיפעמיםכמה
הרבג״כאמרוכןכביכולהשכינהעליהיהמגמתם
איןהתשנהזללה״ה\עלבערדובמוהררהמטחהמגיד
מכובדהיינוראשכובדמתוךאלאלהתפללעומדין
ג״כשמרומזי׳ילוזהכביכולהשכינהר״לעלשבראש
תשאואלכת״שתפלהאלאתשאאיןתשאכיבפסוק
להש״יתפלתכשתשאשאמרוהואותפלהרינהבעדם

הייטהראשעבורשיהיהראויישראלבניראשאת
ע״פי״לאחראופן:והבןכנ״להקדושההשכינה
המגיד״מפולנא׳הרבה״הבדורינואחדתחכםששמעתי
שלוהמוחמייגעכשאדםהמשלכיני״ויוקףמוה׳
עליוכבידיסהאבריםכלאזיצרכוכלישןשלאע״י
ומתןמשאאומלאכהבשוםאותםלנענעיכולואינו

לכלוזהירותבהירותבאאזיורחבוחזקפטיוכשהתוח
בעללכלהואמיחושכיביאורצריךאיןוזההאיברים

שהםהצדיקיםבעניןג״כהואהזהוכמשלמרגישוחי
פנויוכשהראשהצדיקאברינקראיםוהעםהדורראשי
עסקיםמכלפטיוהואהרחבהלוכשישהצדיקהייט



מט סיתשאפרשה
גבהותכלמזהיבונילוממילאקללומסוכהמבעתים
כלממנובהבשלכיבליביהנאהדרהלולבו.ויהיה

ותורתוה׳אחרידליקנרלבויהיהאזילבוגבהות
זהנקראלהיותמזוכךושתיתואכילתוויהיהוחכמתו
אתןאסהמע״השאמדדודוהואה׳לפגיאפרהשלחן
וכרלה׳מקוםאמצאמדתנומהלעפעפילעינישנת מןפנוימקוםהיינו

ע׳ייז
מןהביתפניתיאנכיכמו

נכוןביתשמהויבנהוכשרפנויהמקוםוכשיהיהע״ז
בוודאיאזישםהשכינהלהשראתמוכןלהיותונשא
שמהלשכוןכדיוב״שב׳׳הכביכולשכינתושםיצמצם הידידיםבניועםתמידלהיותהאבחפןבוודאיכי

המדרשוכמשלעליהםהמומעיואשראליווהאהובים
וכו׳א׳קיפוןליעשווכו׳מקדשליועשופסוקעל

וממילאדליהאבריםכלעלהקב״הממליךהואובזה
ומלכותואלוהותוונתפרסםכולוהעולםכלעלגמלך
בחי׳בויהיהשלאבעולםדברשוסשאיןמשלהבכל

בכלולכןההואהדבראתוהמקייםהמחיהאלוהות
מדבקהואגשמייםבדבריםאפי'בושעוסקדבר
כבראמרתיובזהשישבואלוהותבחי'לשורשועצמו
בציוןהעמיסכלעלהואורםגדולבציוןה׳פסוקעל

גשמיי'הדבריםכלוהמסומני'המצוייגיסבדבריםהיינו
כשעוסקד״משהואמהלפיואחדכ״אבשםהנקראים

עלג״כהורההואששמםבנחושתאובזהבאובכסף
הואההםבדבריםובעוסקובפשטןאוידועותמדות
ההואהדברשםשלאותיותלשורשעצמומדבק
חיותוהואדברכלשםכידועחיותושהואבושעוסק

י
וכןתאוהבחי׳אלרמזבוג״כישכסףכיכידועאו

בגשמיותעוסקאינובועוסקשהואומדתמדהבכל
המחשבהלעולםהדב'לשורשעצמומדבקרקהדבר הקליפותכלונכנעיםהגשמיותכלמזכךהואועי"ז

וציוןבסימןהיינובציוןה'וזהווב״שבי׳הלהקב״ה
תדברבהזדככותגדולה'שםנעשהודברדברכלשס

הואורםובזהוחיותושורשושהואלשמוונתקרבהגשמי
הקליפותכלשנכנעיסהיינוהעמיסכלעל

שאה׳וזהכנ״למשלהבכלומלכותואלוהותוונתפרסם
מכלואדונינוה׳גדולכיידעתיאניכידהמע׳יהג״כ בחי׳היינוידעתישאניע"יהנ״לע״דהיינוהחלקים
שישאלוהותלבחי׳היינולשורשודברכלשתחברדעת
גדולתנתגלהובזהלה׳ועולההגשמינזדכךובזהבו
והואהקליפותכלסשנכנעאדונינובזהונפשהה׳

מושל

•והמש״יכנ״להגפההיינונגף

ובתבונהבחכמה*לקיםרוחאותוואמלא
י׳יל:מלאכהובכלובדעת

לענ״דבזה
אאיזבשםוידועגלויכיוברו״חברחמיוה׳שהננימה

במעשיוצריךליזהרמתפללשאדםהתפל׳שאחרזללה״ה
שאינ'דבריםלשאראולכעסח׳'וליפולהואעלולכי

מזהנופליראהבמדתמתפללאסוהיינומהוגנים
אהבתבתדתמתפללואסוחסחלילהבכעסאח״כ
שאינה*לאהבהאח״כלפעמיםלבואיכולגדולה
בזההיעוצהועצהומדההדהבכלתביןומזהצריכה
למלאכהאולד״תהתפלתאחרתיכףלסמוךהוא

לאכיבהרחבהועומקרבביאורצריךהללווהדברים יוסףיעקבמוה'החסידוהרבהספרעללכתובניתן
תורהכלאבותמשנ׳במסעלחכםפיהכה!סמךדברי

והבןכנ״לעוןוגוררתבעילהסופהמלאכהעמהשאין
אלקי׳היינורוחאותוואמצאבפסוקשמרומזי״לוזה
רוח

־המללא
ובתבונתבחכמהותפלתבתורהלדבר

ה'לעבודתהצריךיתירהאחתהעלהועודובדעת
עכ״פהתפלהאחרתיכףלסמוךהיינומלאכהובכל
אבותדמהכתבמשנההתנאכמאמרמלאכתלאיזה

אמרולזהעוןוגוררתוכו׳מלאכהעמהשאיןתורהכל
יבין:וחכםלבארשרצינומהוזהומלאכהובכל

ובנחושתובזהבבכסףלפשותמחשבותולחעוב
עץובחרושתלמלאותאבןובחרושת

הולךהכלכיהדעתבעלילכלוידועגלויזהדברוכו׳
כיובתיקוניםבזוה״קשכתובמהוידועהמחשבהאחר

וציוראעלעניסעולמותדוגמתהסוכליוהמשכן
עשרההיה))שלשומעשהובראשיתדמעשהדעובדא
למשכילידועיםמדותהסשכולםוכו׳וזהבבסףמדות
לעולמיוקיימתנצחיותאמתתורתותורתינובהם

וכלהמשכןמעשתנכתבלחנםנאבוודאיעולמים
הדרךלנולהורותכדיאלאהקדושהבתורתינוכליו
להשרא'וכליםמשכןלבנותשיוכלאדםבכלהואהאיר כמ״שהמשכןמעשהכצהיהזהכיבקרבוהשכינה
אלאנאמרלאבתוכובתוכםושכנתימקדשלירעשו

דעבידמאןהואזנאהבתיקוניםוכמ״שממשבתוכם
וכל׳דיניהבחבריםגאיםכליםבליביהנאהדירהליה
פרשיהםבכלהגשמייםמדותיוהזדככותי;ע׳והוא

כה'מזוקקוכזהבצרוףככסףלעשותםולצרפםנלבנה



כלוגסהנ״למצוצותכלמעלתהואבתורה
ונתעלונתגליסהעולמותבכלהנפעליםהמלאכות

בגשמיותחורשוזהקוצרוזהזורעזהד׳׳מידומל

לשמהתורההלומדות״חבחמורפרהשמחליףמיאו
אותןתעלהובזההמלאכותאותןבעניןעוסקהוא

בעולםהנעשיםהמלאכותכלוגסטובלרובהדברים
בתורהוהתקשרותודיבורו•דיעלעוליםהגשמי
אזילשמהבתורהכשעוסקדווקאזהאךובקב״ה
משנהעלאמרתיכאשרעצתהבתורהחיותמכנים
שנותןפי׳וכו׳התורהאתהתכבדכלאבותבמסכת
והחכמההחכמהנתיבותל׳בתספרשהואכבוד
וזהולתורהחייםנותןהואעי״זנמצאבעליהתחיה
זובהקדמההרבהימצאלבונבוןרחבביאורצריך

xאהעגלותאתויראבפסוקבזההארכתיוכבר
וזהוע״שוכו׳יעקברוחותתיאותולשאתיוסףשלח
תורהטלאזילתורהחייםונותןבתורההעוסק׳כל

רקמלאכותבל״טלעסוקצריךשאינוהיינומתייהו
מלאכותל׳טעניןבהשישהתורהע״ינבררוהכל
וזהולשורשםהבחי׳כלועוליםאותםהמחיהוהוא

וחורשכת״שמחשבהלשוןחרושתעץובחרושת

בהתורההיינועץהואמחשבתוכשכלוהיינומחשבות
היינומחשבתמלאכתבכללעשותחייםעץשהיא
וישהמחשבהבסודהמלאכהכלנעשההתירהע״י

והבן:כנ״לתורהטלע״יוחייםעליהלהם
וכו׳בתכונהאלקיסרוחאותוואמלאיאמר,א)

ובחרושתלמלאותאבןובחרושתמחשבותלחשוב

מלאכהבכללעשותעץ
ע׳ייד

למדןשהואמימשל
שאינוומיקטניםתיטקתעםללמודיכולאינוגדול

לסירקגדוליםתלמידיםעםללמודיכולאינולמדן
דבוקוהואהחכמהאמיתתלושישמיאךבחינתו

ללמודיכולאחדוכלכולםעםללמודיכולאזבה
שלמהחכמתהיהוזהמדריגתו:לפיממנוולקבל

האבניםואלהעציםאלוידברבישכתובהמע׳יה
אבןלבלושהיהמיעםאףלדבריכולשהיההיינו

מישישמכללוכו׳האבןלבאתוהסירותיכדכתיב
רוחאלקיסאותוואמלאי״לוזהו•אבןלבלושיש

והיההחכמהלאמיתתדמקשה־ההיינווכו׳בחכמה

אףהיינואבןובחרושתוזהוכולםעםללמודיכול
חרושתאמרולכךמחשבוהלבאבןלבלושישמיעם

שהיהמשוסהיינועץובקרושתמחשבהששימשו

דבוק

בחי׳ע״יהיינוהאלקיסמכלוזהועליהםואדוןמושל

י״לוזהבשםהנקראיםודברדברבכלשישאלוהות

בכסףלעשותמחשבותולתשובבפסוקכאןשמרומז
הואהעיקרהללובדבריםכשעוסקהיינווכו׳ובזהב

וזהכנ״לשםעצמווידבקהמחשבהלעולםלהעלותן
.לבארשרצינומה

כיבזהלומרישוכו׳למלאותאבןובחרועזת
שהתפאראיךכתובהקודםבפסוק

ישראלבושיאמינוכדיישראללפניבצלאלהקב״האת

המשכןבניןחכמתממנולקבלאליווישמעודבריובכל
תליןשאתוואחדאחדכליאמרשלאבכדיוכליו

איזההמקבליםהזהבדורהרבהשישוכמוהחכמה

שהםלהםונראהברבםבועטיםואח״כמרבםדבר
התפארולזהיותרחכמו

הש׳ייי
ראהואמרבצלאלאת

שישהיינווכו׳חורבןאוריבןבצלאלבשםקראתי

ובתבונהבחכמהמלאבעצתוהואועודאבותזכותלו
למלאותאבןובחרושתכנ״למלאכהובכלובדעת
עצומהקושיאלתרץזללה'האאזי״עשאמרפע׳הוא

וכו׳א׳פרקמחבירוהלומדאבותדמסכתבמשנה
אפילוהצדיקמןשלומדמיטז״להואואתרועאכ׳

אצלוולרבותלפרותהזההאותיכולא׳ואותא׳דבר
מתמפניזהאתלהביןרבביאורצריךהזהוהדבר
אבןובחרושתכאןהכתובשאמרוהואכךהוא

מיאפילוגדולצדיקהואבצלאלכיהיינולמלאות

בשסכנ״לאבןהנקראא׳אותשלומד
י

יצירהספר

להתמלאותיכולהיינולתלאותהואאזממטכשלומד
כללורב׳אצלופרההואהאו׳ההואכיחכמ׳בכלממנו
כשיעזו׳ברחמיוואי״המקומוואיןכאןצריךביאו'והוא

:שכליקטלפיבעזרתואותואבאראזיאותולפרש

מחשבתמלאכתבכללעשותעץובהרבצת
דאיתאע״פהרמזבזהי״לוכו׳

וישמחייהותורהטלבתורההעוסקכלבגמרא

נעשההדהירחטאאחרכיוידועגלויטזהלהבץ
ונתערבהקליפותלעמקיהדבריםכלונפלושבירה
ל״טוזהומלאכותטבל׳לעסוקצריךולזהבטוברע

שהואות״חבשבתלוקיןדאיןאךוהבןר״למלקיות

מלאכהבעשייתאסורהואכידועשבתבחי׳ג״ב
הנציצותיוציאאיךוא״תאומנתותורתורקגשמיות

בזהיש:כנ״למלאכותל״טבסודשנפלוקדושות

עוסק)ע״יטזלצה״האא״זקעצומההקדמה

¥:!



יכירשר.2>

נתשא
מלאעסכללפשותיכולהיההאותיותשלצירופים
:כנ״לוהנןיל־וכמעשהשורההשכינהפישבעולם

ובנחושתבכסףבזהבלעשותמחשבותולחשוב
התרגוםוהנהלאלפאאומנווןותרגומו

בפסוקכללנזכרשלאלכאורהגדולהתמוההואהזה
וברו״חברחמיוה׳שחננימהלפענ״דבזהוי״למזה

מיידועכימחשבותלחשובלשוןהכפלג״כולבאר
הפועלאלמכחמוציאהואינהמחשבהאיזהשחושב
אדכשמוציאההיהכלאוהיהבשילהמחשבתונמצא
למפרעונקראמחשבתונתקיימהאזיהפועלאלמכח

מחשבתושהיההיינומחשבותלחשובי״לוזהמחשבה
והוציאהלעשייהשבאהיינולעשותע״יחשובנעשה

עובדאציורהיהבמשכנאוהנההפועלאלמכת
עובדאשלהאותיותלצדיודעהיהובצלאלדבראשית
במעשהכמודברכלמכווןהיהבוודאיכנ״לדבראשית
אתהקב״הכשבראובתיקוניםסוה״קדאיתאבראשית
ואח״שדכולאראשיתאבמחשבההיהכתחלההעולם
דיליהתאאומנואפיקחדוכלהבניןימיששתאפיק

בהאיחיליהויהיבפבידתאגליחדבזוה״קדכלכדאית׳
נקראיםשהםמדותמז׳ומדהמדהכלוהיינויומא

נמיהיהוכןהעולםנבראשבהםהבניןימישבעה
ולחשובכמ״שמחשבההיהשבתחלהבצלאלאצלבוודאי

וכמוהפועלאלמכחשהוציאלעשותואח״כמחשבות
הואכן,דיליהאומנותאאפיקהבניןימימז׳אחדשכל
ובנחושתובזהבבכסףוזהומלותהז'כלתיקןנמי
החדותכלשארוכןתפארתגבורהחסדמדותשהם
הז׳כלוניתקןדיליהאומנותאאפיקמדותהדבכח
מחשבותולחשובעלהתרגוםשרימזוזהוידועלמדות

חכמהבונתןשהש״יהיינואוחנווןלאלפאלעשות
שסשהיהכתודבראשיתעובדאמןשילמודותבונה
אפיקאנתניתאאחדכלואח״ככנ״למחשבהבתחלה
בתחלהעושההיההואג״ככןהפועלאלדיליה
אומנותאאפיקחדשכללעשותואח״כמחשבותלחשוב
בינהשערי.חתשיסהיינור״ת"חשבלחשובוזהודיליה
מכתהוציאהבינהעונסמןשהיהמתשבתושע״יהיינו

והתש״י;הפועלאל
אותיותלצרףבצלאלהיהיודעבגמראאיתא

צריךזהלהביןוארןשמיסבהםשנבראו
בהבראסכיויביןישכילוהחכםואקלררחבביאור

אותיות

התורההיינןבעץ■תמידחרושתשהואמחשבתודבוק
כנ״להחכמהלאמיתתדבוקוהיהחייםעץשנקרא
אףדבריוישיכנסוכולםפסללמוד■יכולהיהולכך

:והבןכנ״לאבןלבלושישלמי■

ז״למאמר׳ע״דעץובחרושתובחרוש׳אבןיאמראן
לושאומרעדכךולמחרכךעשהלואומרהיום

שיאמ'רחוקשהואמובןאינולכאורהע״זוהואלךעבוד
מןכמהדישכךהואדהאמתאךממשע״זעבודלךלו

בהםשאיןויודעיםבע״זכללמאמיניםשאינםהאומות
ג״כנקראיםבה׳מאמיניםשאינםמחמתאן־יממש
ואמונתמתרחקכשהואשםהפירושנמיכןע"!עובדי
להיותויוכלה׳מןשמתרחקפעםבכלאלוהות
ונקראיתב׳אלוהותואמונתתןלגמרית״ושיתרחק
אבןובחרושתהנ״לע״די״לוזהכנ״לע״זעובד

לושישלמיאףללמודיכולשהיההיינועץ•ובחרושת
תת׳מתרחקשהואע״יוהיינוע״זלעבודמחשבה

ובחרוש׳וזהועץואבןשהואע״זעובדנקראומאמונתו
וק״ל>עץובחרושתאבן

היהמדעע״דעץובחרושתאבןובחרושתיאמראן
וארץשתיםבהםשנבראואותיותלצרףבצלאל

שהי׳היינואלקיסרוחאותוואמלאהפסוקפי׳י״לוזה
שמיסאלקיסשבראאותיותאותםלצרףאלקיסרוחבו

וכלוארץשתיםבבריאתכיאלקיסנכתבולכךוארץ
בראבראשיתפמ״שאלקיסשסהזכירדבראשיתעובדא
ולכךעשהאשרמלאכתיוכו׳אלקיםויכלוכי'אלקיס
כיאבןובחחשתוזהוידיובמעשהשורההיההנכינה
היינונכנהמסעשלימהאבןע׳'דאבןנקראתהשכינה
י;ע׳והיינובהבנותווהביתכמ״שמאליונבנהשהיה

נבנהמסעשלימהאבןוזהואבןשנקראתהשכינה
השכינהמלאכתשהיההיינואיןובחרושתג״כוזהי

ביתאיתבמשכנאבתיקוניםאיתאכיוהיינוכ־כיגול
האותיותלצרףיודעשהיהוכיוןדבראשיתעובדאציורא

המשכןציורגסבכללממילאוארץשמיסבהםשנבראו
בעשר?שנבראהעולםכמובמאמרנעשהשהיה

שאמרוזהוכביכולהשכינהמלאכתוזהמאמרות
האותיותלצרףיכולשהיהמחתתהיינועץובחרושת
וארץשתיםנבראושבהםחייםעץשנקראהתורה
היהולכךלכנ׳המשכןציורגסוהבכללוממילא
כמומאליושנבנההשכינהמלאכתהיינואבןבחרושת

ע׳׳יהיינומלאכהבקללעשותוזהוכנ״לשלמתאצל



תשאמפרשה
הקדושיםהאותיותולזכרלצר׳אידיודעבצלאלהיה

זךלהיותלשורש;ולהעלותןשבהםכועירבוסיגמכל
והמש״י:וטהורונקי

השבתאתלעשותהשבתאתישראלבניושמרו
ישראלבניוביןביניעולםבריתלדורותס

לדורותסהשבתאתבבע״הט.איתאלעולםהיאאות
מקדשליועשוהכתובלהעירונקדים"אהלר״ת

א״אמקדששבלתימשמעמזההנהבתוכםושכנתי
מעיןע״דהואהעניןאךבתוכינוהשכינהלהשראת
היעוצהעצהי״ללכךמנוחהשבתיוםהבאעולם
להשראתלזכותיוכלוועי״זכהלכתושבתלשמור
מעיןג״בשהואמקדשכעיןהיאכיכביכולהשכינה
לדורותסהשבתאתהתו׳לגושרימזהוהואעוה׳י׳ב
והואומשכןאהלבחי׳ג״כשהואהיינואהלר״ת

התקדשדירתבחי׳שהואדירהלשוןלדורותסשאמר
לדורותסג״כשמרמזוזהובתוכינוהשםישכוןשעי״ז
האדוןביניהםידורהשבתבאמצעותהיינועולםברית
האמיתיהמשפיעשהואהעולםשלבריתשהואב״ה

לעולםהיאאותאח״כשמסייםוהואהעולםלכללות
ג״נ

ר׳יית
הפסקבלילעולםהיאאותזההיינואהל

והואבטלהלאשבתמ״ממקדששאיןיבזמןאפילו
והבן:מקדש

אתלעשותהשבתאתישראלבניושמרויאמראן
כתיבחסרלדרתסעולםבריתלדורתסהשבת

ולעשותהשבתאתלשמורשיזהרווהיינודירהלשון
שנקראב״ההש״יהיינועולםבריתלדירותהשבתאת

וברכהשפעתמידהמשפיעשהואע״שעולםברית
הנקראהש״יבולדורהשבתויעשההעולםלכל

והבן:עולםברית והנה:וכו׳אפךיחרהה׳למהונו׳משהויחל
והלאה׳לינההשאלהזהמהיפלאבכאן

עבדרימזבכאןאךהעגלחטאשבשביללוידוע
עלכלומרה׳למההיינוישראלמעלתלרומםנאמן
כלהלהםותעשהבעמיךאפךכשיחרהה׳תהיהמה
אלוהותךתכנהמיעלהגדוללשמךתעשהומהח״ו

כמו¬ישראלעלרקאלוהותךמתכנהאינוכיכביכול
•ישראלאלקיה׳

והקשתלעבדיךולישראלליצחקלאברהםד0ז
לומ׳לעבדיךלאברה׳וליצחקראוידהיההאו״הח

בעקבותיהםשהולכיםמחמתא׳פניסוי״לבקניעי״ש
.והס

עולםכמ״שהעולםנבראבחסדכ*^אבי־הסאותיות
הי׳כעול׳נמצ׳שבאותיו׳נבראגדולכללוזהויבנהחסד
יוםבכלמחדששהקב״הוידועבחסדהאותיותצירוף
החסדבמדתעולמואתומנהיגבראשיתמעשהתמיד

אותיותצירו׳הואיוםבכלנמצאראשונהכבריאה
"מודהבריאההקב״המחדשההםאותיותשע״יבחסד

העולםבאילכלופרנסהמזוןמשפיעכשהקב״ה
שלאופרנסהשלאותיותצירוףנעשההגדולבחסדו
הנזכרטובותענייניהשבעהוכלשלוםשלאורפואת
שישצדקהשלהשעשועיםבכתוהכליצירתבספר

צירוףגעשהידםשעלהשםמאנשיכידועבעולם
למדתהדיןמדתשמהפכיןהסוהסחסדשלאותיות
שלצירו׳שיעשוהאותיותשמהפכיסוהיינוהרחמים

האותיו׳שיהיווכרמהפכיםרשעיםכשישוחלילהחסד
בעתשהיהכמוחסדעלמורהשהואביושרשלא

ז׳בהיפוךאחריםצירופיםונעשיןבהיפוךרקהבריאה
מהפכיןוהצדיקיםיצירהבספרהנזכריםהנ״להטובות
בעתשהיהכתוהטובותלשבעההמורהצירו׳שיהיה

לצר׳בצלאלהיהיודעוזהוחסדשלצירו׳הבריאה
שהיוכמובאותיותהצירו׳להביאהיינוהאותיות

בהםשנבראווזהוהחסדצירו׳דהיינוהבריאהבעת
:מאודזהוהבןוארץשמיס

קדושי׳הסשהאותיותידועכיזהבביאורי״לד1ע
וכלוארןושמיםהעולמותכלנבראוובהם

חלילהבישהןטבהןעושהשאדםמהוכלחייליהם
וכשעושהשעושהתדברעניןכפיבאותיותהואהכל
הרעאלשנצטרפובאותיותפוגםהואאזיח״ורע

ולעמקילשפלותהקדושיםהאותיותח״וומורידההוא
שמדבריםמהע״יאזיבעולםצדיקיםוכשישהקליפות
בדבריאוורחימובדחילוותפלהבתורתהןהאותיות
זללת״האא״זמןכידועמעשיותבסיפוריאוגשמיות

אדםכלולאובסיפוריםלהעלותןשצריךאנשיםשיש
ובזהיטילהשםאתליטולהרוצהכללאכילזהזוכה
גדוללאורוהשפלותהעכירותמןהאותיותמעלההוא

זוכהלשמהבתורההעוסקכלוזהואותםומזכך
לדבריםומצחצחשמזכךפירושזוכההרבהלדברים
הרמזי"לוזהזהוהבןהרבהלדיבוריםהיינוהרבה
לצרףהאותיותלצרףבצלאלהיהיודעחז״לבדברי
הסיגיםלהסירשהואלכסףמצרףכמומזכךהיינו

כןוטהורונקיזךהכסףשיהיהכדישבווהפסולת



5^ גא ו"

:וכלהשיעטדהקליפותכלבטיליןבוודאישסבעצתו
בעיניחןמצאתוגסבשסידעתיךאמרתואתה

ממאמר"המרעשינהלמההאוה״חוהקשה ידעתיךואח׳'כבעיניחןמצאתשהקדיםאליוהש׳יי
שבשם׳'קבזוהשכתובמהולהקדיםבזהוי״לבשם
שיערלאיןעליוני'ועולמו׳עליוניםאורותמרומזמשה
האדםמכלמניוהיהמרע׳ייהכיהרמזי״צוזהע״ש
וקדושותאורותבשמישקבעתפי'בשםידעתיךאמר וגסולכךידעתיךבבטןאצרךבערסע״דעליונים
חןמצאתכיבהיפוךאמרהש״יאבלבעיניחןמצאת הטובומפעלהעובוכשרוןהעובגודלמחמתבעיני
שנקבעוהזהשםלךנתתיהיינובשםואדעךלכךשלך

:והמש״יוכו'יקריםעליוניםאורותט ע״פרמזבדרךבזהי״ללךוהניחותיילכופגי
בנחתהכתיםדבריהלצהע״דשאמרתי

רוחנחתלהיותשרוצההואחכת־סדבריהיינונשמעים
רותהנחתהואומהמהםשומעיםתמידזהלהם
אורשהואשמיסיראתתמידעליהםכששופעשלהם
האורהיינוילכופניי״לוזהחייםהסוכזהמלךפגי

והבן:לנחתלךיהיהשזההיינולךוהניחוחישליפנים
דרגאנחותנשמעי׳ע״דחכמי׳בגחתדבריי״לשד

ושכינתיהקוב״הלייחדרזאהיינואיתתאונסיב
נחותלשוןהיינובנחתחכמיםודבריעסקתמידוזהו

נשמעי'ושכינתי׳וזהותמי׳קב״הלייחדהיינודרג׳כנ״ל
והבן:בגמראהנזכרליהשמיעיכמויחודלשוןשהוא
נשתעי׳שמי׳דבריויראתשישבומיכלע״די״לשד

שכינתי'לייחדאהיינובנחתחכמיםדבריוזהו
והבן:נשמעיןדבריומלכו׳אזשתי׳שהואבחי׳יראתוזהו

עלבגת׳דא־תאע״פרמזבדרךי״לבשםואך*של
מעש׳ידיה'הרקיעמגידומעש׳ידיופסוק1

גשמיםעצירתח׳־יוכשישפי׳הרקיעמגידמיצדיקי׳של
ואדעךשמרמזי״לוזהגשמי'ויורדע״זמתפללי!והס
עלשירדגשםע״שוהיינוגשסע״המספרבשסבכס

:-?־וק״לכנ״לואדעךבזהידך,

משה:העשירלוחותשלמפסולתואיתאלךפסל
הרבמןששמעתיע״פרמזע״דבזהוי״ל

אויביופסוקעלז״להכהןיוסףיעקבמוה'הקדוש
נישלזכהדאיתאע׳'פנזרויציץועליובושתאלביש
וחלקחלקונועלזנהלזכדן:בגןחבירווהלקחלקו
ורעעובבחינתבוישאדםיכלותנהבגיהנסהכירו

■יכשמיניתו

עזה!24

בולהליךומסלולשביללהיותדידה׳קבעווהס
היאב״ההשםשעובדיםועובדאעובדאבבלולכך
שבנתיבתסכיו!העובדיםהסהסעצמסהאבותכאלו

שהסולישראלוליצחקלאברהסשרימזוהואהולכים
ישראלפעולותוכלהעובדיםהסשהםעבדיךעדיין
ידועכיי״לעוד:כנ״להואומהםהואשלהם

המתפשטיםחב״דשהםדעלמאבחי׳תוחיןשהאבו׳הס
בלתיעובדאשוסלעבודוא׳אמישראלאחדבכל

עבדיךנקראיםולכךהנזכרבחי'מג'תאחדמחשבה
השי״ת:עובדיסובהסשהס

ה'וינחםהפי׳י״לוס׳:הרעהעלה'0נחי1
ורצונוברעותוולאלבדדבראשרמחמת

דרשוומכאןוכו'ליהניחהשאתרוראיהכךלעשות
:עי״שלהתפללמקוסמרע״המצאשמכאןחז״ל

ובו׳עבריהסמשניכתוביםלוחותוכו'וירדןי£ן
בדרךוי״ללוחותפזב'אומרובזהלהעירויש

היינועלהכיצדזללה"ההמגידהרבשאמרדע׳רמז
ויהיהפניושכובשהיינובכבשלאדםעליהישכיצד
יעלהאיךהייטבכבשעלהכיצדכפשוטוול״ננכנע

בכלכשפונההיינולסובבופנהומפרשבמדריגה
וזהממנומחשבתויזוזואלעלמיןכללסובבעסקיו

הש״ימאתכשפונההיינוויפןהפסוקשמרמזי"ל
אבלכנ״ללסובבכשפונהרקעליהא־ןכיוירדמיד

ואע״פלותחשבלירידהוירדמידמהשי״תכשיפנה
התורהבדרךשהולךהיינובידוהעדותלוחותששני

הואשאפשריהטעםומפרשלירדאפשרואיךוהמצות
שכלולהיינועבריהםמשניכתוביםלוחותמחמת

והבןוכו'בהילכוצדיקיםע״דוטוברעבהתורה
הלוחותעלחרותהואאלהיסמכתב"^0611

וי״לחירותאלאחרותאיתואיתא
אנכיותיבתהדכולאוקוב׳יהאורייתאידועדהנהבזה
והיינוע״כיהביתכתביתנפשיאנאע׳!דמרמז
וכיוןבתורהממשהואהקב״השלנפשוכביטל

כלבטלממילאבוודאישםבעצמושהקב״ה
הס׳ייא

תורהעולעליוהמקבלוע׳'כלהםשליטהשוסואין
ואיןהס׳יו,כלשבט־ליןוכו׳מלכותעולממנומעבירין

וזהועליושורהשהקב״הכיוןעליושליטהשוסלהם
הואאלהיסמכתבוהמכתבהכתובשיעורג״כ

כתבתנפשיכדאיתאהתויהאתהכותבהואשאלהיס
הכיוןשהקביכנ׳יילתירו׳היינוהלותו׳עלוצכךהרותוכו׳

כו



תשאמ
השבידועכישלךיהיההפסולתבאמרסחז״לשריתזו
הפסולתשאמיוהואכזכיותלונעשוזדונותמאהבה
ג״כיהיההקליפהעכירותהצדזדונות"'שהםהיינו

והיהוכר'מאהבהתשובהע״ילקדושהשלדשתכגיסס
מרמזוהואנכוןג״כבהיפוךנכוןהנהלבוקרנכון
והייטומד״הרמד״הדשהואויראהאהבהבחי׳מל

להפוךשיראהמרמזועודמראהבאהבהשישוב
בורךאורשיזריחהיינולבוקרוזהולחד״הרמד״הד
לבינכוןפסוקעלי״לועד״זגמוריםחסדיםבחי'

והבן:וכו׳ייראלאלבוסמוךבה'בעוח

משהפניקקעורכימשהפניאתישראלבניוראן
בזהישוכו'פניועלהמסוהאתמשהוהשיב

ע״דבזהה׳הראניאשרונפלאיםעמוקיםדברים
רבכםמשהדאמרהאעלזללה״האא״זמןששמעתי

להביןגסזהלהביןנפשיתגונבאוהואקוביוסטוס
משהשלכדורודעהדוראיךמשהאחריוהביטו
ופי׳אישבאשתאותושיחשדוובפרטמשהאחרייביטו
גמוררשעשיהיהבבחי׳נולדרבינומשהכיז״להוא
כלושיברהיפושהואאךרעותהמדותכללוויהיה

טובותבמדותעצמולהכניסרקוהשתדלרעותהמדות
בכוונתידועכיהקדושיםדבריולפרשוישע״כ

ונמתקמותמספרהואבמילואומה״שכיהקטורת
שניכלולבוהיהמשהולכךעיי״שהאמתונעשה
ולכךמותשהואגמורורעהאמתשהואטובבחינות

הבחי׳רקוראוהאמתאלהסתכלוולאהבינולאהס
בשמוהרומזמותשלהצירוףוהיינובושהיההרע
בחי'רקהסתכלושלאהיינומשהאחריוהביטוולכך

שהיהכנ״לאישבאשתגסוחשדוהומשתשלאחוריס

הלוחותכשהורידכאןאבלרעותהמדותכלבבחי׳נולד
משהפניעורקרןכיישראלבניויראוכתיבהשמיםמן

בא'אורכתנותכתובהיהמאירר׳שלבתורתוע״ד
שעשהמשהפניאורהאירהיינוקרןכיהרמזוזהו
אלעצמוודבקבא'אורעוראשקןשלורעבחי׳מן

והשיבוזהוחייםמלךפניאורשהואשבוהאמתבחי׳

ע׳'דאלףמספרהואמסוהכיפניועלהמסוהאת
אמיתי׳לחכמהעצמומדבקשהיההיינוחכמהואאלפך

ב>ראושאזהיינוומכוסהמופלאלשוןאלוףי״לאו

אךג״כוהאמתהטובבחי׳בוהיהבתוולדושגס
:והקלהתגלותבאועתהומכוסהבהעלםשהיה

פלשה
אסויראהמוסרדברילוואומרלחבירווכשמוכיח׳

שלולטובחבירוסלטובמתדבקאומקבלודבירו

לאוואם
רז׳ייו

אויביווזש״השלורעחלקנוטלחבירואז
נזרויציץועליושלוהרעוהיינושלובושתאלביש
עליולוועטרהלכתרשהואחבירושלהטובהיינו
והנהבג״עחבירוחלקשנוטליציןהמורחעלהיינו
ולכךלבךלוחעלכתבםכמ״שלבבחי'הואלוח

היינולבבותשנילוישכילוחותבשםאדםנקרא

משהמדריגתידועוהנהיצה״רומשכןיצה״טמשכן
המדריגותכללקרבתמידרוצהוהיהמהונחנוהיה

שלאלאותםתמידמוכיחוהיהב״הלהשסתחתונים

לוחותשלמפסולתהרמזי״לוזההישרבדרךהלכו
בחי'שהםאדםבנישלתחתונותמדריגותמןהיינו
ואמרלקרבםרצהניכנ״לוהיינומשההעשירלוחות
שמעולאאסהעשירוממ״נויראהמוסרדברילהם
קיבלואסבגיהנסשלוהרעחלקחבירונשלאזלו

בושנתדבקמחתתהארהיותרלוהגיעאזדבריו
והבן:חבירוטוב

איתאכימשההעשירלוחותשלמפסולתי"לעוד

אינוןוכו׳הסנחמנוכיתראואלבזוהר
עיי״שבאורייתאדתשתדלץלאינוןתזמניןבגרמי־הו

מכתבוהתכתבהמהאלקיסמעשהוהלוחותוכתיב
שישבכתביםואיתאאלקיסבחי'הכלוכו'הואאלקיס

שהםשמריםהיינווהמותרותאלקיסצירופיק״ך
מןהיינולוחותשלמפסולתהרמזי״לוזהר״להקליפות
העשירמהםהקליפותשהםאלקיסבתי'שלפסולת

:וק״לוכו'מזמניןאינוןכימשה

וכו׳שברתאשרוכו׳לוחותשנילךפסלי״לעוף
הידועבזהרמזע״רישוכו׳לבוקרנכוןוהיה

אורייתאע״דבתורהואותשורשלוישישראלברכלכי

חיוחוטאמישראלוכשאחדאיכוןחדוישראלוקב׳ה
ותחשי׳בהאחיזתושבתורהןאשראותבאותופוגםהוא

הראשוןלמקומהחוזרהואבתשובהוכשחוזראורה
אחרכאןשרימזוהואמחדשתורהשלאורהלהאיר
ג״כלמשהנמשךשהפגםוידועבעגלישראלשחטאו
לוחותשנילךפסלוזהועמךשחתכירדלךכת״ש
אשרמקודסהיהאשרותיבותאותיותהיינואבנים
אורמחדשולתקןלבנותתראהוכו׳וקלקלתשברת
בעצמךבךדייקאלךפסלוזהווהאותיותהתורה
והואהחטאכמקודםהאותיותבךשיאירוהיינו



1

כתובפעמיםכיהיינויוכו׳פניועלהמסוהאתוהשיב
עולסשלאלופוכשממשיךהיינו"ףהאלשע״יבכתבים
והואפ״שואמתונפשהנמתקמותאותיותבתוך
במילואואלףמספרשהואהמסוהאתוהשיבשאמר
פיפניועלפולסשלאלופוהשראתהיינו

מ?*אותיותקונעשהנמתי,אמתלמדתהתדבקת
והבן:ואמת

לפורים
י*ל!ה1ולדרךע״אג״גדףועשריןחדבתיי,ונאפי״ש
מספרשהואוא״וחסראמןשכתובבפסוקכאןהרמז

אמןויהישאמרוהוא.ב״הואדנ״ייחודהוי״האצי׳
שמעשהוא"עדמספרהיא"הדסה"אתיחודשעשה
היאוזהומניהלהסתרהואובזהעדשםאחאחד

מאתשורושמוסתרתהיתהעצמההיאהיינואסתר
וזמשנ״ל:כנ״ל

אצלוואהיהע״דהדסהאתאומןויהיירמוזשד
התורהפע״יהיינואומןאלאאמוןא"תאמון

בחידושצדיקיםוידועהעולםאתב״ההש©ברא
חדשיםוארזשמיסג״כבוראיםשמחדשיסתורתם
מלאכה,נקראשמ״בוידועת״בידיה׳תמידעלונתחדש
והקב״הוכו׳מלאכתוהשביעיביוםאלקיסויכלכמ״ש
התורההיינומלאכתוכליע״יהגדולהאומןהוא
התורהע״יבצדיקיםהואוכןמלאכתוכלברא

שעלאומניםהסונעשיםמ״בנתחדשבהשמחדשיס
הצדיקמרדכיעלשמרמזוהואהמלאכהיעשהידם
התורהע״יהיינוהדסהאתאומןשהואאמןויהי

בוראהיההתורהוע״יע״ההדסמספרחייםשנקרא
ע״דאסתרהיאהדסהכנ״ל:חדשיםוארץשמיס
הצדיקים,הסהדסהוזהולחייםלאלתרנכתביןצדיקים

גימ׳לאלת*אסתרע״הגימ׳חייסוהדסלהדסשנמשלו
לאלתרנכתביןשהצדיקיםאסתרהיאהדסהוזהו

:והבןלחיים

בעה״ששכתבפ״די״לדודו:בתאסתרף,'א
עי״שיגאלנודודובואודודואופסוקעל

ע״יגחי׳כ״אנהיותגאולהלשוסדא״אהואוהענין
דלעתידשגאולההואדהחילוקרקדודביתמלכות
הגאולותוכלשלימהגאולהויהיהדכוראבבתי׳יהיה

ע״ילהיותצריךהכלאבלנוקבאבבחי׳הםשלפנינו
בחי׳

שנזכרמהידועכיוכו׳משהפניעורקרןכיי׳ילאן
בישעובהןהןומעשהוהאדםמהותבתיקונים

כשנולדוהנהע״שוידיופניושעלשלובשרעועיןניכר
שלובחי׳הרעעלמרמזיםשלוהשרעועיןהיובוודאי
פניעורהאירהיינוקרןכישאמרוהואבזהשנולד
מביששנתהפךשלוהשדעוסיןהיינודווקאעורמשה

בושהתדבקוהאמתהעובבתי׳עלמראהוהיולעב

דרוש(:>
דמגלה:בעניינאחסדיווברובברחמיוה׳שחננימה

בןמרדכיושמוהבירהבשושןהיהיהודיאיש
גלוי:ימיניאישקישבןשמעיבןיאיר
ובאותיותיהודהע״שנקראיהודישםוידוע

ויהיההוההיהשמורהב״ההוי״השםישיהודה

ויהיהדורבכלהוהוהואהיהיהודיאישרמזוהוא
ושמויהודיבחי׳היהודיםחתוךיעבורולאתמיד
מרדכיגימ'הסדרבהיהבחינתוהארתהיינומרדכי
חסדאנשישהםצדיקיםישודורדורבכלוזהו

הגדולהחסדהיינוחסדרבבפעולתםומעוררים
יאירבןא׳'תעדמא״סהעולמותכלעלהמשפיע

ימיניאישובהירזךבאורהמאירממקוםשנלקחהיינו
מצדשהואחסדרבבחי׳שהיאהואכןכשמוהיינו

:והבןודורדורבכלוזהוהימין
איןכידודובתאסתרהיאהדסהאתאומןןיך,י

דאיתארמז-תהבדןךבזהי״ל:ואסאבלה
אלאסתרת1בדחובאהשידההשביעשמרדכיבגמרא

בתקוגיסוהגה:באסתרנגעלאואחשורושאתשזרוש
באהודאינערההמלךאלבאההנערהובזהאיתא
דבערבוכמובעלהאלאידעהלאדאישהמלךאל
היאבבוקרנמיהכילודאיבתולהנערהבאההיא
פעמיםובוקרערבובהודאי:בתולהנערהשבה
היאליהחליפתדלאעלהוסהדיןבעלהלישראלקורץ
שמעבכל,יומאאמריןישראלדאובגיןבאחראובנהא
עדאחשםאחדשמע:אחדה׳אלקינוה׳ישראל
אתהאתמרועליהיולדלצרהדאתבגיןלהנעיראח

דאתמרכאשראיהוודאוכו׳נעיראאיהיביהליסתר
דאיהוטכראהבהנגעולאאתובאמנההיתה

מיניהלהסתירואיהוודאיעמהדאחבגיןאחשורוש



אחדפסישנושמרמזוהואלימודובתוךשיעאלופו
שלומדי׳תו׳לשתהאחדפסהואכששוני׳לפפמיסהיינו

שפוסקיםההואאחתוברגעבלימודואחדומכניס
שפעומפורריםהפולמותכלמתקניםלשמהבתורה
ופו׳ומפורדמפזראמרגסהעולמותכלעלוברכה
ולכךלבסחלקרקזפ״זאחדותלהםאיןשישראלהיינו
וזכותסנגוריאבדבריוג״כומרומזח׳׳ויאשמועתה
העמי׳שביןהפמיסביןומפרדמפוזרוהיינוישראלעל
ויתערבוכיהעמיסעםמתערביםואינסמפוזריםהס
שהםהיאגדולהמעלהולכךמעשיהםוילמדו־סבגו

ודתיהסעמהסמתערביםואינםהעוניםביןמפוזרים
ג׳־כמרומזהואלהניחםשוהולתלךאיןעםמכלשונות
הואכילהקב״השויסהםשישראלידועכיגדולזכות
באחדוישרהאחדויבואאחדג״כהסוישראלאחד
שוסשאיןהיינושוהאיןולמלךבדבריושמרומזוהוא
צריךולכךישראלאסכיעולםשללמצכושישתווהמי

נמצאשכינתולהשרותעלמילהקב״השיהי׳להניח׳כדי
וכןישראלעלעובומליצתזכותדבריהיוכל.דבריו

וימליצולסנגורי׳המקערעיסכלשיתהפכולעולםיהיה
אמן:ובבאבזהישראלעלטוב
ביתנכחהפנימיתהמלךביתבחצרלתלמוד

מלכותוכסאעליושבוהמלךהמלך
ע״דרמזבדרךבזהי״להביתפתחנכחהמלכותבבית

אשתולנוכחלה׳יצחקויעתרפסוקעלמכברשאמרתי
ועץמלתאתליאבמזלאומזונאחייאבניע׳'ד

להתפללצריךהיהיצחקוהנהמזלאעניןמהובזוה״ק
המקורשהואמזלאבחי׳להתעוררצרי׳והיהבניעל
גימ׳נכחלנכחלה׳יצחקויעתרשרומזוהואכניללזה

היתהכאןידועוהנהבמקומוביארנווע״שמזלא
נמצאלבוזושללםוטףונשיםאנשיםלאבדהגזירה
אלודבריםשלשתעללהתפללצריכהאסתרהיתה

היהלאשאסומזונאחייאבנישהםבמזלאהתלויס
כןגסהיהבחייאסכיהתפלהתולה
היתהולכךלבוזושללםבעניןוגסבניםבחייסכנת
צריכההנ״לוהיתהדבריםהג׳כלעללהתפללצריכה
איןותעמודהפסוקשרומזוהואכנ״לזובחי׳לעורר
נכחהפנימיתהמלךביתבחצרתפלה:אלאעתידה

המלךהואסתםתתל׳שכתובבכ׳׳מידועהמל'בית
בחי'לעוררמתפללתשהיתהשמרמזוהואהקב״ה
׳דבריםלג׳המקורשהואנכחמספרשהואמזלא

שהיתה"־

וקשה:גאולהשוסאיןוזולתודודביתמלטתביד׳
היתהידהועלבנימיןמשבטהיתהאסתרהאלכאורה
אותיותדדובתזהלתרץהפסוקשרומזוהואהגאולה

התטצצותאורבהמאירהי׳ביהשהאדוןהיינודוד
והואידהעלגאולהלהיותשיוכלבכדידודבחי׳
והיאדודבחי׳בהנסתרשהיהאסתרהיאשאמר

והבן:דדובת
אזנךוהטיוראיבתשמעיע״דואסאבלהאין

היינויפיךהמלךויתאואביךוביתעמךושכחי
עצמומדבקואינואביווביתבעמולגמריכששוכח

היינוצרובת:יפיךהמלךויתאוואזה7בלהשהרק
בגלעדאיןהצריכמורפואההיינוצרלוהיאהתורה
:והמשייואסאבלהאיןכיהרמזג׳'כוזהועי״ש

מפוזראחדעםישנואחשורושלמלךהחןאמרי1
מלכותךמדינותבכלהעמיסביןומפורד

להניחםשוהאיןולמלךוכו׳עםמכלשונותודתיתס
אתרדחציוהזהבכתובבואדברבחלוםאוה״חוכתב
אמרהמןהאופןבזהרו"הקתשובתהואוחציוהנן

מדינו׳בכלמשיבהורו״הקהעמיסביןומפורדמפוזר
מלכותךועודומדבריותבשדהיושביםשאינםפי׳וכו׳
אףזהלהביןוהנהעי״שוכו׳מלכותךעיקרשהם

נצנצהאךלמסירההיהוכוונתוהמןאמרהכלשבאמת
עלטובלהמליץקדושיםדבוריםודיבררו״הקבו

לברךכדיבלעםעלרו״הקששרתהשראינווכמוישראל
אשרומאהבתושלהש״יחסדולגודלוזהוישראלאת
מסירתבעניןדרשובש״סוהנהסגולתולעסאהב
שלמלטלפניישראלעלקטרוגג׳'כמרומזהיההמן
ונראהעי"שהמצותמןישנואחדעםישנוכתועולם עלזכותרמזהמןשלאלובדבוריםג״כשישלפענ׳יד
ג׳'כבוישהכללקטרוגאומרשהיהדבריווכלישראל
ושלתזהעשהברחמיווהש״יתישראלעלגדולזכות

עםישנואמרהמןזהבאופןוהואבפיוכאלודבורים
לעסוקכדישנבראוישראלשהםאחדהעםהיינואחד

יושבכמוישיניסבחי׳והסמד״תבטליםוהסבתורה
זילכמאמרםחיוגדולקטרוגוהואדמיכישןבטל

אלובדבריםמ״מנלכדיםמידמד״תידםכשמרפין
אא״זשאמרדע׳ישראלעלגדולזכותג״כמרומז לשונהפעמיםמאהפרקושונהדומהאינוזללה'יה
שהואאחדשמכניסהיינוואחדפעמיםמאהסרקו
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לפוריםדרוש

ע.״פזללהי׳האא״זבשםששמעתיירינוז.עיד$ןך
?:"מאיתאהאשדקר?לבש;אותמלךה׳

מוצאאתהשסהקב״השלגדולתומוצאשאתה
י/ש:פז״לואתרענותנותוכאןנרמזוהיכןתוענותנו
גאוהרקהואשהלבושהיינולבשגאותמלךה׳כךהוא
ענותמתומוצאאתהכביכולתוקפנימיותובאתתאבל
מדתבחי׳אלעצמומדבקמרדכישהיהשמרמזוהוא
נראהשמחוץמלכותלבושרקלושהיתבזההש״י

■והבןיתירהעטהלוהיהפנימיותותוךאבלמלכותו

דינאע״דדיןבחי׳הואמלכותידועכיירמוז
וידועחסדרבגית׳ומרדכידינאדמלכותא

לבדהחסדבמדת.להתקיים•כולהיהנאהעולםכי
והואמדה״רעםמדה״דושיתן*לרשעי׳עונשהיהשלא

ממ״ההמלךמלפנייצאחסדרבהייטומרדכישמרמז
בחי׳מדה״דבשיתוףהיינומלכותבלבושהקב״ה

:והבןוהרחמיםהחסדמדתעםמלטת

מלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכיירמוז#)*ך
בזהי״לוכו׳גדולהזהבועטרתוחורתכלת

שלבשהחז״לואמרומלכותאסתרותלבשע״דבדר״ר
המל׳מלפנייצאומרדכיכאןגסשאתרוהוארוה״ק
ותפרשרוה״קהיינומלטתבלבושעולםשלמלכו
דומהתכלתע״דרוה״קבחי׳הייטתכלתיותרואזיל
והיינולכס״הכדומהורקיעלרקיעדומהויםליס

הואוחורמכס״הכממרוםעליויערהאשרחה״ק
ידועכיגדולהזהבועטרתזולכוונהג״כרוחאותיות

סמרהואהמעשהימיששתכלאשרסגורזהבשיש
בזוה״קועייןהאיכותגדולוהואיפתחהשביעיוביום

ולבושבעטרתמלובששהיהשמרמזוהואמזהותקוני׳
והבן:כנ״להגדולזהבמןגדולהזהב

ואיתאויקרוששוןושמחהאורההיתהליהירים
בש׳יים

י״טזושמחהתורהזואורה
מגילהמנילהתורהשאמרתיע״די״למילהזהוששון
ניתנהפעמיםב׳המגילהקריאתעייהייטנתנה
כברשקבלומהקימוז״לודרשווקבלוקימוכמ״שהתו׳
יו״טזהושמחהתורהזואורההיתהליהודיםאזוזהו
שמחהגםממילאשםהיהג״כיו״טהארתבחי׳היינו

חומשישבה׳יורותלחמש:שזכוהיינוחמשהאותיות
מילהזהוששוןכברשקבלוע״ישקימגמהכנ״לתורה

ע״ד

הש״ילהעזר.וכןעליהם.להתפללצייכהשהיתה
כסאעליושבוהתל'שאתרוהואבתפלתהונענית
סתםהמלךהייטוכו'נכחהמלטתבביתמלכותו.
מזלאשהואבחי׳גכח׳מעוררהיהקב״המת״השהוא
והבן:לכולםהועילהוממילאומזוניחייאבנילקיום

לפניולנפולהחלותאשרמרדכיהיהודיםמזרעאם
בדרךבזהי״לוכו'עמומדבדסעודםוכו'

אענהואנייקראוטרםוהיהע״פשאמרתיע״דרמז
אשמעואנימדבריםהסעוד

ע׳ייד
מאמרס

ז״לה׳ייד

מורידזוקאונשיבהרוחמשיבאמרכדדצטראשבחא
ואנימדבריםהסעודוזהוע״שמיטראואתאהגשם
תפולנפולבאןהרמזג״כוזהובמ״אבזהועייןאשמע
לגודללהםישמעה'תיכףמדבריםעודםלפניו

והמש״י:ט׳היהודיםמזרעהסאשרצדקתם

חמת'ד־ערמזבדרךבזהי״לשככההמלךוחמת
כדאיתאיבפרנהחכםואישוכו׳מלך

מה״ששםכיוכו׳תשהאלה׳ויאמרהקטורתבכוונת
ג׳'כשהואהאמתונעשהונמתקמותמספרבמלואו
וזהמשהאותיות"שתהותיבתבמלואותה״שמספר
לשכךצריךאסעולםשלהמלךוחמתבאןהרמזי״ל

המלךחמתועי״זמשהמספר"שככההואאותו
והבן:שככה י״למלכות:בלבושהמלךמלפנייצאומרדכי

ויאמרדהיינוסודיצאיץנכנסע״ד
סודיצאייןשנכנסוכיוןהייןבמשתהלאסתרהמלך
יצאומרדכיוזהומרדכישהואעולםיסודצדיקדהיינו

והמס״י:המלךמלפני
שתיםמלכותהיינוסתםמלכותכיירמוזעוד

לפנילומדכשהואאדםישוהנהיראהשהיא
המלךתפנייראהואאזותפלהבהורהד׳ימהמלך

שוכחחזצרכיולעשותהיינוהתל׳מלפניוכשהול׳
כת״שרקהתכליתעיקרהואכןולאהמל׳ביראת
במעלו'גדולכללזהתמידלנגדיה׳שויתיאו״חבש׳'ע

והכנעהיראהעליוטפלמכה״כומזהכיוכו'.הצדיקים
במרדכיהיהזושמדריג׳שמרמזוהואע״שהשי״תמפני
אףהיינו־וכו'המלךמלפנייצאומרדכיהצדיק

הייטתלטתבלטשג"ככנ״להיההמלךקביציאתו
:והבןיראהבבתי׳

כז



לפוריםדרועז

התורה:כתוךהגנוזהאורהיינותורהזו

וגדולאחשורושלמל׳השנההיהודימרדכיכי
וט׳לעמושובדורשאחיולרוברצויליהודים

שהיהלמל׳היהשלומדתהכלהיינוהשנהבזהי״ל
אהשורושוזהושבתורהאלהותלשורשעצמומדבק
התורהשלומקורלשורשעצתומחברשהיהשורשאח

היהודיםאתותרומםמגדלשהיההיינוליהודיםוגדול
והואתתאהדיו׳עילאהיו״דישכיהוארמזגס

_

והיה'היודי״ןלשניהיינוליהודיםגדולשעשהשאמר
מקרב

היו׳יד
אחיולרוברצוי:עלאהליו״דתתאה

מביניםשהיושבאחיולגדוליםמרוצהשהיההיינו
שהיההיינולעמושובדורשמעלתוערךויודעים

שבעמוהשובתמידדורשוהיהישראלעלזנותמלמד
והבן:זרעולכלשלוםודוברהשובשבהסמוצאשהיה

שחנטתהבזהי״לושמחהצהלהיעקבשו^נת
המלאךידועכיוברו״חברחמיוה׳

פלאיוהואכת״שבועוסקשהואהעובדאע״שנקרא
לפיכביכולהשכינהוכןיקראכההשובדאלפיכי

בשםלפעמיםבשסנקראכךלמעהשנעשההעובדא
עיקרשהיהכאןוהנהשושסהבשםולפעמיםמלאך

היההגסועניןבשושןהגדרהלבשלהנסהתחלת
שושנתהשכינהנקראולכךצהלהאותיותוהואהצלה
מרדכיתכלתיחדבראותם:ושמחהצהלהיעקב

חסדרבגית׳ומרדכידיןבחי׳הואתכלתידועכי
שנתאחדוהיינומרדכיתכלתיחדבראותםששמחהוזהו

הייתתשועתם:חסדרבעםהדיניםונתתקו
ונזכריםלעולםיעברולאהאלההפוריםימיכילנצח

אאי׳זבשםכמטארודור■דורבכלממשונעשים
•זלל״הה

איתאכיושמחהצהלהיעקבשושנתירמוזעוד
שחרית■שלק׳'שדאעיכאהשושנהבתיקונים

סגיאחדוהר״שחדיערביתשלק״שדאתתאהשושנה
שכיגתאלגביאזדמנתהתהבוודאילחבריאאמר
הוילאביננאיהיבחדאשושנהאסדהאתולהדאיהי

ראשוןביתלקכילרמיויןאיגוןדשושניסבגיןאסוותא
ס״דוחתשאעשריםתיקוןעי״שהקב״הדאומיושני
א!שושניםב׳הייט•עקבשושנתשמרמזוזהוע״ב

והבן:נשמתהצהלה
עוד

ואיז״כבויאכללאערלכלע״פ
אחתהיאממשתורההייטלכסיהיהאחתתורה

מספרהואתרי״במספרבריתשהואמילהבחי׳עם
אחתועודהיינואחתתורהוזהוהסרא׳רקהורה
לכסרקבויאכללאערלולכךהבריתעניןממש.היא
כאןג״כוזהותורהשהואבריתבבתי׳שאתםיהיה
ענץשהואבריתבבחי׳ליכגסזכוממילאלתורהשזכו

:והבןכנ״לממשתורהפסאחד

ע״די״ל:וכו׳תורהזואורההיתהלירודים
ידועכיוברו״חברחמיוה׳שהננימה

זללה״האא״זבשהושמעתייהודינק׳בע״זהכופר
ומרע׳ייהיהודינק׳בההכופרוכלעיזנק׳שגאוה

הוי״הוהואמהבחי׳שהיההאד׳מכלמאודעניוהיה
חדריםבדעתכיאליוהתורהניתנהוהתפשטותו'ולכן

להאיראותיותבעשי־ההוי׳נתמלאידוועלימלאון

מ״ערמ״חהתורהכלשלשורשמאמרותבעשר
וזהומהבחי׳שהיתענוהע״יזכהוזהל״תושס׳ה
בשםושמעתילגנוז:טובביהאוראתאלקיסוירא
אא׳יז

וזהובמקומו:ועי׳ישבתורהגנזוהיכןזללה״ה
ר׳במדרשהנזכרמעשהעלפי׳בחלומישראיתי
אחדוהיהבספינהמהלכיםהיויהושיעור׳אליעזר
יהושיער׳ונזדעזעאליעזררביניערישןוא'ערמהם

ביסראיתיגדולמאוראמרנזדעזעתמתמפניא״ל

כעפעפיעיניושנאמרהואלויתןשלעיניושמאאמר
החכמהיםהואהתורהכירמזוהואע׳'ככהר

השנימהלכיםוכשהיוהאדםשלמוחהיאוהספינה
א׳הי׳בהעסוקיםותיוהחכמהביטישראלגדולי
בבחינתכ״כנכנסשלאישןבבחי׳וא׳ערבבתי׳

זאתמהאותוושאלונזדעזעזמןבאותוהחכמת
היינוגדולשמאורנשגבהפליאתוזהווא״להפליאה

סופוועדהעולםמסוףבהשמסתכליןהמאוראותו
כנ״להתורהביספי׳ביסאותוראההקב׳'השגנזו
שהכלכיוןזוגניזהשלעניןמהמתמהשהיווזהו
לווהשיבהתו'ע״יועייםמסו״עבולהסתכליטלין
לצדיקיםאלאזהשאיןר״להואלויתןשלמעינושמא

בתורהעוסקסבעתתמידעצמםומדבקיןהמלו־ס
מאורבאותולהשתמשיכוליןלבדםוהסב״הלהבורא

שכופריםאותםהיינוליהודיםוזהו:בלעדסולא

אורתהיתהלתםמהבבתי׳והסגאוהשהואבע״ו



>€־־$. נדלפודם
עיניוהאירפליאהמדרשוהואבמדיעשןפרחבטדי
דודכיזללה״המאוסעריפאליעמהור״שהחסידבזה

הואבטדיכדאיתאאבותזכותבזהמזכירהיההתמ״ה
עודבמדרשדאיתאוהואישידודטובדבועזר״ת
עשןיזצרוןרספרץר״תכרחשלפניהסאבותזכות
שהיהלעילמ״שולפיןיזשוןשלמוןעמינדבר״ת

ברוכהשמרמזוהואדודביתמלכותניצוץבאסתר
מתנוצץשהיהישידודעובדבועזר״תבעדיאסתר

:והבןדודביתמלכותבה

ידועטוכו׳לאבדיבקשאשרהמןארורירמוזעוד
וזהויודבשסהנקראאבאיסודהואמרדכי

עייכינסיה׳עמלקבמלחמתשכתובוזהויהודיאיש
תריןהסהודנצחכידאבאהודנצחנתגלהאבאיסוד
הלוחותעלשנכתבהכולההתורהבכלהודוואזאחין
ג״כנ-״הנתגלהדאבאיסודע״יוזהווקבלוקימוע״ד

בקשאשרהמןארורהמאמרכלישרשועפ״זדאבא
בעדיאסתרהמאמרזברוכהכלוכןכנ״ליו'דלאבד
מלכותלבושהיינותכשיטלבוןשהואעדייסבעדילשון
בליהתעדהככלהידעגסמלכותאסתרותלבשכתיש
בחי׳בכוונתדאיתאע׳דאודישראל:נשמתיהוןדא

אסתרברוכהוזהויש7עעדב״פעיינמתקאלקיס
מספראלקיסבחי׳נמתקעי״זעדב׳היינובעדי

יוהמש״יבעדי
מספרחרבונהבכוונתאיתאלטובזכורחרבונה£531

בחי׳ששיירלחרבונהלזהרמזוי׳׳לפינחסאליהו
כלעלפקודשרהואאליהוידועכיפינחסאליהו

בשורו׳טובותכלהיינופקידמפקדבשווו׳טובו׳לשוןדס
בונתלבשעובהבשורהשמבשרמיוכלבוכנוסיס
צבאותה׳קנאתשקנאהיהפינחסובחי׳ז״לאליהו
שאתרבמהא׳בפעסחרמנהעשהאלובחי׳שניוהנה
פינחסאליהובחי׳בושנתלבשונמצאוכו׳העץהנה

מרומזהואבשמוכיז׳להאר״יעיניסשהאירוהוא
שמןשהואלשורשווממיל׳שייךזהפינחסאליהוגית׳ג״כ

והמש״י:שמוהנאתיהנפשע״דכידוע

וקהל
ידיעלמשמעובסגולתעשהכיבפתחתעשהכתיב

:עני׳דלפירמזבזהוישאחרים

והמלאכה

דח#
לאאסכיעד״זלנצחהייתתשועתםירמוזעוד

ממותישראלאתלפדותרקהתשועההיתה
להרוגהתשועהשהיתהומכ״שדיהיהנפשסולהציל
אותותלדהצוררצרוראשאותסהצריםכלולאבד
גסשהיההיתהגדולהתשועהפי'וזהובניוואת

וק״ל:אויביהסאתלנצח
והודנצחידועכילנצחהייתתשועתםירמוזעוד

סודשהסשוקיןתרץגופאפלגיתרץהס
זללה״האא״זבשםכידועקשוטסמכיתריןהאמונה
וזהוההאמנהנתרבההיההגדולהגסשע״׳יוידוע

פלגיתריןכילנצחהיתהשלהסתשועהתשועתם
ההאמנהנתגדלשעי״זוהיינונחשבולחדלפעמים

:והמש״יט״הסודשהיא
ע׳ידודורדורבכלותקותם

בעמלקלה׳מלחמה
יבושולאקויךשכללהודיעדורמדור׳

מעטמקויםשהסאףר״לשהיאכלכמוהיינוכל
אףהיינולנצחיכלתוולאיבושולאעכ׳'זשהואכל

:כנ״ללנצח

*'"בקש:אמיהמןארור
היהודיברוךתרדכילאבדי

אסתרברוכה,מפחידאשתזרשארורה
ע׳ידוברו״חברחמיוה׳שחננימהע״םי״לבעדי:

והמוניהצדיקיםביןחילוקישכיבמ״אכברשביארתי
ע״כהמחשבהלסודעצמםמדבקיםהצדיקיםכיעם
מעליםובזהושורשוהדברמוצאמקוםלראותדבר
אינםורשעיםעםהמוניאבללשורשםהמדריגותכל

כללזוכריםואינםהדבריםגשמיותאחררקרודפים
מקורומקוםהדברבשורשלהסתכלהמחשבהבסוד
היאשהיו״דמשהישיראזעלברש״יאיתאוהנהמוצא
לומרבדעתוכשעלהשמורההתחשבהבחי"עלנאמר
שמרמזוזהועי״שישיראלאנאמרלאברוזהושירה
היינויו״דלאבדהיינולאבדיבקשאשרהמןארור
היהודימרדכיברוךודברדברכלשלהמחשבתסוד
המחשבהסודהיו״דאלהכלמקרבהואהצדיקהיינו
וברוכהליו״דמפחידאשתזרשארורהוכןכניל

תגןה׳ואתהבמדרשדאיתאע״די״לבעדיאסתר

פרשה
יהי׳לכסמלאכ׳וביו׳השביעיתעבהימיסששת

קודש
לאמדועזהלהביןצריךוכו'י



י״ל׳ברמווהבן:גסכללמשתמרתחויתסכישלימדיס
ומזוקקזכהשהיתתהייטשמייםלשוןמשפתי׳תורתם
ולכלחם־דיסשהיומחמתוהסולתוסיגשמריסמכל
המרבהא׳כמאמרםשהיה.לומדיםבהמעטדיהיה

:והבןכנ״לונו׳הממעיטוח׳

ועלאומנווןתרגומוולאלפאבלבונתןולהורות
ולאלפאכג׳תרגוםמחשבותלחשוב

בצלאלהיהיודעז״למאתרםנקדיםזהולבאראומנוון
מהלהביןוציידוארץשמיסבהםשנבראואותיותלצרף
כךהואהעניןאךהמשכןכניןלצורךזאתלידעהכרח
וקראעלמאובראקב״האסתכלדבאורייתאדידוע
עי״שאומןאלאאמוןא״תאמוןאצלוואהיהמסייע
שמיסבריאתכלציורתבניתג״כהיהשהמשכןוידוע

בתחתוניםעליוניםלקשרכדיבונכללושהכלוארץ
בעובדאשנאמרמהכלובמדרשבמפרשיםכדאיתא
השביעיביוםאלקיסויכלע״דבמשכןנאמרדבראשית

נמצאע״שוכו׳המלאכהאתמשהויכלנאמרוכאן
בהםשנבראואותיותלצרףלידעצריךהמשכןלבנין
וכו׳בצלאלהיהיודעחז״לשאמרווהיאוארץשמיס
שמרמזי״לוזהבהםנבנהשהעול׳התורהאותיותהיינו
תורהנתןובלבהואולמפרעבלבונתןולהורותכאן:
ולומדמליףשהיההיינואומנווןולאלפאשתרגםוהוא

אותיותבצירופיהקב״השלאומןשהואהתורה

ג״כיכולהיהועי״זוארץשמיסבהםשנבראו
הואהכלכיהמשכןואומנותלעבודתמחשבותלחשוב

והמש״י:כנ״לאחדבסוד
זמןובכלעתובכלנצחיותהיאהתורהוהנה

עלבלביהלקוב״המשכןלעשותיכולין
לאבתוכובתוכםושכנתיכמ״שוהמצותהתורהידי

וה׳באדםשכןאהלנאמרוגסבתוכםאלאנאמר
אבב׳בתוכינושכינתולהשרותיזכנו

המלאכהלכלדי.סהיפסוהמלאכה
אינוהזההפסוקהנהוהותראופה

דבריםשאראווהזהבלכתובראוישהיהכללמובן
המלאכהלכלדיסהיתהוהמלאכהמאיוכודיס.היתה
דיסהיפהאמרבהחלהזהאתזהכסותרנראהגס

ואח׳יכ
רמזבזהוישוהותראמר

לפע׳יד
ה׳חנניאשר

וכברוהתיקוניםהזוהרמןהידועע״פוברוי׳חברחמיו
דבראשי׳עובדאציוראהיהבמשכגאכילעילזה.נתבאר

ויכלמלאכ׳כמ״שבשםנק׳דבראשיתעובדאכלוהנה
והמלאכהכאןשרימזוזהי״לעשהאשרמלאכתואלקי׳
המלאכהלכלדיסהיתהוציורוהמשכןמלאכתהייט
במלאכ׳נכללהיהבראשיתימיששתמלאכתלכלהיינו

כאלוי׳ילוהותראותהלעשותשאמרומהכללהמשכן
צדיקיםדידועהיינואותהלעשותוהוסרכתובהיה
כמ״שחדשיםוארןשמיםבוראיםתורתםחידושע״י

עיי״שארןוליסודשמיסלנטועבפיךדבריואשים

בזוה״ק
'וזה

שעתידמהשאפי׳הפסוקשרימזלי׳

היהג״כתורהחידושיע״יוארץשמיסבריאתלהתחדש

אותהלעשותותורהאותיותוהותרוזהובמשכןנכלל
ג׳יכהבריאהחידושהתורהע״ינעשהשיהיהמההיינו

:והמשייהמשכןבמלאכתנכללהיה

לעשותהמלאכהלכלדיסהיתהוהמלאכהיאמר1א
כללוי״לוחיבורביאורלואיןוהואוהותראותה

חסידיםעלקושיאעלחז״לשאמרוע״דרמזבדרך
נעשית:מתיומלאכתםהיתהמתיתורתםהראשונים

ומלאכתןמשתמרתתורתםהיושחסידיםמתוךותירצו
מלאכתהייטוהמלאכהכאןשמרמזי״לוזהמתברכת
היתהשבלבעבודהשנקראתפלהזוהקודשעבודת

לכלדישהיההייטאותהלעשותהמלאכהלכלדיס
;מתברכתמלאכתםהיהכילעשותהצריךמלאכתם

מעטלתורתםדישגסר״לתורהאותיותהיינווהותר

}׳'
קרובאזכילגשמיותתיכףיפנהולאעדותשנקראת

ושומריםבומתקנאיםהקליפותביח״ולהכשלהוא
דידהומחופיאיבלודרבנןמאניהניפי׳וזהוצעדיו
ומפניהרוחניותאלכליםהגשמיי׳שהסדבריהסמאני

הייטדידהומחופיאע״המכליותר1בלויסהםמה

התפלהתחברתורהתיכףלומדאסאךקנאתם:מחמת
עם

פהודיפרשה

"ליתשכןהכפלולבארמשכןהמשכןפקודיאלה

כשתרצההיינוהמשכהלשוןמשכןכיעז״ה
סגולתאזכידועבחז־רתךשהמשכתהמשכתאתלפקוד
אףילתודהתפלהאחרותיכףבד״תלחברהגדולה
ההמשכההפקדתהמשכןפקודיפי׳וזהומעטדבר

תחברעסד״תהעדותמשכןבתפלהממשיךשאתה



וזהוולאמולאביובןבסודפוליןלהיותאותסמפלין
נאחזיםשםכיהידועוזהוהגדולהכהןאהקבן

דרן*ועוכרהעובדהלויבחזרתולכובשורשםונדבקים
כיבומתקנאיםלחיצוניםאחיזהשםשישעולמות
והיאמ־״תעצתולחברצריךולכןחיותםמהםנועל
לחכםותןוכדדעסיקבעידנאביןומצלהמגינה

קצרתי:כיעודויחכיס

#מותספרסליה

כמאתיסאוןפועליכליתפרדוומשםהתורהעם
ואיןתורהאלאעוףואיןעוףיגביהורשףובניז״ל
תשהע״פפקדאשר:וט׳להיפוךאווכדרשף

וזהו־בדעתולהסתירהאותהלפקודצריךוההתשכה
מהמפני'יפאיתמרבידהלויסעבודתמשהע״פ עבודתותירץקנאתםכךולמהכךאותךמצוהאני
ולויהבדביקותלהקב״העצמםהמלויסהיינוהלויס
וזהושםשירדוממקוםהנ״קלהעלותהואכךדרכם איתמרבמקוםפי׳בידהואהלויסעבודתכיפי׳
ומשםמרלמקוםהנ״קשירדופי׳איתמראותיות

וימראפרעה

קבלשהואמחמתתורהוזואורהסלוהביתשנתמלא
שאצלהיינומשהאלויקרא׳'כגשרומזוהואהתורהכל

בו״יויקראי״לעצמההתורהבחי׳שהיהמשה
והבן:החושךמןהאורכיתרוןיתירה

הזקני'וכלובניואהרןבמדרשדאיתאע״די״ל*7*1^
לפנייותרחביבמייודעיםאנואיןעדייןאמרו

מצפי׳היושכולםכיוןוי״לבאוה״חעייןב״ההמקום
וכו׳האדםמכלמאודעניוהיהומשהה׳להםשיקרא
וע״בהקב״היקראלאאליושבוודאיבדעתווחשב י״לוזהרוחושפלדכאאתאשכוןכימשהאלויקרא
שאדםבמדההיינוויקראבתיבתזעיראא׳שלרמז
מאודעצמוהקסיןשהואומחמתלומודדיןבהמודד

הקב״העצמווצימצסהקעיןכביכולע״כבמדתענוה
שלאלופוהיינוזעיראא׳ויקראוזהואליולהתגלות

במדתעצמושינהוגאדםלכלג״כרמזוהואעולם
זעיר'א'ולכךנכתבב״ההבוראמןעצמווילמודענוה

.־והבןויקראבתיבת

בזוהיקעלדאיתאמשהע״דאלויקראי"ל
לילהקראולחושךיוםלאוראלקיסויקרא

דאמצעיתאעמודאדאיוםקדמאהאורדאלאור
עיי״שבאמצעיתאדאיהדסודדקיימאאורמהאיהיינו

ו״יכיויקראכתיכולאקראכתיבע״כקראולחושך
ויהיכתיבהשניולכךביוסדאמצעיתאעמודאעלרמז

וע״כדמחלוקתרזאהואדאלמיסמיסביןמבדיל דאמצעית'עמודאדהיהושלישיויוםגהינסביהאתברי
ומשלםבנייהושלוסועמלמחלוקתואפרישבינייהועאל

דהוא

היהאליווכו׳ופירש״יוידב׳ה׳אליומשהאלוימרא
ישראלוכלשמעלבדשהואהקולמגיעי

ע״פרמזבדרךבזהוי׳׳ל:שמעולא
בתיוםבכלהגמראעלזללה״האא״זמןששמעתי

נדפסוכברממ"נוהקשה.וכו׳חורבמהריוצאתקול
ז״לוביאר־ה־ואיוסףיעקבתולדותהקדושבספרהוא יוםבכללאדםהבאיםתשובההרהוריהואהב׳יקבי
אזיתשובההרהורלוכשבאתיכףדעתלושישומי
שובביםבניסשוטשמכריזיןהכרוזמןשזהוהואמבין
מיאבלשלימהבתשובתושבבמעשיומפשפשומיד
שבאתשובהבההרהורכללמרגישאינודעתבושאין
וזהכללאליופונהואינולו

י׳יל
בפי׳ירש׳שרומז

יוםבכלומכריזיןשקוראיןמההיינוויקראהפסוק
הקולמגיעאליורקמשהאלתשובההרהורישהוא
שארכלאבלהדעתסודמשהבחי׳שהואמיהיינו
קולאתכללישמעולאדעתבבתי'שאינם•ישראל
תשובהההרהורכלללבעלמשיםאינוכיהכרוז

:וק״ללוהבא
^71

ויקראהפסוקונקדיםמשהאלויקראי׳׳ל*
קושיותל־ל׳וידועקראולחושךיוםלאוראלקיס

כתיבחושךואשליבו׳ויקראכתיבאורשאצלהזוה״ק
וירא׳'דעתורהזואורהדהנהבזהוי״לו״יבלאקרא

ולכךתורהאנאעובואיןעובכיהאוראתאלק־ם
יתירהבדיויקיאכתיבהתורהבחי׳שהיאאוראצל

והיהואיווררזבןארכןשהיולוחותעלב׳מורהשהיא
טאותוותיאכתיבבמשהוהנהדברותיו׳־דבהם
ונפירש״יהתורההיאעצמושהואוהיינוהואעוב

בח
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'

א'שמרמזוהואבעיניומאוד'וגדוליקרשהוא
שהואלאלוףלהסליקהיהזעיראדכרכלהיינוזעירא
והמש״י:יתירהבעטההידועמשהאלוזהוא׳יס

ר׳בשסאומריסששמעתיע״דזעיראא׳ירמוז
מהעלשאמרזללה״הפולנא'דקיקמ׳'מיוסף
והחסידיםלערנןייאשהלומדיםהעולםשאומרים

יותרשלומדי׳ימהכלשהלומדיםשהאמתניטלערנין

למדושכברבעיניהםויוחשבבעיניהםגדוליםהס
הסיותרשלומדיםכלמהוהחסידיםהצורךכלהרבה
א״ע■שלומדיםמגמתםכלוזהובעצמםקטניםיותר

זעיראא׳שרימזוהיאבעצמםושפליםקטניםלהיות

והבן:עצמםלהקטיןזעיראלימודלשוןאלוף

אמור״תבבעה״טואיתאמשהאלויקראירמוזעוד
וי״להבנהמשוללוהואאמולושעערהבעטרה

ע׳ייד
ב״קעניןעלזללה״האא״זשאמרע״פרמז

יוצאתלמהשומעץשאיןכיוןוכו׳חורבמהריוצאת

בכללאדםהבאיםתשובההירהוריהסכיוביאורב״ק
שעומדמיובוודאיממעשיולשובאותוומעורריםיום

בוודאיהנההקריאהקולוישמעיגיעמתילזהומצפה
מבוארוהואעכ״דבתשובהלעוררושבאויביןישמע
קצתמשלובביאורז״לפולנאהדק״קהכה״גבכתבי
שהואמיאלהיינומשתאלויקראכאןשרימזוהוא
מהב״קהקריאהקולאליונשמעאזדעתבהי׳

אמור״תהבעה״טעינישמאירוהואבתשובתלעוררו
והיאכידועהתשובהסודעילאהאמאעלמרמזשהוא

בחי׳אותושמקפתהיינואמולושעטרהבעפרה

והבן:כנ״ללעוררוהתשובהסודשהואעילאהאמא

מןהבהמהתןלה׳קרבןמכסיקריבכיאדם
בזהישקרבנכ'אתתקריבוהצאןומןהבקר

להתקרבהאדםהליכתמדריגתבעניןלפענ״דרמז
ובהמהאדםע׳י׳דמדריגותג׳ישב״הלהבוראעצמו
בדעתשערומיןאדםבניאותןחז״לודרשוהתושיע
שאינווהייטע״שע״ככבהמהעצמםומשימיןכאדם

כלוםיודעתשאינההבהמהכמובעיניוכלוםנחשב
ג״כהואכןלהשמזיקמהמןא״עמרחיקהרק

לוהמזיקיםדבריםמןעצמולשמורע׳יזתמידמסתכל
הבוראלעבודתהמזיקיםשטותיסשארמןאוהשקרמן

עצמולהרחיקצריךבתתלההייטהבהמהקאוב״ה
יק

דהדאפרעזה
שהיהלקרתלהעלותרצהדאמצעיתא

דבראשי׳דאכחישעובדאכשראהאדדמחלוקת

נמצאע״שבזוה״קע״כלגהינסלתתאחות

ואותץ׳דאמצעיתאעמודאהיהמשהכימזהלנו
ויקראי״לוזהדאמצעיתאעמודאעלג״כוריס

יוםלאורויקראכמודאמצעיתאדעמודא.א>

והמייי:דאמצעית'עמוד׳ג״כשהיהמשהאלהוא

ובוודאיא׳זעיראויקר׳משתאלויקראל;זי*
נקי־יסובתחלהדיבוראיזהמרמזארמיזא

ותורתכמ״שהסדתור'נקראתהתור׳מה:מפני

הואומיסלמיסנמשלההתו׳דהנהלשונהעל

והולכיןגבוהתמקוסזולחיןשמיסוכמוחסד

שמשפילבתיאלאתמצאלאהתוה״קכןנמוךש

והואבעצמושמתגאהבתילהתקייםיכולתואינה
רחוקהלונראיתהקדושההתורהאזבעיניו

תדהמארץארוכתשהיאכידועממנו

התורהולראו׳אמיתיתלהשיגלווא׳איםמני
ומצתצת׳שנתמק׳'כגהתורהאזעצמושמקטיןי

שמרמזתוז־״לסודותי׳להביןעתקישיוכלבכדילו
מקטג׳היינוזעיראבינהאלוףע״דהתורה;יינו

והבן:מאודעניושהיהמשהעצמ׳אלזערת

בימיוכימשהאצלהיינוזעיראאלוףירמוז

שמשהאע׳יפכיובקטנותועיראהתורההיתה

השיגהלאעכ״זכולההתורהכלקיבלע״ה

יאירלעתידאבלאחוריאתוראיתע״דאחוריו

חייםמלךפניבאורהתוה"קויתגלהאלינוניו

אוקירע״דרבתיא׳ויהיההתורהויתרבהזגדל

:ויקראאותיותאוקירמפזאנוש

האמו׳בתיקוני׳שאמרוע׳דזעיראאלוףירמוז
למללאיכילמאןמהימנארעיאאגתלמרע׳ייה

איןעדלהוסליקתזעיראאבכאנטילתאנת
מאודעניומשהשהיהמחמתהואוהענין:י׳יש

בעיניוהיהשבקטניםקטןאףמהתורהשהשיג
מהתורהדברבכלהשתדללכךמאודהערךיקר

שאמרוהואסוףאיןעדתכליתמאיןגדולועד
הייטסוףאיןעדלהוסליקתאבנא'זעירא

סוףאיןעדתכליתמאיןשהיאמזעיראסליק



ט־1

תמלחבמלחמנחתוקרבןוכללעצמו:תענוגאיזה
ובתועדהבזמנהמילהשיהיההיינוח׳מלאותיותהוא

תשביתולאגדולהובשמחהההקרבהבתענוגשיהיה
אבלזכרםמאנושתשביתוושאורחמץרקהבריתאת

מלח:מנחהבריתתשביתולאקרבנךעליהיההברית
ומיכביכולהשכינהלהקב״השמקרבותתנהדורוןהיא

מיניכמהישאךזהעלמורהמנחהבתיכתשמסתכל
מבודהישעבודהמיניכמהישכימנחות
בהקב״העצמוותדבקמחשבהותחשבבלבשהיא

וישלהקב״הבמחשבהרואהשהואהדבריםכלומעלה
וישבד״תשמעליםוישבתפלההדיבורעםשמעלין
ובהשכלבדעתכשעושהומו״תהמלאכהעםשמעלה
בעול׳צדיקכשישאודעהודרכיךבכלדהמע״הכמ״ש
פי׳המחבתעלמנחהוזהוכידועהדבריםכלמייחד
המחבתעלהיאהמנחהמקרבשאתהקרבנךאס

מצהתהיהג״כאזיהמחשבהבסודוחבו־סתרמלשון
פירורי׳היינופתיםאותהאךפתותחמןבמשהוופסול
ממוחאהשפעלהמשיךתכויןעילאהמוחאכזיתא
בדביקותךלהקב״ההדבריםלכלפנימיו׳ואהבהביראה

בהםהדעתנותןואתההדבריםלאותןובדביקותך
נמצאכידועהאדםאתמחיההואוכזיתאותםותחיה
שלםאדםישהדבריםבכלוכןשלםאדםישבכזית
מכזי׳אוכלהצותתי׳כידועהשחיט׳וקבכלמסודכידוע
כתונותןמחיההדומםכיבדומםוכןאדםמחיה

שמחיהעובותאבניםמסגולותראיהעודוגסלהצמיח

רואהוכשאתההדימועאבןבמעשהכידועהאדםאת
עובהמחשבהלוותמשיךמדצח״מבעולםדבראיזה
ממותאחיותלהםממשיךהואממוחאויראהאהבה

למלאךובאהעולמותדרךהשפעיורדעילאהומשס
ומוליד!ומצת־חוומרוהוומהנהודבראותועלהמתונה

חוזרבעולםהדברכשנתהוהואח״כהדבריםבבלוכן
בסודוזהויותרחיותמשםולוקחמתנוונהנההאדם

:פתיסאותהפתותוזהוושוברצואהחיות

עלהתרגוםמלשוןפתיםאותהפתותיאמראן
דעתךשתרחיבהיינווכריפתיאריירחיבכי

הדברי׳כללהעלותרחבהדעתלךויהיההדבריםבכל

באותהמנחותוכלרחובו׳הנקראסובהלהמחשבה
הדיבורסודהואקרבנךמרחשתמנחתואסמצה

המגיהאתוהבאתקרבנויהיהסולתבשפתיומרחש
אשר

ג״כשמתאוהכבהמהיהיהשלאהבהמיותתאוותמן
התורהלומדשיהיההיינוהבקרמןואח״כשלהלתאוות
שהואי״לגסכבקרלזהזהשמנגחיםת״חבחי׳ויהיה

איךולחקורולדרושללמודשיתחילודרישהביקורלשון

שמעתיכיהצאןמןואח״כב״הלהבוראעצמולקרב

ושכיגתיהקוב״היחודוהיינונ׳עםצ״איחודהואצאן

קב״הלייחדאח״כשוכההגדולההמדריגהשזהו
הג׳כלתחלהשכללזהוותורתובתפלתוושכינתיה
ואח״כוצאןובקרבהמהתיבותג'באלומדריגות

אלאעוףאיןקרבנועולתהעוףמןואסיומרמפרש
לה׳עונהלהיותעצמולקרבכשירצהוהיינותורה
כנפייםלויעשהעשההיינובכנפיואותוושסעתורתו

בדחילוורחימושילמודע״יוהיינולעולםמעולםלעוף

כנזכרלעילאפורחתלהיותלתורתוכנפייםעושהובזה

כללא״עויבדיליפריששלאהיינויבדילולאבזוה״ק
אא״ומןששמעתיע״פי״לגסא׳רגעאפי׳ממנה

לשונהפעמיםמאהפרקושונהא־נו־דומהזללה״ה
דאאחדבוכשישהיינוואחדפעמיםמאהפרקו
ויבדיליפריששלאהיינויבדילולאשאמרוהואקוב״ה

דלבאבכוונהשיהיהרקשלומדתורתומןהקב״ה
רמזשהואסולתקמחמנחתואח״כה׳לשםורעותא

דיחודא:רזאעל

דאאדםלה׳קרבןמכסיקריבכיאדםי״לד1^
לייחדר"ללה'שכינתאלקרבהיינושכינתא

הדברובכסמכסזהוהיינומכסושכינתיהקיביה
:והבןעליונים•בעולמותיחודלעשותתלוי

כלכיחמץתעשהלאלה׳תקריבואשרהמנחהבל
גבהותענייניהסושאורחמץהנהוכו׳שאור
שמטיןזהנקראודבשבמשהוונפסלתוהתפארת

פי'וזהועוה״בבןלהיותאפי׳הןלעצמוהנאותלאיזה
שיהיהמחשבהאיזההיינודבשוכצשאורכלכיהפסוק

סודהיאאשהלה'אשהממנותקעירולאמהם
מחשבתותהיהרקהתקשרותלשוןתקסירולאהשכינה

אא״זשאמרע״דוהואלהש״יהמנחהלקרבכולו
משיםא״כאנאנשמעתאדםשלתפלתואיןוללה״ה

:והמש״יבכנדריםעצתו

וגלחהע״דהואלה׳אותםתקריבוראשית?3*15
מהע״דיעלהלאהמזבחואלראשה•אתיי

אותוויקדשאותוויברךרשייעליתרובפ׳שכתבתי
לעומרראשיתשישהמדההדבריםהןהןניזאתותבין



דקר*
מןששמעתיע״פרמזבדרןבזהר״לוחטאאשם
לוה׳יחשובלאאדסאשריפסוקעלזללה״האא״ז
בהשסמחשבתובדביקותתמידשהואהיינועון

מחשבואינואחדרגעממחשבתוכשנופלולכךיתברך
יחשובלאאדםאשריוזהווחעאלעוןלונחשבבה׳
והואאצלועוןהואעוןלוה׳חושבכשאינוהמוה׳

בהשסמחשבתותמידדבוקשהואסימן
בפסוקג״כשמרומזי״לוזהללואשריולכךיתברך
וכו׳הדוראשריחז״לשדרשווכהואשרילשוןאשר
מלךשהואלבוהיינומלךלשוןהואנשיאיחטאנשיא
ועשהבלבאלאחוטאכשאינווהיינוהאבריםכלעל

לאאשרדביקותהיינומצותה׳מצותמכלאחת
מהשםומחשבתולבומדביקו׳אחדרגעתעשינ׳שטפל

הואוחטאלאשםאצלונחשבוהואהיינוואשםיתברך
יתברךלהשסולבובמחשבתותמידדבוקשהואסימן
הכוונהלהיותיכולגסלדורו:ואשרילואשרי:ולכך
שהסונשיאהלךבחי׳נקראיםשכולםישראלכללעל

והבן:מלכיסבני

צו
שלאתורהידועכיהיינוהעולההואהעולהתורת
שלומדמירקעליהלהואיןלעילאפרחתלאלשתה
לשתהועניןלעילאשעולההיאהתורהזולשמההורה
שיתייחדהיינוה׳לשסשהואבכתביםמ״שידועהוא
שיהיהיה״ועםכביכולהשכינהשהיאאחרונהה׳

השסויהיהושכינתיהקב״היחודשלםהוי״הנעשה
ה״הה׳אה״יצירופיםג׳להישה׳וידועשלם
הפסוקשמרמזוזהוהיאהסה׳שלהלואיסג׳נמצא
לעילאשעולההתורההואזוהיינוהעולהתורתזאת
ה'להעלותהיאבהכשהכוונההמוהעולההיא

זוהיאשהםצירופיםלהג'שישה'לשםלשמהשהוא
עלמוקדהעללעילאופרחתשעולההתורההוא

יסודםלשוןמזבחהיינוהבוקרעדהלילהכלהמזבח
מוקדהעלשאמרוהואאוה״חכתישכפרהמזבחכמו ד׳למזבחה'היינוהמזבחעלבלבושיבערהיינו בגלותשהיאהלילהכלכביכולהשכינהשלהיסודס

ויהי׳קרבההגאולהשיאירהבוק׳היינולליל׳עדהדומה
המזבחואשעלמיןדכלנהירוויהיהגאלהנפשיאל

עלהנ״להתלהבותאשבלטשיבערהיינוטתוקד
המזבח

11^ש

כביכולהיאבעצמההשכינהכימאלהיעשהאשר
כח

להשסוהמדבקתהמדברתוהיאהדיבור"*
והמש״י:יתברך

נטאותביןמהראשונהפרשהרבהבמדרש
כולםנביאיםשארלנבואתמרע״ה

באספקלריאומרע״המלוכלכתבאספקלדאגותנבאו
הנלפע׳ידאךתמוהוהואמצוחצחת

ע״ד
שאמראא׳ייז

באדרפרחמ״סראהבידורומחפנחסויקחזללה״ה
בזוה״קכדאיתארתחונעשהוחיברוח׳הר׳ולקח
כללידעכידועהמ״ספריחתע״ינמאהעניןוזהו
אספקלריאוזהובמחשבתווצלולבחרהואאסדבר

מצוחצחתבאספקלריאנסתכלמרע״האבלמלוכלכת
יביןוהחכםבעולםשיהיהאיךדברכלממששראה

:סלהאמןומטעותהשגיאותה'שיצילוובלבד

אשיה׳מצותהכלאחתועשהיחטאנשיאאשר
תיבתיתורלהביןצריךואשםתעשינהלא

נחשבהואה'מצותעלכשעוברהואידועטיאשם

פרשה
בניוואתאהרןאתצולאהרמשהאלה'דרכו*

עלהעולההיאהעולהתורתזאתלאמר
המזבחואשהבוקרעדהלילהכלהמזבחעלמוקדה
עלילבשבדומכנסיבדחדוהכהןולבשבותוקד
פירש״יוכו׳האשתאכלרדרהדשןאתוהריסבשרו
צריךוביותרולדורותהידזירוזלשוןאלאצואין

בוודאיהנהע״ככיסחסרוןשישבמקוםלזרזהכתוב
וישודורדורבכלתמידונוהגנצחיותהיאהתורה
אלה'דרךלהורותלפענ״דרמזאלוקודשבמקראי
נשמותלקרבשיראואיךשבדורהחכמיםהצדיקים
היהוזהויתעלהיתברךר״ל:להשסהעשוקיםישראל
ישראלקרבנותמקריביםשהיוובניואהרןהעשהגס

ומה^היהבחינתולפיכ״אועולותואשמותחטאת
ישראלשלנשמותבזהומקרביםהעליםוהיולוצריך

הזירוזוזהובחינתוולפילוצריךשהיהמהלכ״אלפי

עכ״זבזה״זקרבנותשאיןאףכיולדורותהידהוא
שלקדושותנשמותמקרביםודורדורשבכלצדיקים
באמתשאומריםותורתםהזכהתפלתםע״יישראל

זאתאח׳׳כשאמרוהואבד״ורהלבבכוונתובתמים



צופר#ה
בשוםלהניעיכולהיהלאבוודאילעשותווכחחיותבו

אינושהרשעכשיאבאתהואאבלהעבירהלעזותאבר
איזדשלאוזהוהשכינהגלותגורסוזהזהרואה
עומדאזילכושיןבליבלבדאחדכשאיןהיינובלבד
בלבדאחדכשישהיינווהקב״האבללכלותינועלינו

והבן:תידסמצילנולבושיןבלי

עלהעולההיאהעולהתורתזאתבפשוקיאמראן
הבוק׳וכו׳ולבארהליל׳עדכלהמזבחמוקד׳על

וא־שארןיעמידבמשפטמלךפשוקלבארנקדיסזה
דרשלפיואףמובןאינוהזהוהפסוקיהרסנהתרומות

זהולהבץבאישוסייסבמלךשפתחלהביןצריךחז״ל
מדותבג׳העולםבראשהקב"הידועכיבקצרהנבאר
משניהםהכלולההאמצעי׳ומדהוגבורתחשדבחי׳

במחשבתועלהשבתחלההעניןהואוכןמשפעהנקרא
חשדוויכירולברואיולהיטיבכדיהעולםאתלברוא
דיןבחי׳שהואצמצםהיהעצתההבריא׳ואח״כהגדול
שיתן<במדה״דלהתקייםיכולהעולםשאיןאךוגבורה
והואויעקביצחקאברהםבתי׳וזהוברחמיםמדה״ד
הג׳באלוארץויקראדברה׳אלקיסאלהפסוקשרימז
תתנהגהעולםוכן׳'קבזותועייןארןויקראדברמדות
ולפעמיםהחשדבמדתלפעמיםהאלומדותג׳פעי

חסדמןממוצעשהואבמדה״רולפעמיםח״ובמדה״ד
זואיןהחשדבמדתמתנהגכשהעולםוהנהודין

לרעיםלכלטובבחי׳הואהחשדכיישרת.הנהגה
עובדביןלרשעצדיקביןניכרהפרשואיןולטובים
חמהע״ההנבי׳ישעיהווכת׳ישעבדולאנאשראלקיס

ע״פהעולםכשמתנהגוסיעלמדה״דלפשועליאין
כלללהתקייםיכולהעולםאיןחלילהמדה״ד

ח׳ייו
מיב־

מדתע״פמתנהגכשהעולםאבלבדיןלפניויצדק
העילסמתנהגאזאמצעיתמדהשהואהמשפט
מלותיוולשומרילאוהביוהואוהחסדהטובכשורה
ניכרואזרצוטלעובריהואוהדיןוהגבורהדורלאלף
תלטתאידועוהנהעבדולאלאשרה׳עובדבין

העולםוכאשרדארעאמלכותאכעיןהואדרקיע
אלוהותהנהגתמעורריםהסבךלמטהמתנהג
הואכילפעמיםנשתנהלכןבמדותיווב״שב״הכביכול

והחסידיםהצדיקיםכיוהיינוהעולםהנהגתלפי
חסידאיזהוחז״לכמאמרהחסדמצדהמהשבדור

פירושי׳ב׳לוישקוניתיבתותנהקונועםהמתחסד

א׳

היינוהכהןולבשרגעובכלעתבכלתמידהמזבח
שישיםר״לבדידותלשוןהיינובדמדו:ה׳העובד

תלויסהעוגיותוכלבעולםיחידלבדושהואלבואל
כללומראדםכלחייבבגמראכדאית׳עליו

לעילזהנתבארוכברבשביליאלאנבראלאהעולם
בלבוהבדידותזהלושמכניםמיהייטבדומכנסי
היינובשרועלילבששמיסיראתאותוולומד
תאכלאשרהדשןאתוהריסהצדיק:אלעצמושיקרב
האיךז׳יילהמגידלהרבאחדששאלע״די״להאש
לאששצייךמילווהשיבלהשיי׳יתהתלהבותכוטלין
היינוהדשן.אתוהריסכאןגסי׳׳לוזהבחפרמחפש
התלהבותבלבויתעוררועי״זלאפרעצתושיחזיקאפר

הבחי׳היינוהדשןוהריס.אתוזהויתברךלהבורא
אשלידישיבואר״להאשתאכלאותו:אשריריםאפר

אלישיםשעי״זהיינוהמזבחאצלושמוהתלהבות
עדהיינוהבוקרעדכנ״לכביכולהשכינהיסורילבו

מידזירוזוזהועלמיןדכלנהירובוקראורשיאיר
הטהורלשונובצחותרש״ישרימזוזהוכנ״לולדורות
הואכיסכיס:חסרוןשישבמקוםלזרזצריךוביותר
שלאלופושהואא׳שחסרהיינוחסרוןוזהוצ׳מספר
לעשותלזריצריךביותרולכךח״ויחודואיןעולם

:והבןיחוד

שעמדהוהיאעלהפירושי״להנ״לדרך
עלינועמדבלבדאחדשלאולנולאבותינו

שצריךהנ״לע״דהיינומידםתצילנווהקב״הלכלותינו
ג׳להישוה׳ה׳לשםוהיינולשמהתורהללמוד

הלימודהיינווהיאשאמרוהואהי״אוהסצירופים
שעמדהשלהצירופיםוג׳ה'לשםשהיאלשמההורה

אחדשאיןמחתתהיינובלבדאחדשלאולנולאבותינו
עלינועומדיםשלומדבהתורהשלעולסאלופושהוא

מצילנושםהקב׳'הכשישהייטוהקב״הלכלותיט
שונהדומהאיטאא״זזללה״המןששמעתיע״דמידם
ואחדפעמיםתאהפרקולשוגהפעמיםמאהפרקו

:ש״עאלופושהואאחדבושישהיינו

וכו׳ילכלותיטעלינועמדבלבדאחדשלאי״לעוד

לאה׳אניובזוה״קבתיקוניםדאיתאע״ד
בכתהואתכשיואסתתראשתנילחייביאאבלשניתי
משפיעהיהלאאסח״ועבירהכשעושהואףלבושין

כט



בעבודתגירדתםמהמתולעולםלהםביטולחלילה
צרכילעשותהחומראנשילהסשיתףולכדב״ההבורא

שמיסמלאכתממלאכתםלהערידסשלאבכדיהעולם

ומביניםיודעיםהחומרכךוהאנשימתנהגוכשהעולם

לאנשיהרוחהשיהיהבכדירקהעולםצרכישעושיםזה

בכדילהםהצריךטובמכלממולאיםויהיוהצורה
הסולכךיתברךמעבודתםח״וויבטלויטרדושלא

עליה׳ומשגיחיןלהםמצויסאשרלכלידםנכנעי׳״תחת
של׳הדברמוטלבוודאיוכןצרכיהסכללהםלהספיק

עסקיהםבכלהחומראנשיעללהשגיחהצורהאנשי
העולםבטרדתבעוסקסלשיטהחוןח״ויצאושלא
פעםבכלולהזכירםחלילהבבוראםישכחושלא

וע׳׳סוהתור׳הדתהישר׳ע״סולהדריכ׳ולהנהיל׳בדרד
המעשהואתבההדרךילטלהורו׳להסהאלוהי'השכל
אנשיהחומ׳עסאנשינעש׳שיתוףוחיבורובזהיעשואשר

ג״כמנהיגשהואהעליוןבעולםמעורריםובזההצורה
מחסדכלולשהואהרחמיםבמדתכולוהעולםכלאת

משפטמדתנקראשהואאלוחדותב׳בחיבורוגבורה
תחתומצומצמיםנכנעיםהסוהגבורותהרחמיםמדת
הצורךמכדייותרהחסדלהתפשטשלאהחסדיםיד

רחמיםע״פהעולםומתנהגהקשיםהגבורותונמתקו
במדבראאזילהוהרבב״חב״בש״סנבארועפ״ז
בהדיורקיעארעאדנשקיהיכילךואחויתאוכו׳
ואנחיהלסולתאישקילנאכויכוידעבידחזאיהדדי

אמריאשכתיהולאבעיתאאדמצילנאדרקיעבנוותא
דהדרהואדרקיעאגלגלאאממהנאאיכאגנבי

שאנשיהנ״להדבריםוע״פוכו'למחרעדנעריה

השגחתםע״ימשותפיםהסהצורהאנשיעםהחומר
וזהופרנסתווסיפוקוצרכודיליתןלוזהחבירועלכ״א

רבב״חרימזוזהוxהיבדרךלהדריכועליולהשגיח
שהםהחומראנשיהיינוורקיעאארעאמשקיהיד
הצורהאנשיעםונישוקחיבורלהםישארעאבחי׳
בו־כוידעבידוחזאייחדמתחבריםרקיעבתי׳שהם
וחיבורשיתוףלהםישבזהי״לחנונותלשוןהיינו

שמסתכלי׳חלונותבחי׳והואזהעלזההשגח׳בענייני
7זעומשגיחים

וכו׳הלחםסלפירש״ילסולתאישקילנאז
א׳חיבורהסהעולםוהביןזהשכלא^ראתאחרפי׳

עוה׳זועסקיעניינימכלעצתופנהלחדרווכ״אצריך
וזהובה׳כבטחוןפרנסתוותלהבפרנסתומלעסוק
פירושבעיתאאדמצלינאדרקיעאבכוותאאנתיה

כשעסקתי

לשוןהואוהשניאותושבראמיבוראוהיינוקוטא׳
בחרישהמתקנוופירש״יקונהושורידעכמותינץן

חסדעמהשעושהאדםשלנשתתועלתרמזוזהו
אתאישימכורוכיפסוקעלבמשפטיםהסבאכמאמר
והיינוע״שהעבדיםכצאתתצאלאוכו׳לאמהבתו

לתקןבדיהזהבעולםשיורדתנכמתאדאבתו
הייטהנשמהכ־הזהבעולםהגוףצרכי

כצאתתצאלאהאדםאתהמחייהוהחכמההשכל
העולםמןביציאתווייראיגורשלאהיינווכו׳העבדים
תןהיוצאיםהעבדיםכדרךשבעולםדברמטס

התקוע׳בלבסהאדנו׳בלבב׳תחמתמורךאשראדוניה׳
חודןונו׳שמלכךבןאש־יךארןכמובבתי׳חירותיצארק
לכןבסבאע״סיגרעלאועונתהככותהשארהוכן

קונסעסומתחסדיםזההעושיםוהחסידיםהצדיקים
צורהאנשינקראיםוהסהחסדיםמצדבוודאיהס

הגבורותמצדורשעיםהגבורותמצדהסחומרואנשי
ע״פלמעהמתנהגכשהעולםלכןוהבןשבגבורות

בבחינתםהדורומנהיגיםהמושליםשהםהצורהאנשי
למעלההחסדמדתבזהמעורריםאזיהחסדבחי'

וכןב״ההש׳־ישלבמדתההסדכולוהעולםומתנהג
אךע״שיאג־תעסרשעיםבמשולכתיבח׳׳ולהיפוך
תתנהגכשהעול׳הואישרההנהגהשעיקרלהביןצריך
בעולםהזההתעוררתהואוהאירהאמצעיתבמדה

אפשראיבעוה׳יזבוודאיהואהעניןאךהתחתון
שמעתיכאשרוחסידיםע״פצדיקיםבעולם.שיתנהג

ז״לכיהרמב״סבשםהזללה׳מפולנאההגאוןמהרב
בעולמולהקב״האיןדאיתאהאעלמקשההרמב״ס

העולםכלברחלמתח״כהלכהשלאמותד'אנא
ד׳סודשהואההואהאדםרקלברואלוהיהלאומלואו
בשבילנבראכולוהעולםכלכיותירץהלכהשלאמות

ההואהאישואסהלכהשלאמותד׳שהואהאדםאותו
וכןבשעת.קצירהולקצורחרישהבשעתלחרושצריךהיה

לתקןעצמוהואצריךהיהללבושבגדלוצריךכשהיה
היהולאנעשיתהיתהמתיתורתוהצריךתיקוןמיניכל

הקב״הבראלכןהלכהשלאמותד׳להיותלואבשר
וזהוטוחןוזהקוצרוזהזורעוזהחורשזהומלואועולם

עצתולהטרידיצטרךשלאבכדילוונותןמלבושמתקן
כולוהעולםלכלישזועישמיסמלאכתממלאכתו

זהנתצאא״אהלכתשלאמותד׳עםוחיבורשיתוף
היהכ*החסדואנשיהצורהאגשיע״פהעולםלהתנהג
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מזלותבעליפי׳דרקיעאגלגליוזהווהשפעהמיםלנו
אשרעדפי׳למרדעדנטריהפפעאתחוטפיםהס

עובדיועלולהסתכלכגדולבחסדוהמלךעצמויעורר
הגדולבחסדוהשםלנסיתןבוודאיואזמעבדיוועל
בחסדולכסוירויחאתכסהמציריסכלויבושוטובכל

תלוישבכסבאמתהיודעהואכיעובבכלהגדול
בראשונהלבואוהשפעהשללראויולכסהניצוח
יעמידבמשפטמלךבושהתחלנומהנבארועתה
הת׳יחשהואכשהמלךרבנןמלכימאןהיינוארך

אנשיביןממוצעהיינובמשפטכשהואה׳ועובד
אתהמנהיגיןהסוהעבודההצורהאנשיוביןהחומר
יותריתפשטושלאלהסנכנעיןהחומרואנשיהעולס
להחיותרקוהעבההגסהעבודתםצורךמכדי
עובדיע״פהואההנהגהועיקרהת״חונפשנפשס
ותקומההעמדהלעולסישאזהיינוארץיעמידה׳
השפעלהתנהגהעליוניםמדותמעורריםממילאכי

אישכשישאבלפי׳תרומותואישכנ׳׳לבמשפטג״כ
בלאלאבעולםשליטמלךואיןמזהזהשמפריד

מדאייותרתתפשטוהחומריעשהבעיניוהישראיש
משנהנבארועפ״ז:והבןח״ו•הרמנהובזהח״ו

והתהלךבלילההנעוראומרב״חר״חאבותבמסכת
מדתהואיוםכיוכו׳לבטלהלבוותפנהיחידיבדרך
הגבורהבחי׳הואולילה:הצדיקיםומדתהחסד

החומראנשיאומעשיהםבמחשךאשרוהרשעים
היהומהראויהגשמיותועכירותבחשכיותהעוסקים

שיתאסדוהיינואחדיוםבוקרויהיערבויהישיהיה
י9הצורהאנשיעסהחותראנשיבזהזהויתחברו

אורהבוקרכמוהצדיקיםמדותהסדבחי׳הואבוקר
אחדותהכליהיהכנ״להחומראנשיבחי׳הואוערב
ואינירשעיסבראצדיקיםבראבמדרשכדאיתאאחד
אלקיסויראכתיבכייותרה׳חפןתהסבאיזהיודע
צדיקיםשלבמעשיהםאומרהויטובכיהאוראת
אא*זבשםומבואראורבחי׳שהםיותרה׳חפץ

ולפיהצדיקיםאלכסאהרשעיםשנעשוזללה״ה
לכנ״להצורהלאנשיכסאהחומראנשינעשודרכיט

השכלמוסרלשונובצחותהקדושהתנאשאתרוזהו
המנערכאדסרש״יפי׳וינערכמוהייטבלילההנעור

היינוהנעורפי׳והואלמעלהממטההקדירהאת
לרשעיםאוהחומרלאנשיפי׳בלילהעצמושמערב
ואינועצתומקרבהואדווקאנילהלתסבחי׳שהס

מקרב

פרנסתיהיינואשכחיהולאועבודהבתורהכשעסקתי
מתמהקאאתתוהיהיינוהכאאיכאגנביוביאמרתי
ורשעעוליהיההלילהוהבטהוןהמשפטבתקוס
וכו׳שופטיהפניוכו׳ניתנהוהארץח״ופרנסתילחסור
דרקיעאגלגלאליאמיווהבןכגונב־סממשכמעט
זללה׳'המאא׳זששמעתימשלדעוהואדהדרהוא
מהסישרביסחיילותלווישמלחמהשעשהלמלך
המלחמהודרךסוסיסרוכבימהסוישרגליסהולט
המלחמהבקשריעותדיסהסרגליםהולטשאותםהוא

מקושרי׳טיסורוולאאחדאלאחדומשולביםמקושרים
המלחת׳בעותקהעומדיםוהסברזלבטבעותיחדהס

אףשהססוסיםוהרוכביואנהאנהלברוחלהסשא״א
הסבחזקההמלחמהעליהםכשבאבמלחמהג״כ

הרגלי׳הסאבלנפשםמוסריםואיןבסוסיהםבורחים
וכשה׳המלךכבודבשבילבמלחמהנפשםמוסרים
ובוזז*׳הרוכביםבאיםאזיהמלחמהשמנצחיןלהםעוזר
עליה׳וטחני׳שאתיובלוכאשרסוסי׳להםישטהשלל
מעטרקכללמהשלללוקחיןאינםהרגליםאבלמשא
ענ״פא׳יוםעלנפשםאתלהחיותבכדיומיסלחם
בשלללוודיהשללכובדטורחהמשאעליהםכבדכי

בעדאחדמלךעובדיםכולנוהלאהואובוטחנפשו
השלוםבשעתדבראיזהליוכשיחסרהרמהכבודו
תלךטהואשלקחהרבהמהשללהרוכבלייתןאזי

השללבזהחלקלנוישובוודאיעובדיםאנחנואהד
ניצוחהש״יתבעזרתהגורמיםאנחטכימהםיותר

ואינםכןעושיםאינםוהסנפשינובמסירתהמלחמה
באומרםא׳סעודהמזוןאףתשללסלהסליהןרוצים
אנשיכימובןוהנמשלהמלחמהניצוחגרמושהס
נפשםהמוסריסהסהרגליםהסוהעבודההצורה
שמנצח־סוהסעולםשלמלכוהמלךכבודעלתמיד

הקתי׳והתסטיניסהמקטריגיסבללהשביתהמלחמה
ידסועלהעולסמןהשפעלמנועורוציםעליהם
אשרהחומראנשיהסוהרוכביםלעולםהשפעיורד

שלהםהמזלותהסוטוביםגדוליםסוסיםעלרוכבים
הסלעולםבאוהשפעהמלחמהניצוחובשעת
בסיפוקלהסדיהצורהואנשישפעהרבהתוטפיס

בניצוחלהסודיוהבטחוןהתורהכדרךיוסיוס
החותרשאנשיודעתםנתגדלהמלךשכבודהמלחמה
העיקרבאתתהסכיטרכסדילהסיספיקובוודאי
ואומד׳כלוסלהסניתןרוציסואינםידמוכןלאוהס
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:וחיותולבוממשהואהת״חכילבטלהלבוומפנה

וזהוחלילהומהעולםממנואותוומסירמפנהוהוא
מתת־יבזההריבוודאיוהבןחלילהבעלהגורס

בנפשו:

נבראמאמרותבעשרהבאבותמשנהנבארועתה
להבראותיכולא׳במאמרוהלאהעולם

שנבראהעולםאתשמאבדיןהרשעיםמןעלהפראלא
שמיןיימיןלצדיקיםטובשכרוליתןמאמרותבעשרה

וידועגלויזהכימאמרותבעשרהשנבראהעולםאת
נבארועתההדברותעשרתהםמאמרותעשרהכי

המאמרו׳בחי׳ויובןיושגוממילאהדברותעשיתבחי׳
חנתהדבראיזהלצוותשרצתחנםלמלךמשלפ״ד

בוודאילמלךהיכלאולמלךעטרהכתולולעשות
ודעתותבונהחכמהלתםישאשרונבוניםלחכמים

בזהמאודחפציםהמלאכהלעשותלבסמלאתואשר
רקהמלךלהםיאתראסבוודאילמלךנ"רלעשות
אתשיבינובעלמאבתחוגאפי׳אפשראוא׳דיבר

צורךואיןיעשוכהבוודאיהמלךורצוןחפןמחשבת
חסדתלךהואש:מל׳רקהרבהעמהםלדברלמלך
בכדיוהקרוביםהרחוקיםמחשבתויבינושהכלורוצה
תההמלךוהיכלוכתרובעטרהחלקלכולםשיהיה
הרבהבדיבוריםדיבוראלמדיבורעצתומשלשלעושה
בכדיהקדושבדיבורוותרבההגדולשכלוותצמם
ורצונו:חפצועשותישיגוובתהכוונתותוכןלהבינם
בחי׳הסהעולםובריאותהמאמרו׳כלכיהואוהנמשל

ולשמרהלעבדה.התורהכלובחי׳הדברותעשרת
כולההתורהכלושורשלמלךוכתרעטרתמזהולעשות

ויתראחריםאלקיסלךיהיהולאאלקיךה׳אנכיהוא
כת״שזהלקייםהאיךעיטיןתרי״ארקהסהתורה
לכלצריכיםהיולאונבוניםלחכמיםובוודאיבזוה״ק
השיגווממילאאנכידיבורלבחי'רקכולההתורה
כלקייסאאע״הכתוכולההתורהכלמזהותבינו
אךלקייםידעוהאיךניתנהשלאעדכולההתורה
אלקיךוהביןה׳אנכיבתי׳שיששהביןזולהשגהכשבא
שמבוארכמוחלילהאחריםאלקיסבחי׳שישבוודאי
סוברהיהכיולבנהלחמהעבדבתחלהחו£לשיבדיו
בתי׳והואמנהיגלהםשישתביןואח״כאלוהותשהם
באלקיסמואסאשרבחינתוכפיאדםבכלוכןאנכי

גדולכללזהכיזהוהבןאנכיבחי׳השיגכךאחרים
ושער

והתהלךוהצורההחסדאנשיאלכללעצמומקרב
אמרוהנחשיחידיהולדהנחשכיהיינויחידיבדרך
כיהקביההואהדבריםושורשכידועונחותלאדם
מתנותאכללאורעטובהדעתומעץלאדה״רצוה

מצותרמ״חבולההתורהכלזהבציוויהיהביודאי
אשרבנצחיותנפשילקייםכדיל״תמצותושס״העשה
הקב״תעלסרהדברוהנחשלעולםוחיהאדםיעשה
שכתובכתוהאדםלטובתולאעצמולטובתזהשעשה
זאתועשתכאלקיסוהייתםעיניכםונפקחובפסוק
לרעה

ח׳ייו
ולחותלאדם

כידי
כיכאלקיסיהיושלא

לסורשלאתזהנשמרהיהאסלהיפוךהואבאמת
אלקיסביראתמושלצדיקכיכאלקיסהיהה׳ממצות

הצדיקיםיהיולעתידוכןמבטלווצדיקגוזרהקב״ה
ויותרפסוקעלבמדרשכדא־תאלבוראםדומים
מתיםומתיהעקרותפוקדהקב״התהלבדויעקב

ה׳ממצותוכשסרכן;ג״כהצדיקיםכךחוליםורופא
בדרךהמהלךהפי׳י״לוזה:מזההיפוךנעשהבזת
כייחידתמידשהואהנחשבדר׳שהולךהיינויחידי

והנשמההחיותהמתשבדורהצורהואנשיהחסידים
לעשותכדיואזהרתםציוויםוכלהחומראנשישל

ומיהנצחייםחייםארוךשכולולעולםבהםוחיהאדם
החומראנשיעםושיתוףבתערובותעצמושמנער

יותרבמדריגהנופלהצורהאנשיתןומתרחקלבד
ואזהרתסמעשיהםשכלבאומרונחשמעשתלעשות

ולהשפילעצמםלהגדילרוציםותםלהםלרעתהס

לתםאשרכנ״להראשיותבמדתהואוהאמתאותס
יהיוהחומרואנשיהמלוכהומשפטהממשלהכח

כנ״ללחסדי׳להכניעהצריכיסהגבורותכתונכנעים
והואלהםלטובאזהרתםושארהצדקהבמדתאו

כאלקיסוהייתםאמראשרנחשתעשהכמומהפך

ההול׳נחששלבדרךהיינויחידיבדר׳המהלךוזהו
אאי׳זמןששמעתיהואלבטלהלבוומפנהכנ״ליחידי

שאתרכמוישהאלכלשלהלבהואהמלךכיזללה׳'ת

עצמויראוהיהוהרגנישאולושמעאלךאידשמואל
עדייןהואכיהבנהלשוןשאולושמעכיההליכהעל

הלבכמוויביןישמעולכךדודמשיחתקודםמלך
בחזרהכיהחזרתעללאאבלויהרגניומביןשומע
הואהמלךכימזההעולהותבןמלךדודכבריהיה
והסרבנןמלכימאןודורדורבכלוכןישראלשללב
וזהוישראלשללבםהםהצורהאנשיוכלישראללב
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נט צופרשה

ן;
1־

,ונפרעמאמרותכעשרה
לצדיקי׳טובשכרוליתןמהס!

הסעצתוהקב״השמצמצםאע״שהעולסאתשמקייתין
עיקרזהכיאנכיבחי׳מלהדבריםבכלמשגיח־ן

:והבןבע״משנבראהעולםבריאתהעמדת

פתחהפיההכתתוברובשהע״ההחכםשאמרלזהו
כיידועכילשונהעלחשדותורתבחכמה

ט׳ויאמרהדברותעשרתממשהסמאמרותעשרה
מאתרונמצאהואמאתרנתיבראשיתאלאהווין

והעיקרהראשיתשהואאנכיבחי׳הואבראשית
אנכיבחי׳נמצאבחוכמתאירושלמיתרגוםובראשית

ממנומשיגיםהחכמהבעליהיולכןחכמהבחי׳הוא
והס•לכולםואבאבבניןהואזהכיוהבןהתורהכל

התורההיינובחכתהפתחהפיהוזהווהבןבודבוקים
שארכלהיינוחסדותורתאנכיבחי׳בחכתהפתיחתה
ישראלאתלזכותרצהשהקב"ההחסדבתי׳הואההורה
ומצותתורהלהםהרבהולכךזהמשיגיםהכלשיהיו
והבן:אדםבניכלשוןתורהדבריהייטלשונהעלוזהו

אישכלאשרהגדהבעלמאמרלבארנבואועתה
ברוה״קבוודאיאותואומריםישראל

החילוק׳ומהותשובתוומהוהחכםשאלתתהונאמרה
מהאומרהחכםכיהרשעלדבריהחכםדבריבין

אתכםה׳הצואשרוהמשפעיסוהחוקיםהעדות
העבוד'מהאותרוהרשעוכוי׳הפסחכהלכותותשובתו
דברי׳בזהיששיניואתלהקהותותשובתולכסהזאת

יבואגסיביןוהחכסהקיצורבתכליתונבארעמוקים
בארנוכבר־0תירהדברהבניסארבעהבביאור
אנכיא׳ובדיגויא׳באזהרהדילחכמיםכילעיל

מחמתבעצמוהתורהכלהשיגע״האבינוואברהם
בחי'ולפימעצתואחריםאלקיסכחושיברמאםכי

והבין;;אנכילבתי׳זכהכךאחריסאלקיסהמית
עשהמצותברמ״חהאדםבריאתבחי׳והשיג

ושסיייה

כמבואר־אותוומחייםבאדסמאיריסהסוהאירמל״ת
ועלתה.וראהוכו׳והביטהביןאחע״הוכשבאבס׳יי
ונו'בחרןעשואשרהנפשואתשנאמרהבריאהבידו
איתא•כיע״ישוכו׳בלשונואותיותושתיםעשריםוקשר
האתמוהוהואלבואלעתידבעילותמצותבפ״ס
חיותהואומצוהמצוהוכלנצחיותהואהתורה

אךבהםביטולשייךואיךבכ״מכמבוארהעולמות
להבין

שמונעמהוהביןגדולחכםהיהוהיאגדולושער
אושעטנזלבישתאוזנותאוטריפותדהיינואנכי

והרתההזכהבחכמתוהביןל״תהמצותמכלכדומה
אחריםאלקיסבחי׳אדםאצלמרבהליתמצותשכל
מגדלוכדומהואסאבכיבודדהייכוהעשיותובחי׳
כלוקייסהשיגוכךאנכיבחי׳להשיגהנשמהכח

הקב״הצריךהיהלאבוודאיוממילאכולההתורה
הבינווהסוהנבוניםהחכמיםלפניאנכיבחי׳רקלומר

מצותנשתרי׳בחכמת׳תכלאחרי׳והיואלקיסשישממילא
אחריםאלקיסבחי׳שמרבי׳בנפשהפסדהגורתי׳ל"ת
לבחי׳הנפשולדבקלהגדילמ״עהבתי׳כלמקייתיןוהיו
רצההקב׳יהרקוהבןאא״עהאצלהמעשהכמואנכי
ולאאנכילבתי׳ויצטרפווישיגויבינוהדעתקטנישאף
בחמשהלדיבורמדיבורכביכולעצתוצמצםלךיהיה
שאמרבשעהבש״סכדאיתאמל״תוחמשהמ״ע

דורשהואעצמולכבודאו״העאתרואנכיהקב״ה
אביךאתכבדוכשאמראנכיבחי׳השיגושלאוהיינו
אנכיבחי׳ולהשיגלהביןהראשונותלדברותחזרווכו'

לךיהיהלאבחי'וכןהגשמייםואסאבכיבודמבחי׳
רעךאשתתחמודלאמבחי'להביןישאחריםאלקיס

והבןלע״זזונהאשהדימהע״ההמלךשלמההחכםכי
שומר׳אשרטובהלאשהדומהאנכיבתי'שהואוהתורה
מדבו׳הדיבוריםההשתלשלותנמצאנעוריהאלוףברית
החכםכמולכלומושגתובןשיהיהבכדיהיהלדבור
הדבריםמלבישהואכולםשיבינוורוצהברביםהדורש
הסאחדהכלומליצההמשלהתורהרקומליצהבמשל
ומליצהמשללהביןמשליבספרשהע״השאתרכמו
אחתהכתובשאתר.והואוהבןרש״ישפירשמהע״ש
תבחי׳פי'שמענוזושתיםאנכיהיינואלקיסדבר
לאצקיסעוזכילךיהיהלאבחי'מובןממילאאנכי
שלשהואכולההתורהכלמובןהיהבוודאיהייט הקב׳ייה

אתהכיכנ״להחסדה'ולךרקכמואאע״ה
דיבורי׳הקב׳יהשאמרמההיינוכמעשהולאישתשלס
וכו׳תשלםאתהכיהגדולחסדומתמתהוא.הרבה

טובשכרליתןוכדיוכו׳להפרעכדיהתנאכמאמר<
במאמרוהנאהעולםנבראמאמרותבעשרהוזהווט׳
הבריאהעיקרהואכיאנכיבחי׳ע״יהיינוכנ״לאחד

אשרהרשעיםמןלהפרעאלאוהעמדה
צמצםהקב׳יה

לאוהסהכלשישיגובכדידיטראלמדיבורעצמו
שנבראהעולםאתנמאבדיןולקייםולהביןלהשיגלצו

למד
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צופרעזה
הסתרהשהואמ״צבאותיותחו״בשהוארבי
יזיסאורחותהכלוישיגובאתגלייאהכליהיהרק
הסהאירוסודותיההמצוהכלשלשורש-אאע״הכהו

וא״אאיתסומחיההעולמותובכלבאדסמאיריס
הפירושיםובני•ע״יכ״אהאדםשלימותכלללהיות
מצותשסמצותפי׳וזהוהמביןלפיאחדבקנהעולים
יעשולאכיבעללע״ליהיהזהציווילשוןשהוא
לאואסב״ההשסמאתמצווהשהואמחמתהמצות
רודפיםיהיהממילארקמושההיהלאמצווההיה

אחרשרודפיסכהונפשסלהחיותכדיהמצותלקייס
בעליהיהולכןמצוהשוסבליבגשמיותהמחיההדבר
מצדרקציוויבלשוןכלליכונהשלאמצותשלשס

זובהערהודיכנ״לאותםיעשועצמםוהשגתהשכל
הפירושיםשניוהאיךהדבריםשורשלהביןלמשכיל
ברוךההגדהבעלשאמרוזה:אהדבקנהעולות
אחדתורהדברהבניסארבעהכנגדוכרהמקום
והחוקיםהעדותמהאומרהואמהוחכםחכם

החכםכיוהיינואתכםה'צוהאשרוהמשפעיס בראשיתבחי׳שהואחכמהבחי׳לושישבראשועיניו

זהומכח:כג״לאנכיבחי׳ראשוןמאמרשהוא
שהםכולההתורהכלמאליומשיגהחכם

תרי׳ייא
יקראלאלחכםולכך•־והבןכנ״לאנכילבחי־עיעין

שיקראהא׳כפירושבשסחוקולאובשסמצוהאלאאו
הוי׳יהבשםאצלו

יהיהשלאהשניכפירושאוב״ה
אשראחרזהאחררודפיםיהיההמשרקציווידרך

וזההעולמותכלשלהחיותשורשהחכמהאוריתגלה
אתכםה'צוהאשרוכרהחוקיםמההחכםתמיהת
היהלאעושיםהייתםלאמצוויםהייתםלאואס
הכללשלהחיותממששזהויביןבקדקדומוחלושיש

מוחיןשישהיינוהפסחכהלכותהואותשובתוותפרע
כמותםאדםבניישג״ככןדקענותומוחיןדגדלות
הארוךבדרושכנ״ליחדולההתקןשניהםלצרפםוצריו
וזהו:בג״אצדקנומשיחביאתעדיהיהוזה

חרןס״תאפיקומןהפסחאחרמפעיריןאיןשמרומז
כידועדקענותמוחיןשהואאלקיסג׳בחי׳שתם
וזהומאמרותועשרהדברותעשרהצריכיםהיוולק
גאולה•עתהשאיןפי׳וט׳הפסחאחרמפע־ריןאין

הפסחאחרעודישכיהמוחיןהתגלותבבחי׳שלימה
:והבןבכתביםשכתובמהכידועהספירהזמן

משיגשאיןהרשעכילהיפוךממשהואהרשעושאלת
כלום

ובאותועניןבאותואנוועסוקיםהואילזהלהבץ
מצהכיבר״מא־תאכי■ונבאר■תג:בחגוהלטתהלכה
ודוחהמריבה■שעושהומריבה:והיינוקעעהלשוןהוא

מ׳ייצ•:בחי׳באתב״שתבוסהי״ההיאמצההקליפה.גס

כיזהולבארע״שמצהנקראאזישםוכשהקב״ה
אותלותרקב״ההוי״השםהואמצוהאותיותידוע
אשרהמוחיןמ״ציוהסבחי׳באותיותבהעלםהסי״ה

המוחיןכשיתגלהלבואולעתידמכוסיםהסלע׳יע
שםיהיהכימצוהבבחי'מצהיהיההדעתובחי׳

הוי״הבבחי'יהיהומצוהוזיווגחיבורויהיההקב״ה
ארבעשהןשתיםוהסוזהומוחיןהתלתשיתגלהב״ה
שורשהויהבחי׳ג׳ויהיה

מרומזהואולענ״דחב׳יד
בזוה״ק

ובר׳ית
ישראלעלובתחילהכיפעמיסכתת

לחסלכסהמעירהננילחס׳לבתיואח".כמצהלבחי׳
שלשהבחי׳הסולתסובחי׳הואוהשמיסהשתיםמן

לעתידבש״סשאיתאוזהומוחיןתלתשהםוהבןהוויות
מןהמכסהיסירלע״לפי׳גלגסקאותא׳׳יהוציאלבוא

מוןבלילחםא״יותוציאב״ההוי״ההכלויהיההמוחין
אסמוציאההיאבתשורעיסמההארץכמוותבן
וכןחיולהיפוךוכןיפיןחיעיסמוציאיהיהיפיסחיעיס
יוציאואשהאישתחוגשבעולםהדבריםבכלהוא

ביעוליהיהלכןותבןמיזבליהזיווגכפיהגשמות
כיוכו׳לנצחהמותובלעכמ״שהמותוביעולה־צה״ו
והמשייחייםהסעילאין־אשרמוחיןבהתגלו׳הכליהיה

מצותתיבתהיינולעילבעילותמצותבשיםרמזוזהו
אוריתגלהכיביההריהשםיקרארקבעליה-ה

שמעתיזללה״הומאא״זדמצוהבתצ׳התטסההמוחין
בחי'העולםישגוטזילהרמב״ןבשםאובשמואו

חיותממששהואהאידהמצוהחיותושורשהמצוה
יומסבריתילאאסכמ״שהעולמותכלוחיותנפשו
התורההיינוובויתישמתילאוארץשמיסחוקותולילה
כנ״לולאהתורהכלעצמומצדאאע״השהשיגוכמו
טלומצותששהמחתתהקב״הבציוויהתורהששמר
חיותשרשהשכלמצדשהשיגרקתורההיהלאעדיץ
וצריךנפשוחיותשהיאאיךומצוהמעה׳כלשל

לעילואזהחייםלחילדבקכדינפשלחיותלעשותה
עיניךוהיהוזהומכסיםליסכמיסדעההארץותלאה
עםחו״בבחי׳הסרטאותיותטמוריךאתרואות ולאוזהואא״זזללה״הבשםלעילכמטארמביעו
חי׳3המכוסהיהיהשלאהירשמוריךשדיכנך



,םו8פרשה
שיניוזהווהאפיקורסי׳הכוזביםחכתתיישברחכמתו :סלהברכתךעמךעלהישועהלה׳שברתרשעים

העול׳אתשמקיימיןלצדיקי׳שובשכרליתןכדיוזהו
דברהבניסארבעהכעדוזהומאמרותבי׳שנברא
להבינםיאדסבכיהלשוןתורהדבריהיינותורה

כנ״לזהבן:

סדילקאבבקיקהגדולבשבתדרשתיזהדרוש
:תקת״בלפ״ק

העליותכלפי':העולהתורתזאתיאמראו
־זאתבשבילרקתהיהלאמעלהשאתהוהתפלות

פי׳הלילהכלהמזבחעלמוקדהעלהעולההיא
בךהנותנתוהיאהעצמההעולההיאכיתדעואם

היאפימוקדהעלולייחדלדברודיבוריםמחשבה
היאכיהמזבחעלבאשבהבוערתאהבהחולת
בעדךהסאשרהצערוהיסורי׳כלישראלעםסובלת
הסרהגלותזמןמשךכלהלילהכלכפרהמזבח והזכרתבבעלהליהדאאהבהחולתהיאלקוהנמהר
בוקרןשיבואעדהבוקרפדגלותאיתמשךמתיעד
השתוקקתשהואוא״ת:להםלהאירישראלשל נאמרלכךמשתוקקאינוהואוכביכולעצמהלייחד
ואמנוסובליןשאנוהיסוריןשלהייטהמזבחשלואש
הדוהכהןולבשלכן:בקב״ה־סמוקדג״כאתט
המתחסדחסדאישכהןבסודהעובדהישראלהואבד

והבן:קונועם
יגעאשרוהבשרבשריאכלטהורכלוהבשר

דמו■ע״די״לבזה:וכו'טמאבכל
שלאפסללךתעשהלאעלבזוה״קמ״שידועדהנה
שלאאומרבותחקיבלשלאהורהח״ואדםיאמר גניזהשטעוןכזותורהישוהנהע״שהגוןמרבקיבל
־וההש״ישריפהשטעוןרשתחנהליהטתואסור
יורד־היהבשרכהובשרבפסמכונההתורהוהנה

הןלישראלירדהנמיתו״הקוכןמשהיםלישראל
בכליגעאשרתורההיינווהבשרשדמזוהואהשמים
טמאבכללוהיאהגוןחרבקיבלשלאהינוטתא
והואסמנולאכולשאסורהייטתאכללאאשריש

והבשראךכנ״לישרףבאשאשרדשלגניזהטנו*
טהה־שהיאכגוןמרבשקיבלההורההייטטהורכל

וישר

כעבודהוהיאוהמצוה•התורהמתיקותנועסכלום
איזההתנויכבדוכבדוכמשאבההעושיםלכלקשה
כהלךלעבדיששאלוהואבע״כעושההיאאשרמצוה
שזהואוכהלעשותלעבדיויצוהאשרעבודהזהמהו הנ״להנחשכמאמרלכסוזהוכלל■המלךמצותאין
והבןבעיקרכפרהכללהןעצמושהוציאלפיוזהו
עשהזהבעבורלוואמורשיניואתהקההאתהואף
ט:נגאלהיהלאשסהיהאלולוולאליליה'

באוה״חכמ״שיתבעבולמאמיניםרקהיההגאולה
:למקוםממקוםהעוברכמלךהצריםבארץועברת*
ומצפיםקשהבשביההנתוניםההלךלבנידיהוהוא
המל'עברא'ופעםולהלכסלאביהםלצאתיוםבכל
והכירוההלךובעבורשמהשבניוהמקוםאותודרך
ומיובבגדובועצמםותפסוומלכםאביהם־אתבניו
חדאמאביהםלהעבירםשמהידויושיטאשרהוא ליגעיראהמל׳■אימתמחמתועודבנפשודיתתייב
למקום.והבןממקוםהעוברכמלךוזהוכלל:אצלו
בספריםכדאיתאבזהמאמיןשאינולרשעאבל

מבארהמגידהרבבשסהפולנאההגאוןשלהקדושי׳
מאמיןשאינוכיוןלמכתורפואהאיןת״חהמבזהז״ל
בולדבקגיהנסדרךהצדיקבעבורלבנותןואינובו

עמועולהאינולכןבחייובומאמץהיהשלאבשביל
עבדיוופלעלה׳השואלזהברשעהעגיןממשוזהו
לאשסהיהאלולכןבומאמיןואינובעיקרוכפר הקליפותוכלעלוהשכינהניצוציכלכינגאלהיה
התםושאלתכאבןוידמוופחדאימתהפליהסתפול
הולךבתמיהותרקהתורהאמתבחי׳השיגשלא

:זאתההסתסשואלהואובעבדיובה׳ומאמין
פתחיםלוולפתוחלולהגידצריךלשאוליודעושאינו
אן<יחשבבניסולארבעהוההצוההתורהבאמונת
שאחל־אףצדקהבנותנימדותארבעכמורשעשאחד
בשםכמבואראחריםיתנוולאיתןלאהואההם
תורהדברהבניסארבעהכנגדוזהוזללה״האא״ז תופסהחכםכנגדבדיבוריםהתודההרבההייט

אתלהחזירהואושאלתוכגיל:בחכמהכולההתורה
וצועקוהחכמההדעתשורשולהבינםלמוטבהעולם
וסהציההתורהכימתרדומתכסישנים•עורורםבקול הצוהרקבחי׳זהואיןחייםאלקיסה׳אסכיזהאין כנ׳ילוכ״שב״ההוי״ה

במבפי׳•רשעים■שיניומשבר



צו
יבין:והמשכילההיאהתורההיינומהבשרו־הנהיאכל

#מיני
אצלהאדםכלהואוכןוהבןאחיומשלגדלהובגמרא
חכמתומעיןתלמידיםבבתי׳לקולוהמקשיביםחביריו

המעיןכדרךויותריותרממנוהשואביסעתבכלנוגע

בשםשמעתיוכןוהבן:וכו׳ח״וואסכנ״להנובע
כשמןת;ליםבספרדהעיהשאמרוהואזללה״האא׳יז
שיורדאהרןזקןהזקןעליורדהראשעלהטוב

מותריהםהזקןעליורדהראשמןהיינומי־ותיוע׳׳פ
מלותיוע״פויורדתחתיואלומשםלהשפיעמוחין
xהמדותאוהזדככותוהצלוליסלפיהב־רוריסהיינו
חלהולכיםהנחליםכלכתומכוניםנתליםבשםהס
זהכיוהבןהנחליםע״ימתגבריםמעיטתיוכךהים

החכמהכימזההיוצאהנהלזהיביאינווה׳גדולכלל

היאהתפשטותיותרלהשישמהוכלתמידנובעת

ואדב׳עיפהנפשעלקריםחייםתיסוהםיותרנובעת
הפנימיותיראההיאהחכמהכימיליןלאלוהעוד

ליןעלמיןדכלושרשאעקראושליטרבדאיהובגין
ריעיןתרץשהםהפנימיותואהבהביראהדבוקהחכם

ולכןלזהכסאנעשהזהכיזהוהבןמתפרשיןדלא
שהואבראשיתמלתוהסובושתיראהלושהיהאהרן

שתןראשועלשיצוקצה״גלהיותנבחרלכןהחכמה

וע״פהזקןעלויורדהחכמהשהואקודשהמשחת
קחשמחניךוהיהע״דאבריורת״חונתקדשומדותיו
שישמפניהייטובושיראאתהלמהוזהבתי׳אהנזכר

בושתיראבראשיתמלתשהואובושהיראהמדתבך

אתהלכךחכמההיינוובראשיתבתיקוניםכנזכר
המשחהשמןראשועלולצוקכה״גלהיותנבחרת

ועלהקהלעםעלולכפרלה׳קרבנותולהקריב
א״ש:ב״בשיבנההמקדשועלהקודשועלהכהניס

שניידועכי•הקדושיםדבריולבארבזהיאמראן
לעזאזלנשתלחהיהאחדביוה״כהיושעירים

ונשאוזהוהקדושהמןהקליפהולהפרידלפרושבכדי
השעירע״יתםעוטתהיינועונותםכלאתעליו

שלוקחזהע״יפי׳ישראלשלעונותכלעליוטשא

הואכילקטרגישראלמןעצמופורשהואהעונות

וקבווה״קועייןועצומהרבתתתנהשלוקחסוכל
הוא

פרעה
ואחי׳הת־,ודםעצמושימהרהיינומהזרכלאודשי

פרשה

:וכו׳המזבחאלקרבאהרןאלמשהדאמל

לגשתויראבושאהרןשהיהלפיופירש״י

והואע״כנבחרתלכךבושאתהלתהמשהלואמר

מעליוהבושהיסתלקלאבזהשנבחרמשוםתמוה

שישמפניע״זפירושזללהי׳האא״זמןשמעתיוהנה

אלקיםזבחיכינבחרתלכךהש״ימןובושהיראהלך

דבריווהנהז״להאר״יבכתביזהנזכרוכברנשברהחח
בארתיוכברולפניםלפניצריכיםבוודאיהקדושים

כינזרויציץועליובושתאלבישאויביוע״דבקצרה

עלועליובשתסכמעילויעטושושניםילבשוהבושת
ע״ששבתבשתמןונעשההקודשנזריציץה׳העובד

דרכינולפיכיבועשוקיםשאנחנובעניןנבארועתה

הראשוןמאמרבחי׳עלבראשועיניוהחכםכיהנ״ל

ולעילאלעילאשורשוכה״גכיוידועכנ״לאנכישהוא

עליוצקהשרמאחיוהגדולוהכהןהכתובשאתרוכמו
בתי׳שהיאהעליונההחכמהוהואהמשתהשמןראשו

למעיןנמשלתוהחכמהעליוהשופעתכנודעשמן

יותרמתנהששואביםמהוכליחסרלאתמידהטבע
יותרוקריםצלוליםמימותויותריותרנובעתהיא

להתפש׳מקוםלהכשישהחכמהבחי׳הואוכןויותר
ע״פהואוהתפשטותהיחסרלאתמידיותרנובע'היא

ונקייםצלוליםהסהמדותאסהיינושבאדםהפדות

מתפשטתהחכמהאדח״ועכוריםולאהאדםאצל
כידועהחסדמדתבנפשוזיכוהאדםאסד״מעליהם

ושארהתפארותמדותוכןהגבורהובחי׳הואמה

נתליםאלמעיןכמועליהםנמשכתהחכמההמדות

והגשתיי׳הרוחניסבחינותיובכלהאדםונתקדשונזדכך

מתטתלכ״דאהרןשזכהעלבת״אבארתיוכאשר
קדו'מחניךוהיהע״דאבריםרת״חשורששהםבהונה
אשר>מדותהסאחיוכימאחיווהכה"גוזהוע״ש

משולביםהסהמדותכיחיבורלשוןיקראואחיםבשם

ראשועליוצקאשרדיןמןדןומקבליןאחדאלאחד

צלוליםלהיותתחתיוהזדככותע״יפי'התשתהשתן

הנחליםהסהסוטיטברפשומעופשיםעכוריםולא

וזהותמידונובעלהשקותהשמהיוצאהמעייןאשר

ג״כהרמזוזהוהמחשבהוטהרתקדושתהמשחהןתן5



סא שמיגיפרשה

א״אהתשובהתיקונישעיקראתרזללהיהאא״זוהנה
היהנאואדה״רלהתעלותיובלמ״ירקהצדיק,בלא
י״׳לוזה:כנודעהקדושיםבאבותכ״אלתקוןיבול

למקצהובו׳:,ראשונילימיםנאשאלכישמרמז.הפסוק
שהיהאדה״דעלשקאיי״להארזקצהועדהארץ
היינווכו׳לימיםנאשאלוזהוקצהוועדהארץמקצה
שאמרותהתיקונוהיוהסהאבותשהםעילאיןיומין
ראשוניםבשלשהאשרמרומזראשוני׳לימיםנאשאל

מימיםלתעלהשהםלמשאלרשותליתשהס־כח״ב
לנשמותתיקוניםדאיןהעולהוהכלללמשכילכידוע

ר״לבקליפותהעשוקי׳
אותםשתעלההצדיקעי׳יכ׳יא

העובדהצדיקשהואהכהןאהרןהפסוקשמרמזוהוא
ויקרבקונועםהמתחסדדחסדמסשראשהוא,ה
שנתרחקולשורשםשהקריבסהיינוהעםקרבןאת

השעירהיינוהחטאתשעיראתויקחהחטאמחמת
מןשבטלוהיינווישחטהוהחטאע״ישנבראוהקליפה
היינוכראשוןויחטאהומהםח־׳־תסונוטלהעולם

וצדיקיםוטוברעכלכלולובהןהבניןימיז׳שיש
האלוהתדותוללבןלטהרוציידוכו׳בסילכו

כראשוןויחעאהושמרמזוזהו•ילטובולהחזירם אתויקרב:והבןראשוניםימיםכמולטובהיינו
דידועכמשכ׳ויעשהכביכולהשכינההיינוהעולה
מדתושזהוהיודרגאבחדהכהןואהרןאאע״ה
כתיבובאברהםדחסדמסטראג״כוזהוחסדמדת

ויעשהשאמרוהואצדקהלוויחשבה,בהותאמין
יחודשעשההיינוכתשפ׳עשהצדקה,בתיהיינו
:גדולבקיצורהואכיוהבןכידועומשה׳צדקת

העולהכיכתשפ׳ויעשההעולהאתויקרביאמר
כיוידועהמחשבהועלהלבההרהורמלבא
ע״שמשפטיםפ׳בסבאועייןהנשמההיאהמחשבה

להונשיקלהגפיףהקב״הלהיעשההבנות,כמשפ
מוס*וזהוע״שהבנותכמשפטוזהולברתאכאבא
שלוהנשמההיאהעולהאתויקרב'בתורההשכל
כתשפ׳הכטתהיינוכמשפ׳ויעשהואחדאכ׳כנ״ל:
לושאיןכמשפטתיבתיבוארובזהלנשמתכראוי
העולהכתורתויעשהלומרראויוהיהלכאורהפירוש

ועוד:והבןזהמטארוצדרכינוהאו״החכקושיות
התפשטות.אלהפסוקבזהרמזשישלפענ׳דנראה כידדל׳והבן:הגשמיות

ידישעלבושתאלבישאויביווזהוריחבשעירהוא
פורשהואעי״זהעוונותמןלובששהואהעוונות

הקודשנזרנזרויציץישראלעלהיינוועליוכנ׳׳ל
בר״חהואוכןביוה״ככתריםי/בבחשעולהמיועולה

העונותמחילתממשוזהושונאמידנפשםותשועת
הואוכןוהסליחההמחילההואמשםכתרבחי׳כי

שאומריםוזהולומוחליןע״זעובדאפילובשבת
וכלמהבשתהןכיתכלמיולאתבושילאבשבת
שבתבלבושיהשכינהשנתלבשומלכהשבתנעשה
ונתלבשיסנזרקיםוהשחרותהקדרותולבושיויו״ט
בשנתוזהווכלימהבשתילבשוושונאיוה׳אויביבו
ע״יכה״גהואאשרהמכפרשהאישבעולםהואוכן

כדיללבשסהקליפותעלנזרקווכלימותיובושת
הבגדי׳אלהילבשוהואמעבודתוולהפריד׳לפורשס
והסישראלכלועלעליולכפרהמרומזיםהשמונה
מלבושישהםזהבבגדיוארבעהלבןבגדיארבעה
המזבחאלקרבהכתובשאמרוהואושכינתיהקב״ה
יראאתהלמהמשהלוואמרובושיראשהיהמלמד
בכדיוהיינונבחרתלכךזללה"האא״זכדבריובוש

נזריציץועליך־וכלימהבושתהקליפהלהלביששיהיה
והבן:המזבחקודשועלהעםועלעליךלכפרהקודש

שושבינאהיהמשהבזוה״קדאיתאע״פיאמראו
דמטרוניתאשושבינאבחי׳היהואהרןדמלכא

ולקדשהלטהרהעסקיהעללפקחהואשושביןובתי׳
בוודאיכילזהזוכהאהרןהיהומאיןמלכאלגבי
היהאהרןכיאךמדהכנגדמדההסה'דרכיכל
קשורוהיהבושתיראבראשיתאותיותוהסובושירא

בתאשריצירוףג״כישובבראשיתבראשיתבמדת
כביכולהשכינהזוהבתולקשטלאשרמרמזשהוא
יראבמדתשאחזמפנימדהכנגדמדתהיהולכן
בוחןשהואהקביי׳הלכןבראשיתאותיותשהואבושת
לאשרהיינובתאשריצירוףונעשהשכרלונתןלבבות
שושבינאונעשהזכהומזהלקב"ההבתולקשט

והבן:דמטרוניתא
החטאתשעיראתויקחהעםקרבןאתרהרב כראשוןויקרבויחטאהווישחטהולעסאשר׳

קרבןאתלכאור׳ויקרבכמשפ׳והנהויעשההעולהאת
אצללשוןהשינוילהביןצריךגסמיותרנראההעם
:כמשפ׳נאמרעולהואצלכראשוןנאתרחטאת



#מייניפר#ה

כיוגסמשהבחי'היהרשב״יואיתאע״שגליבייש

היינומשהדרשדרשוזהומשהבחי׳ישודורדורבכל
ספררשב״יהיינומשהכברשדרשמהרודרשכשיתגלה

וממילאהקליפותכלשיבוטלושורףהיינווהגהאזהזוהר
אנס״ו:ב״בשלימהגאולהיהיה

החסידהקדושהרבמןששמעתיע״דירמוזעוד

תת׳כלע״הפולנאהדק״קדאב׳המנוח
ב׳לושיהיהשצריךת׳תא־נוכנחשונוערנוקסשאינו

בחי׳ב'לושהיההנחשכתוולהמיתותלהחבחיטת

ע״כג"כממיתהיהוכןוחיהנחושתנחשאלוהבי׳
שצרידהת״חלזהטעסהקדושיםדבריולפרשוהוספתי

ת״חשכלמחמתהואולפענ״דאלובחי׳ב׳לושיהיה
זכהאלובחי׳שניישג״כובתורהלתורהדבוקהוא

דבוקשהואוהת״חוכו׳זכהלאתייסססלונעשה
שהרמזי״לוזהאלובחי׳ב׳"כגלושיהיהצריולתורה

־

אזאותהודורשבתורהכשדבוקהיינוהשהדרשדרש

ונחשהשרףשלבחינותשנילושישהיינושורףוהנה
והבן:כנ״ל

חציכאןדרשדרשבמסורתדאיתאע״דירמוזעוד
בזהבעימאילהביןוצריךשבתורהאותיות

שבכתבתירהידועכילפע׳ידוי״להואנ״מולמאי
נפרדואיןאחד-מהסהסא'הכלשבע״פותורה
שבכתבהתורהדהיינוזהבלאלזה"אאכיכללמחבירו
שבכתבותורהשבע״פתורהע״יצפונותיהתתגלה

כמורקוהואשלימהתורהאינהשבע״פתורהבלא
עינינווהאירוהתורהודרשוחז״לשבאועדספרחצי
ופעמיםונענמיסהסתומיםודבריםמסתוריהוגילו
שכתובמלקותבעניןכמוהתורהתןדברעוקריסהיו

ע״יוהכלחדאובצרורבניובאויכנוארבעיםבתורה
לראותב״ההאדוןעליהםשהופיעקדשסרוחהופעת
יכולתוהיהלאתיתתובתורההכתובדברכלשורש
שבכתבהתורהשלימותתלוינמצאזהלעפותבידם

אוהתורהמןזהק״ואיןהאומרולכןשבע״םבתורה
מרע״הבתור'כופרכאלומחז״לאהדמאת׳עלשחולק

תורהשלימותעיקרוהסחז״לבדרושיתלויהכגכי
דרשדרשבתיבתבתורההרמזשבאי״לוזהשבכתב

דרשדרשדעשבתור׳המואותיותחציהס
התור׳ילחזי

חלקפי׳הציאותיותחציאלאאינהשדרפוהקודם
חז״למאמריובדרושישלימהואינהחלקרקשהואהיינו

נשלמה

:שויףוהנהמשהדרשדרשהחטאתשעירואת

האר׳יבכתביאיתאכירמזבדרךבזהלי׳

שמקשיןי;זעהכלהקשישיבכ״דהלכהבלימודכיז?ל

וזה:ע״שוכו׳הקל־פותמשבריןובזהומפרקין

ושעיריםמלשוןהיינושעירואתבפסוקשמרומזי״ל

ידיעלהיינודרשדרש:קליפותהיינושסירקדו

שורףוהנהרדעתבבחי׳התורה:משהשדורשים
:והקליפותהשעיריםכלונבעליןנשרפיןשעי״ז

תראוניאלע״פבזוה״קדאיתאע״דירמוזד1ע
אזיגרמאאזעירתכדוכו׳שחרחורתשאני

אזיאותהכשדורשיןאךחדאנקודהבבתי׳רקהוא

שעירואתשמרמזוזהותכליתאיןעדמתפרשיםהס

ר׳יחשעירבתי׳שהואפ;שבע׳תורההיינוהחטאת

אזעירתכדוהיינוהירחאתשמיעטתיעללכפרהכבא

כשדורשץהיינודרשדרשנקודהלבתי׳ונכנסגרתא

אזימשה■בחי׳הדעתבהתפשטותתשההייטאותה

כילתורהשישפירושיהרבואששיסר״תשרףוהנה

נעשיםהאותיותוכלגולםהיאנקודהשהואהי'

ממנהנעשיספירושי׳רבואהששיסכלנמצאמתנה
:נכלנבהנכודהוהמש״יוהכל

המצוהמןכיעוןבלאיסודןאיןידועכיירמוז#ך*

נבראיןהעבירהתןח״ווכןמליץמלאךנברא

ךתייסרשכתהאדםאתהמייסריםוהסקליפות
שחטאמהעלבמעשיויפשפשתקנתיהותאירעתך

כשבאהקליפותכלנשברןינבטליןואזיבתשובהרהזור

עובראדסשאיןהחטאמשעתהיפוךדעתלכלל
הדעתונסתלקשטותרוחבונכנסאיא׳־כעבירה
אזהדעתהחזרתריליובאמחטאתוובשובוממנו
ואתהפסוקשמרמזוהואהקליפותכלממנובטילין
מןונעשושנבראוהחטאתלכטקליפותהיינושעיר
וחוקרישדורשכהיינודרשדרשחייואדסשלהחטא

ה׳אתודורשכברשחטאמהעלבמעשיוומפשפש
משהדרושיסשניוזהועודיחטאשלאעליוותקבל
בחי׳אליוהדעתוהתגלותבהחזרתהואהכלהייט

:הקליפותונבטליןשנשיפיןהיינושורףוהגהאזימשה

דאספרבספראבזוה״קשכתובע׳׳דירמוזעוד
שכתבתיוכמוגלותאמןישראליפקוןהזוהר

נפקיןישראלובטהתרגוםעלמזהרמזבשלחבפ׳



פנ#מיני
שנשארוזהוהפסוקופי׳תזההמושגגודללצדהדבר
שבדעתםהיינולאתרהואהחכםאלהלכוולאבביתם
מ״לההכסכמותורהלומריוכלועצמםשהםנחלש

והבן:משהכעסוע״ז
רבוהנההבהמהמכלתאכלואשרהחיהזאת

ומסייםבחיהדמתחילבזההדקדוקים
פירשווכברהחיהזאתהלשוןתהווגסבנהמה

במקוםדבוקיםכשישראלכיחייםלשוןז״להקדמונים
שהבהמהמלמדהחיהזאתעישוכרחייםלהיותראוין
אמרתיאשראחתהקדמהאקדיםזהולהביןחיהבכלל
ותתכפ׳בבהתהותבי׳קרבןחוטאאדםמהמפניטעם
מןלה׳קרבןמכסיקריבכיאדםבפסוקכת״ש

ח״ינר״ןבחינותכההבאדםישכיוי״לוכרהבהמה
לוונשארהבהי׳כלמתנומסתלקעבירהוכשעובר

תחטאכינפשהתמיההתורהע״זואףנפשבחי׳רק
שם-ביןהואהנפשושורשיעו״שבזוה״קכדאיתא

בהמההספרוהואב״ןמ״הס״גע״בשמותמארבע
ביןלשםתיקוןשהואבהמהבהקרבתהתכפרולכן
כמעטבאוה״חמצאתיאח״זהחוטאתהנפששהיא
כיאחתהקדמהועודשמיני.בה׳עייןדברינוממש
וגסהובי׳מכלליהמדכיקאדב״נשלחןבזוה״קאיתא
בזמןאלאבמזבחוסייםבשלחןפתחאיתאבגמרא

הגסמכפרהשלחןועכשיומכפרהזבחקייסשבהמ״ק
וזההואתורהשבוודאינסמוךעכ״זהבנהצריךשזה
שלכםהחיותזהוהיינוהחיהזאתהפסוקפשטי״ל
מחובו♦ליהמדכידב״נשלחנוע״ידהיינותאכלואשר

.

הבהמהמכלכנ״ל־חיולהקראלמקוםדבוקלהיות
כנ״למושההשלחןעושהשהקריןהפעולותמכלהיינו
פסוקעלהזוהרקושיתלתרץועפ״זיובןקצרתיכיודוק
שלחכיךבאוכליוהיוחסדתעשהברזילי,הגלעדיולבני

י׳פועעי״שבזוה״קהגדולהחסדהואזהיוכיוכו׳

בחיותאוכלצדיקכשישכישפירהנ״לאתידברינו
והיווזהיאדהבניחיביתלכלמדכיהואובשכל

שזהו•שלחנךבאוכלי
חסדי

רוהבןגדול

החיהביןלהבדילוהעוףהבהמהדירת

בכאןישתאכלנאא־רהחיהוביןהנאכלת
שהשכינהתרבותיקבלתיכי7לפעלדפסחבענינארמז

עלראיתיאשרהחיההיאביהזקאנכמ״שחיהנקראת
כמ״שחיהנקראתכג׳ר״להס׳אוכווכו׳כברנהר

פרישה

:והבןשלםספרנקראתלהיותהתורהכשלמה

והנהמשהדרשדרשהחטאתשעירואתיאמראן
בניואיתמרועלאלעזרעלתשהויקצוףשורף

א׳דיקדוקיסכמהישבכאןהנהלאמרהנותרים
ג׳מיותרנראההנותריםתיבתב׳דרשדרשתיבת
תירצוהתוה״קתפרשיוהנהבחרלואיןלאמרתיבת

עלדרכינולפיבזהנאמראנווגסדרכולפיבזהכ״א
אוכלישחז״למאמרעלרמזדרךכברשאמרתידרך

חלבשאכלטמאחטאתה׳עליהוחייבאחתאכילה
עסקעלשקאיבזהוהארכתיהכפוריםביוםוכו׳

בלחמילחמולכוכמ״שאכילהבשםשמכונההתורה

ההואהלימודעלוחייבשלומדשישחז״לשרימזווהוא
.אובעירחכסכשישהיינוכביוה׳ועניןחטאתה׳

ודורשיושבשהחכםבשעההז״למאמרוידועבעולם
אחריהחכםדברישמשליךומיעוטתיהסמוחלהקב׳ה

תורהדבריממנולשמועלחכםלהתקרברוצהואינוגוו
דווקאאזולומדלימדולעזוברוצהשאינומחמת
והואחטאתההואהלימודעלחייבבוודאי

ביוה׳יע

הואיוה״בשאזודורשיושבשהחכםבשעהשלומדהיינו
עובראדםאיןוידועכנ״לעונותיהםמוהלפהקב״ה
שאנוכיוןוע״כשהותרוחבונכנסהא׳'כעבירת
היינושטותרוחבונכנסע״כאותו.לחטאתמכנים
חכסבעצמישהואבדעתושסבוררוחוגסשוטהשהוא
דברילאמרעצמוהואשיכולאחילחכםצריךואין

רמובדרךהפסוקשהרמזי״לוזהחכםכתותורה
שעירואתהנ״להדקדוקיםויתרצומוסרובדרך

יעשהאשרוחטאתעוןחזילמאמרע״דהיינוהחטאת
עוןמכלר״לקליפהשנעשהא׳קטיגורקונההאדם
ושעירי'כמוהקליפההיינושעירשאמרוהואוחטאת
דרשהחטאתוזה^שעירמחטאתהנעשהשםירקדו
דברידורשמשהבחי׳שהואכשהחכםהיינומשהדרש
דבריוהןרבותיובשבילמרבותיוששמעמההןתורה
בבתי'והואמרבותיושקיבנהקדמוניםע"פעצתו
הואבזההייטשורףוהנהואזדרשכפלולכךדרישה
תלהטולהבהישראלעונותשלהקליפהומבטלשורף

ויקצוףמשהוכו'ודורשיושבשהחכםבשעהוכו'רשעים

הנותריםאותםטלכועסהצדיקהיינוהנותריםוכו'
כדימפיותורהדברילשמועהולכיםואינםבביתם
עלעכ׳זהפסמאודעניוכמש׳היהעונות׳ואףנמ>ז!נ



#מיני
ח״ויסודשםלעשותשאסורהס״אבחי׳היינותאכל

.והבן:

דאיתארמזבדידכזהיילתאכלוטהורעוףכל
אלאעוףאיןעוףיגביהורשףובניבגמרא

כילימודלשוןפי׳לפעמיםהואאכילהוהנהתורה
ושייךבלחמילחמוכמ״שלכולחםבחי׳היאהתורה

עוףכלהפשוקשמרמזוהואלימודוהייטאכילהלשון
ללמודהוזהרותאכלוטהורהקדושההתורההיינו

בעהרה׳והבן:

תזריע
היינותזריעכיקב״ה:לגביונוק׳אשהבחי׳שהיא

מי׳נבחי׳מזרעתהיאובזהלקב״הכשמתאווה
כנ״לזכרוילדהאזילעילאמלתתאבהתעוררת
בחי'ח"דלתתאמלעילאושפעוחייםחשדשמתעורר

לוהבןכנ׳יל

כשאדםהייטלנוזכרשבשפלטע״דירמוזעוד
זוכההואאזקב״ה,לגבשפלותבבחי׳הוא

ושפלדכאאתאשכוןכמ״שעליוהשכינהלהשראת
לכלוחייםשפעשמשפיעדכרבחי׳טהונעשהרוח

תזריעכיאשהוזהוידועלהואהשפעוכלהעולמות
שפלותוערךשתכירע״ילקב״השמתאווהכנ״להיינו
בזהוזוכהותכליתלא״סשהואית״שגדולתווערך

שזוכההייטזכרוילדהעליוהשכינהלהשראת
וחייםהשפעותיורדשע״ידכרבחי׳שנעשהלמדריגה

ותבן:העולמותכלעל
נראהממקורמלתהנהדמיה:ממקורוטהרה

ב'כתובובבעה״טהבנהומשוללמיותר
והנהע״שוכו׳ישראלממקורדמיתממקורבמסורת

מחכמישקבלתיע״פוברו״חברחמיובזתה׳חנני
יכוליםהסהדורשגדוליזללה״האא״זאצלשהיוישראל
טומאתליכלוךבכלהמטונפותישראלנשמותלטהר
התשובהעיקריכלתלויובהםר״לעביחתזוהמת

סידרשבכאןה'ישראלמקוהבפשו׳רמזועפ׳׳זאמרתי
ישראלב'טומאהמכלמטהרמקוהא׳סהרהמיניג׳

ישהואישראלבבתי׳גדולהבמדריגהשהואמיהיינו
שמטהרמקוהעניןכיכנ״ללטהרמקוהבחי'ג״כלו
לטומאהמועילאיךלכאורהכיז״להרמב״ןפי׳

רוחניות

פר#ה
וזהוהארץמןרעהחיהוהשבתיגסקנהחיתגער
בזוה״קכדאיתאבחי׳הס״אהיינוחמץומצהחמץבחי׳
מצהויהיהה׳וישארחמץשלחיתהייטקנהחיתגער
החיהביןוהפרשההבדלהלעשותלהבדילי״לוזהו

שנקרא'כביכולהשכינהבחי׳מצהושהואהיינוהנאכלת
תאכללאאשרהחיהוביןבפסחהנאכלתוהיאחיה
ולאחיהג״כהנקראתהס״אבחי׳שהואחמןהייט
כללהקדושהבתוךלס״אחלקיהיהשלאבפסחתאכל
והיינולחםויאכלכמויחודלשוןהנאכלתחיהרמזגס

לאאשרוהחיהדודהעםהמתיחדתכביכולהשכינה

פרשה
הפסוקלפרשונקדיםזכר:וילדהתזריעכי

ולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבבורא
ר׳שאמרע״דהיינוורפאהיוה׳אמר

שהואאנייודעבפיתפלתישגורהאסדוסאבןחנינא
ברכהשלכוסמשגריןמלשוןשטרהוהיינומקובל
איךה׳מאתבפיוהתפלהלונשלחאסוהיינווכו׳

אנייודעבוודאיאזשידברדיבוריםואתהלהתפלל
שפתיםניבבוראהפסוקפי׳וזהו־וכו׳מקובלשהוא
להתפללמהשפתיםניבתחדשלובוראכשהשםהיינו
לפניוולדבר

כשהדבוריסה'אמרוכו׳בוודאישלוםאז.
ורפאתיווודאיאזבפיוכךלוששלחה׳דבריהס

כשהדבורהיינותזריעכיאשההפסוקשמרמזוזהי״ל
חדשי׳בדבוריםשלוהדבורשנתפשטהיינומזריעשלו

חייםמולדתהיינוזכרוילדהאזיב״ההזםמאת
:והבןזכרבחי׳וחסדורפואה

לגטכנוקבאקי״הלגביהעולמותכייאתראן
הואוהקב״ההקב״המןחיותםלקבלדכורא

וחסדחיותלהםשמשפיעהעולמותלכלדכרבחי׳
בזהבקב"הלדבקתתאווהכשאדםלכןדכרהנקרא
מ״דבחי'מלעילאונתעוררמ״נבחי'מעלההוא
כשתתאווהלאפוקיהעולמותולכללווחיותשפעונולד

כיטקבאבחי׳עצתםשהסעו״הזחמדתלתענוגי
אדסאיןוידועית״שמאתוחיותלקבלצדכי׳סלם
חלילההנשתהמתנוומסתלקוכו׳אא״כמבירהעובר
לשורשהתתאוהאזיהאדםאצלכשהנשמהאבלוחס
נשמההיינותזריעכיאשהשחרמווזהו:קב״ה4



סגתזריע
הולכיסאינסשהםמחמתוסםחלילהאובפרנסה
הגדולהאדםמחשבות.שגליםומעשיהםהישרבדרך
העולםבכללותזללה״האא״זבשםכידועביניהםאשר
החשבתשגליםהסח״והעולםשלרעיםהמעשיםכי
בחינתולפיוכ״אביניהםאשרהצדיקיםהאדםבני

שבדהבמחשבותנופללפעמיםכיג'בפרעומדרעתו
ומכוויןהקודשעבודתבמלאכתוובהירמהירשהוא
חדריםאלבאולאכימה׳נסתריםוהסויהודיםכוונת

שישאובזהקצרתיכיוד״להגשמיותלשוללהפנימיס

ועבודהבתורהולהשכיללהביןהמוחוחריףחכםאדם
ומחמתהמיסאותםשידלהמיואיןהנובעמעיןכמו
והיינוהמעייןמערןכידועחדשיםנובעיםאינםזה

ואיניהאדםמזהיותרוהשגתינבינותיאומרשכ״א
כשאיןלהשפיעמניעהבאזהומחמתולתורתולוצריך
שהואמיהייטאדםהפסוקרמזוזהבזהודימקבל
אדםבשםהמכונהעליונהמדריגהקדושהנשמהבעל
שתרגוםנגעשלובלבושיןהיינובשרויהיה.בעורכי

כדאיתאהשפעמניעתלשוןסגירומכתשאונקלוס
למדריגהלבואיכולואישממדריגתונופלבזוה״קוהוא

הגבההלשוןשאתדבריסמשלשהאחדע״יעניונה
שהותספחתאוכנ״לעליהצורךהואשהירידההיינו
הב־מניעההיינונאספחניכמוואסיפהחיבורלשון

מונעיםשהםוסביבועמיהמחובריםאנשיםמחמת
בשחקי׳בהירלשוןבהרתאוח׳ולמדריגהמלבואאותו
בכולםהקדושההתורהעצתוזהוהג׳מניעהכנ״ל
ביוהחסדהתשובהמדתהיינוהכהןאהרןאלוהובא
חלאהכללהסירובדוהכלמתקןוה׳ה׳מןהואהכל

כלעלהידועיםהצינורתדרךהשפעולהורידוצחנה
והבן:אמןהשלמות

הפסוקלבארונקדיםוכו׳:הואממארתצרעת
החוסיםלכבהואמגןצרופהה׳חמרת

שהיהעלואיתאחסרמארתכתיבבתורהכיבו.

היהלאאסאבלחסרמארתכתיבלכךכנודעקיטרוג

ע׳יזלהתפללארסכלצריךוע״כחסרהיהלאק־ערוג
שוםבהיהיהולאהחמהכאורהלבנהאורשיהיה
ביקיערוגשוסיהיהשלאוהיינוכללוחסרוןמיש׳
אחדהי־יהיהההואביוםויקויםהקליפותכלימעלו

אותיותהוי"ההשםשיהיההואהכוונהוידועוכר:
שוסיהיהשלאהיינויהיה

פירורי
לה׳ו׳ביןלעולם

כתו

פרשה
מכבסיםהבגדכתתיבשלתאבתקוהעבילהרוחניות
בתהרוחניותעומאהאבלהליכלוךלהעב־רבמיס
החסדבתימישבאכיוןז"להרמב״ןותירץאתדכי
בבתי׳שהואמיוכןאתדכימידודעתבחכמהששורשו
וכןפומאהמכללטהריכולשלוודעתבחכמהישראל
שורהשהקב״המקוסכלכיהגמורהמעהרהואה'

כמאמרםבה״כשמפהרכמומעוהרההואשסהמקוס
הפסו׳כלרמזואפ״לוכו׳לנחלי׳אהלי׳עניןמהז-״ל
ושבעצמוכשמפהרוהנההבע״תעלה'׳׳ישראלמקו

בתחלהלמדריגהממדריגההולךאזישלימהבתשובה
במוכיקומתושנזקוףקומהאותיותהיינומקוה
ניתוהףבתשובהוכששבקומתונכפפהכשחעאאדה״ר

שנעש׳היינוישראלואח׳׳כשלימהקומהונעשהקומתו
הא׳ידועכידסבבתי׳היהעתהשעדאדםברד׳

אינווהא׳חעאותיותרקחפאבמבפתאיטנרגש

בשעתממטנעלסעולםשלשאלופומחתתנרגשת
שללאלושעצמווהתחברבתשובהכששבאבלהחטא

היינוה׳זוכהואח״האדםונעשהלדםא׳נחברעולס
שםבמילויאדסמספרהב׳הוי׳יהלשסמרכבהשיהיה
ממקורופהרהובמסורהבפסוקהרמזי״לוזהמ״ה
חייסמיסמקורשהואבמקוהטהרהשישהייטדמיה
ישראלבחי'שהואמיהיינוישראלממקורטהרהויש

עוש'וגסטומאהכללטהרחייסמיסמקורבחי׳הוא
נעשהשהי׳בתחל׳דסמהי"הדםהיינודמיהממקור
לדםא׳ובצירוףש״עאלופוהיינומ״הבצירוףאדם

והמש״י:וכו׳אדםנעשה
אזספחתאושאתבשרובעוריהיהכיאדם

בזהי״להכהןאהקאלוהובאוכו׳בהרת
שאינםלאד׳מניעותכמהישכיהשכלמוסררמזע*ד

שהואאדסבחי׳להיותלמדריגהלבואתניחיסאותו
טפלתתדריגתוכדיהואלפעמיםא׳עליונהמדריגה
בשבילאובשבילואוגבוהיותרעליונהלמדריגהלטא

הכה״גבספריומובאזללה״האא״זבשםכידועאחרים
אינוקטנותבמדריגתוכשהואז״להמנוחיוסףמוהר׳׳י
ומבק׳מאתוהולךומצטע׳בנפשוזהמהועלזהמהיודע

עזבתנילמהאליואומ׳אליבמעשיוומפשפשית״שע״ז
נפעמיםב׳לתדריג׳העליונ׳ובאהש״ילושעוזרעד
ע״ילמדריגהלבואיטלואיטממעלתוטפלאדם

שאינםאואותומונעיםהסכיסביבואשרהאנשים

אובגשמיותהןברוחניותהןלעטדהלועוזרים



תזריע

ויעזאמרתמארתמןנעשהשיהיהרומזגסאמירה
וכלושלוםרדסוממשיךשמגיןבוהחושיםלכלהוא
ממארתצרעתשמרמזוזהו:העולמותכלעלטוב

תאירואינושסגורהיינושגירוצרעתשלותרגומו

וזהבזוה״קכדאיתאכללדפתחמאןוליתבתוכו
שאינוו׳תשרשהואמארתמןהיינוממארתמנשך
כשישאבלחלילההשפעהעדרגורסוזהלתוכומאיר

למד״הרהקשהמד״הדלהפךשיודעי׳בדורצדיקים
דבורכלפהבתי׳היאשהשכינהאמרותצירוףנעשה

לשוןאמרותשנעשהאלאעודולאהעולמותכלשל
והיינוקשהשהואמדיבורהיפוךרכהשהיאאמירה

ה׳והיההקליפותכלונתבטליןהדיניםכלשנמתקין
ג״באמןסלה;אחדושמואחד

מצורע
להעלותןיכולשאינואנשיםוישותפלתובתורתואותן
שיחתאפילויבוללאועלהוע׳׳דשלובשיחהכ״א
דבריםשהםשנראהאףצורךבויששלוחולין

שלודיבוריםע׳׳יאותומעלההצדיקובאמתכשלים
י

אדםכלולאוזללה"המאא״זשמעתיוכןעמושתדבר
ראוההמשנהעלזללה״האא׳'זשאמרכמולזהזוכה

הפסוקשמרמזי״לוזה:בזהודיאתדעסימדברת
והיינודבריםלשוןפישפונךצפריםשתילמטהרולקח
הואשבהםכנ״לדבוריםמיניב׳פי׳צפריםשתי

שתורותבחינתוזח־ותלפיכ״אישראללנשמותמטהר
בחיותהללדבוריםמיניהב'שיהיורקוהייט

אתיעץהפניותמכלוטהורותב״הלהשסודביקות
,שיההתל׳דודאצלשכתובע״דואזובתולעתושני
עצמומקשההיהלמלחמתמצאכשהיהעצניעדני
בתורהעוסקוכשהיהנקמתולנקוםעצניוזהו?עץ
היהנמצאחז״לדרשוכןכתולעתעצמומעדןהיה

חהושפלותוברד׳וגדלותגמרהבחי'בחינותב'לו
העולםלבנישנראהאלובחינותשניצדיקביל

הואארזארזעץוזהווגדלותגמרהביתי׳שמתנהג
היינואזובהואובאמתגמרהמד׳שהואיצחקתספר
עצמומעקדודכבתי'הייטתולעתושנישפל

דימרבחי׳הייטהאחתהצפוראתושחש:כתולעת

לשםהייטחרשכליעלותפלתובתורתושהואא'
עלותפלתובתורתויעסוקחרשכלישנקראהשכינה

מיס

כיבוא״ומלאמאורות•היהואזלה׳י׳ביןכמו
נהפךבחשסהמשכהבהי׳והואעץעלרמזהואואיו

אוררנשפענמשךכישובוכלוברכהוחייםשפע
חסרוןישממילאבהאורחסרוןישאסאבלבהשמאיר

איןכיס־הראבשםנקראתדהשכינהוידועבהשפע

כביכולוכןהשמשחןשמקבלתמה?"אאורלה

שמקבלתההאלאדלאנהראאספקלריאהיאהשכינה

ושמתיהקב״היחודוכשיהיהב״ההש״יתמןאור
נשפעותיהיואזכללוהפסקוחסרוןהעדרשוסבלי

צרופהה׳אמרתוזהו■־וברכהשובהשלההשפעותכל
עםומתייחדמטרףהואב״ההוי״הכשהשםהיינו
הדני׳כלבשיליןקב׳הושכינתיהאזיחודשהואאדני

שםרכהשהיאאמרתבחי'ונעשההל,ליפותו.כל

פחמה

אלוהובאשהרהוביוםהמצורעתורתתהיהזאת
מטרעתורתלשוןבזהלהעיריש:הכהן
ולקח:המצורעמשפטלומרראויהיהכי

תולעתושניארזועץטהורותחיותצפריםשתילמטהר
מיסעלחרשכליעלהאחתהצפוראתושחשואזוב
השדה:פניעלושלחהחיההצפורואתידים

לפע׳יד

עצהנותנתהקדושהשהתורהאיךרמזבכאןיש
לה׳ולקרבםישראלשלנשמותלהעלותאיךלהצדיק
עלהגסאעלךואנכימצרימהעמךארדאנכיוע״ד
מצריםלבתי׳ח׳יוויורדממדריגתונופלכשאדםכי

המעשיםוכלתורתוקעתויורדיםשלוהפלד׳כלאז

המדריגותכלעמועוליןאזיעליהלוכשישוכןשלו

העולמותוכלשלוטוביםמעשיםעהתורתוהןשלו
,זאתוזהועתועליהג״כלהםישבהןדסקשהוא

תמדריגתוח״ושנפלמיהיינוהמצורעתורתתהיה

הבידטתכלוכןמצורעבבתי׳ג׳י־כהיאתורתו..וגס
והובאאזעצמותטהרכשהואשהרתוביום:שלו*

דאהכהןאלתורתווהובאממילאהיינוהכהןאל
ממילאשלוהמדריגותלכלוכןעליהלהוישקב״ה

אלשיתדבקעהלתואופןמפרשואת"?עמהנמשכים
צפריםשתילמטהרולק׳הצדיקישהרטובתההצדיק
כלכיזללה״המאא׳יזשמעתיכןכימהורות:היות
הדורוצדיקיראשיע*יאכלהיותא״אהאד׳שלעליות

יכולהצדקהכלשלודיבוריםהןהאדםשלהמדותהן
תעלהשהצדיקאנשיםישבזהבתי׳שניוישלהעלות



סדמצורע
בעיריאפי׳בזוה״קכדאיתאמדריגתולפיואחז־ה׳כ״א
לפרנס׳מצפיןאדסוברלמזורה'לחסדתצפיןחקלא יתירדקיקאדלהוןמץנית״חהיינומדריגתולפיכ׳ייא
לעפרוןאברהםוישקולבתורהרמזחהוע״שופו׳

והיהחסדאישהיהאברהםכיכסףשקלמאותארבע
עולמו'תאיתארבעשהםעולםבאילכלחסדמשפיע
עוברכסףבקלמאותארבעשמרמזוזהודכסופין
ומסבבשמחזרלמיהייטוסוחרהצנהלשוןלכוחי־
צדיקיבקלהואוכןה׳חסדאחריתגעגעזהאחר
המתחסדחסידאיזהוע״דחסדאנשישנקראיםהדור
הואשדבוקוומילה׳ישראלנשמותומקרבקונועם הןכנ״להמדריגותבכלנתעלהאדהצדיקסביב

ומ׳ישתורתו
להסישלכולםשלוהפרנסההןשלו

כנגדוישאדצדיקלשוםח״ודבוקאינוובאםעליה
אישמאותוארבעע״דקליפותמינית<זהלעומתזה

בקליפו׳מלובשיםהטוביםומעשיותורתואףואזעמו
שמדמהשוטהישכיהצצהע׳׳דשאמרתיוכמור״ל
צרידלהיו'ואיטצדקבעצמושהואוסוברלצדיקעצתו
אךגמורשוטההואטיודעואיטצדיקלבוסדבוק

בקליפז׳מלובשיםהסשלוומ׳יטתורתווכלבושמשטץ
אחדשמרמיןכמווהואכנ״לאישמאותארבעבתי'
הואאססימנווזהובשקשאינוסוברוהואהשקאל

אללבואאיןטבשקאיטבוודאיאזהמלךבשער
הצדיקיסהסהמלךשערוהנהשקבלבושהמלךשער
עולב*שלמלכולמלךידםעלליכנסשערשהס
בפסוקשמרומזי״לוזהאישמאותד׳בחי'הייטושק
מצדעהמצרעוליקותיךתורתהויהלשוןתהיהזאת

המצורעתורתוזהואישת׳בחי׳הייטת׳מספר
והואהקליפותאותםבתוךמלובשתתורתושאףהייט
שילקדןכשירצההייטליקוחיןלשוןתהיהזאתשאמר
שרוצהטהרתוביוסוזהוהקליפותאותןמןויטהר
הנ״לדכסופיןעלמיןבחי׳אלוליכנםמזהעצמולטהר

ידןשעלכנ״לחסדאיששהואהכהןאלוהובאאזי
למיג׳מהוןאלהכהןויצאכנ״ל:הדבריםבכליתעלה
אותולהעלותכדילמדריגתוחוץלצאתכצריךהייט
יטלשאינוהיינוהצרועמןהצרעתעענרפאוהנה

לאאםנגעוטומאתחלאתולרפאותאותולהעלות
שירצההציועמןהתעוררתשיהאהיינוהצרועמן

דביקותלשוןהיינוהכהןוצוהוליטהר;להתרפאות
צסויסשתיולקחאותולהעלותכדיעמועצמושידבק

חיות

ד.0ר8
נובעי'מיסחייסמיסשנקראתהתורההייטחייסמיס
בשורשםאחוזיםשהםאותסמעלההתורהועיי

ושלחהשני:הדבורהייטהחיההצפורואתבתורה
הנקראיםריקיםאנשיםלעלותהייטהשדהפניעל
בסיפוריכ״אבתורתולהעלותםיכולשאינושדהאיש
אמדהבנועםהקדושהשהתורהוזהוכנ״ל:דבריו
נשמותולקרבלהעלותאיךדראלחטמיעצהיהיבת

;והבןיתברךלהשסישראל
עלהקב״השחםבתיקוניםדא-תאעידירמוז
נגעיםמיניד'תחתעניותלהםונתןישראל

יונהאתלבלועגדולדגה׳וימןדאיתאוע״דשבתורה
הלשוןבשינויעודנעירזהלהביןוהנהדאעניותא

הדגממעיטפירשווחז״להדגהממעיכתובשאת״כ
למעיהדגאותווהקיאבריווחשהיהמתפללהיהנא

אח״כמ״שקשהאךגדולבדוחקשסוהיההדגה
לומרראויוהיהוט׳יונהאתויקיאלדגה׳ויאמר
לפע״דבזהוהנטןהדגהבמעיהיהשכברטוןדגה
כלנמשךומזהבדעתאלאעניאיןע״דרתזבזהשיש

הדעתעניותלוניתןמתחלהכיבגשמיותהעניות
לומתניןבמעשיומפשפשואיטבנפשומרגישוכשאין
בעצמוומיישבבתשובהכשחוזרואח״כגמורעניות
שיתןלהש״ימבקשאזיהדעתמןנמשךעניותשכל
וזהוממשעניותג׳׳כממטבטלאזיהדעתחנינתלו

הדעתעניותר״לעניותאהייטדגה׳וימןהרמז
את״כשמתפלללעצמוגורסאוילזהחוששוכשאינו
גדולבדוחקהואשאזגמורעניותהיינוהדגהממעי

כלהמטבטלאזיהדעתעניותעלמתפללוכשהוא דגבחי׳שהואהדעתחנינתלונותןהש״יטהעניות
שהואהדגהתןגסיצאוממילאהתפללהיהשעליו
ההטרעתורתתהיהזאתהרמזוזהור״לגמורעניות
הייטמצורעחילוףשהואוהדעתהתורהמןעניותדא

אזילטהרכשרוצההיינוטהרתוביוםנגעים:בחי׳
הכהןולקחה׳העובדהצדיקהיינוהכהןאלוהובא
צפרלשוןצפריםשתילוקחהצדיקהייטלמטהר
הבחי׳משניהכלולדעתבחי'והייטהמוחיןובהירות
משניה׳כלולשהואהיינוצפריםשתינקראולכךחו״ב
וטהורות.חיותשיהיההצדיקע״יהדעתלבחי׳ויחזור

;והמש״יכללואזובתולעתושניאחועץ
11$־

דכסיפיןעלמיןת׳דאיתידועדהנהירמוז*
לחסדומגעגעיםומצפיםוחומדיםשטספיס*



־*-־
מצורע:.

בתודהוכשעוסקבתורהשפגםתחמתהואר״ל
התורהזאתשאמרוהוא:עונותיומכפרתהתורה
התורהזאתהיינווכו׳ולחטאתולמנחהלעולת
שכולםמתוכןמכפרתוחניאתשעולתמהמכפרת
זאתג״בשאמרוזהו:מכפרתג״כהמורהמכפרים

בשרולכלשמרפאתוכרצרעתלנגעמועילהתורה
כלנתרפאו-וממילאעונותיוכלעלשמכפרתע״י

והבן:ד׳לוהחלאיסהנגעים

הואוכו׳משומאתסישראלבניאתוהזרים
אורהיהישראלבניולכלדרךעל

ליעקבאתתתתןעלשאמרתיע״דוהואבתושבתס:
סתומהלמ״סהת׳אתשהעלהתסאישהיהיעקבכי
אתתמזהונעשהעולםשלאלופואליונגלהלכן

מושבםשה•׳ישראללכןא׳הואאורכלכיוידוע
שהואש״עאלופולהםנתגלהיעקבכמותםבבתי׳
במושבותסאורהיהבניימאלולכלוזהואורוהואא׳

כדאיתאר!דאאורטוידוע:והבןתםבמושבהיינו
מופלאלשוןואל״ףאל"ףהואאורכיוהיינובתיקונים
וזהומתךומתכסיאמופלארזדהייטשהואומכוסה
והבן:וד״לוישראליעקבבתי׳שהםישראלבניולכל
מ¬פי'תםוהזרהיינווהזרתםהפסוקפי׳י״ל-וזה

הא׳אתשתכניסוכנ״לאל״ףשהוארזאותיותהוא
כלממתיקואתתאמתאותיותמזהויעשהבתם

תשהאלה'ויאתרהר,שורתבכוונתכידועהדינים
ביזנתוממתיקהאתתמספרהואבמילואותשהט

מןהנמשךהחייםבחי׳שהואהאמתונעשהמות
שתכניסוהיינותםוהזרוזהווהבןעישש״עאלופו*

כג־״למותהממתיקבחי׳אמתמזהויעשהבתםהא׳
מתדןהחייםבתי׳הואכיוהבןימותוולאאזי

והמש״י:תפוחין
הסהמוחיןבחי׳כינתבארכברכיירמוזעוד

והיהואזהגוףאיבריכלעלהמתפששיס
זוכההאבריםהתקדשותבחי'וע״יקדושמתניך

זוכההמחשבההתקדשותבחי׳וע״יהמחשבהלקדושת
בשיםשרימזוי״לוזהתליאבהאוהאאיבריושנתקדש

מקדשאדםקדושיםוהייתםוהתקדשתםפסוקעל
אותומקדשיןמלמשהארבהאותומקדשיןעצמו.תעש
מקדשיןהאבריםבחי׳היינותלמשהגמלמעלה

כתי'כיוהרבהתעשוכןהמחשבהבתי׳מלמעלה
האברים

פר^ה
כנ״להיישואזובתולעתושניארץועןשהורותידות

דעתבחי׳והואהמוחץובהירותצפרלשוןצפרים
יקחהצדיקה־ינוהכקולקחוזהוכנ״למשניהםהכלול

ולהחזירוהקליפהמןשלווהתורהדעתהבחי׳לו

הנ״לע״דהיינותולעתושניארזועןקדושהלמקום
ללחו'מלחמהבתי'א'דהמע״השל"בחינותב׳שהם

ואזובשפלותבבתי׳בתורהלעסוקוא'ת׳מלחמת
הואהכלכיתורתאלאשובואיןשובע״הגית'אזוב

והמשיי:התורהע״י
במ״אמבוארכיהמצורעשהרתעניןלבארישעוד

נגעוכלריבכליהיהפיהםועלפסוקעל
מכלהוי״הנעשהה'העובריהכהניסע״יהיינווכו'
חו״בוהואלרבימריבמהפכיםוהסנגעוכלריב
בשםכמבוארמביעועם

לעונגזללה״הומנגעאא׳יז
וע״יוכו׳לדםדםביןוכו׳דברממךיפלאכיוזהו
בשורשםהדיניםנמתקיןב״ההוי״האתשיכיןשמת

וזהולאדםומדםלרביומריבלעונגמנגעומהפכים
אהבךטלברכההקללהאתלךאלקיךה'ויהפוך
דיןממשקללההואה׳לשונאיבאמתכידייקאלךוכו׳
אלבישאוטושמיניבפ׳שבארתיוזהווריבונגעודם

שונאיעלנזרקהבושתהייטנזרויציץועליובושת

בברכהחפןולאוכו׳קללהויאהבוזהוללובשםהשם
אלקיסג'מספרמתשהואכיוהבןלנזרנהפךולט
ילבשווהסועשרהלנזרנהפך"החרן"לנולכןע״ה

מינישנישישוידועה׳אף"ותרן*וכלימהבושה
לפרנסהא׳ודיבורותפלהתורהא׳דיבורלבורים
טזללה״האא״זשאתרממשוזהוהעולםאתולקרב
והואוהבןכולוהעולםאתלהדסיקשנותגדלותזהו

דבורי׳הםצפריםבשניהמצורעבשמתהתורהשרימז
חץכמוושחשוזהומשוךלשוןא׳וחייםמהורים

הגדלותהדבורוהואכליאלחייםמיסעל:חוש8
מחוברוהואהשדהע״פהמשולחהדבורהואוהשני

השנייחדלקשרםצריךטהשחושההצפורבדםותוסבל

הנגעיםאתלשהרבכדיוט׳גדלותסודדמדם
לשונאיולנגעולריב:ה'לאוהבולעונגלהפכם

•והבןהשםעובדי

וט׳ולספחתולשאתוכו׳צרעתלנגעהתורהזאת
חשחז״לתאמרע״דרמזבדרךבזה.י״ל

זהמרפאבשרוולכלוכמ״שבתורהיעסוקבראשו

האדםעלשבאונגעיםהחלאיסכלכיהואשעם



מצורעפרשה
עלהמקיףכתרכמואכריכסועלעליכםתמיד
מסתלקאזימקודשיםאינםהאבריםח״וואסהראש
הנשתהאורמתפש׳ואינוהתחשבהקדושתבתי׳

המחשבההתפשטותועיקרח״והאבריםעלוהמחשבה
האבדסכלעלמלדשהואהלבעלהואהקדושה

והמש״י:האבריםאלומשם

המחשבהבחי׳מדיחשבלתע׳האברים'
מניןהיאכיי

בגיאתוהזרתסוזהוכללתקוםתופסשאינורוחניות
וכןזרותלשוןשהואבזוה״קואיתאמטומאתםישראל
ומופרשיםזריםכשאנוופי׳ונזרזרלשוןג״כהוא

ונזרזרבחי׳נעשהאזיהנגליםהאבריםמטומאת
חופפתהיאאשרכנ״להמחשבהקדושתבבחי׳עליכם

מותאחריפרשה
והנהלתורהונתקרבותשובהועשוהרעיםממעשיהם

אהרןערךנגדערכםמכיריםשהיובאותםנכוןזה
הכה״גשאהרןבעיניהםגדוללחשיבותזהוהיההכהן
שאינורוחוגששוטהבאיזהלעשותתהאבלעמסידבר
מהלמעלהכללבעיניונחשבולאשפלותוערךמכיר

הואשראויבלעתוסבורכיבשבילועצמויטריחשאהרן
לתורהלזהלקרבאפשרואיךעמוידברשאהרן

ודרכומדתולשנותצריךהיהלזההנהולעבודה
חסרונולוולהראותולהשפילולנצחואדםאותוולרדוף
לביןבינושלוםלעשותיוכלשאח״כבכדיהשפלוערכו
שרמזווזהולתורהולקרבושבשתיםלאביוובינוחבירו

להיותצריךהיהלפעמיםהיינושלוםורוד׳שלוםאוהב
הכהןאהרןוהנהכנ״להשלוםלתווךכדירודףבחי׳
ממדתשאינואףהזהכדברלעשותרשאיהיההוא

שכלהכהןאהרןאךמישראלאישלרדו׳החסידות
דעתובשבילדברשוסעושההיהולאלש״שהיומעשיו
לצורךלעמודיכולהיההואהשייילרצוןרקורצונו
והבןשלוםדרכימפניעולםתדרכיבדברלשנותשעה
"כגשמרמזי״לוזההנ״ללמשלממשכדומהשהואזה

איךהישרהדרךלנולהורותבושהתחלנוהפסוק

מלשוןהכהןוכפרשאמרוהואאדםבניעםבולהתנהג
כנמרכתןבשההמיוחסשהצדיקוהיינופניואכפרה
אלxיכתמיצואתולהדיחלקנחיראהפעמיםכמה

ימשחאשרכהןואיזהטומאתםחלאתמזוהמתולטהרם

לנגידלהיותאותוויצולגדולהמשחושהש״יהיינואותו

ימלאואשרולהחיותלהמיתבידושישעמוישראלעל

ורצונווחפצורשותוכלשימל׳כלומררשותוהיינוידואת
רצוןשוסלויהיהולאשבשתיםאביותחתלכהןרק
היינוהקודשבגדיהבדבגדיולבשכזהצדיקואישאחר

כמדתושלאבגידותא״עבבחי׳ללבושלפעמיםשרשאי
רקלש״שהסמעשיושכלכיוןהקודשבגדיומ״מהס

ויש

ידואתימלאואשראותוימשחאשרהכהןכ£ר1
בגדיהבדבגדיולבשאביותחתלכק

לומרדיהיהכימקשהכולוהזההמקראהיההקודש
הלשוןבאריכותלאמרצמא*ומה־הקודשבגדיולבש
התורהמפרשיוהנה:וכו'ימלאואשרימשחאשר
לפיכ״אופירשוהפסוקבדקדוקיוהרגישובזהביארו
אישאישבתו״הקלחדשאלקיסלונתןאשרדרכו
נפלאי'סודותישבוודאיוגסמשאוועלעבודתועל
עללרמוזואותאותכלנכתבובוודאיואותאותבכל

ה׳שחנניתהדרכינולפינאמראנווגסההםסודות
אהרןשלמדתוחז״למאמרובהקדםוברו"חברחמיו
ומקרבןהבריותאתאוהבשלוסורודףשלוסאוהב
ביאורצריךשלוםרודףאומרםבזהלהעירוישלתורה

ויבוארפהיתכןלאוזהנצתוןמשמעורדיפהעניןכי
אומןלרופאמשלז״למאא״זששמעתיהקדמהע״פ
אדסבנישלמזגיסהטבעיסבעניינימופלאוהכס
דעתועללעמודיכולהואולשומעוקשהלחוליכשבא
מאודוכמע׳ומריםחדיםשהסאףסממניםלווליתן

היטיבתביןשהואמחתתאךמהםלתותמסוכנים
אחררופאאבלההםסממניםצריךהחולישלזההדבר
הואכמוובקיחכםשאינוכךלעשותרשאיאיןאלתו
מאמרםנביןועפי׳זנפשולאבדלטעותיכולבקלכי

ביןריבכשהיהכךהיהאהרןמדתידועהנהז״לכי
שחבירולוואומרכ״אאצלוהולךתשתדלהיהאנשים

שהואעדעתולהתפייסורוצהעמוריבועלמתחרט
ג״כהיהלתורהמקרבןועניןביניהםהשלוםמתווך
מתחרטיןהיוממילאומדוןריבאנשיכימזהנמשך

שאהרןבחושבםתיכףמעשיהםעלתמידמעצמם
ולדברכ״אאצלולילךעצמולהטריחיצטרךהכה״ג
כדרכוהשלוםלתווךבכדיריבםעסקיפ״אעלעם

וחזרוממעשיהםמתביישיםהיוזהובשבילוכתדתו מ
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אודיפרעה
תורההעולםלפניואומרלשמהתורההלומדהואכי

ג*כשמרומז-וזהו:עונותיהםכללהםמוחליןלשמת
פי׳:גשנהאחתחטאתםמכלישראלבניעלוכפר

הייטבשנהש״עאלופואחדשהואאחתכשמכניס
כל1לומוחליןיוה׳׳כבתי׳אצלוהואאזבלימודו

להאריך:בזהישכיוהבןעונותיו

וקב״האורייתאידועכיבשנהאחתירמוזעוד
הקב״ההואהאדםכיחדכולהווישראל

ואורייתאאדםמספרמ״הבמילויב״ההוי״השםבחי׳
ומשםל״תמצותושס״העשהמצותברמ״חהיא

גידיםושס״האבריםרמ״חבבחי'דלתתאהאדםנמשך
אדולעשותלשמורלשמהבתורהעוסקוכשאדם
היינוונתהוושנמשכומהיכןלשורשםאיבריוכלמקרב

פרטילמצותמרכבהפלואברבלונעשההתורהאל
ביחודאחדוהתורההואונעשהאברלאותוהמתייחס
בסבאכדאיתאואשהאישיחודכמוגמורואחדות
ונעשהע״ששושיפאבתרעמי׳מלילתלבתרמשפטים

אסאלוהאחזהומבשריחדאביחודאהתורהעם
אלפיםאלפיבאלףק״ואחדלבשרוהיוהגשמיבזיווג
עםהואמחשגמוראחדותשנעשהברחניותק״ו

לגמרישנעשההיינובשנהאחתשמרמזחהוהתורה
לזהלנויעזורוה׳שלומדהתורהעםהיינובשנהאחד

נטאהנ׳יילדרכינווע״פלכמת:העובדיםמ;להיות
ישראלנטריןאלמלאבזוה״קומ״שדפסחבעניינאלבאר
ע״שכללבדינאעייליהוולאדאמהמאסטריןתרין
סחפהמרמזהואפסחז״להאר״יבכתביאיתאכי

וכו׳פהמלכותכדאיתאמלכותנקראפהוהנהע״כ
והואוכו'דמלטתאדינאע״דדיןבחי׳הואומלכות

בתי׳הואויוה״כדדינאיומאשהואבשנהר״הברד׳
להישמלכותטעילאהאתאע״יהדיניםהמתקת
בשורשןהדיניםבלנחתקוושםהבינהעולםעדעליה
תבואע״דאמאמצדוהסליחהוהחירותהחייםושם
בבתי׳וזהווקינוחכיפורלשוןשהואותקנחוט'אתה
שנעשההדיניםהמתקתעלומרמזפסחחגשהואשנה

פהשתעלץהייטסחפהשמרמזוזהוחיו״כרשימן
הבינהלעולםהייטחייםמספרהואסחמלכותשהוא
שלותדע״יבנפשג*כהואשכןנתבארוכברכנ׳יל
מכניסשהואכנ״ליוה״כבת"אצלונעשהלשמהתורה
שבעיסתורהמלטתבוז׳שהואבלימודובינהאלוף

ותק

בגידתבירד׳ב״אפסלהתנהגלפעמיםצורן■בזהויש
ולהכניעםולרודפםולהשפילםלהכניעםכדיבוגדים

והמש״יוד״לכנ״להקדושהידתחת
יד

ישבשנהאחתחטאתםמכלישראלבניעלוכפר

ע״דוהואלפענ״דעמוקיםדבריםבזה
אתתמונההיהוכךביוה״כהעבודהשסידרהפייטן
שהיהטעסבגמראועייןושבעאחתוט׳ואחתאחת
לפע״דבזהוישאחדכלעסאחתתיבתלהזכירצריך
בינהכיאחתנקראתהבינהידועכיהסודע״דכעס
בגוףרקגמוראחדותהואושםהמחשבהעולםהיא

בחי׳שהםושמאלאלדרועא'יתינאהעופיסמתפרדים
בתדיראהזווגשםכיאחתנקראהמחשבהולכךחו׳יג

כח״במוחיןתלתבושככללבעבודההאמוראחתוזהו
שהיאושבעאחתוכו׳אחתהנקראהמחשבהכודבהם

תיבתבכ״אוהזכירהע״םבלשםכלולנמצאהמלטת

הדיניםולהמתיקהבינהשהואבאחתכולםלכלולאחת
י״לוזה:והבןוברתאאמאיוה״כבתי׳וזהובשורשן
בשנהאחתחטאתםמכלישראלבגיעלוכפרהרמז
להמשיךוהיינומלבותהיאושנההבינהעולםהיא

כנ״לשםויתאחדשיוכלולהנ״לבבחי׳הבינהעולם
עונותיהםויתכפרהדיניםכלימתקווממילאבעבודה

מהיכןלדרכינוהתורהרימזהבכאןכיוהבןישראלשל
והבן:כנ״לבשנהאחתביוה״כישראללבניבאהכפרה

גסונבארבשנהבארנווזהו"עשן"בחי׳ישותה
התורהכיהידועע״דעתבכלבנפש

ודורשיושבשהחכםבשעהז״לוכמאמרםעוןמכפרת
איזהוובוודאיישראלשלעונותיהםמכפרהקב״ה
סבח׳'ולשמהשלאטלשמהתורהמכפרתהורה
כידועה׳לשםהיינולשמהועניןדלאאתברילי׳

עילאהה׳תתאהוה׳עילאהה׳ישוהנהבכתבים
אמאבחי׳היאתתאהוה'עילאהאתאבחי'היא

מינמצאכידועכפוריםשני"כיוהסודוזהוהתאה
בתי'אצלונעשהאדהנ״לבטונהלשתהתורהשלומד

זצלה״האא״זדבריע״פזהלהביןישגסיוה״כממש
לשונהפעמיםמאהפרקושונהדומהאיט,שאמר 'יפרקו

האחדבניתודושמכניסהייטואחדפעמיםמאת
בינהאלוףוהואלשמהתורהוהואש״עאלוששהוא

ממ$יוה״כבחי׳שנעשהעונותיוכללולקמוהלין
ודורשיושבכשהחכםולכךהבינהעולםסדשהוא



בהסללכתתשמרוסקותיואתתעשומשפטיאת
ותפלהבתורהמגמותינובכלידועכיה׳אני

בבעלהולייחדאשכינתאלאקמאבדיומ״נוומצות
ממדריגההולדהואשתמידהולךנקראוההדס

בכלוהולךשמוסיףאוח״ווהולךשפוחתאולמדריגה
משפטיאתשאמרוהואלמעלהלמעלהיוס
למדריגהממדריגהבנסללכתתשמרוחקותיואת
אניויתייחדשיצטרףהיינוה׳אניהכוונהיהיהוהכל
אדניהויהצירוףהיינוה׳עסכביכולהשכינהשהוא

ושכינתיהוהבן:קוב״היחודשזהו
יעשהאשרמשפטיואתחקותיאתושמרתם

י״לה׳אניבכסוהיהאדסאותס
רמזנדרךבזה

לאביהםמפרנסיןישראלדאיתאע׳יד
חיותהיינוופרנסהלאלקיס:עוזתנודע׳שבשמים

וחיותכחיעוזנותניןבזהיתברךמצותיוד׳לבעשיות
חקותיאתושמרתסשמרמזוזהוכביכולב׳הלהשס
לה׳וחיותועוזכתשיתווהיינוה'אניבהסוחיוכו׳

והבן:
אותיו'מןעשיריתהלקהואאדסידועכיירמוזעוך

יעשהאשרוזהואמתשלנקודהוהואאמת
וזהוכנילהאדסעצמושהואהאדסאמתאותיותאתס
עלמורהשהואאמתנחי׳ולעשותלתקןשיראה

והמשי״ב':סוףתוךראשיתברךאלוהותוהתפשטות
ענייניםשניוחוקותמשפטיםידועכיירמו!עוד

מההייטשתעיותמצותהסמשפטיםכיהס
וגניבהואסאבכיבודכגוןאותםמחייבשהשכל
החכמהע׳'פלהשיגיכולשאינוהיינווחוקותודומיהם
גזירותשהסקואותסלעשותמהמפניהפשוטוהשכל
שלתהואףעבדיואלהמלךחוק

אבשהיההמע׳יה
אמרתיאדומהפרהעניןעלאתרלכלהחנמיס

הםהחוקיםכל!באמתמנינורחוקהוהיאאחכמה
בזיןלהחיותםישראלשלנשמותהיותלשורששייכים

נמשלוהנאהדברהואהאיךיודעיןאנושאיןאף
לזהשייךהואהרפואהזהשאומרמומחההרופא
עכיזזהמהוענזהלמהיודעהחולהשאיןואףהחולי
האדםהרכבתבתי׳כלויודעגדולחכםשהואהרופא
המרהואוכןלמכאובומזורהיודעהואותכונתו
אלקינזהנסשטנומהשכלכביכולהנפשברכואות

שייךומצוהמטהוכללחיותינונפשיטלטובתרקהוא
שורשוהואומביןזסהיודעוהואישראלנשתו׳שללשורש

השדשיס

ר״האצלויוה״כואץבחי׳תמידהואאצלונמצאורבן
כללי־בדינאעי־לילאוזהוהדיןעלמרמזשהואכלל
כןהדיניםלהמתקתשרוח!סחפהעניןממשהואכי

נכתביןצדיקיםהפי׳וזהוועידןעידןבכלאצלוהוא
שאצלסלתייסלאלתרונחתמץ

איטייוס
והבן:כללהדין

בחגהסהדיניםהמתקתשורשכיידועותר,
ולקחתםחהוכידועהחסדיםעייהסוכות

ולפיאלקיכסה'לפניושמחתםוכו׳הדרעץפרילכס
כנ״לובנפשבשנההפסחבחגנרמזהכלכידרכיט
כיר״להאתרוגמןהחסדיםבחי׳בכאןנרמזוהיכן
והואושאורחמץלבערה׳טהפסחחגשקודסידוע
למעלהשפולהגאוהבתי׳שהואהספריםבכלמלא
גאוהרגלתמאניאלריתהואאתרוגידועוכבר
חמץביעורבחי׳שהואאתרוגלאקדומיצריךולכך
סחפהבחי׳שהואהפסחחגבהיכללעיילכדיושאור
רשפיםרדואזרגלגאוהאלהבואניהפסוקפי׳וזהו
כיוןכללבדינאיפיילשלאתדינניאלתנידניהייטאל

בזהוישוהבןהדיניםכלונמחקוהחסדיסבאושכבר
,זהכותיתלישתמחמתנלאתיכיאךולפרשלהאריך

זאמןויאחצטיחזקני

דאתרוגבעניינאכאןפסוקיםשאנווהואיל
בעגיןשאמרתיאחדדברעודנזכיר

תורהמ'יגפיהאתרוגגספריסאיתאכיהאתרוג
התורהעיקרכלידועכיהרמזזהלהביןוהנהע״כ
לבואכולההתורהכלכללשהםלךיהיהולאאנכיהס

וכבריחיהבאמונתווצדיקית״שויחודואלוהותלאמונת
התורהככלע״זשקולהאיהאוהנהמזהלעילנתבאר
והכופרכולההתורהבכלכופרכאלובהוהמודהכונה
הניללטעםהואוהכלכונההתורהבכלכמודהבה
התורהכלכללתלויבואלוהותאמונתשהואאנכיכי

1ע״עובדכאלוהטעםכלבגמראאיתאוהנהסלה

בוודאיהמתגאהבלומכ״שמגאוהפניןרקכואוכעס
מןשמסתלקלאדסעוזרוכשהכסע׳ועובדכאלו

הואוממילאזבע׳טפרהואאול-*ווגבהותהגאיה
שהואאתרוגהרמזוזהולמ׳כולהההורהבכלמודה הגאיהמןשיסתלקוהייטגאוהרגלתמאניאלרית

מודההואשאזהייטתורהגימ׳הואולכךמכל!כל
כנ״לומן:אנכיהואשהעיקרכולההמרהבכל



<*<*־־־־_'• אחרי'"פרשה
יתקןהתורהוחוקותמצותע״ימםתלויג״כיידדה
בחינותיוכשלימותהאדםבתי׳להיותבחינותהה׳כל

כנ׳ילושכינתיהקי״היחודהיינוה׳אנייהיהואו

יוהבן

רז״לודרשובהםוחיהאדםאותםיעשהאשר
ע״דרמזבדרךבזהי״לבהםשימותולא

חייםססלונעשהזכהיכו׳ושמתסבגמראדאיתא

לשתהשלאלומדאסז״להמהרש״אופי׳וכו׳זכהלא
לומדואסח״ולראשומסופותסהאותיותמתהפכין

אותיותבתוךש״עאלופושהואהא'מכניסאזילשתה

הואאמתכיחייסססלוונעשהאתתונעשהתס
בהסוחיהאדםאותםיעשהאשרשמרומזוזהוח־יס
כנ״לח׳יסססלונעשהויהיהלשמהשיעשההיינו
שהואהא׳שיכניסרקכנ״לח״ובהסשימותולא

וחייםאתתויעשהה'אניוזהועולסשלאלופו

והבן:

ההורהכלא״אקייסולכךמלבדועודואיןהשרשים
כלכיאלוהותלאמיתתהגיעכיניתנהשלאעדמלת

שהואאלוהותאמיתתאללבואומבואשערהסהמצות
זעירץאךבמ״אכברתזהכמ״שלךיהיהולאאנכי
ב׳באדסישוקאלוהותאמיתתאללבואשיוכלואינון

יחידה"ונרן"חיה"נרן"בחי׳ה׳לושישאלועניינים
נגדוהואמושגיםהסומחשבהודיבורתעשההייט
"נרן"בחי׳אתמחייםהמצותשאיתסשמעיותמצות
חוקותנגדוהואכללמשגיםאינסיחידהוחיהשלי

וזהושלויחידהחיהבתי׳תחיההואהמצותשבאותם
כלהיינומשפטיואתחוקותיאתושמרתםשמרמז
יעשהאשרמשפטיםבחי׳הןחוקותבחי'הןהתורה
אדסה'הייניהאדם:התשפטיסכמוהחוקותאותם
לבחי'ויבואאדסשלבחי׳ה׳כלמתקןהואשבזהר״ל

חיה"נק"שלובחי׳ה׳כלמתקןכ־האדסשיקרא
חיתר״תשהואחיבחי׳אףהיינובהסוחיוזהויחידה

מחשיםפרשה
יו׳

תרצהואספי'כמונייכולחילגביחישיהיהוחיים
היאשלכסוהחכמהבחכמתכסחכמיםשאתםלומר
בחכתההכלבראת*שאניוכמוידיועוצםכוחיכמ״ש
כיאמרלזהכמוניאתםגסלזולתהוצרכתיולא

הקדושהמקדושתכסלמעלהקדושתיפי׳אניקדוש
עליכםוחופפתמקדושתכסלמעלההואוחכמתישלי

ידוחכמתכםיריםלאיתברךחכמתוובלעדיתמיד
אמידקדושתישיהיהמרכבה•היהקדושתכםרקורגלו

־יביןוהמשכילקדושתכםעלוחופפתלמעלה

יכולאדםכלה*יטכמונייכולבזהירמוזשד
הנשמהכיכביטלב״ההשםכמוקדושלהיות

שזהוככלוהחלקלהיותויכולממעלאלוהחלקהיא
קדושתיה׳אנילומרתלמודזהומנ״להגמורהתכלית

ירקהואלמעלהנתעלהמהשקדושתיהייטלמעלה

טתניסהטוביםבמעשיהםישראלשכביטלמקדושתכס
הפסוקשאמרוהואשלמעלהבפמליאוקדושהכת
שהואאלקיכסמחמתהואה'שאנימההיינוה׳אני

עמוקיםדבריםבזהישכיוהמש״יישראלאלקיאלקיכס
זונסתרים

אלתפנואלחז״לודרשוהאליליםאלתפטאל
זללה״האא״זשאמ׳ע״פזהלהביןישמדעתכם

על

ודרשואלקיכסה׳אניקדושכיתהיוקדושים
קדושתיה'אנית״לכמונייכולחז״לי

יעלההאיךתמוהזהוהנה:מקדושתכסלתעלה
מעטארמוזאךכה׳קדושלהיותאדםשוסדעתעל

חכמהנקראקודשכיוידועגלויכיהשכלבמוסר
ותרגוםוכו'תבואתהראשיתלה׳ישראלקודשוכמ״ש

חכתהנקראראשיתנמצאבחוכמתאבראשיתל0
הואקודשנמצאוכו׳ראשיתלה׳ישראלקודשוכתיב
תחיההחכמהכמ״שחיותהיאוהחכמהחכמהביד'

בחכמהכולםכמ״שבחכמההעול׳בראוקב״הבעליה
כללעשותלקונולהדמותאדםכלצריךוכןעשית:
שעשהכמוחייםמעשיושיהיהוחיותבחכמהמעשיו
חכמתוכילטעותהאדםיטללפעמיםאךהקב״ה
הזהירזהועלהשמיםמןלסיועצריךואץלועמדה

חכמתידהיינוידיועוצםכוחיתאמראלהכתוב
ותשובתו"כח"מהאותיותחכמההיאכחכיליעמדה
אריותרגומוחיללעשותכחלךהנותןהואכיבצדו

באמתכיע״שוכו׳נכסיןלמקטעצהלךיהיבהוא
אליהווכמאמרחכמתווחכמתכוחוכתהואהקב״ה

וכו׳:טלהואשתאהמינייהותסתלקאנתוכדז״ל
תהיוחכמיםפי'תהיוקדושיםהפסוקשמרמזוזהו
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ןו:

מ קדושים

שלאשלע״ליהיהשסשכתובז״לאליהודביתנא
באבריםתבלעהאכילהכיהגוףלנקיותישראליצערכו

היווהסבמדבראלxישאכלוהתןבחי׳היהוזה
:יוהתש׳דעהדורנקרא

בזהי״לתלקטלאכרמךופרטתעולללאוכלמה הדורבעוןנתפסצדיקע״דרמזע״די
ה׳כרסכיכתוכרסנקראיםבכללישראלביתוהנה
דהיינוהכרספרטויש-־כללוזהוישראלביתצבאות

הכיסשבתוךהפרטהסהסישראלשבתוךהצדיקים
לשוןליכלידכחותעוללהפסו׳וכרמךלאשתרמזי״לוזה

ללכל׳שלאבכללישראלשתזהי׳לכלויונקי׳והיינועוללי
לאכרמךופרטהיינוופרטפןח״ובעונותהכרסאת

ח׳ייותגרוספןתלקט
הכרספרעשהםהצדיקיםללקט

י'והמשי׳יבשושניםוללקוטבגניסלרעותע׳י־ד שלשמאכלעץכלונטעתםהארץאלתבואווכי
הרביעיתובשנהיאכללאערליסלכסיהיהשנים

החתישיתובשנהלה׳הילוליםקודשפריוכליהיה

בזהלדיוכו׳תבואתולכסלהוסיףפריואתתאכלו
נשמותכללותשורשהואישראלארןידועכירמזע״ד

עןכלונטעתסהאיןאלתבואוטוהיהוזהוישראל
ליולמהתאכלעץלומרראויהיהולכאורהמאכל
שאלבזוה״קדאיתאע״דהואדהרמזאךכלתיבת
דאא״לטו״רהדעתעץמתושמעוןלר׳אליעזרר׳

וכו׳ולמטהתתניוממראהודאולמעלהמתניוממראה
הנגןכלשיהיההיינומאכלעץכלונטעתםוזהוע״ש
איבי׳היינוכללרעשוסבויהיהשלאמאכלכולו
בחי׳וזהולמיכלחזייןיהוןכולי׳דילי׳וקליפיןועלי׳

שלשוזהוהח־יסעץג״כנקראתוהתורההחייסעץ
אשנהיאמראלבמשנהכדאיתאערליםלבסיהיהשנים
בישיבהויושבזקישאהיהאשנהאורבישיקראניבשביל

אותןהיינושניסשלשוזהוע״שוכו׳בשבילאשנהאו
יבואשלאהיינוערליםלכסיהיההנ״ללימודיםשלש
יהיהשלאהנ״לענייניםלשסשילמודמ!הלכם

פריוכליהיההרביעיתובשנהדורשהואעצמולכבוד

שהואדרשב״יהלולאכמוהילוליםלה׳הילול־סקודש
ושכינתיתקוב״הלייחדהלימודשיהיההיינויחודלשון

שאח״כלמדריגהממדריגהשילךהיינוהחמישיתובשנה
ואח״כה׳תורתנקראתשבתחלההצימודע״ייזכה

היינולכסלהוסיףפדואתתאכלווזהות^רתונקראת
נוהבןתורתכםשתהיה

מפני

פרשה
וסרתספי׳אר־זדיסאלקיסועבדתםוסרתספסוקעל

מחשבתומדביקותהאדםכ&סי־תיכף
ועבדתםבהש׳ייי

חלילהיחשבאחריסאלקיסעובדאזיאחריםאלקיס

שכליקטלפימ״תולפניםלפניצריךשדבריוהגם

ומקיי׳דרכיובכלה׳העובדהאדםביבקיצוראבאר
אכילהכמובדעתהכלשעושהדעהודרכיךבכל

אולקרבןבכדיהעולסעסודבוריוושינהושתיה
להחיותפרנסתובכדיאוהעצבותממנולהסירבכדי

הואואסה'מלעבודימנענושלאבכדינפשואת
וכמוהקודשעבודתנעשההכלאזיבדעתזאתעושה

טהרתעלשנעשוחוליןהנקראיםשהםבברשאמרתי
אפילויבוללאועלהועלחז״לדבריהסוהסהקודש
היאדבריהםכלכילימודצריכיןת״חשלמליןשיחת

בכללמצואשיכוליןלזהחוץישרהוהנהגהתורה
שלאחלי״להמעשיווכשעושהנשגבותחכמותדבריהם
דבריםאףנדמהכבהמותנמשלאזיוהשכלבדעת
וכמויחשבולאולתשטותדבריהסשעושהטובים
זללה״הבערדובמוה׳המנוחהמגידהרבשאמר

גשמיותעשיותאפילוהיינובדעתיעשהערוםכל
כמוקונובדעתהואהכלשעושהערמהואפילו

פרישותדברעושהאפילוהיינויפרושוכסילאביגייל:

וחכמהמצוהדברשהואאע״פיחשבאוולתוקדושה
האויליסוכלע״שוסו׳פסחיהסשאכלושניםכמו

המע״השלמההחכםשקראכמורשעיםנקראים
ואויליסכסיליםבשםהרשעיםכלמשליבספר

להיפוךממשהואהחכםואישוכו׳אדםאיןכי

תעלההואהאיךהדעתבחי'להעירבזהודיכנ״ל
הדבריםושורשיחשבולחכמהלשורשםהדבריםכל

כביכולהשכינהלבושהואהכלכיעמוקענץהוא

לשורשןאותםמעלההואובדעתמסהירדואשרמ״ק

מדעתכםאלפי׳וכו'תפנואלהכתובשאתרוהוא
ח״ואסכיהאלמןעצמכםתפרושולאמדעתהייט

יחשבאזיב״ההמקוםמדביקותאחדרגעתפרושו
ועבדת׳וסרתםעלזללה״האא״זשאמרכתולאלילים
גלותלהביןרמזבזהויש:כג״לאחריםאלקיס
תהיהעולסגאולתוגאולתהדילכביכולהשכינה
לשוןהואולויסהגאולההואהדעתע״יכיללויס

והמש״י:חיבור

והיינוחשובכלאשפירש״יכמוהסהאלילי׳וך0ן*
תאמרהבנתיוגזזהממשבהםשאיןדברים

לד



קדושים

אמרומהסישכגמראדאיתאירמוזע״דעוד
מפניוזהוזקנתינוביישהשלאילדותינואשרי

היינותקוםדילךשיבהקדסבזוה״קכדאיתאש־יה
זקןפגיוהדרתואזיה'בדרךלילךתתחילבילדותך
וזהוכנ״לזקנותינוביישהשלאילדותינואשרישיהיה

אףשלוהימיםכלעסהיינובימיםבאזקןואברהם
זקנותינוביישהשלאילדותינואשריוהיינוהילדותימי

והבןכלל

אמור
פעמיםשבעההיינושבעתיםמזוקקמקוםמכל

בחי׳והואשבעתיםיהיההחמהאורכמושבעה
הדיניםנמתקיסושםהכלשורשהואאשרהחמישים
ישבאותיותכיידועכיהמדרשפי׳וזהווהבןבשורשם

והנקודותהנפשהסהאותיותוהיינונר״ןבתי׳
במ״אבארתיכאשרונשמהרוחבתי׳הסוהמעמיס

נועםדרכידרכיהאשרהקדושההתורהרימזהולזה
וחיהאדםיעשהאשרהדרךהעליוןהמלךפניואור
העובדיםהחכמיםהיינוהכהניסאלאמורוט׳בהם
להיותיניחושלאהיינובעמיויממאלאלנפשה׳את

עםהמוןכפינפשבחי'שהםהאותיותמצמרפיס
מסורי׳בידםרקשוביםלאבצירופיםאותםהמקבלים
ולהפךהעליוניםבשרשיהסולייחדםלצרפםהדברים
ועלע״פשכתבתיכתולענגומגג׳למוב׳תרעהאותם
בפסוקמרומזהואזהכלעעוכלריבכליהיהפיהם
הדבריםאתופי׳המדרשובאבפסוקתוסתרהואאך
פרשתיכאשרמהורותאמרותהאמרותפסוקמ׳'פ
לאלנפשהכהניסאלאתורפסוקתביןומזהלעיל
ועייןוהבןבארתיכאשרבזהשמרומזמהבעמיו•יפתא
בשםדמיהאומרכלז״למאמרםעלשכתבתימה

דבראותואותרהואכילעולםגאולהמביאאותרו
אמתושלחייםשלבצירופיםהעליוןבעולםשהואכמו

בשםכוונתוהואהחייםמקורהקב״המפישיצאו
אתגואלשהואהיינולעולםגאולתמביאנעי״זאומרו

:והבןכנ״לבזההעולם

הלויספי׳:תהיהללויסעולםגאולתתביןלע^״ן
הדעתבתי'שהואהממוצעבתי׳נקראים

שראיתיוכמוזללה״ה1אא״בשששנאמרכמיוהרות
בכתבי

פרעה
ואיתאוכו׳:זקןפניוהדרתתקוםביבה

וצריךע״שע״כחנתהקנהזהזקןבגמרא
קנהזהרקאינוהלאזקןבר״תזהיתיזהיכןלהבין
לאדםכשישהיינופניותאיראדםחכמתע״דבזה.וי״ל

והדרתאתרכאןוהנהפניםהדרתמזהלוחכמה.יש
ועי׳כשישפניםהדרתליהשיהיהשתראההיינוזקןפני

נוק״לחכמהבו

פרעה
בעמיויניהאלאלנפשאהרןבניהכהניסאלאמור

אמרותהכהניםאלאמורבמדרשואיתא
ואבארתמנהוהואע״שמשלמהורותאמרות■ה׳
מרגלאוהיהזללה״התאא׳יזידועהנהכישכליקעלפי

יכפרנהח:סואישוכו׳מלךהתתתתידע״פבפומיה
פחדשםשהיהיצוזסלבבק״קשהיהתעשהעלואמר
דודמוה׳המנוחהרבכבודשברחעדגדול

אב׳ייד

ואמרקאתינקאבק״קהיהז״לואא״ומאיספרהא
ושורשהנ״להפסוקפי'ואמרקשהפחדשםשיהיה

העולםלהנהגתאותיותיוצאהקב״המפיכיהדברים
הןהמקבליםלפימצפרפיסלעולתו׳האות־ותוכשבא
ויודעבעולםת:סשהואצדיקוכשישת״וולהיפוךלפב

מצפרפיסשהםאע״פהקב״המפישיצאוהאותיות
חכמתוע״יהצירופיםלהפךיוכללפובהשלאחלילה
לפיהכלעונגנגעומןתםמתתןכמוותפלתו
שראהבזפלבעשהשכןוסיפרהגז״דשלהאותיות

אחריםצירופיםיזהםועשהפוביסלא■צירופיםשיצאו
וזהוגדולכללזהביזהוהבןפחדרשימתןונשאר
שכתבתיתהע״שנזרויציץועליובושתאלבישאויביו
ה׳העובדהחכםהאדםשיוכלפעמיםכתהבמ״א
ולהשליךפוביסלצירופיםפוביסלאמצירופיםלהשך

פי'הפסוקוזהופלטנאיהשספוביסלאהצירופים
תצאלאעליוןמפיכימהורותאמרותה׳אמרות
המקבליםשלפיפיעלואףוכו'הרעות

מקוםמכלפוביסלאבצירופיםתצערפיסהס
האותיותהיינוצרוףכסףוזהוהדברנהפךיכולהחכס
מעולמו׳יצאוכאשרפוביסלצירופיםומתאויסכוספים
וזהווהבןלשורשומתאוהדברכלכיוהטוביםהחייס
המקבליםלפיבארןשנתגלהאףפי׳לארץבעליל



סח אמור
אלאחדצריכיםושניהםר5דשוסלהצטייר'וכלולא
והחיותהנשמהנטליכחי׳היינולנפשוזהואחד

בכתותנועתוהליכתוימנעלאהיינויטמאלאשבדור במשלער?בשםהנקראהעולםהיינוהמת־ה:בעמיו
מלהתחברהתנועהימנעולאשהסלכהניסואזהרה
לנשמההצריךגוףכמושהםלהיפוךומכ״שעמהס
דיביןוהמשכיל,

בהםוחיהאלםאותםיעשהאשרהמצותאלח
לפרשויראתיעמוקדרךבזהישיה'אני

ארמוזאךת״וברואהשגיתיאוליבזתמהססלביכי
אפרשהדבריםבוריועללהביןה׳יזכנוואסמעט
ש״עאלופוחטאכיזללה״האא״זמןשמעתיכייותר

נגליתאינההיאהאל״ףכיופי׳ודפח״תבומוסתר
טמאבתיבתוכןבאחרונהוהיאבמבטאניכרתואינה
האדםכיזהולהביןבאחרונהמובלעהא׳ג״כר׳'ל

מעליוהדעתהסתלקותהוא1אחיועבירההעובר
הואואזוכו׳עבירהעובראדםאיןז״לכמאמרם

בהמשגיחואינוהארץאתה׳שעזבבוודאיתחשב
מפעליוכלה׳שעדבזהומאמיןיודעהיהאשכי

עוברהיהלאבוודאיעסקיובכלעליומשגיחשהוא
בוודאיכיגמורשקרבוודאיהואובאמתכללעבירה
העדריצויראהכייתברךמאתוהשגחתויששםגס

באותותתהיהמ־*אחדרגעאףמשםהשגחתו
שבוודאיאךדברשוסלעשותבוכחהיהולארגע
וע״ןמאודובהסתרבהעלםאךהקב״ההואג״כשס

באחרונהוהיאש״עאלופושהואהא׳הסתרתמרמז
רוצהואינוחלילהעבירהלידיבאכשאדםבוודאיוהנה

מחתתמצוהאיזהעושהאוהקב״המחמתלעשותה והואא׳בחי'הזאתהבתי'נקראהקב״הואהבתיראת
אחרוןאנינקראח״והנ״לוהבחינהראשוןאניבתי׳

לבתי׳לבואמגעגעתהאחרוןבתי׳דהיינואניובוודאי
מיתהבשםהמדריגהירידתכלכילחיותהראשוןאני

כנ״למצוהשפושהאוהיינואותהובהעלותנקרא
בתשובהשחוזראומ"להעבירהמןעצתושמונעאו
האחרוןאנימחיההואובזהכברשעשהמהעל אלוהותואורהתפשטותנעשהואז'הראשוןאניעיי

ומבלעדיראשוןואניאחרוןאניונעשהלתתאמעילא
הוארקהארץאתה׳עזבלאבוודאיכיאלקיסאין

בעוס״והנעשיםפרטיהכלעלפקיחאבעינאמשגיח
א&רהרמזוהואכולםאתהמחיהוהואהעולמותובכל

יעשה

פרעה
והסע״שיוסףיעקבמוה׳החסידהגאוןבכתבי

:העולםאתגואלים

הדורבעוןנתפסצדיקדאיתאע״פירמוזעוד
עוןבאותונכשלצדיקלפעמיםהפי׳וי״ל

אוליצנותכמובונכשליםוהדורבדורשכיחשהוא
אזבוונכשליםפרוציםכשהדורשחוקכמודבריםשאר

נתשבי׳יהיוולאשוטהשהואיאמרושלאכדילפעמים
לצוןאיזהג״כלומרלפעמיםג״כצריךדבריוונשמעים

הדברועושהלזהג״כנתאוהולפעמיםשחוקאו
יטמאלאלנפ'וזהוהדורבעוןנתפסצדיקוזהובתענוג
היינובעמיושלוהנפשאתיטמאשלאהיינובעמיו
וזהובונכשליםוהסעםהמוןביןשנוהגדברבאותו
הפי'י״לוזהוהבןה'אתהעובדיםלכהניסאזהרה
שיהיההיינואישלהיותהשתדלאנשיםשאיןובמקום

אנשיםשאיןבמקוםכמולבדתמידלהיותהשתדלותם
יעלהלאואישז״לנחמןר׳המנותהרבשאמרכמו

עמך:
פרקכליםבמסכתבמשנהדאיתאע״םירמוזעוד

התחתוןבכובדהעליוןבכובדהנוגעכ״א
הערבחוטימברטנורההרבופי'המסכתבנפשוכו'

בחי'והואהגוףבתוךכנפשהמסכתבתוךשהולכים
וחוטיתנועהבליעומדוהשתיהמתנוע׳התנועה
בכלומתנענעיסהשתיבחוטיתמידהולטסהערב
אואדםאונשראושוראואריהןלציירשצריךדבר
בחוטימצטיירהואהכלהציוריםוכלאילנותמיניכל

להתנועעהערבירצהואסואנהאנהההולכיםהערב
רקבהןלהלוךהשתיחוטייוכלולאתנועהולעשות

יותרלקבלכדיהערבחוטימרחיבהאורגפעםבכל
חשובבגדמזהונעשהויותריותרורחבגחלויהיה כדיבזהוהארכתיע״כוהידוריופימיניבכלמצויר
הואמזהוהנמשלאקצרשםכימזההמליצהלהבין

שבדורהדעתובעליונבוניםשהחכמיםוידועגלויכי
ישראלגוףכלהמתטעעתהתנועהנפשבחי'הס
הגוףבתוךהמהלכתהנפשבחי׳והסהסאחד

בחי'הסוהעולםהאבריםכלאתומחיההמתנועע
בתוכוהשתיחושילקבלעומדבחי'שהואהערב
ציוריםמצטייריםשניהםוע״יהמהלכתנפשהקרוי
באופניםהחיהרוחכיוזהו"שנאן"בחי׳הסנאים
אזיהעולםבחי'הסמתנענעיםהערבחוטיואס

במשלמ״לפעולתהלעשותתוכלנאהנפשפעולת



אמורפרישה
יסמןמכסיםליסכמיסנפשההדפתעייהואוהכל
פסהקטניםס׳יראייברךג״כוזהוכנ״למיסנעשה

כשהםבערךהקטניםאדםבניאףהיינוהגדולים

אואליהםודבוקומחוברעפלהיינוהגדוליםפס
היינוה׳יראימןעליובריכהבחי׳ממשיךהיינויברך

הדעתוע׳י־יכנ״לוהיינוהדעתבחי׳אליוגסשנמשך
הדיניםכלנמתקיןושםהבינהאלמלכותתייחדהוא

דאכהןובתכאןהפסוקשמרמזי״לוזה•בשורשם
סמא״לדאזרלאישתהיהכיבזוה״קכדאית׳נשמתא

זהולמתזהתהעלתמוהלשוןוהואאחראלזראל
ע״זתווהאקאאורייתאוהיינותחעאטונפשע״ד

שורההואששםכנ״לזרברשותקדושהנשמהשתהא
היינוהקדשיםבתרומתהיאהשעםומפרשטניס

ואינוושלמיםהקדושיםמןומופרשתורםשהואמחמת

יחודבלחשהיאהיינותאכללאולכךלהםדבוק
ח״וודיניםצרותנמשךומשםלייחדהדעתלושאין
הדפתאליוגסנמשךאזלהצדיקדבוקשהואמיאבל

הדיניםונעתקיןהבינהאלמלכותהדעתע״יומייחד

והבן:בשורשן

שיה־ההיינוה׳אניבהםזחיהאדםאותםיעשה

ומבלעדיהחרוןואניראשוןאניאחרוןאנימןנעשה
שגיתיאסבעדייכפרוהשםוהבןכנ״לאלקיסאין

ולזרעיליאמתתורתהקדושהבתורתונפלאותויראני

אמן:עולםעד

הקדשיםבתרומתהיאזרלאישתהיהכיכהןוכת

ומלאהע״דרמזבדרךבזהי״לתאכל:לא

יםכיהפי׳בזהי״למכסיםליסכמיסדעההארץ

נקראולכךמלכותשהואהמדריגותכלסוףבחי׳הוא
דינאפ״דדיןבחי׳והואע״שזהסוףיםלפעמים

ואנשיהדורלגדוליוכשהוא'מתחברבידועדתלכותא

לשורשולהעלותוויכולג״כהדעתלונמשךעי״זהשם

כשמעלההדיניםכלנמתקיןושםהבינהפולס*הוא
ונעשהמישהואהבינהעולםאלמלכותשהואים

בתי׳ע״יוהכלוהרחמיםהחסדמימיהיינותימזת

הרעת
"

ומלאהשאמרוהואלשורשואותומעלההוא

לשורשואותותעלתכשהואהמדריגותסוףהיינוהארץ

מלאהאותיותאלתיסשהואהדיןבתי׳מןונפשה

ברדפרשה
כשאד׳דהנההתמורהועלהגאולהעלבישראללפנים
גשתייסדבריםמדבראובמו״מאובאכילהעוסק

קדושיםאותיותהסהכלכישידעצריךוסיפורים
קדושיםשרשיםלהםוישהעליוןהעולםמןהבאים

וכשעוש׳בגשמיותונתחלפומלובשיםלעוה״ושבאואך
מקשראזשמיסויראתודעתבשכלהנ״להדברים
התמורההדבריסמןאותםוגואללשורשןהדברים

לאורמאפילהומוציאםמחשכיותסאותםומאירר״ל
הואובזהכללהתקשרותוע״ילגאולהומשיעבודגדול

היינוה׳צלךכת׳ישהמלךעול׳עליופניהארתגור׳ג״כ
מלמטהעושההואשאדםהתטעהכמור״לצלכמו
תנועהכנגדועושהשהקב״המלמעלהתעוררהואכך
הקב״המןח״ופניהםמחזיריםכשישראללכןכזה

מהםפניםמחזירג״כהואהקב״האזיבוושוכחים
הואתפלתנוכלוכו׳לכןרכותצרותומצאוהוואזחלילה

וזהוחייםמלךפניובאורפרסלנויחזורשהקב״ה
זוכיןומהיכןשלוםלךכנ״לוישסאליךפניוה'יאר
תוריאועייהטוביםמעשינוע״יהמלךפנילאור

ואותיותיו

רמזבדרךבזהי״לעמדיאתםותושביםגריםבי
פסוקעלאחדמחכםששמעתיע׳׳פזהלהבין

מןידועכימצותיךממניתסתראלבארןאנכיגד
מיעםלואין.גרשהואמיכיהעולםטבעאיכות

לבווכלמאורעותיוכללוולספרעצמוולקרבלדבק
חבירוכשרואהאךגויסולאישראללאחברלושאין

וידועמאורעותיוכלחבירוכ״אבפנימספראזיהגר
להשרותמיעללושאיןבעוה״זגרכמוהואסקי״ה

שהתפל׳דהע״הוכו׳והואזעיריןאינוןית׳כישכינ׳כבודו

תושבלהיותרוצהאיניג״כאניהיינובארןאנכיגר

ממניולכךאלתסתרבעוה״זכגררקואניבפוה״ז
וזהלבוכללושמספרחביתבפניאתל־גרכמומצותיך

גרבבתי׳כשתהיהותושביםגריםכיבפסוקהרמזי״ל

גרג׳׳כאניכיעמדיאתםאזבעוה״בותושבבעוה״ז

כנ״לתצותימכסאסתיראלוממילאכנ״לבמוה״ז
:והבן

י״ל:לאיץתתנוגאולהאחוזתכםארץכבל1

וזאתהפסוקלבארונקדיםרמזבדרךהבז



סטבהר
גאולהאחוזתכםארןובכלשאמרוהואכנ״למבוקשו תחתונהמדרגהשהיאתפלההייטארןכילארץתתנו והמש״י:לתפלהתתנוגאולהשהזהירוזהואיןבת" אזיעליהלשכינהכשישוידועארץנקראתשכינהועוד שכינהבההאחוזיםמישראלנפשותכמהעתהעולין לושישהיינואחוזתכםארץובכלשאמרוהואכביכול גאולהכשתתנוהיינולאר׳תתנוגאולהבשכינהאחיזה גאולהתתנוממילאאזיכביכולהשכינהשהיאלאר׳ והבן:כללכביכולבשכינההנאחזיםלכל

ע׳יידירמוזעוד
גיהבזי"ל:תצמחמאלאמת בשפלותשהואלאר'עדמושלךהואאמת לקרבשרוצהמיולכךארצהאמתותשלךכת״שגמור להגביהלעפרעדעצמולהשפילצריךהאתתאלעצמו

עולההואזובתדהעצמופמדבקואתרמשםאותה היינותצמחמאלאתתוזהולמעלהממעלהומתנשא
בתיקוניםכדאיתאאח״כלמעלהלמעלהועולהשצומח
בכלכנ״להיינואחוזתכםארץובכלשמרמזוזהוע״ש בשכנותכ׳'אבהםאחוזיםשאתםתחתונותהמדריגות
תתנוגאולהוזהוותאוותזרותהתחשבותבנידוןשלו ותקרבואמתמדתהאר׳מןשיצמחהיינולאר׳ עלמספ׳שהואחסרו׳גאלהוזהוהאת׳עצמיכ׳למדת הוי״המןהשסאחרונותאותיותשהואכוזוהשםוהיינו
תוךראששהואאמתמדתעלג״כמרמזוהואב״ה שהיאגאלהוזהואחרוןואניראשוןאניע׳ידוהייטסוף

היינולאר׳תתטהשםשלאחמנותאותיותמספר
התגלותויהיההאר׳תןויצמחשיעלהאמתלמדת

ומבלעדיאחרוןואניראשוןאניכמ״שיתברךאלוהותו
והמש״י:אלקיסאין

והואיו׳דה״אואיומספרהואגאלהירמוזעוד
לצרףאחרונהה׳הייטלאר׳תתנושחמר בשליחות:השםולייחד

רמזבדרךבז:י״ליגאלט:דודובןאודודואן
משיתיהיהמיבגמראפלוגתאאיתאדהנה

שמרומזי״לוזהדודבןוח״אהואבעצמודודח״א והואהסרדדוכתיבכיבתורההאלותדיעותשני בןאובעצמודודהיינודודואוי״לוזהדודאותיות והשיג:א׳'סביביגאלנודודבןהיינודודו

פרשה
תור׳לנונתתפרךבאורכיכמ״שהקדושיםואותיותיו צריךזהולהביןתמידלנגדיה׳שויתיוזהווכו׳ודיס שישיםלעילשנזכרמהויחכםלחכםתןאךרחבביאור

והסישראלנקראוזהועסקיובכלפניונגדתמידה׳ הואהקב״השגסכנ״לבפניםפניםהקב״העם לפניםוזאתהפסוקשיעורי״לוזהלהםפניומאיר לישראלהקב״הפניהארתשנעשההדברזהובישראל
האותיותכשמחזירהיינוהתמורהועלהגאולהעל

בגשמיותשנתחלפוהתמורותמןאותםוגואללמרשה
כנ״להחייםבאורלהםפניםמחזירהואהקב״הזעי״ז איזהח״ולאדםכשישימצאטמיעמוקסודעודיזהויש
הקדושיםבאותיותמבוקשתואוצערוומלבישוצרהצער
שעברהוצרהצעראיצהלוכשהיהדהע״השעשהכמו צערואתוהלבישע״זתהליסקפיפילחיברעליו והבןדרבאבמעשהוכןקדושיםבאותיותומבוקשתו מאפילתסונגאלוהמבוקשאותיותמאירהיהועי״ז
אחוזתכםארץובכלי׳׳לוזהוממשמצערוכ;ג׳ועאל אחיזהלכסשיהיוגשמיותוענייניארציותבכלהיינו

לכניהיינולארץתתנוגאולהתראואזיבובעוסקס נקרא׳שהשכינההידועולפימתעמקיםהאותיותלגאול
שמאי׳אותיותובזההואאחתודאקודאג״כהיאארץ
תתנוגאולהוזהוכביכוללהשכינהמאירהואצערו
השכינהוצערצרתוכיכביכוללהשכינההייטלארץ הושיע׳פניוומלאךצרלוצרתםבכלכיא׳הסכביטל
תורתבתורתועינייאירה׳וכו׳ו־נשאסוינפלסוכו׳
האומרכלמאתרעלשכתבתיבדרושוהמעייןאתת
וימתוקיביןלעולםגאולהמביאאומרובשםלבר

ויותר:יותרהדברים

חידושבלאמדרשאיןאךהנ״לע״דירמוז*ד1ע
שסמךעשיתיבעיניךוהעובבגמראדאיתא דיוהיהוהפובמדכתיבזהולמדולתפלהגאולה

הדברנרחיבואי״האחרונהה׳והיינווכו׳לומרופוב
ע״שהטובבכלושמחתעלתבואכיבפ׳במקומו הנ״לע״דשהואי׳יללתפלהגאולהסמיכתוענין שתהיההתפלהלגאולהייטלתפלהגאולהלסמוך
בגמראכדאיתאושמחהטובכליהיהוממילאמקובלת ולאלתפלהגאולהסמךחדאזימנאברונארבאצל האותיותלגאולוהיינוע״שיומאטלי׳חוכאפסק

לה



בחקותי

שממילאהיינוורפאתיוה׳אתרוקרוברחוקבחי׳שהס

חולתכיבחי׳שהואכמוהרפואהאליוגסנמשך

תגידומהדודיאתתמצאואססידוהואאניאהבה

עמוקיםדבריסעודבזהוישאניאהבהשחולתלו
יוצאתרבקהוהנהבתיקוניםכדאיתאהתפלהבענין

וזהולמטרוניתאלסלקמעכבדלאמאןהואזנאהוכן

ברכהשלכוסמשגריןכמובפיתפלתישגורהאס
שבכלפי׳שפתיסניבבוראוזהושלוחלשוןשהוא

מחשבותאצלוונובעיםשפתיסניבבוראהואפעס
יספיקולחכםמפיובמהרהרציסודיבוריםשובות
אשתר״תוהואתפתחשפתיאדניכמווהואהקיצור

וראיתפסוקעלזללה״האא״זמןששמעתיכמו
בחוריןבדיקהצריךולזהוכו׳תואריפתאשתבשביה
בלבבולהתגנביופלאזיזהיודעאסכיבאתתשיהיה

משלישולזהיענהשהואבכדילש״שזאתעושהשהוא

עשיראחדשהיהאחיםשניעלהעולסשאומריםמה

לווהשיבעושראתהמתתפניהענילוושאלעניוא׳
אתועזבזהוהלךטוביםלאמעשיםעושהשאניתפני
שניתלוושאלבידועלתהולאכמוהוג״כועשהה׳

ותשיבבידיעלתהלאתהותפניכתעשיךעשיתיהרי

ולאהעושרבשבילרקזהעוש:אינךשאתהמפנילו
כצדוהואע״כוכו׳בעצמםרעיםהמעשיםבשביל
ובוחןמחשבותהיודעאצלהנ״להידועבדברק״ו

ורחמניותדשתיאסייעתאצריךלזהאךהלבבות

אשרלה׳שערנקראזהכיאותולקרבהקב״ה
יכנסשלאדאתרעאנטוריכמהוישבויבואוצדיקים

ועתפעםבכללאגסהמצראללבואהראויכ״אשתה
כמוונדכהנשברולבובהכנעהגדולבשפלותרק

ונמורחמיםעליולעוררומבקשבפתחהעומדהעני
יעטוףכילעניתפלהפסוקעלאאיוזללה״השאמר
לושהיהלמלךמשלע״פוביארשיחוישפוךה׳ולפני
כללהכריזוצוהלבבוטובשמחהאיזהאוגינוסי׳יום
ביקשנכ״אהמלךמאתלוהתלךינתןמאתשיבקשמי

לעשותביקשוזהעושרביקשזהחפץהיהשלבותה
והכלמאויביונקמהביקשוזהתמונהאובראותו
ביקשלאחכםהיהואחדמבוקשתולכ״אהמלךנתן

עםלדברבהיכלולילךהמלךשיניחוכ״אדברפוס
כלבוונכללנתעטףממלאובזהיוםבכלהמלך

המבוקשבזההייטיעטוףכילעניתפלהוזהוהבקשות
לפניוהיינוהבקשותוכלהתפלותכלנתעטפו

ה׳

פרעה
זרעאתישיגובצירבציראתדישלכסוהשיג

נפלארמזבזהישלשובעלחמכםואכלתם

ברהונארבאתיברכותבגמראדאיתאע״דועמוק
שתיםשםהמשתףהקפרכלאליעזרר׳משוסברכי׳

וכסףבצריךשדיוהיהשנאמרפרנסתולוכופלץבצערו
אמרנחמניברשמואלר׳ברש״יע״שלךתועפות
תועפותוכסףשנאמרכצפורלומעופפתפרנסתו

מדתכנגדמדהשהואלזההטעםלהביןישע״כלך
ומביןלושצרבעתאפי׳לגמדא״עוסילקהואיל

צרלוצרתםובכלכביטלבשכינההואששורשוהוא

הןבאדםהמרגישהואמיכישאמראא״זזללה״הכמו
בהעדרכיחיותושהואנשמתוהלאח״וצערהןתענוג

וחיותוכלוםתרגישאינווחיותונשמתותמנווהסתלק

שהואוהנבראיםהחייםלכלחימשורשא׳בחי׳הוא

לשורשדעתוונותןלבועלזהוכשמשיסכביכולהקב״ה־

ע״יאזעליהומתפללב״הכביכולהשכינהשהיאשורשו
דמטרוניתאשלוחיאינוןצדיק־יאוזהוגמוריחודנעשה
שע׳יייפי'

חסרוןעללהתפלליודעוצערוחסרונו
אומריםששמעתיוזהוהקדושההשכינה

_
הרבבשם

איןעומדיןלהתפל׳־אלאבערתוה׳דובז״להמגי'המטח

השכינההיאשבראשמתוךהכובדפי׳ראשמתו׳כובד

משאלותיךכלהיינומשאלותיךכלה'ימלאפי׳וכן

ובזוה״קעלבתיקוניםמלאוהואב״ההשםשימלארק
א״עוסילקוהואילדייקאזאתעלהסידכליתפללזאת

פרנסתולוכופליןלוהכב־טלהשכינהצערמחמת
לאאשרהואילשהע״המקומו׳אצלבכמהשמצינוכמו

ומדעחכמהרקאויביךבידךונפשוכבודעושרשאלת
והמדעוהחכמהוהכבודהעושרגסישראלאתלשפוט
אדנותשניהםלושנתנופרידאדר'זקינווכמולךנתון
וזהע״שלעוה״ביזכודורובניכלוגסושניםימים
דוסאבןחנינאר׳אתשאלווהש״סהפסוקפי׳י״ל

יודעאתהמניןמתוזהחיזההחוליעלאומרשהיה
שטרהאסוט׳מקובלאניכךאלאוט•׳נביאלאאמר

בוראשנאמרוכו׳מקובלשהואאנייודעבפיתפלתי
שפתי׳כלו׳בניבהואב״ההבוראשפתי׳וכו׳פי׳אסניב
לשוןיחודאניכביטלדודעהשכינ׳מתפל׳בעדאניאס
ולקרובשלו׳לרחוקואזמקובלהואואזיחודנעשהאזי
יסודבתי'הואקרובשכןטובכזוה״קשאיתאפ״ד
שלוםשאמרוהואתפארתבחי׳שהוארתוקמאח

ותפארתיסודביןושלוסיחודשנעשהולקרובלרחוק



ן

הכתובשאמרוהואלשובעלאכוללומותראזהגאוה
שישבעועדלאכוללהסשמותרוישבעוענויסיאכלו

צדיקג״כוזהוע׳'ככלללהיכעסיבואולאבוודאיכי

הואבוודאיצדיקשהואמיהיינונפשולשובעאוכל
לאזדהוריצריךואינונפשולשובעלאכוליכולעניו

שהםהרשעי׳כןלאכנ״למשלישסתותלאכולבלסשיה
צריולחסורהיינותחסרובעןרשעי׳ונרתחי׳לכןמתגאי
והבע־חסכאןגסהפסוקשיעור"ליוזהכנ״לממאכלו
יעודיוזהוענוהלבתי׳ויזכוצדיקיםכולסשיהיוהש״י

יאירבןפנחסר׳כמאמררוה״קלידישמביאעוהיי׳ב

לאכולשתוכלולשובעלחמיכסואכלתסוזהווכו׳
במעלותכולכסשתהיומחמתגרעוןבלילתמכס

:והבןכנ׳׳לוענוהבצדקותהרמות

עמואתהמברךבכוונתדאיתאע״דזירמעוד
והואע"שהיהודיםכלגמרהואבשלוםישראל

הואאשרהלחסכ״אכהויחודלשוןואכלתםשהרמז
עלג״כרומזשהואבשלוםמספרשובעגסאוכל

יחודלשםיהיומעשיכםשכלשתזכווהיינויחוליס

:והבןושכינתיהקוב״ה

אתישיגובצירבציראתדישלכסוהשיגי״לעוד
לשוןהואדישרמזבדרךבזהי״לוכו':זרע

לי'בצירכמומעשהיינוובציראמצרידיישכמוהליכה
קדושותנצוצותהיינולכסששייךהההיינולכסשיעורא
יהשת:השתדלותבמעטתשיגושלכםלשורשהשייך

כ״כתצטרכושלאבמועטבזהוההתאהצותההליכה
במוע׳תשיגוהיינוזרעאתובצי׳ישיגוזהולהתאמ׳אח״ז

אא׳זתןששמעתיע׳'דוהואוהבןשלכםניצוצותלברר
אויביוגסאישדרכיה׳ברצותפסוק,עלזללה״ה
סתסאויביםלומרראוידהיהודקדקאתוישלים
שניישכיז״להואואתראויביולומרדקדקואמאי
שהםוישבכללישראלשונאישהםישאויביםבהי׳

שלוהנצוצותומבררדרכיווכשמתקןחטאיומהמת

הקליפותאזחטאיומחמתהקליפותביןהמפוזרים.
היינואישדרכיה׳ברצותוזהוממילאבטליםיהיו

אתוישליםאויביוגסבתשובהוחוזרדרכיוכשמתקן
שלוםנעשהואזשלוניצוציןשהםהשלימותבתכלית
שקיפלההואואיתאבהקוסוישכבכתיבוביעקבגמור

וליסעלטרוחשצריךאדסישכיאמותיולד׳ארןכל

ולהעלותםלבררםכדיניצוצותיופיזורמקוםבכל
תוךראששהואאמתמדריגתשהיהיעקבאךלשורשם

וףם

פרשה
זהבדברעטופיםהסהבקשותוכלשיחוישפוךה׳

מחשבתוהיודעחכםהואההלךובוודאי'אסזהוהבן
ונכבדאצלועיקריותהואעמושדיבורווהברורההזכה
המלךמבקשיכלובקשושאלואשריקרהוןמכלאליו

וגסשאללאאשרגסלוינתןוכבודעושרגסבוודאי
כיעולםשלהלכוהמלךאצלהואוכןאויביונפש

החכמהוגסשאללאאשרגסלוינתןהכלבוודאי
לבואהראויעתבכלההלךלשערוהכנסתווהמדע

מחשבותיוהגידכיעתבכלההלךלפניובאההלךאל

כלכילוהיאמההמלךלפניוהבחינהוהזכההרתה
ערסוזהויהיוכלנקראלהלךואוהביבוזבוזביתוהון

כברפי'אענהואנייקראוטרםופי׳וכו'אליךנקרא
בואשרלהתפללהשערלהםשפתחתיע״יעניתיס
שםהמשתףכלוזהווהבןבזהודיהמלךאליבוא
ובגשמיותברוחניותפרנסתולוכופליןבצערושמיס

לבוא.ורודפתממהרתכצפורלומעופפתפרנסתווכן
אתדישצכסוהשיגבכאןתורהשרימזהוזהואחריו
שתקרבווכו'תלכובחקותיאסהברכהזהופי׳בציר

עוה״זהתענוגיהכליותרביחפציסותהיוליעצמיכס
אותיותדישלכסוהשיגבעיניכםנמאסיהיהוהכל
התפלותכלהיינווחסרוןמיעוטלשוןבציראתשדי

שדיישםאתתשיגוחסרוניכסעלצריכיםשאתסשלכס

היינוזרעאתישיגובצירוהבן:בצריךשדיוהיהכמו

השכינהתמלא'חסרוןדילזרעאתישיגהחסרון
מלכותבחי׳הואבצירכיבצירבשםהנקראכביכול
כופליןכילשובעלתתיכסואכלתסועי״זבזוה״ק־כנזכ

ושכבתס״ואיןכצפורלומעופפתופרנסתופרנסתולו
שלםיחודנעשהכיוכו'רעהחיהוהשבתימחריד

להקב״ה'"שכינהומהוע״שזהע״פבזוה״קכדאיתא
הואובציריסודבחי׳הואשדיכיהזהבעגיןשדיבשם

בציראוהבן:ספראוסימנךמלכותבחי'

קמאיצווחוכבר:לשובעלחמכםואכלתם
שכרבתורההזכירלאלמהדקמאי

כמועוה״זיעודיהזכיררקעוה״ביעודימצות
זללהיהאא״זבשםששמעתיע״פבזהואכלת׳וכו׳וי״ל

לעולםבגמראדאיתאוישבעוענויסיאכלופסוקעל
שאסמשלישפחותוישתהמשליש־ותפאדםיאכל
עטהבחי'לושישמינמצאמתכונתועלתעמודתיתח

קענףהואכעסכיכעםלידייבואלאשבוודאי



ץי)'1±(-׳
יתברךקיתעאשיאכלושאפי׳כאןלהסשהבטיח
עללהקב״הלברךחייביםתמידויהיווישבעובמעיהם

בהםשלוםיהיהשלאשיראואפשרלכךמזונותיהם הקב״האמרלזהלהםפניםלישאתהעללהםאיןכי
:לפע״דהואנכוןכיזדו"קבאד׳שלוםונתתיאעפ״כ

ע״דהפשטדהנהי״ל:מאהחמשהמכסורדפו
מתדתשובהמדהמרובההאקשהלכאורה

מדתעםבשוהאינושאפי׳מצינווכאןפורעניות
שאפילורודףואיןונסתםכתיבבתוכחהכיפורעניות

אמרוכאןונסתםואעפ״כאתכםרודפיםיהיהנא
דהע״הבגמראאיתאכילפענ״דוי״לוכו׳מכסורדפו
אהאאנאאמרוחוקיהוכו׳ואשיגםאויביארדוףאמר
מתייראשהיהמפניוהיינוקשילואנתבערסישכיב
בתעלההיהחדאבלחשאבאיזהיכשלאולילרדוף
לרדוףתתייראהיהשלאמפניוכו׳ארדוףאמריותר

הקב״הלהםשהבשיחי״לוזהיעו״שבזוה״קכדאיתא
ורדפוולכךהחשאמןתראושלאגדולהלמעלהשתזכו
וכו׳זק״ל:אויביכםאתורדפתםוכןוכו׳מכס
ע״דרמזבדרךבזהי״לתוציאוחדשמפניןי^|
לדבריםזוכהלשמהבתורההעוסקכל1
והואהמתגברכמעייןונעשהוכו׳עודולאהרבה
תתגבראזיממנוכששואביןנובעשהואמעיןמשלע״ד
וישןהמעיין־וזהונסתםאזיממנושואביןוכשאיןיותר
מתורתומשקהדולהשיהיההיישתוציאוחדשמפני
מחדשהרבמעיןהחכמ׳שליתרבהפעםשבכלכדרבו
כמעיןשנעשהלשמהבתורההעוסקמעלתוזהו

תורתומימילשאובמילושאיןאףהייטהמתגבר
ע״דבכתהןבחכת׳הןהמתגברכמעיןנעשהאעפ״כ
והולךמתגברהמעלותמכלוכןכחיחליפוה׳וקד ותבן:פוסקשאינווכנהרוזהוכללשסקואינו
שמרמזוהואועתיקוישןפי׳התרגוםכיירמוזעוד

תורהכשלומדהיינותוציאוחדשמפניוישן
היינועתיקיןדבריםמוציאהואאויבתותחדשבאמת

:והבןדאורייתאחין
אילץרעיםאכלובזוה״קדאיתאע״דירמוזד1ע

דודיםושכרושתו*לעלמיןמתפרשיןדלא
לאואימתימתפרשיןלאוזמניןמתפרשיןזמרן

דעתיקאמחאדאנפיןנהירולהוןאתנהירכדמתפרשין
דיחודאחאוזהודאנפיןבחידוובנהיחעלמיןכלואזי

שהשכינה

•1*-ו

פלאחהקב״השקיפלהרמזוזהויחדכולוסוף
וזהוניצוצותלבררכלללטרוחשלאכדיתחתיוישראל
לבןאשרכללבןאלשנתןביעקבשכתובג״כהרמז

לבןשלוחלקושורשניצוצישהיומהכלשביררהיינובו
לכסוהשיגוזהולעצמולקחהטובנתןללבןוחלקהארמי ששייךמהלהשיגתוכלוטורחבליכנ״לבציראתליש
כיעקבאתתלמדתשתזכווהיינושלכםנצוצותלכס

זהבן;ע״האבינו
נמצאוכו׳תורהאיןקמחאיןאסע״דירמוזעוד

הרמזי״לוזהפרנסההיינוקמתישתורתכשיש
שקבלוכיוןוהיינולכסדבעינןבעצרתמודיםהכל

לכסוהשיגוזהוכנ״ללכסבעינןתורהוכשישהתורה
וק״ל:בנקלהתורהתשיגווממילאפרנסההיינו

ע״דוהיתתרמזבדרךי״ל:באר׳שלוםנתתי1
פרירש״יפי׳ולתפארתלגאוןהאר׳פרי

צדיקיםהיינוהאר׳נמצאצדיקיםשלבניסהיינוהאר׳
ונתתיגדולתהבטחהלישראלהבטיחשהשם■והוא
:והבןהצדיקיםביןשלוםשיהיההייטבאר׳שלום

שפירשרש״ידבריולבארהפשטע״דבזהי״לעוד
כלוסאיןשלוםאיןאסתאמרוואסע״ז שוסלוואיןע״כבאר׳שלוםונתתילכסמבטיחהריני

ואכלתםלהםשהבטיחבשבילוכילכאורהביאור
שלאיסברוהטוביםהיעודיםכלושארלשובעלחמיכס לפישלו׳וי״ליהיהשלאשיאמרותיתישלו׳ומהיכייהיה
וישםאליךפניוה׳ישאעלבגמראדאיתאע״דענ״ד
אמרתישאנילישראלפניםאשאלאוכישלוםלך

עדעצמםעלמדקדקיןוהסוברכתושבעתואכלת
הנשיאותהואוהנהמהבגמראע״ככביצהעדכדת
כמ״ששלוםלהםשתשיםזהולישראלשלהקב״הפנים
הואדהתשתעותשלוסלךוישםאליךפניוה׳ישא
הנזכרומטעםפניםנשיאתהואשלוםלךשישסשזה

עלפי׳רש״יוהנהלהםפניםלישאשראויסבגמרא
נתברךהאכילהשתהיהלשובעלחמכםואכלתם

שפי׳רש״יוהואע״שע״כקימע׳וישבעובמעיה׳שיאכלו
כיוהיינוכלוםאיןשלוםאיןאסתאמרוושמאאח״כ
הר.ב״השלפניםנשיא׳מחמתהואבהםשלוםשישמה

עליהםשמדקדקיןעלפניםהנשיאותומהולישראל
וכיוןכנ״לשבעיםשאינםאףלהקב״השמברמן
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עזהכר^וחו

והואארץשהואתשעיןמאתןאילףר״תהואאמת פ׳יד
בהואארץנקראתהשכינהגסתצמוזמאר׳אמת

נמפכוהיראותכלוממנהתחתונהמדריגהמלכות היראותכלממנובעלממילאאזיפנימיותיראהוכשיש
אלמהסלבואהתעוררתמדריגתרקהסכיחיצונית
נפילת,בשעתאפילוהייטושכבתםוזהוכנימיותירחה

קטנותבשעתוהיינושכיבהבשסשמכונההמוחין יראהלשוסתצטרכולאאעפ״כהיינומחרידואין
כיפנימיותיראהאללכסלהעירכדיחיצוניתוחרדה
:זהכלוהבןפנימיותיראהאלדבקיסתהיותמיד

יקראספרסליק

ערשו־!
האחוזיםקדושותמשמותכלוכןנתעלהשהשכינה

בכולןהתענוגיםוכלההשפעותכלנשפעומשסבה שמרמזוזהוהאדםלחיותסניפיןשהסחייסנקראים
התעוררתכשיהיההייטחדשמפניועתיק•וישןותרגומו

שלסרסשיהיהחדשמפניהיינומלמטהג״כ
דאנפיןנהירואתנהירכדואימתימלמטההתחדשות

היינוהתחדשותשלפניםתוצואוואזידעתיקאמרזא
ונשפעיןבחידועלמיןצלואזילמטהיחודג״כשיהיה

אמתמדתידיעלרקהואזהוכלההשפעותכל
וזהודאנס־ןנהירואתנהירבזתמלמטהשמעוררים

היינוש״עמספרהואו׳חסרשלםבאר׳שלוםונתתי
בתיקוני׳כנזכראמתמדתע״יהייט־בארןנהוריןש״ע

נטרנרפרעה
לראותבשבילהיינולראותיבואוולאאזהרהוזהוכד
שישהיינוהקדשאתכבלעתיכףולקבלםמעשיואת

בזהקדושהאזונבלעהקטנותביתישהואלפעמים
זהלקבליבואולאתתדריגתןשנפלוהיינוומתוולכך
קצרהביזהוהבןממנוויקבלזמןהגדלותשיראהכ״א
ואי"הטוביםדבריםבזהוישהביטולאהשומעי׳דעת

:אפרשעדיףבריאואהיהאותיה'כשיזכה

י״לומתו:הקודשאתכבלעלראותיבואוולא
הזללה׳מןאא״זששמעתידע׳בזההרמז
ללמודכדיהצדיקאצלא׳שבאלפעמיםשיש

מקבלוהואקטנותבבתי׳אזהואוהצדיקממעשיו
אחדשבאשאירעוכמובי'לאזדהוריידעולאכךממט
אזששתהוראהזנילה״המוהר״ןהמפורסםהרבאל

ג״כלנהוגוהתחיללביתוונסעותפיליןבטליתקאווע

נשאפרשה
המקשטיםואותםתפלהזהושבלבעבודהאיזהוחז׳'ל
ג״כשבע״סבתורהכלהבקשוטיכביכולהשכינהאת

הסהתורהבסודותוהעוסקיםעבודהבעלינקראים
וכ״אהקלאמחצדיוהסעבודהבעליג״כנקראים
העוסקי׳בשכינההסאלוכלכינקראצדקפועלמאלו
מלכותהכיבהעסוקיםשהםמדהבאיזהב״הכביכול
ד׳׳מנוהפועלתבשםפעםבכלונקראתמשלהבכל

ולפעמיםוכרסשדהולפעמיםכלהנקראתלפעמים
מקוםבכלהדעתלבעליגלויזהודברשושנהנקראת
שסלייחדהאותהלהקראשםבאיזהלידעומקום
דמטרוניתאושושבינאדמלכאשושבינאשישוידוע

העפרתןהיההכלכמועפרבשםנקראתוכשהשכינה
צמיתותבשםנקראתההיאהעמדהאזוכו'והכל

ורמזמיסע״יבעפרהצמיחההיאמהוע׳ייופירות
הגשםירדכאשרכת״שהעפראלכשמתחבריסואש

והשלג

יש:משאםמשמרתכליאתתפקדוובשמות
נאמרלאשבכולםהשיטיבזתלהעיר

הנהכילפענ׳ידהטעםבזהוי״למרריבבניכ׳יאזה
הרוחניהאורלגודלוהיינונושאיואתנשאדארוןידוע
לשאתלסבוליכוליםהיולאגשמיבדברואףבושהיה
היהמרריבבניוהנהשבוהרוחניותמשוסכ״אאותו
כליאתתפקדוובשתותהש׳׳יצוהשבכונ׳וע׳גהמשא

חייבכמוויחוללשוןחיבורהואתפקדומשאםמשמרת
הייטהשתותאלאותםשיחברוהיינונפקודאדם

לסבוליוכלוועי׳׳זמשאם.משמרתשבכליהרוחניות
:והבן,

להביןצריךמשאועבודתעבודהעבודת*70
מתרץז״לורש״יביאורשוסלוכאיןזה

נתי׳ישכתהזהידועככיןכירמזלפענ״דבזהוישזה
שדרשוכמותפנהעבודתהואא׳עבודהבענייני

לו
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נשאידשול
שורההשכינהשתהיההיינואליופניוה׳יאר

חי׳ו:ס״אולאאליך
צדיקייאיתרופרשהבזה״קדאית׳פ״דירמוז

ו
באתכסיאאיהיתתזשכינתאאנפ־אנפיהון

י״לוזהע"שממשדילהפניםואיכוןבאתיליאואיכון

לרשיהיהאליךפניולךיאירהשםה׳יארהרמז
ממששנינשאאנש־אנפךשיהיהכנ״לכביכולפניו

:והבן
שלוםגימ׳עשובכתביהאיתאשלוםליוישם

אחירבליישעשוויאמרכברשאמרתיע״ד
הברכותעללוהודהכאןרש״יופי׳לךאשרלךיהי

הברכהכללזהוכילךאשרכלאותיותלךיהיוהיינו
ישונו׳חנגיכייעקבאמרוכןליעקביצחקשבירך

היינולךוישםכאןג״כי״לוזהבמקומוע״שכללי
:הברכותעלשיודההיינועשומספרהואשלוםכלל

בזוה״קדאיתאע״ד:שלוםלךוישםירמוז
מזמנץגרמייהואינוןוכו׳הסלחמנוכיע׳׳פ

שמרומזי״לוזהע״ש:באורייתאדמשתדליןלאינון
ישיםשהואהיינועשומספרהואשלוםלךוישםכאן

והבן:כנ״לפרנסתךלךויזמין
וימשחהמשנןאתלהקיםמשהכלתביוםףף,י

בדרךבזהכליוזי״לכלואתאותוויקדשאותו
שיעשההואהעיקרהאדםשעבודתידועכירמז

פמ״שעליוהשכינהלהשראתוכסאמרכבהעצמו
אלאנאמרלאבתוכובתוכםושכנתימקל־שליועפו

*נפשיכלתהכתוכלותמשהכלותביוםוזהובתוכם
בתי׳שהואמיכשמתאוהוהיינודעתבחי'הואמשה
כסאעצתולעשותהיינוהמשכןאתלהקיםדעת

כמוחנמהלשוןהואוימשחםב״הלשכינהומרכבה
השכלע״יוהיינוחנמההואוקודשקודשמשחתשמן
לנשמותנשמהשהואהנעלםבשכלא״עמדבקהוא
ותאוותבשעותוהבלי•מעורבהואהשכלשבתחלהאך
אותוויקדשכ״אלה'בולדבקאפשריובלתיחול
שכוונתולימקודשתאתהריכמוקדושיןלשוןהיינו
בלבדלורקכהקדשהעולםכלעללאוסרההוא

הואיראה׳בחיייענתיוכןאחדבתי׳והואתהיה
עולםהעניינימכלומפרשושלוהשכלומגבילמקיש
יבחיעצתואתותדבקלבדולה׳בלתיהזה

.מקודשנעשהשממילאהיינוכליוכלואתהחיים

והבן:שלוהאבריםכל
בהעלותך

1
יר-'

והצמיחהוהולידההאר׳אתזהרוההשתיםמןוהשלג

האר'לצמיחתצריךגםלאוכלולחםלזורעזרעזנת!
וכחהאשכתוהסוהירחהשמששהםהמאורותכח

נעשההעפראלכשמתחבריסשלשתןע״יהאוירנמצא
כיוכו׳ג״כיברוחישכןוכמווצמיחההולדהמזה

מיסרוחכלולובוהוי״ההנקראהואוב״שהקב״ה
סודורחימואשסודדחיצונקראכייותרולבארואש

ובהקיץהאמתסודהמנריעסודהואורוחהמיס
והיינועפרבשםהנקראהתחתוןיסודאלשלשתן
מזההפועלאלמנחהכלהמוציאכביכולהשנינה
ובגשמיותברוחניותההולדותוכלההשפעותכלנעשה

העפרמןהיההכלכמ״שנתהווהמזהדברופל
אותיותכימשאועבודתעבודהעבודתשמרמזוהוא

כנזכראשמיסאוירוהואאמ״שאותיותהסמשא
שהםהעפרעבודתהיינועבודהועבודתיצירהבספר
הצמיחהמעכביכלמשםלהסירבכדיחקלאמחצדי

בזהויש:זהוהנןלאוכלולחםלזורעזרעונתן

התורעסקבעניןלמשכילדבריםהרבהעוד
והלמשכילופתחיםדרכיםכמהבזהוישוהעבודה

אמן:הקדושהמתורתונפלאותיראני
רמזע״דבזהי״לליהיהלוקדשיואתאי'ש1

תאחרלאודמעךמלאתךהפסוקונקדים
מרמזוהואראשיתשנקראי׳ביכוריםהיינומלאתך

וזהולאחריהיהשלאזרותלשוןתאחרלאהמוחיןעל
לוקודשבשםשנקראהמוחיןהיינוקישיואתג״כ
מסורח״וולאלעצמולושיהיושיראההיינויהיה

והבן:זרביד
:ויחנךאליךפניוה׳יארוישמרךה׳יברבןד

כשיאירידעינןממילאהאלהביןצריך1

הברכהשובומאיחןלויהיהבוודאיאליופניוה׳
אתה׳ויתןע״פבאוה״חדאיתאעידוי״לויחנך
שורהשהואהחןכיהיינוהסוהרביתשרבעיניהנו
מיוישעליונהוקדושהעליוןחסדהואהאדםעל

אדרבאהואכיאותוולקבלהחןזהלהביןיכולשאינו
בעיניחנואתה'ויתןשםאמרוע״כמזהההיפוך

שרעללשרותהקב״השהוצרךהיינוהסוהרביתשר
בצחותע״שע״כיוסףשלחנולקבלשיוכלהנ״ל
אחרתברכהשזהוהפי׳כאןג״כי״לוזה:לשוט
מןכולםושידעוכלבעיניחנךה׳שיתןהיינוויחנך

וק״ל:שלדמתן



התמרהפנימולאלהנרותאתבהעלותך
אהרןכןויעשהנרותשבעתיאירו׳

הנהשינהשלאאהרןשלשבחולהגידרש״יופי׳וכו':
דברעלמשמעהמנורהכנימוללהביןאלצריךבכאן
דברוכיצ"לגסביאורצריךוהואהמנורהכנגדשהוא
הקב״השלציווישינהשלאאהרןעלהואושבתגדול
היהאהרןידועדהנהלפענ״דרמזבדרךבזהוי״ל

נשמותלקרברודףהיהוהואדמטרוניתאשושבינא
היהכישלוסרודףהיהולכךכביכולהשכינהאלישראל
היהולכךהיושקוליםומשהאהרןכידאמתבדרגא
אךהאמתאלולדבקסישראלשלגשמותלהעלותיכול
לשנותצריךהיההאדאמתבדרגאהיההאיךקשה
הרבשלדאיתאבסה״קאךלפעמיםשלוםדרכי*מפני

מותראזימיוכלמעול׳שינהשלאמוע״המפולגאה
דברשםהואמנורהידועוהנהשלוסדרכיתפנילשגות
בהשמאיריןמהכ״אעצמהמצדאורלהדליתוהיינו
להדליתלבנהבחי׳הואכיכביכולהשכינהבחי"והוא

ושבעתהשמשמןאורשמקבלתמהרקכלוםמגרמה
ישראלכלשלגשמותכוללתשבעבחי׳בתהיאהנחת

כשתרצההיינוהנרותאתבהעלותךפי׳הפסוקי״לוזה
כמ״שנרותבשםהמכוניםישראלשלנשמותלהעלות

שבעתיאירוהמנורהפגימולאלאדםנשמתה׳נר
פניאלוידבקושיאירולהעלותשתראההיינוהנרות
הנרותשבעתיאירומנורהבחי׳שהואכביכולהשכינה
שבעבתבשםהמכוניםישראלנשמותכללותהיינו

האת׳אלדבוקשאתהכיוןידךעללהיותצריךוהעליה
לשונובצחותרש״ישרימזוהואוכו׳אהרןכןויעשכנ״ל
מוכחדמכאןהייטשינהפלאאהרןשלשבהולהגיד
מפנילשנותמותרהיהולכךמימיולעולםשינהשלא
יכולהיהולכךדאמתבדרגאלעולםקאיסוהוהד״ש

האמתאלולקרבםישראלשלקדושותגשמותלהעלות
והמש״י:

ראויוכו׳יתנוה׳פיועלישראלבנייסעוה׳פיעל
עלפעמיםשנשהזובפ׳שנאמרעללבצשיס

וע״פיסעוה׳ע״פנאמרובראשונהה׳פיועלה׳פי
ה׳יסעוה׳יתגווע״פע״פנאתרפעמיםושניה׳יחנו

שכשההוכפלוגסהלשוןנשתנהלחנםלאבוודאי
אומרי׳מעתי1שע״פבזהלפע״דוי"לאחדדברפעמי׳
ע״פזללהי׳הפיסשינרליבמוה׳יהודאהר׳המטחבשם
לומדכשאביוד״תהזהכעלםעלמו׳היינוינהגנווהוא
מניהוואח״כבידומעטאותומולי'בתחלהלילךאותו

בעצמושילךהתינוכדיוכוונתוממנומעטומרחי׳א'ע
וכןההילוךבתנועותהתינוקתרגילהואזהומחמת
יותרא״עתרחיקהואפעםובכלפעמיםכמהעושה
והרחקהסיועשוםבליבעצמושילךלהרגילוכדי

הקב׳י־הנותןמתחלהמלכנובאבינוהואוהנמשל

אליולבואתבעצמוומוליךבעבודתותענוגלאדם

מעטבעצתוהואשילךכדימתנוא״עתרחיקואח־׳כ
עלמותינהגנווהואוזהווהתפעלותוהשתדלותוע״י
בימיעבודהבתחלתוזהוע״כהזהותינוקכעלםהיינו

בבתי׳ג״כהואהש״יבעבודתכשגתגדלואח״כבחרותו
הקטנותובחי׳כידועוגדלותקטנותבחי'והואזה
ראשוןגדלותלבתי׳לבואשיוכלכדיההרחקההוא

בבתי'שהואזאתומביןבקטנותוכשהואשניוגדלות
ממדריגהוהולךותשתדלע׳'זומגעגער״לההסתרה
אזשבשמיםאביואלבהליכהעצמוומקרבלמדריגה
גדולעילוילויששלוקטטתהמדריגותגסבוודאי

כסאמתשונעשההגדלותבחי׳אלבאממנוכיאעי
שוניםדרכיםבזהוישהעליונהלמדריגהומרכבה
הסמהההםהמדריגותזללה׳'האא״זבשםועמוקים
יעקבתולדותבספרורמוזיםמעליםהםומהעושים
חזיה׳היוניתבשםששמעתימהוזהוע״שהכהןיוסף

כדילנשייכואוקירובגמרארמזממעדבוזזללה״השאול
אלקיסנשניכמושכחהלשוןהואנשייכושתתעתרו

אלבהשסושוכחקטנותלבתי׳לפעמיםכשנופלהיינו
אותותבוזו

ח״וונשכחתיחלילהאותיהילומרכייעזב
אח״כלבואהיינודתתעתדוהיכאכיהיאאדרבארק
הבוניםמאסואבןג״כוזהוגדולה.למדריגהמזה
וכו׳קטנותליוםבזמישנאמרוזהופינהלראשהיתה
כלבתי׳כללהקדושההתורהוזהושרימזהוהבן

ה׳שכתו׳ג״פע״פעול׳והואעדמנעוריוהאדעבודת
ה׳ע׳פובראשונה

ייסעו
היאיכיהייטיתנוה׳וע״פ

וזהומוליכובעצמושהקב״המההאדםעבודתתחנת



כשאדם.יוסףיעקבתולדותבספרומובאזללה"האא״ז
להעלו׳מדריג׳השפלי׳והתחתוניסכד־בקטנו׳הואהוא
תדריגתהיינוהעםדהיינוהקהלאתובהקהילוזהו

נעשהתריעוולאיתקעואזיעסבשסהנקראהשבלים
אתלהקהילבזהוהרמזתקיעהבתי׳תרועהמבתי׳

:העם אתכםהצוררהצרעלבארצכםמלחמהתבואוובי
אלקיכסה׳לפניונזכרתםבחצוצרותוהרעותס

עלשאמרתיע״פבדרךרמזבזהונושעת׳מאויביכס:י"ל
פרנסתוכופליןלובצערוש״שהמשתףכלדברכותש״ס
שסלשוןנבחרועתהבחקותיפ׳לעילעייןוכו׳

נקראהקב״הכיוידועגלוידהנהבצערושמיס
שםנקראתוהשכינההשמיםתשמעואתהכמושמיס
מחלוקתכלוזהומשמיםנתהווההיאכיוהיינוכידוע
שנקראתהשכינהלקשתכדיהיינווכו׳לש״ששהיא
זכרכמוגמוראחדותסודשמיסבסודלהכללשס

הרבבשםושמעתיאדםשמסאתויקראבראםונקבה
הואחצוצרותזללה״הבערדובמוה׳המנוחע־,מגיד
שסהמשתףפי׳וזהוחןחכםפיודבריצורותחצילשון

0
השכינהבצערצערוומייחדשמחברהיינובצערושמיס
מגעגעתשה;אמחמתלושבאומב־ןכביכול
ונקבהזכרשלםאדםבסודשיהיהשמיסלבתי׳לבוא
ולהתפלללייחדבכדימש׳באיהסהחסרונו׳וכלברא׳
זהכשמביןואזמאמריםמכמהכידועחסרונהעל

ממלאץבוודאיאזכביכולהשכינהצערעלומתפלל
:ע״שבחקותי,בפכנ״לוכו׳לויכוכליןבקשתולו

בארציכסמלחמהתבואווכיבפסוק׳שמרו׳יליוזה
היינובחצוצרותשלכםצערתחברוינווכו׳והרעותס.

בירודשישכביכולהשכינהצערהיינוצורותבחצי
המגעגעיסושמיםשםצוחתחצישניוהסלמעלה
כהאסבוודאי■אזיאחדאלאחדולהתייחדלהתקרב
וטשעתסאלקיכסה׳לפניונזכרתםאזיבאמתתעשו

כלכימפורשזללה״האא״זשאמרוכהו:מאויב־כס
בלאהיאשמלכותמחמתהיאשבעולםהמלחמות

:אוןפועליכליתפרדואזייחודוכשנעשהלדיחוד

רמובזהי״ל:משתבידע״פה׳בראשונהויסעו
רבותהפסוקנבארותחלההתפלהבענין

כילהביןוצריךתקוםהיאה'ועצתאישבלבמחשבות
והיהכאןשייךאיןוזהולאחר?זהשמעתקוםלשון

ראוי

שמהיחנוה׳ע״פוזהומניחוואח״ביסעוה׳ע״פ
ומרחיקשהניחוה׳ע״פהיאממדריגתונופלכהוא

בעצתוהואלילךבעבודהשיורגלבכדיהעטממנוא״ע
בעניןשצותןהכללוזהושבשמיםאביואללהתקרב
יתנוהיפעמי׳ע״פשניהפרשוי׳ח״כב״ההבוראעבוד
ראשוןקטנותעללרמוזוהואיסעוה׳וע׳'פ

׳

וגדלות
קושיתיתורץובזהשניוגדלותשניוקטנותראשון
שמקשההגמרא

בשלמאעייפ
ולפיע׳'׳שוכו׳יסעוה׳

החניהג״כאייהנסיעהה׳ע״פכשהואכייובןדרכינו
וזהוהבןכנ״לומרכבהכבאנעשהכיה׳ע״פהוא
ישתחעהכילהסעיהםיתקעותרועההרמזג״כי״ל

כמוחיבורלשוןב׳שבירהלשוןא׳פירושיםב׳לו
והואברזלבשבעתרועסוכמובומלךלתרועת
ממדריגהוההליכההנסיעההיינולמסעיהסשהרמז

הואלמדריגה
ע׳יים

חלילהשבירהלשוןהיינותרועה

לקטנותלפעמיםכשנופלהיינווחס
וע׳ייז

חיבורנעשה
נעשהואזיוהבןכגדולכקטייגשובאחדואחדוכסא

והבן:כנ״לויחודחיבורלשוןתרועהכי׳
למסעיהסיתקעווכו'שניתתרועהותקעתם

שהתורהכמוכירמזבדרךבזהי״לי
דרךמורהג״כהתורהכןלעשותההלידעדרךמורה

למדריגההמדריגההולךלהיות_עליוניםבעולמות
התורהובהירותזכותמשיגוכשהואלעולםוהעולם
ע׳תורהתרועהוזהוובהירזךשהואבעולםהולך
למסעיהסלשוןחיבוריתקעולתורהע׳פניסשישהיינו
לעולםהעולםונוסעהולךהתורהאורשע״י,היינו

הואכשאדםכיזילהראדינקערנחמןמוה׳יהמנוח
שהםבעולםישבוודאיכייביןזהומביןויודעבקטנות

י״לוזהעמהסא״עויכלולגדלותבבתי׳ההיאבעתאז
כשהקהלהיינוהקהלאתובהקהילבפסוקשמרומז

כשאחדאזיאחדאלומקורביןאחדובאהבהביחודהס
יחשבלגדנותאעפ״כקטינותבבתי׳לפעמיםהוא

אזיגדלותבחי׳בוודאיישושםהכללאלעצמובהכלל

תחשבלאהיינותריעוולאתתקעווזהוג״כאליונמשך
והואויחודחיבורמזהנעשהוקטטתרקשבירהלבתי׳
וזהווקטנותדיןבחי׳ולאתקיעהבחי׳חסדבחי׳
בשםעמוקדרךבזתעודישוגסוהבןתריעוולא
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מיכולהשכינהלשםלשמהכללדרךשיהיהיראה
מ״זלובאיסאח״כואסכידועה'פיהנקראת
הידיסהואהדעתהיינומשהבידהואאותוהעורדיס
כנ״ללשורשםהמחשבותאת־הדעתבסודשמגביה
:והמש׳ייוכו'אדסמחשבותיודעה׳

כיעליוהמןירדלילההמחנהעלהפלוכרדת
שמקדשהמחשבהקדושתשע״יידוע

נתקדשוממילאב״הלהש״יתמידומדבקהמחשבתו
נעשהוממילאגרירארישאבתרגופאכיהאבריסכל

:אלוהותקדושתעליולהשראתמוכןשלימהמרכבה
עילאהנקודההיינוהפלוברדתבפסוקהרמזי״לוזה

הייטהמחנהעלכשיורדעילאהמחשבהשהוא
כשמקדשוהיינווחשכיסגשמייםשהםלילההאברים:

לשכינהמרכבהעצמוועושההאבריםכלמחשבתוע״י

נותןשהואאייםקדושתהיינועליוהמןירדאזב״ה
נותןהואוברוחניותבגשמיותעלמיןלבלושפעמזון
כלמחיהשהואהעולמותלכלג׳׳כוקדושהשפע
כביכולהשכינהאורקדושתהשראתעליוושורהעלמין

מספרוהואמנאמפרשוהתרגוםא״סמהתפשפות
יורדשמשםהשפעוזהוואדנ״יהוי״היחודשהואצ״א

:והמש״יעליו

וצרי׳להנארפאנאאלה׳אלמשה
החולהשםלהזכירצרי׳האלכאורהלהביןי

רפאכיאלובדבריולזהרמזשישבזהוי״לאשושם
וק״ל:יוכבדתריסנאבגימ׳

ה׳יודעכיהואוהענץקמהה׳ועצתלומרראוי
המנוחהרבמןושמעתיהבלהמהכיאדםמחשבות
יודעמפרעמסלייןז״למענדילמנחםשה׳הוותיק

והיינוסוכותאנשיאתבהםויודעכמושבירהלשון
הואאזיב״ההוי״ההשםבמחשבתומציירכשאדם
ה׳שאמרוהואוזרותרעותהמחשבותכלמשבר
הבלהמהכיאדםמחשבותיודעב״ההוי״ההיינו
משברהואהוי״השםע"יהבלשהםהמחשבותאותם
ואניחןחכםפיודבריזללה׳׳ההאר״יכמ״שאותם
קומותהסהמחשבותכלכיקבלתיאשרלפיאומר

תיקוניםשרוציםלפילאדםבאיסוהמהשלימות

הואוב״שב״ההש״יכיויודעבזהמתבונןוכשאדם
המחשבותכלבאיםוממנוהמחשבותלכלשורש

זללה״הזקניאבאמתאריכידועלשורשםומחזירם
לקדושהאותןומעלהלעובההמחשבותכלומתהפכיס

מחשבותויחודזיווגלשוןיודעה׳הכתובשאמרוהוא
הבלמחשבותשהמהאףהיינוהבלהמהכיאדם

ג״כוהואמתייחדיםהמהלהקב״האותסכשמייחד
היאה׳ועצתאישבלבמחשבותרבותהכתובשאמר

שנקראי׳הבלשלהמחשבותאותןמקימםהיינותקוס
וכשמתשידשיסמוכומהעללהם׳ד!כינופלים
מנפילתסתקימסהואאזיכידועאלוהותחיותאליהם

בראשונהויסיעוהקדושהתורתינושרימזהי׳־־לג״כוזה
והשתיקהכידוענסיעהבשםנקראהדיבורכיה׳ע׳'פ

עבודההתחלתראשיתשאמרוהואעמידהנקראת

לךשלחפרעה
כוחותיובכלמתדבקכשאדםוכוח״ונשמתואורממנו
שכלייםשלוהגופנייםכלתזהנעשהשכלואורלבתי׳

דבריהםכלובןלימודצריכיןששיחתןהת״חכמו
הגשמייםועסקיהםדבריהםכלפי'שלהבתאשכגחלי

לכלשורשהשכלאורשהואבגחלתקשוריםהס
התסרדלאע״הרבינומשהבחי׳היהוכןהדברים
אלושבכמ״שה׳עםבדברוהגשמייםמכוחותיו
מתעוררכךעוש׳למפהשאדםוכמועבמ״אהתחנה
זהבאוממילאישלבחי'ש״עאלופוומתייחדלעילא
"ליוזהמאיןישבחי'נתהוושהםהשלשתלכל

למפהעושהכשאדםהיינואחדאישהפסוקשמרמז
שהואשלוא׳בתי'שיהיההייטאחדאישאצלושנעשה

אין

כלתשלשאבותיולמטהאחדאישאחדאיש
דהנהרמזבדר׳בזהי״ל:בהםנשיא
מאיןהעולםאתהמציאהקב״הכיידוע

הסאשרודיבורמעשהובחי'מחשבהבחי'והםליש
העשיהנעשושמיסה'בדברוזהוומורגשיםמושגים

נשמהבחי׳האדםאתבראוכן:והבןמדיבורהיה
כדאיתאמושגשאינואיןבחי'ממעלאלוהחלקהוא

גופניותובחי׳וכו׳נראהואינורואההקב״המהבש״ם

גופניותלבחי'עצמומדבקוכשאדםומושגהמורגש
וכןשלוהשכלמאורעצמומפרידהואאדוגשמיות

נשמתואזילחטוארוצהכשאדםיריאיסבספריהיא
שתחסרחסרוןלשוןתפאנקראולכךממנומסתלקת



האבוק׳ומתילאלפניהשכינ׳דותי׳כנרצדיקי׳לפניחז״ל
השכינהשהיאהאבוקהאוריתרבההנרותרבוילפי

שהואכנתןארץאתויתורווזהובת״אשייןוכביכול
האנשיםכלעסעצתולכלולצרידולזההשנינהצורך
השכינ'לתיקוןלשורשןלהעלותוהכלהנבראיםכלועם

הבחי׳עלמרמזבזהוכו׳אתל־אישזכביכול
השםיהיהכייעוררובזהאחדאישרקשיהיההב׳
לבושיןבליאחדה׳דהיינואחדאישזובתדהג״כב״ה
תשלחואבותיולמעהאחד•אישפעמיםשניהכפלוזהו שהםמוחיןלבחי׳אותםותעההכלתריסעי״זפי׳ בבחי'להביןהתעוררתבזהוישוהבןאבותבחי׳

עמנויהיהוה׳תפלהבשעתהגשמיותהתפשעות ־•באמתה׳העובדיםמןוצאצאינואנחנולהיות

ז״למאמרםע״דהשכלמוסרדיו*ירמוז^ן•
העולםכלכאלולעצתואדםיראהלעולם

שהכריעאשדוא׳תצוהעשהחייבוחציוזכאי.חציוכולו
וכו׳א׳עבירהעשהזכותלכףהעולםכלואתעצמו
העולםשכלידועכיע״זלעורראחרעניןעודע״ש
העדהעיניישובפרעותשלםאדםהואבכללכולו
הואובכללםבחינותשארוכןהעדהרגליהעדהראשי
אחדבאישתלויהעולםשלימותכלולכןשלםפרצוף

הנגעונתפשעהעולםכשלימותפוגםאזיח״וכשפוגס נקבשעשהבאחדבמדרשמשלכדאיתאבטלומחציו תחתיוהשיבזהעושהאתהצמהאותוושאלובספינה
הדברהואכןטלצחקוהתחילונוקבאניובמקותי

אחדבשורשהאחוזיםישראלשלנשמותבכללותג״כ
העולםשלימותבותלויואחדאחדוכלבחינתולפיכ״א
שצריךהאלוהדרכיםשניהפסוקשמרמזי׳׳לוזהכולו
שכלאחדאישוהיינותמידלפניולהשיסאדםכל שלםאדםבכללותכנ״לאחדאישרקהואהעול׳כולו ולהעו׳להכריעיכולאחדשאישהיינולמעהאחדאיש
וכלח״ולהיפוךאוזנותלכףכולוהעולםכלאת שיכריעהייטאבותיולמעהבו:תלוהעולםשלימות
שאברהםהקדושיםאטתכמוזכותלכףהעולםכל לצדהכריעויעקבגטרהמדתויצחקחסדמדתהיה המעייןשילוחלשוןרחמ־ס:תשלחומדתהחסדוהייט
הצריכיסהמקומותלכלומתפשעהממשי׳מעייןכמו
נשיאהחסד:כללצדורחמי׳ותכריעוחסדיםתמשיכוכן

טלםהנבראיםוכלהעולמותכלמרמזכלעהייבהם
נשיא

וזהו"אישאחדונעשהשלוהישבתי׳עסמחובראין
בחי׳ג״כשלוגופניותהבחי׳שנעשהוהיינוישא׳

כןגסשנעשהמעוררוממילאכנ״לוהנשמההשכל
אבות־ולמעהוזהו:והבןכנ״לאחדאישהקב״ה
העולםנתהווהשממנוהעליוןהעולםכיפי׳תשלחו
וכולםאותושהולידהואכיאבבשםנקראהמקבל
המיסכמוב״הלאיי׳סתולדותבשםנקראיםבכלל

המולידיןאביהםהמיסונקראיםצמחיםמגדלין
בתיקוניםעייןכולםלגביהעילותכלעלועילתאותם
עושיםשאתםע״יהיינותשלחואבותיולמעהוזהו

לכלמ״נתשלחומזהאחדאישלמעהאצליכס
כבני׳ג״כשםלהיותא״סעדתכליתמאיןהעולמות
כלוזהווהבן:מוחיןלהולידמ׳'נהמעורריםלאביהם

נמצאואשרהבחינותוכלהדבריםלכלהיינובהםנשיא
מזהנתעלוהכלישאיןאותיות"נשיאוזהולישמאין זההיעיב:והבןאחדאישונעשהלשרשיהסועולים

צריךבאתתה׳לעבודהרוצה.האדםכיירמוז
כאלוהמעש׳דהיינויחודא׳בחי'ב'לושיהיה

בליאליומגלההקב״הוכןבעולםלבדוהוארק
ואישז״להארידענקרנחמןר׳הרבשאמרונמולבושין

רקיהיהאדה'אתלעבודכשירצהעמךיעלהאל
הפסוקהבנתיועפ״זכנ״לאישעתויעלהולאלבד
בקודשלכפרבבואומועדבאוהליהיהלאאדםוכל
עצמולכלולשצריךה׳לעובדאחרתבחי'עודוישוהבן
בלבנוןאשרראםעדקעןמשלשולהנבראיםכלעם

הללווכו׳השמיםמןה'אתהללודהמע״הוכמאמר
כלעםעצתולחברצריךוכןוכו'הארץמןה׳את

עתהסעצמוולכלולזללה״המאא״זכידועהנשמות
עולמותישואותאותבכלכיז״לשאמרכמויעמווהס

אלוהבחי׳שניהפסוקשמרמזוהואוכו׳ונשמות
תרגוםאנשיםלךשלחוזהוה׳בעובדלהיותשצריכים

כלמתךותסירשתפשיעי״לוזהווישלחויפשעשל
לךתשאירשלאכנעןהי־טארןאתויתורוהאנושית

קירובצריךולזהכביכולהשכינהלת־בורשצריךתהרק
נאהלצדיקיםקירובבת״אשאמרתיע״פאנשיםורבוי
אתהעובדיםהאנשיםרטילפיכילעולםונאהלהם
כמ״שכביטלהשכינהאוראליהםמתגלהיותרה'
וברכתי׳אליךאבואשמיאתאזכיראשרהמקוםבכל

מחמרידועכיוט׳;שנינתילתשריאתרבכלותרגומו



יגד״יג^

עד שסחפרשה
לחםנקראתהשטנהפיהיינוהסלחמנוכיח־צונית היראההיינוהסלחמנוכיוזהווכו׳אלהיולחסע'ד
שהיאפנימיותהיראהאלשיבואכדירקהואחיצונית אדפנימיותיראהוכשישבמ״אכנזכרכביכולהשכינה נכללאפשרג״כוזהחיצוניתיראהליראעודצריףאין
:והבןוכו׳מזמניןבגרמייהואינוןכיהזוהרבלשון

להסועשואליהסואמרתישראלבניאלדבל מאא״זששמעתיע״דבזהי״לוכו':ציצית
הכרוזעליוסףיעקבתולדותבספרומובאזללה״ה
להסאויואומרתומכרזתהשמיסמןהיוצאקולוהבת אותהשומעיןכשאיןמת״נתורהשלמעלבונהלבריות
לאדםהבאיןתשובההרהורישהסואתריוצאלמה
כרוזכלוכןוהכרוזקולהבתמבחי׳וזהוויוסיוסבכל מחשבותיומבחי׳להביןהאדםיוכלהשמיסמןהיוצא
מחשבתועלימשגיחקדושותמחשבותבעלהואאס האירהאדסבחי'כלהקדושההתורהרמזהוע״ז

והחושךוהאפלהעכורבעולסלעשותוהאירלהשגיח
יתנהגוהאירב״ההבוראאלמחשכיועצתולפנותהזה
כיויביעירגישבהסואודותיוקורותיווכלימיוכל

נכתביםבספרמעשיווכלוכו׳רואהעיןממנולמעלה
להשגיחבדעתויודעחכסשהואלמיא'כחי'והוא
בהרהוריאותומעוררתמחשבתואזימחשבותיועל

בשורשועצתולהדבקלעוררולזהכדומהאותשובה לאכימתשטת־ועללהשגיחזהבסוגשאינוומיהעליון
בנימעשיעלבהפגיחאתרדרדעודישכ״כזכו
ויביןדורובאיזהמקוםובאיזהשסהואxבאאדס
וכןלעוררוהיאלפניובאאשרהאדסמעשיזהכימזה הנגעיםכלכילעוררוהיאהכלהאדסבנידיטרי
השכלמשלבזהישוכאשרעצמומנגעיחוןרואהאדס
קשועיםריטיומחמתמכוערתאפהלושהיהבאחד
היאתואריפתכיבעיניהנראיתהיתהלהשהיה
שיתןעצהאחדחכסאוהבולוונתןעליהדעתהוזחה
ויהיעשהוכהמעתהנגדמשכבהבתדראחדמראה
טהמכוערתפניהבראותהרוחהותפעםבבוקר
היאשזההבעללהואמרשדאיזהראתהכיאתרה
ולאשקעהוהלאהומהיוםוקשועיןלבושיןבליבעצתה
רואהשאדםמהבכלהנמשלהואוכןעצתהאתגבה השמיםמןשבוודאייבץחלילההגוןשחיטדבראיזה
במעשי*ויפשפשמג.ושמןטשישהדברלוהראו

וישבר

כלכיבישראלהיינובהסויעלו:ינשאוהיינונשיא
לישראלוכשישישראלבשבילאלאנבראלאטלוהעולס
יוהבןהנבראיםלכלג״כעליהישממילאעליה

שמקשהבאוה״חעייןמשהאלהעסאתכלבהס1 רבואששיםלהשתיקאחדלאדסאפשרוכי
משהמפנילומרראויהיהתירוצוולפישתירץמהע״ש
בכתביםאיתאדהנהרמזבדרךבזהוי״למשהאלולא
העלאתוזהובןשסע״יהואדלמעההתעוררתשכל
היהמשהכיוידועה'עסהשכינהלעחדהכדימ״נ

מלבריעקבבזוה״קכדאיתאב״ההוי״הלהשסמרכבה
ב״ההוי״השסשלבתי/דעתהיהומשהמלגאוומשה אחדכלשלנשמתושורשהואכ״אשלדהשסג״כוידוע
הרמזבמ״אוזהי״לבזהועייןשמוהיאחיהנפשכמו

משסהיהובוודאיבןמספרהוא"כלבויהסבפסוק
שהיהשמרמזוזהואדנ״יבגית׳"והסנשמתושורש
להוי״ההיינומשהאלאדנ״י:כנ״לב״ןע״ישסמייחד
מעלההיהובזהכנ״ללהוי״המרכבהשהיהב״ה

מןאותסלהשתיקיכולוהיהישראלכלשלנשמות
והבן:הרע

צלםסרהסלחמנוכיהארץעסאתתיראואל מזמגיןבגרמייהואינוןבזוה״קואיתאמעליהם
כללסייסוישע״כבאורייתאדתשתדליןלאיטן
אלהיסצירופיק״ךשישבכתביםאיתאכיעד״זהפסוק

והלוחותוכתיבבקליפתשמריסהסוהשארשבקדושה
הואבאורייתאשמשתדלמינמצאהמתאלהיסמעשת
והלוחותכת״ששבקדושהאלקיסצירופיבק״ךדבוק
תחתונכנעיםנופליםוהשמריםהמהאלהיסמעשה דאינוןהיינוהסלחתנוכישאמרוהואהקדושהיד

צלמעליהםצלססרכיוהעעסוכו׳מזמניןבגרמייהו
צירופיםהק״ךמהםשהוסרוהיינוק״ךמספרהוא

ולכךשליעהוהיהלהסאותםמחיההיהשזהשבקדושה
הסוע״כהקדושהתחתונכנעיםמתיםפגריםנשארו מ״שעלוע״דבאורייתאדמשתדליןלאינוןמזמנין
והבן:ע״שמשתהעשירלוחותשלמפסולתלךפסל

%

^11
יראהכיזלילה״האא״זמןששמעתיירמוז*

לעוררוכדירקהואלאדםהבאחיצונית עצמווכשמדבקפנימיותביראהעצמולדבקולהזכירו וזהי״להיראותכלממנובטלאזיפנימיותליראה
יראההייטהארץעסאתתיראואלבפסוק*?רומז



שלדופרשה
־#י:"

היינו.והנגדיםהמנסים
שרואהוהרשעותהבגידות

ציציתפלונתנוח־וכלילעצמויעוררמזהבפולס

לעוררלודיאיןבזהשגסג'סוגבזה:להסתכלהיינו

תכל׳בפתילעצתויעורראזיותרדומתומשינתועצתו

כשרואהדהיינוהגוףאתשמכלהר"ליסוריסלשוןהוא

לכםוהיואזיח״ועליואוהעולםעלחלילהיסודם
אינוןצדיקייאכיתכלתפתילהכנףי״לאו:לציצית
חסרוןעללהתפלליביןומחסרונודמערוניתאשלוחי

והמכסהשלוהצערפי'שמרמזוהואכביכולהשכינה

יביןומזההשכינהשהיאבתכלתתחוברפתילהוא

עללהתפללעצמו•יעוררדרךבאיזהולהציץלהסתכל

ציזלוהיההכה״גולכןלציציתלכסוהיווזהוחסרונה

הנקראושכלובמחשבתוהסתכלותפי׳הקודשנזר

קודשחותםפתוחינכתבועליוהדבריםכלעלקודש

צריךמחשבתוכילהורותתמידמצחועלוהיהלה׳
והמשיי.וזכהצחהלהיות

והרבההעניןלפיהכלביההבוראלפנילבווישבר

מנייוסףיעקבתולדותבספרלווכדומהמזהיש

זע׳לבשנותן
ביהלבוראעצמולעוררמזהג״כיבין

בחינהישועודהבוגדהזמןהבליבטרדתישכחולבל

עללפקחלבועלנותןאינואלהבכלאשרלאישאחרת
חלילהבאיםיסודםאיזהבראותחלילהאזיעסקיו

יעורראשרכאישעצמויעורראזיעליואואחדעלוחס

בנועםהתורהשרמזהוזהועסקיועללפקחמשינתו
עצמויקרבבואשרהדרךהאדםאתלהורותאמריה

כמאמרםלסעורמהלושיהיהכדיוב״שב״הלבורא

חשכתמחמתאךוכו׳בע״ששטרחמיז״ל
אזיעוה׳יז

טובהעצההתוה״קנתנהוע״זעליונופלתהרדמה

הסתכלותפי׳ציציתלהםועשוישראלבניאלדבר

מזהיעשהאדםשלהמחשבהבחי׳היינוממשולהם

כנפיעלאזיהואהכיברלאוואסכנ״להסתכלות

כלוהיינוהללבמראהכמשלפי׳לדורותסבגדיהם

1
אשרהארץוביןלה׳שמיסהשמיםביןאחדותשעושה

הצדיקועיילעובדה.ולשומרההאדםלבנינתן

דאחידוזהוביניהםגמורואחדותהתקשרותנעשה

שאמררבהבצ״חעניןלבארישובזהובארעאבשמיא

בהדדיורקיעאארעאלנשקיהיכאליחזילדידי

ואחדותוקירובנשיקהלהםישהצדיקע׳יייכללהיינו
מיליוהניארוךבדרושלעילזהנתבארוכברביניהם

כללקשריכולהואאזלצדיקמקושריםהסכשהעולם

הפסוקמןלזהראיהוישלאולאוואסלקי״ההעולם
במדריגההואהצדיקוהלאהצדיקנאסףהרעהמפני

צדיקי׳גדוליסכדאיתאבחייומןבמיתתוגדולהיותר

אךהוספהלנעןנאסףוזהומבחייהסיותרבמיתתם

במותורוחותוספתהוספהישלצדיקהואהאמת

התקשרותלהםשאיןח״ורעההיאלהעולסרק
עלהיהקרחמחלוקתכיגלויוזהעמובגשמיות

להיותמבקשהיההואכיהכהונהבשבילאהרן

בראשיתמעשהלהכחיש-ורצהכהניסושבטוכהיג

שהואכה״גלהיותנאהולוהחסדמצדהיהאהרןכי

היהומדתוהגבורהמצדהיההואאבלדחסדמשטרא

לפניושיכנעוהיינואהרןלבנינתוניםליבחי׳להיות

להסךרצהוהואבחסדיםהגבורותיכללולמען
המדריגות

הרחפלשה

לשםשהואמחלוקתכלהגמראלבארקרחןיחך|

הואידועכי:וכו׳להתקייםסופושמיס•
שמיסבחי׳נעשהממחלוקותןומיסאשכי

תרומהפרשהבזו״הקכדאיתאומיסמאששמיסמהו

נותןהנניכמושלום.נקראבריתבחי׳כיוידועע״ש

כלכדאיתאהעולםקייסועליושלוםבריתיאתלו

שהואשמווצדיקאחדעמודעלעומדכולוהעולם

היהוהללשמאיומחלוקתשלוםשהואובריתיסודבחי׳

כיהיינולהתקייםסופווזהוהללובחי׳מבניג׳׳כ

.
שלוםבחי׳הואבריתבחי׳נקראבמיםשלשפו

כלבגמראהפירושי״לוזהקייסהעולםשעליו

הנקראשםשיתקןהיינושמיסלשםשהואמחלוקת

שלוםהנקראבסופובחי׳יששמיסובבתי'שמיס

והמשיי:מתקייםהואוממילא.

אות׳כרגעיישואכלההזאתהעדהמתוךהבדלו
ולהלןהבדלונאמרשכאןבזהלהעיר

גלויזהכיצפענ׳יידזי״ל:העדהמתוךהרומונאמר

שמווצדיקאחדעמודעלעומדכונוהעולםשכל

ומייחדמקשרהואכיצדיקבחי'ומהולעילכמובא

אלוהותחיותלכולםוממשיךוב״שלקב״ההעולמותכל

היינוובארעאבשמיאדאחידאונקלוסשתרגוםוזהו
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הבןאסלהיפוךאיל:פי״שליואיבברבזוהרעובדא
הרכלוסלונחסרואינוהמדותכשלימותצדיקהוא זרועאורוזהועזראותיותזרעוזהולאביוג׳'כעליה

לתתאמעילאג״כדאתיהיינושמחהלבולישרילצדיק
במקומונאסףהואח״ולאוואסלבןושמחההשפעה מעוררהבןשאיןכיוןלהבןלתתאמשפיעואינו
וזהויחדהתקשרותלהסואיןלעילאמתתאהשפעה

תפנימאיקשהדלכאורההצדיקנאסףהרעהמפני
הואולכךהתגיןהצדיקבשביללבואיכולשאיןהרעה
צדיקי׳במיתתןגדוליסהאהרעהח״ושיטאכדינאסף
ונסתלקשנאסףהואהעניןאבלכנ״לוכו׳יותר

תקוסוישכנ״לעמוהתחברותלהסואיןלעילא
פעמיםכמהע״המפולנאההרבוכמאמרלהענישם

לעולםדיובהמ״קמשחרבאומרר״חפירוששזהו
יהתהללהנשתהכלשנאמראותיותבשתילהשתמש

סכנהכיעםהמוןעםהתחברותלהסיה־השלאהיינו
יתפללזאת;׳לוזהותחבולותלפשותצריךאבלהוא
לאאלץרביםמיסלשטףרקוכו׳אליךחסידכל חסדמשפיעשהיההסדמדתהיהאהרןוהנהעיעו

השםאמרולכךדגבורהמסעראהיוולניםכהןממדת
שיתחברוהיינווכו׳לוהתהנתוניםנתוניםלמשה
בפ״כרעומלאךכמובע״כהדיניםוימתקולחסד
מעשהיוםבכלמחדשהואהשי״תוידועאמןיענה

ביןאלהיסויבדלנאתרבראשיתובמעשהבראשית
תכחישהיהוקרחוכו׳לרקי׳מתחתאשרהמיס

בזוה״קכדאיתאואתפליגכתרגומובראשיתבמעשה
הדומולמשההקב׳'השאמרוהואחלופאלמעבדדבעי
עםחיבורעדיןלהםשהיודהעדההעדהמתוך
ואהרןמשהעלמליניםהיהרקאתפלגוולאמשה
למשההקב״האמרלכןה׳עםאתהמיתםאתם
יהיהשלאל7כנלעילאהעדהמתוךהרומוואהרן

אבל:כרגעאותםואכלהואזעמהסהתקשרות
כת״שהבדלהועשוהתפלגושכברעצתוקרחבעדת
הבדלוהש״יאמרלכןחלופאלמיעבדדבעיבזוה״ק
הבדלהועשוואתפלגואתפרשוכברר״לעברלשוןוט׳
כמולמשההש״ישרימזוהואאותסכרג׳:אכלהלכן

ואשמידםממניהרףשאמרבתהלוורימובושנטש
ודוקהבדלהלשוןלווהזכי׳רכןלורימזכאןאף
הרבי*וחסריפהכסדרןאינםהדבריםטגזה

יבין:והמשכיל

האוריוביןביןויבדלבזוה״קשאיתאוזהוהמדריגות
שלישייוםע״יהיהוזהאהרןוביןקרחביןהחושך
כלוזהובאריכותבזו״הקע״שמשהבחי׳שהוא

ועדתוקרחמחלוקתכגוןלש״ששא־נהמחלוקת
ונבואתהחסדשהואאהרןכהונתלסתורשביקשהייט בחי'שהואומיםאשוטללהמכריעשהיאמרעיה
לשםשלאוזהוזהלסתורהיהומחלוקותוכנ״לשמיס
הבדלוכאןשאמרהטעםיילוזה:והבןשמיס
פי'בראשיתבמעשההאמורויבדלכתוהבדלהלשון

אזיהגבורותאתהכופיםוהת״תהחסדאתכשיבדיל
אישאיןכיכולםאתיכלהחיוהגבורותאשלהטת
זהואהרןמשהוכשראהמשארצדיקאישואיןחסיד
וכו׳מאמרואפיים:נפילתעניןכמופניהםעלויפלו
רוצהלחסורהזהכשהאישהיינויחעאאחדהאיש
וגבורהחסדביןהמתאחדאחדותהיינואחדולסלק
יהיהאזוחלילהוארעאבשתיאדאתידיסולקוממילא

הקב״האמרלכןהדיניםמתגבורתהעדהכלעלקצף
אדרבאהעדהמתוךלהבדלרצושלאולמשהלאהרן
והתקרבועשווכןהתחתונהלמדדיגתסעצתיכסקרבו
לעילאמתתאיחודונעשהכולוהעולםעםעצמן
ידיהםעלהקשיםהגבורותונמתקוואהרןמשהעיי

היהלהלןאבלהדיןמצדשהםנפלוכולםוהקליפות
אתהמיתםאתםעליהםישראלכלותלונותמחלוקת

כמוהגדולהלמדריגתכםהממואמרלכןה׳עם
עמהםלהעדההתקשרותיהיהשלאהנ״להוספה

הסתלקותלשוןשהואאלהיסהשמיםעלרומהכמו
ג״כשםגפנולכןח״ווכו׳אותםואכלהואזלעילא
עצתםלהורידכנ״לאפייםנפילתבסודפניהםעל

מתיתלישתומחמתלהעלותןהתחתונותלמדריגות
בתורתועינייאירוה'ולפרשלהאריךיכולתילא

:אמתתורת

וט'הייתיגערהפסוקע״דזהלבאריאמראן
כללחםמבקשוזרעונעזבצדיקראיתיולא

כתפלתהיינולחםלברכה:וזרעוומלוהחונןהיום
:ללבושובגדלאכוללחםליונתןט׳האבינויעקב
דמהימטתאלחםדייקאללבושובגדדייקאלאטללחם
דמיזללה״האא״זמןבזהששמעתיכמואחרדברולא
:דלעילאלפרגודאלמיעליכולאינובןלוואיןבמת
אוכשורהעצמוטהגשאיטרקבןלושישמיואפילו
כתאילאביוחסרוןג״כהואחסרוטתכמהלוביב
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בזההפי׳לומרישכןוכו׳לערבבוקר'מןלהפךשא״א
אליקולעכמוחסרוןלשוןיחטאאחדאיש

ולאהשערה
א־זהדברלחסרלאישא״אשזהכמוהייטיחעיאי

ערבויהישנאמראחדאותוולהפוךהעולםמבריאות
יקצוףהעדהכלועלג״פ-א״אכןאחד•יוםבוקרויהי
ישראלבשבילאלאנבראלאהעולםבריאותכל"כי

יהיה-ממילאישראלכלעלוכלהקצףח״ו-וכשיהיה־

:והבןהעולםבריאותבטל
י

ולכאורה־והמצפה.נעצרהמשהאל•אהרן
ואמאיאליוכששבכלוםלואמרלאהאקשה■

י
ורש״יהמגפהעצירתמשתאלאהרןבחזרתתולההוא

כירמזבדרךלפענ״דנראהוליע״שזהתירץז״ל
שםע״יולבטלההמנפהלעצורבכוונותדאיתאידוע
•אלופולונמתקע״ימותמספרבמילואושהוא׳מת״ש

אלאהרןוישבשמרמזוהואיע״שואמתונעשהש״ע
והבן:נעצרהוהמגפההשס.ע״י:זתזההיינומשה

הקרבוהזרכהונתכםאתאתןמתנהבעבודת
דאיתאנע״פרמזבדרךבזהי״ליומת

וזהותחנוניםתפלתו.איןקבעתפלתו:העושהלבש״ם
ואסמקובלשהואאני:יודעבפיתפלתישגורהאס
רקלהתפללהא־ךבפיודבוריםנשלחשלאהיינולאו
מטורףשהואאנייודעאזתפלהלוקובעעצמוהוא
כוללהואמטורף־׳והנהתחנוניםתפלתושאיןוהיינו

עורבתמהיאהתפלהאור״להחולהאועניינים־־ב׳3
עבודתבפסוקהרמזוזי״לזכהתפלהואינהומטורפתיי־
שלכםוהתפלההעבודההיינוכהונתכםאתןאתמתנהי•
בפיכםשגורהשתהיהמתנתבתורתלכסאתןאניי׳

הסמא״ללהתקרביוכללאפי׳יומתהקרבוהזרי-ולכן
התפלתלתפלה::כי.יהיתולאלתולהלאזראלשהוא->

אמןוהבן:ומקובלתשגורה
בשתיבש״םאיתאמשתר׳תרומתיאתלךנתתיואניי־

ואחתט:ורהתרות:אחתמדברתרומו׳הכתוב
תחתלהסיקתהיהשלךרחמנאואמר:טמאהתרומתח
.

לפענייידי״לוהנהע״כתבשילך
הידועע״פרמזבזה

:והואה׳יראתא־תיראהואיתיראתאיתמהזוה״ק:■
־אוצרותיוכלמניחהקב״הששםהקב״השלאוצרו

יראתוהיאבהומשפיעיןבהמאידןהמדותכלדהיינול
ושליטדאיהו־רבבגיןאלאפרםלקבלע״משלאהאמת

י■
בשםאמירהמילת׳האעלמין.וכברדכלושרשאעיקרא

העולמו׳כלממלאיםהסואהבתיראהכיזללה״האא״ז;;
מא״סמ

הכתובכהונהמתנותב״דבעניןלפענ״דרמזץי״ל
כ״דבאדם'נגדישאבריםראשיכ״דדהנהבפ׳

בוניםאבניםארבעבס״יכראיתאיאדנ״יצירופיי
י״בכ״אאינו׳הוי״הבשםרקבתיםוארבעעשרים
יזהכידועבויששויסאותיותששנימטעם-צירופים

תפתחשפת־אדניוזהולי״ח
י

שהדיבורשמתפללר״ל
בכ״דמקושטיהיההובד״תהן'בתפלהממנו־היוצא"

שהםמקושטיםיהיואבריםראשיכ״דדהיינוקשוטיס
הצוףכליקשטוממילאאדנ״ישםצירופינגל.ך״ד

מחניךוהיהוזהווכו׳ה׳תאמרנהעצתותיכלויהיה׳
יתקדשממילאאבריוראשיבהתקדשך״דהיינוקדושי

דבוקויהיהוצלולהזכהתפלתוותהיהאבריורמ״חכל
לאוית״וואסוכו׳אליךפניוה׳ישאכנאמרבהש״י

אינווזהו־בפניםפניסעמךיהיהשלאמאחריךושב
תמנולגרועמנעוריועצמוא'שירגילכ'להיותיכול

ותאוותושינהאכילהיתירהתאוות'הגשמיותתאות
להיותלואפשרואזההכרחמןשהיאמהכ״אמשגל
רמ״תכליתקדשוממילאקודשאבריוראשיהכ״ד
לעבודויוכלוכו׳תאמרנהכלעצמותי:כנ״לאבדו'
זללה״הא^״זמןששמעתיכתיגדולבדביקו׳ב״ההשם

לשוןוהתחברותדביקותלשוןתצוהמצוהגוררתמצוהי
אחתפעםלהש״ידביקותמצוהפי׳יזהוחדאבצוותא■

שמןעליונמשךואזדביקותיותרהיינומצוהגוררת
משחת

קודשי
מנעוריוהיינואישבעודואישאשריוזהו

־וזהורשע-סבעצזהלךלא
תקוםשיבהמפניג״כ

זקןפניוהדרתתקוםמנעוריורקהשיבהקודםהייט
אשריולומרזקןפניולהתפארלהדרשתוכלהיינו

והנהבמ״אכנזכרזקנותיטאתכיישהשלאילדותינו1
שקידשוהיינוקודשמשתתבשמןמשוחכה״גהיהאהרן

וזהובזהאבריורמ״חכלשנתקדשועדאבדוכ״ד
והייינוכללכהונהמתנותכ״דלושנתנו

הטובכשמן
הזקןעליורדאבריםראשיעלהייטהראשעל

לחכמהעצמושדיבקכנ״לע״פמדותיושחרדאהרןזקן־
מנוחהבריתספרשאמ׳בשסזללה״האא״זבשםדדוע

שתדבקמיכילוהיינוהתאווהקברותנקראתשחכמה-
התאותגלממנובעיליןממילאאזיבחכמה-עצמו

:והבןכהונהמתנותלכ״דזכהולזהגשמיות

העדהכלועליחטאאתדשיאיי■
בזהי״ל'תקצוף

כשםה׳-וכו׳-ויודעבוקרעלשפירש״י-כמו
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התפלהלווכשניתןקליפותהחמתהואר״להחולשת
אותוומניח־ןמעכבשוסבלילהתפללשיוכלבמתנה
הקליפותכלנבנוליןאדש״עהלכוהמלדבהיכלליכנס
ר״להחולפותכלנתרפאואדהמבדיליםהחסכיםוכל
וזה

י׳יל
עבודההיינוכתיבאתנחתאבנועםועבדתם

כהונתכםאתאתן׳עבודת׳התנה:תפלהזושבלב
ותהושלכםהבירותבמתנהניתן.לכסשיהיההיינוי

המתנהזהוהעבודהומהוהעבודהזהוהמתנה
הםד״ד.כיכהונהבמתנותלענודשיוכללושיותן
השכינהמקשעהיהמתנהובכלקישועי.כלהך״ד.נגד

שושבינאסודיהיהאהרןכידועלייחדהכדיא׳בקישוע
כביכולהשכינהעבור.׳היהמגמתווכלדהערוניתא

,המתנה.פלוהיהוזה
עבודתו•לעבודיכולשהיה

הצוהמצוהשכרעי׳דכביכול׳השכינהבהשתדלות;
שזכהעצמההמצוההתצוהשלהשכרזהו־היינו

עי״דכהונההמתנות.בעניןג״כהואוכןמצוהלעשת:

וסודביכוריםהקריב.כאלולת״חהמביא.דורוןכל
עליוניםבעולמותשמרמזהוא.גדול.מאוד.ביכורים

:וכשתגיעכדאיתא.בזו״הק
•התחתוניםלעולמות:

התנה.ובשורשנקראדלעילא,.משורשבהתפשטות
עבודתוזהובוהמרומזיםבסודותבחי/ביכוריםהוא

שניתן׳המתנהשלכםיהיה.עבודהזההיינו.מתנה
כנ״ל:ביכוריםהקריבכאלוהואבשורשםלכס.כנ״ל.

משםוהיינוהשכינההיא.אני:חלקךאניי״לוזה
למטרוניתאשושבינאאהרןשהיהכנ״ל.חלקךשאני.

•דימתנןכתרגומובתוך.בני.ישראלנחלתךולכך
יהיבתלכךהיינואחסנתךאימןלךיהבית

מתנותלך.
כלהקישועיכ״לוהסאדנ״י■צירופיך״דכ״דגגדשהם.
כהוגהמתנותהכ״דלדניתןהשכינהלקשעשרצונך,

והמש״י:כנ״לגלהקישועיך*דממששהם.

שבאיםעדמהםפמידברוליתתכליתאיןעדתאייםי
טוביםשאינםואהבהליראהתחתוניםלמדריגתחלילה
בטלי'אזיהאתתליראתעצמושתדבקומיוחסחלילה
מלכותוכיוהעוונו׳ושפליםתחתוניםהיראותכלממנו
היינורבטורוהותלצלמאאקדמחתוהואמשלהבכל

וזהוה׳יראתחכמהראשיתוזהוהר.שנקראחכמה
שיראר״לתתערבאלשוניםומלךועסבניה׳אתירא

מלכותו.בכלאשר.מלךבגיןדאיהוומלךה'את
ה׳יראתאתהמשניםאותםהיינושוניםועםמשלה
יראתךשתהיהרקעמהסתתערבאלחיצוניתליראת
כנ״לוכו׳ושליטרבדאיהובגיןועיקריותפנימיותיראה
ונקתהטהורההיאכיטהורהיראההנקראוהיא

יומאטהור.כמוהואטהורולשוןאמתזרעונזרעה
ואיתאיהרעותיראות.כל:ודוחהשמסלקתוהיינו

הטמאהנבדקתכשהטהרהאחיותלשתימשלבזוה״ק
:למטהנידחת.ונופלת.
בעולםצדיקכשישדהנה.י־.עולםמלחברית

.
ומבטלמשבר■הואהזכהבמעשיחבמחשבתו

הצדיקהיינובריתשמרמזוזהוהעולםמןזרותתאוות

שלאהבשראתממתקמלחכהולעולםמלחבחי׳.הוא
בחי'הואהצדיקכןאחראמסשראהואוסרחוןיסריח
רשעיםכמו..תאותלבטלוהעולםלתקן.סרחוןמלח

והבן;תאבד
מתנןותרגומוישראלבניבתוךונחלתךחלקךאני

ונקדיםע׳ישוכו׳אחסנתךאימןלךיהביתדי
כהונתכםאתעבודת.מתנההפסוק.ועבדתםלבאר
מקובלשהואאנייודעבפיתפלתישגורהיאסע״ד

לואס..ניתנהוהיינודורוןלושגרמלשוןשגורה
כשאינו.יכולכי.להתפללשיוכלר״לבמתנההתפלה
כלוכןהמבדיליםמסכים.מחמתהיא-להתפלל

חופת,פרעה
לההיההנחש4כ־וביארנוקסוטטר:כנחששאינות״ח.
בהמב־טכשהיה.ולאחדנושךהיה•לאחדבחינותב:,
לאחדאלובחי׳ב'לושיהיה׳ציירת״ס.וכןוחינתרפא,

רעדברמכלשמירה:לשון.נוטרנושךולחחדהוא;•הוא.
.׳

ע״דוהואנושךשהוא-למיולהחיותלרפאותויוכל
.

עייןנגעוכלריבט.:ניהיפיהםועל.ע״פשאמרתי
בשפה׳ולברך./תו.ה׳בחר.כי.בהסשם.במקומו..:

ו.והוא

אורייתאגזירת־ותרגומו'דאהתורהחוקת?אתל
שאמרע״דרמזבדרךלפענ״דבזהי״ל

בערדובמוה׳יהמגידהרבהגדולהתייר
שלהאמירה.כירקםאותרותגזורפסוקעלזללה״ה:

לשוןותגזור.הקליפותכלומכרית.כורתהואהצדיק
ע״דהואויקסלילגזריםסוףיםלגוזרכמוכריתה

כלז״להכהןיוסףמוה׳..יעקכ.הרבהכה״גשאתרש
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מיהכלטובותאבניםשמגדליןויששמגדליןזהבויש
הואוכדהנפלאהבחכמתויתבררהשסעשהיפהאשר
אותםהיינוידשכליבחיי׳שהסישישראלנשמותבתי׳

שהםוישכ״כמאיריסואינםגדולמשורשכ׳׳כשאינם
משור׳קדושו׳נשמו׳שהסאותסהיינומתכותכליבחי׳
וזהוומצוחצחצחבאוריותרומאיריםגבוהמעלגבוה

הואוהרחבהגדלותבחי׳היינווכו׳בכ״חשמאשמי־מז
ורמותגדולותנשמותישאךלנשמהמאודמזיק

הדעתהרחבתלהםשיהיהכדיביותרשצי־יכי׳הרחבה
ע״כבצמצוםלהיותולאביותרלהתפשששיוכלביותר
לנשמותהיינובכ״חפמאוזהווגדלותהרחבהצריכין
והואלהםתזיקהגדלותתחתונותמדריגותשהם
וגדלותהרחבהצריכןשהםהיינומתכותבכליפהור
נשבריןלהיותשצריכץשבירתןהיינובכ״חפהור

לשוןטמאמחכותבכליטמאוזהומאודונכגעין
להסכשאיןחסרוןהואגדולותלנשמותהיינוסתום
בטובלהאיריטלואינונסתםשלהםשאורהרחבה
כג"וזהוצריכןשהםכמוהרחבהלהםשאיןמחמת
שהיאאלובחי׳ב׳ג״כלהשישאדומהסרהבחי׳

שהואאותוכנ״לטהוריםומשמאטמאיםמטהר
והואהערךקטטתבנשמותהיינובטמאיםטהור
קדושותבנשמותהיינובטהוריםטמאאותםמטהר

פרהבחי׳נמצאכנ״לשלהןאורמסתיסהואוטהורות
בךהואהתורהשבכלכולההתורהכלבחי׳הוא
נחזורועתההתורהחוקתזאתלומרשייךולכךוהבן

שראיתישרףלךעשהתשהאלה׳ויאמרלעניינינו
וזהופירושיםרבואששיםר״תהואשרףספרבאיזה
התורההואממשמשתכידייקאלךשרףלךעשה
תורהאלאטובואיןהואטובכיאותוותראכמ״ש
בפירושיםאותךשתכניסהייטנםעלאותוושים

ידיעלכינסיהיהואזבתורהשישוחסדיםטובים
הןהטבעולשנותנסליעשותיטלופירושיםהתורה
בפירושי׳התורהמכניםאשרת״וכפילהיפוךהןלסב

היהכאןוהנהח״ולהיפוךאווחסדיםטוביםאס
כתיבוהנהשהיהמההיהאזובמשהבאלהיסוידברו
בה׳חטאנוכשאמרוואח״כוימותוהעםוינשכובתורה
נסעלאותוושיםשרףלךעשהאמרהקב״האזובך

נסוזהווחיוהביטהנשוךכלוהיהלטבהטבעלשגות
נעשהזכהע״דאותםיחיההואאותםממיתשהיהמה
עי׳דעמוקיםדבריםעודבזהישוהנהח־יסססלו

שאמר

,בחיתגזורונושרנוקםהיינוויקסאומרותגזורוהוא
אותוומקיםששומרנוטרבחי׳הואויקםנוקם

חוקתזאתשת״אבמההרמזי״לוזה•מנפילתו
היאוהמלחמההכריתהפי׳אורייתאגזירתדאהתורה

התורה
בשמיםהקליפותכלנכרתוהתורהשע׳יי

יבין:׳והמשכילובארץ

עלאותוושיםשרףלךעשתמשהאלה׳ויאמר
נחשאלוהביטהנשוךכלוהיהנס

המנוחהרבמןששמעת•ע״דבזהי"ל:וחיהנחושת
כלהגמראעלמפולנאיז״להכתןיוסףיעקבמוה׳
כיז״לוביארת״חאינוכנחשונוערטקסשאינות׳ייח

ונוטרנוקםהיינובחינותב׳לושיהיהצריךהת״ח
שוסיקרבשלאלשמורשיוכלושמורהנטירהלשוןטטר
כנחשוזהוושונאיואויביומןנוקםוגסח״ורעדבר
והביטטק׳גסזהוהנחשונשךבחי׳אלוב׳ג״כלושהיה
האירוהנהע״כנוטרבחי׳זהווחיהנחושתנחשאל

לזההטעםלהביןהקדושיםבדבריובזהעיניאתה׳
שמוכרחואמרתיהנ״לבחי׳ב׳לושיהיההת״חשצריך
בחי׳הנ״ליהי׳לוב׳שלאאפשרשאיכלת״חאצלהדבר
תורתה׳בתורתהדבוקהואת״חכית״חהואאס

זכהז׳'לכמאפג׳הנ״לבחי׳ב׳להישוהתורהאמת
התורהכשלומדהיינווכו׳זכהלאחייםססלונעשה
וכו׳ח״ולאוואסחייםססלונעשהומכבדהלשמה
עםגמוראחדותונעשהלתורהדבוקשהואוהת׳ח
למיחייםסםהללובבחי׳בעצמוהואנעשההתורה
כנ״לשמירהלשוןנוטרנעשהאותוומכבדטשדבוק
טקסהואלאוובאםס״ואליויקרבשלארעדברמכל
הנ״להתורהכמוכךהואממילאלכךכוונתושאיןאף

המבזהז״לוכמאמרם
ע״שוזהלמכתורשאהאיןת׳יח

היאאדומתפרההייטהתורהחוקתזאתהרמזי״־ל
בחי׳ב׳ג״כלהישפרהכיכולההתורהכלשלחק

מתכותבכליטמאחורפיבימישאמרתיוע״דהנ״ל
תתטתבכליטהורחרשבכליטמאחרשבכליטהור

בשםהמכוניםישראלנשמותישכירמזבזהואמרתי
היההכלתשלע״דמתכותכלישנקראיםוישחרשכלי
חרשכליואדמתהעפרמןנעשהדברשכלהעפרמן

וכסףזהבשהםמתטתוכליפשוטההאדמהיקנעשה
השמששאורממקוםאךהאדמהמןג״כהיאונחושת

שהגדליןכסףתקומותוישיותרמאירמכביםאוראו
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דאיתאע״פזהלהביןוישנלחםהואבשמונלחם
בסודהפלשתיגליתאתלהסדהחע״הכיבתיקונים

שמעתיבותה'היינואבניםחלקיה׳ולקחק״ש
היינוחדאבקירטאאותםושויה׳אלהינוה׳ישראל
הפלשתיאתהרגובזהושכינתי׳־קוב״היחודופשהאחד
המצריאתהרגשמשהכדאיתאאפשרוהואע׳׳שפ״כ
כ״ההסוכהכהויפןכת״שדק״שדיחודאברזאג״כ

אישאיןכיויראוזהוע״שישראלשמעפסוקשלאתוון
שלהלבושיןכלמעליולהפשי׳זובשעהשצריךכדאיחא

וזהואחדושמואחדה׳נעשההיחודוע״יאנושימין
בשמוהיינושמוה׳נלחםהואבמהמלחמהאישה׳
היחודע׳׳יאחדושמואחדה׳כשנעשהר״לנלחםהוא
י*לוזהשםגית'ספרוידועבשונאיולוחםהואאז

בשסואנחנובסוסיהואלהברכבאלהבפסוקהרמז
ספרגיח׳־ושםכנ״לדייקאבשםנזכיראלהינוה׳

ההל׳לפניובבואהבמגילההרמזוזהולקקזהויבואר
משוללוהואוכו׳הרעהמחשבתוישובהספרטסאמר
מ׳יגספרביניחאדרכינוולפירש״יפי׳עייןהבנה
אשרהרפהמחשבתוישובהספרעםשאתרוהואבס
הפלשתיגליתאצלשהיהכמולאבדםהיהודיםעלחשב

ג״בוכןעמודהמע׳׳הלוחםהיההקבי׳השלשבשמו
לטוב׳הרעהמחשבתוונהפךההןפסנלחםשבזהכאן
לשמהבתורהשעוסקהיידועכיזהלהביןוישעלינו
יחודלשםהיינולשמהותורהעוונותיובללומוסלין
בתורהבעיסקושעושההיחודוע״ילקוב״השכינתא
המקעריגיסכלבעליןוממילאעונותיוכללוכמחלץ
שורשהסדלעילאהמקעריגיסכילתתאומכ״שלעילא
הןברוחניותהןהאדסעלשנתעוררהמלחמותלכל

גדולותעריםהכה״גהפישמעתיכאשרבגשמיות
פניוהלאוכתושונאיסלשוןעריםפי׳בשמיסובצורות

ממילאבשמי׳אשרגדולותעריסוכשיכבושעריסתבל
עסקע״יוהכלג״כבארץובצורותגדולותעריסיכבוש
כינזכיראלהינוה'בשסואנחנווזהולשמההתורה

ספרשנקראבתורהשנזכירע׳־יוהיינוספרגימ׳שס
אויבינועסנלחסמזהאדםתולדותספרזהכמ״ש

שחריתהקוראכיק׳שיחודע״יג״כהואוכןכנ״ל
כיוהיינוולילהיומסבווהגיתקייסכאלווערבית

אחדשהואלהאמיןאלוהות-והואדיחודרזאהואק״ש
כלשורששהואאלהיךה׳אנכיבחי׳והואאחדושמו

יתדידעעלהמלחמההיהולכןכולההתורה
קיש

שאמרתיוע״דלבבואתהטונשיוזללה׳י׳האא״זשאמר
בדבדסהתבוננתוצריךוכו'ב־מיסבאזקןואברהם

המושגעומקמחמתהיטיבלפרשא״אהכותבכ־אלו
וניחומיםטוכיסדבריםוהמש״ילטעותח״ובזהויש

ועמוקים:.
בסופהוהבאתה'מלחמותבספריאמרכן

לפע״דבזהי״לע״שבסופהאהבהחז״לודרשו
ה׳מלחמהאישה׳הפסוקלבארונקדיםרמזבדרך
לפיונראהפלאיוהואנלחסהואבשמו,ופירש"שמו
ושתאאורייתאבזוה״קשכתובתהידועכיענ״ד

כולההתורהכלאיתאבגמראוגסחדכולאדקוב״ה
ישכב־כולהקב״הבשמותוהנההסהקב״השלשמותיו
ישובוודאיוניצוחגבורהויחי'חסדבחי׳בחינותכמה

ססלונעשהזכהכמאמרםאלובתי'ב׳ג״כבתורה
באמתהתורהכשלומדישיאלאישוקוכו׳ידיס

שורששמשםאדסהנקראתהמשבתורהנשמתוומקשר
לוישממילאאזיתל״תושס״התיעברה״חנשמה
כגת׳שאמרווכמוולהחיותלהמיתהנ״לבחי׳ב*ג״כ

לנגידנמשלתורהדבריהיינואדברנגידיםכישמעו
ישתורהדבריכךולהחיותלהמיתכדיישבונגידמה
התורהע״יבידוישהת״חוהיינוולהחיותלהמיתבהס

מבוארהואובזהלעילזהנזכרוכברולהחיותלהמית
עלז״להכהןיוסףיעקבמוה׳הקדושהרבשאמרתה

וכברוכו׳כנחשונוערטקסשאיטת״הכלהגמרא
כןומחיהתמיתשהיההנחשכמוכילעילזהנתבאר
פיובאמריישנוהתורהוכחאלוהכחבושישהת׳ח
ה׳מלחמותצלחסהואידוועלולהחיותלהמיתבתורה
להחיותשצריך-למילהיפוךוגסלהמיתבצריךלמי

בהתדבקוחכסהתלמודע״יהיינונעשהיפ׳הכל
הרמזלפרשישוזההנ״לבחי'ב־לוישה׳לתורת
בספרהאמירהידיעלהיינובכפריאמרע״ככפסוק
המןויאמרכמומחשבהלשוןאוחבהלשוןרכהואמירה
בחיבהלשתהבתורהשעוסקהאדסע״יוהיינובלט

נפשהידועלבאמתלתורהמחשבתווהתדבקות
הואבשמווזהובשונאיוה'לוחסוע״יה׳מלחמות

שלשמושהואבתורהשדבוקהת״הע״יהיינונלחם

בסופהוהבואתכנ״ליבשונאיולוחסהקב״ההקב״ה
והת״י:ג"כואהבהחסדבתי׳בוישועוד

עידחידושבלאמדרשאץאךהנ״לע׳דיאמראן
הואבמהופירש״ישמוה׳מלחמהאישה׳

לט



חוקת
ידיעלוהיותהרחמיםהתפשטותסודהואלמד״הר

נימיםה׳ועושהמגלהולכןהעכוריםמחשבותיו
הכלבמחשבהכיהנסערןהואמבחינתםצילצדיקים

הבלשם•כיהטבעהןלהשתנותיוכלובמחשבהאחד
והנהאחדאיטיותהכלרקכללפירודשםואיןשוה

דיבורלשוןע״שטס־חוןמחשבהלשוןחשבוןחז״לדרשו

לושישע״שסיחוןשמהנקראלמהז״לכמאמרם
הואהדבורכיהדעתבעלילכלגלויוזהנאהשיחה
וזהוה׳ירושליםבונהוזהוהמחשבהמןומשוכללבנוי
בתיקוני©כדאיתאההרוסה׳מזבחאתוירפאג״כ
ה'מזבחאתמהרסיםח״ועוביסלאמעשיםשע״י

אותוומכווניםאותובוניםהעוביסבמעשיהםוצדיקים
הסוהרופאי׳אניאהבהחולתכיוזהושלוריפויוזהו

סובמחשבותהעוביםבמעשיהםוהחכמיםהצדיקים
ומשוכללבטיאותהומקרביםאותהרופאיםהזכה

הרמזי״לוזהוכו'ואדוםצחהואאשרלדודהומעוער
הצדיקיםהסביצרסהמושליםיאמרוכןעלבפסוק

שמעליםכןהדבריםלכלאומריםהיינוחשבוןבואו

בוניםועי״זחשבוןשהואהתחשבהלסודאותם
ותכונןתבנהוזהוהעולמותכלשלוהמעשההדיבור
לפעמי׳נקראתכיוקדישעירכמוהיינועירסיחוןעיר
לפעמיםגסוכו׳הגואלהמלאךכמומלאךבשם

כיוהבן:מוחיןלהכשישתושבעירהשכינהנקראת
בינהשהיאהמחשבהמפדכיהיינומחשבוןיצאהאש

ע׳׳יבשורשןג״כונמתקיןהדיניםתגבורתאשמתערין
התלהטתאש

הש׳יי
כמ״שאשאכלהאששהואב״ה

החירותמשםכיצריוסביבותלהטתלךלפניואש
האשכיהפרשהואהיינוסיחוןמקריתלהבהועי״ז
לכןלעילאמתתאולהבהגחלתכתוהשורשהוא

מואבעראכלהוזהוזהכלוהבןרשעיםתלהטלהבה
שאוכלתוהיינועריךויהיכתושונאיםלשוןהואער

והמש״י:מואבערוזהושבשמיםאביטשונאיומכלה

מפולנאההמוכיחהחסידהרבשאמרע״דירמוזעור
עושיכחגבורימלאכיוה׳־ברכוע״פע"ה־

הרבאצלשהיהכעניןוכו׳דברובקוללשמועדברו
ועי*תורתובלימודעצמומקשרשהיהיוסףבית

הנעלמותכללומגידהיהוהואמלאךנבראהלימוד
ואדםאדםבכללהיותיכולוזהדאורייתארזיןלו

שביארוהואהמעשהכשלימותבעטדתוכשמשתדל

הפפק

כביכולושכינתי׳קב״הוהיחידהתורהשורששהיאק׳יש
חז״לודרשויוםארבעיםהפלשתיויתיצבלכןוב״שב״ה
הקליפותכלמגמתזהכיפי'ע״שוכו׳ק׳׳שלבטלבדי

א״עוחיזקזאתהביןורהמע״ההיחידלבעלר״ל
אזשםשהיהובחי׳ממקוםוהיינויחודמשםלעשות
ה׳אתמשםובקשתםהזללהאא״זשאמרכמו

והבןשםשהואממקוםפי׳דייקאמשםוכו'אלהיכס
סלקתלאח״ולשמהשלאתורהכיבתיקוניםואיתא
שלאקולסנשמעבלידבריםואיןאומראיןוזהולעילא
בספריאמרכןעלבפסוקהרמזוזה.י''ללכלואנחשב
לשמההתורהשילמודוהיינובספרהאמירהכשיהיהפי׳

ה׳ילחוסעי״זפי׳ה׳מלחמתאזאמירהנחשבדהיה
ה־חודע״דהיינובסופהוהבכנ״ל"אתשונאיועם

אתכורכיןה־ושראשוניםואהבתאותיותהסשבק״ש
וע״דבפפהאהבהחז״לשדרשווהואואהבתעםשמע
תחבקגיזוהנחליסוימינוע״פי״להנ״להתורהעסק
מלאיםהסהיםאלההולכיםהנחליםכלפי׳ארנון
פי'הנחליםואשד:היחודסיבתמצדושמחהרינון
מצדנחלישכיהנחליםביןויחודהתחברותנעשה
בבתי׳מתחבריןוכולםהשמאלמצדגחלוישהימין
טארנוןוהנחליסק״ששלהיידדוע״דבזהודיהיסוד
אותיות

כדאיתאשמחהאותיותהסדק״שיחודאש)
כמבואראשמחאותיותא״חש״מאחדשמעבזוה״ק

והמש״י:ע״שבה׳אשמחאנכיע"פבמ״א

ותכונןתבנהחשבוןבואוהמושליםיאמרוכןעל
מקריתלהבהמחשבוןיצאהאשכיפחוןעיר

גלויכירמזבדרךבזהי״לוכו׳:מואבעראכלהסימון
סודוהואאדםבסודהסהעולמותכלכיויחע

התושבאתרהולךוהכלוהמעשהוהדיבורהמחשבה
חשבאסח״וירצהלאהפיגולסודהיהבקרבטתלכן

ביןהחילוקבמ״אמבוארוכברהמפנלתבמחשבה
כיורשעיםצדיקיםדהיינועבדולאלאשרה׳עובד

העוסקיםדבראותולגשמיותעצמםמדבקיןהרשעים
מדבקיןוהצדיקיםגשמיותושארושתיהאכילהכמובו

החיותוהואשבקרבואלוהסודהמחשבהלסודעצמם
האדםמןנאהלעיטניבדרושועייןהדבראותושבתוך
מעליםהצדיקיםלכןיותרמבוארהואשםהזההאדם

המחשבהסודוהואאלוהלסודלשורשםהדבריםכל
הצימצוסמדשפאמד״הדשתהפכיסוזהוגבתוכו



20עחחוקת
ע״הכתובאזיההואלהמספרהתיבהעולהוכשאינו
לפענ׳דאךזהלהביןוצריךהאותיותעסולפעמים

האומרכיהואולמהמשלשאומריםע׳'דשהואנראה
כ״אכךהדבראותושיבינולהםשא״אמכיןהוא
עליעמדוומתוכובושרגיליםבדברלהםשיבין
שבאמתהזההדברהואכןבלבםויכנסהדבר

האר׳יי
ז׳יל

בתורהפתחהפותתיסשבדורהצדיקיםכלוכן
הסע״זגית׳ואומריםדבראיזהלהביןהקדושה
הדברבאותושישההואהדברשורשקדשסברוחהבינו
צריךהשומעיםלפניהדברלהלבישאךההואסוד

שהואמהלפיתמידאומרלכךגימעריאבעניןשיאמר
הדבריםלהלבישכדיוהנקודותהתיבותעםאועולה
שמרומזי״לוזה•זהסודבושמרומזלהבינםשיוכלו
כןעלשאמרוהואסודמספרהואכןכיבפסוק
יאמרו:לגלותהשםאנשיכשרוציםסודאיזהעלהיינו

משלבבתי׳התורההדורשיםאותםהיינוהמושלים
חשבוןאלאותושמביאיםר״לחשבוןבואוכנ״ל

שמרומזאיךההואהדברסודלהבינםכדיוגימעריא
שלמהאורזההבינוהסבאמתאבלהסודזהבו

הגדולבחסדוב״ההשםלהםשמאירעצמוהדבר
זהמש״י:ההואסודדברבאותושישלהבין

נלק
קסנהולעשותה׳פי׳אתלעבוראוכללאאמרהרשע

התורהאורבבתי'למדאתהדברוממוצאגדולהאו
כיוהבןבשורשםדיניםולהמתיקלבעלולהשיגלהבין

קצרתי:
אוקענהלעשותוכו׳אוכללאכפשועוי״לגם

ושפלותקענותבבחי׳שהואאותוהיינוגדולה
שהואאותווכןאותוולהריםלשנותאוכללאה׳ע׳׳פ
אותולעשותיכולאיניה׳ע׳'פוהרחבהגדלותמחי׳
בבחי׳שהםלישראלכלוםלעשותיכולאינילכךקטן

והביע•בדברוזההבינולאוהסב״ההשםע״פגדלות
והבן:וכו'רביםשריםשלוחבלקויוסףולכךכפשוטו

אלובלעםדברישכתובב״ההאדוןלנוירמוזד1^
ואומרתמתמיהשהתורההקדושהבתורתינו

שלדבוריםלדברהיינוה'פי'אתלעבוראוכללא
בעלמאבהעברהרקהקדושיםמאותיותיוב״ההש״י

בלי

פרשה
העליוןמעולםשנשלחיםהצדיקיםמלאכיו'היינוהפסוק
גבוראיזהוכמויצרםעלשמתגבריםהיינוכחגבורי
שלהםהדבורמןשפועליםהיינודברועושיויו׳

ושומעומלמדומלאךשנעשההיינודברובקוללשמוע
דברובקול

כליל
פןגסשמרומזי״לוזה:ב״יאצל

המושליםהיינוהמושליםיאמרוהקדושהבתורתינוכאן
עושיםשתמידהיינוחשבוןבואוהז״לכמאמרביצרם

עומדיםהסהאיךדחושבנאממאריוהסלנפשםחשבון
ע״דוהואהרגעבזהשתיקןותהבחינהובאיזה
וכו'יתירזכהלנפשזיכהיתירזכהבזו״הקשכתוב
ויותריותרעצמוכשמזכךובירורזיכוךלשוןנכההיינו

תמידבעבודתוומתחזקחובתוידייצאשעדיץלאוחושב

מעשיוע״ילעצמולבנותיכולהיינוותכונןתבנה
פי'וקדישעירע״שהיינועירתורתו:ולימודהטובים
שמהנקראלתהז״לכמאמרםהיינוסיחון:מלאך
עירסיחוןשמרמזוהואנאהשיחהלושישעלפיתון
צרכיוכלעמוולדברלשיחמלאךלעצמולבנותשיכול

רצון:יהיכןאמןמסתוריולי'ולגלות

:חשבוןבואוהמושליםיאתרוכןעלירמוז*ד1^

בגית'סודאיזהבכוונתכתובלפעמיםדהנה

פרשה
אוכללאוזהבכסףביתומלאבלקלייתןאם

:גדולהאוקטנהולעשותה'פיאתלעבור
נשמעממילאכיגדולהאותיבתיתורבזהלהעיריש

ביראתמושלצדיקרמזע״דלפענ״דבזהוי״לכ״שמכת
זהלהביןוצריךע״כמבטלווצדיקגוזרהקב״האלהיס

כיזהלהביןאלאהקב״השלקטגוראחלילהצדיקוכי
נקראתראשונהה'ההי׳ייןשתיב״ההוי״הבשםיש

דיניןושםהמחשבהעולםעלמאדחירותאוהיאגדולה
נקראתהיאאחרונהוה'בשורשןנמתקיןלכןמתערין
מפההדיניםהתגלותהואושםמלכותוהואקטנה

המגלההדבורוהואפהמלכותבתיקוניםכמבואר
נמתקיןהמחשבהעולםאלהדבריםובהשיבהתחשבה
הולךזהדרךועלכידועהבינהבבחי׳בשורשןהדינים
במחשבתועולהצדיקכיגזירהאיזהלבטלהצדיק

בשורשםהדבריםוממתיקהתחשבהלעולםבדביקות

אותואבנוהבןוגדולהקטנהוזהוהגזירהנתבטלולכן



ונו׳כולןכנגד,ערכתו^יכימזבחותשבעהלפניך
רסןכפירש״יבפיודברוישסבלעסאלה׳ויקרלכן

אלאלךאיןהיינובלר,אלשויויאתרבפיושסוחכה
בעצתהכההמדתהיינותדברוכהבלקאללשוב
תרצהשלאאףבע״כתדברכביכולהשכינהשהיא
סוברשאתהגתוכןאינודהאתתההסדבריםלדבר
אלאאותותשארכתושסבלבדאחיזהרקלהסשיש
אותותמכלישראלבניעסוהפרישהבדילב״ההשס
עמודבקיםלהיותבחר־בהסאשרסגולתועסלהיות
וישראלקב״הבזו״הקכדאיתאחדכולאבאחדאחד

וכו׳ביעקבאוןהביעלאואתרפתחלכןחדכולא
ותרועתתתשבוהיינובותלךותרועתעתואלהיוה׳

ב־ניהוןמלכיהוןושכינתותרגומוריעותלשוןכפירש״י
תעיותתשאשרקב״הבניוהסחדכולומתשוהיינו
כביכולהשכינהשהיאכהבפיושסהיהלכןעליהםהתו
פהבחי'והיאתברכוכהכמ״שהברכותמקורשהיא
ומלאךבע״כיתברכוכהועי׳יהעולתותכלשלודיבור

והבן:אמןיענהבע״כרע

ישכוןלבדדעםהןוכו׳אראנוצוריםמראשכי
לפע״דרתזבדרךבזהי״ל:יתחשבלאובגויס

בגלותלהםשישישראלצרותכישתדעצריךובתחלה
וילתדותעשיהסתתערביסבגויסכימחתתהואר״ל

אמרוכןמאלואלונשתנהההתד״הדומקטרג
מד״הדנגדלהגבירוכו׳ליאיןהמהע״הישעיהו

צוריםצוריס-אראנותראשכיהכתובשמרמזע״שוהוא
כמואבותבשםהנקראיםישראלראשיהסאבותהיינו
שתספיקיסע״שאמהותוכןוכו'ישראלרכבאביאבי

חלבלתיטקשתספקתהזהבאסאלxלימראהתורה
משכנות׳בחדרימתבודדיםיהסישכוןלבדדוהסמדדי'

ללמודמתערביםאינםיתחשבלאובגויסובלבביהס
כיעליהםלקטרגמד״הדיוכללאלכןממעשיהם

ממעשילומדי'שאינםהדורמראשיהייטאראנומראש
ותתקשרי׳אחדיוניבלשוןהןכמואחדעםוהסהגויס
אחרי״להלצהוע״דשבדורהצדיקיםעםזע״ז

למקותהלךא׳שפעםזללה״האא׳יזבשםששמעתי
בויגעשלאיראהמקוהמןובחזרתוישמעאליםבץ

אחדזע״זמדבריםישמעאליםשניושמעישמעאל
הזההטמאביהודיתיגעשלאעצמךשמורלחבירו
מתערביםואינםישכוןלבדדעסהןשאמרוהואחלילה

בגויס

זהלהכילאפשראיאוכללאוזההלבכוונתפוסבלי
:והבןכנ״לה׳פ*אתלעבור

עולותיךעלכההתיצבבלקאלבלעםלאמו*
וישםבלעםאלה׳כהויקראקרהואנכי

להעירישתדברוכהבלקאלשובויאמרבפיודבר

כהאקרהואנכיאתרלאראשונהבפעםמדועבזה
לענ׳ידוי״לתדבר־,כאלא

הקרהלמהנביןובתחלה
אלאבלעםשללברכותיוישראלצריךהיהוכיכןהש׳-׳י

לעסוחיבתובאהבתוב"ההשםדכוונתכךדהעניןהוא
יהיהלאכךויתעלהיתברךא"סשהואשכמוסגולתו

העולמותבכלנתברכיןשיהיוישראלשללברכותיוסוף
יתברכוןהקליפותמןואפי׳ובתחתוניםבעליונים
אתןיענהרעומלאך

בע׳ייכ
נאגדיסשאנובעבור

אחדותועלינוומקבליםיתברךהגדולבשמוונאחזים
אתוון.כ״השהםישראלשמעבפ'ובוקרערביוםבכל

בגופןעצמםמוסר־סמישראלנפשותוכמהדיחודא
שמבטליןמהםוהרבהיתב׳השםקדושתעלונשמתן

וישיתב'אחדותועליהםשמקבלי!מפניוהכלתאותס
ואחדאחדעניןמהוואופניםוראיותענייניםכמה
אחדאלוחוזר׳־,דאארדנמשךשהכלהואהמניןמהם
נמנההכלורבואואלףומאהעשרהעדואח״כא׳במו
לכןא׳אלחוזרהכלנמצאוכו'א׳עשרהא׳מאהבא'

כדאיתאבאחדג״כישראלאתב״ההשםמייחד
אחדגויישראלכעמךומיכתיבהקב״השלבתפילין
והאבאחדאחדלתהויבזוה״קג״כוזהובארן

הסישראלנפשותהיינואחדושמואחדה׳אוקימנא
הטעםי״לוזהשמוהואחיהנפשכמ״שיתברךשתו

וכהבלקאלשובלבלעםהקב״האתרראשוןשבפעם
ברכתןעללהודותצריכיןאתםשגסהיינותדבר
אתווןבכי׳השליאחדותעליהםתמידשמקבליםבשביל
היהובלעםישראלבניאתתברכוכהולכךדיחודא
כהשלזובמדריגהאחיזהרקלהםשישבדעתוסבור

אומותשארכתוזוממדריגהפעולותיהםופועלים
אחיזהלהםשישמבתי'פעולותיהםשפועליםהעולם

שלאפעולהשיעשהבדעתווחישבישראלכןכתובו
לכןתברכוכהמןויתפרדובכהאחיזה.להםיהיה
עלכהתתיצבאתההייטכההתיצבלבלקאחר

הייטאתפעללשוןכפירש״יכהאקרהואנכיפולותיך
ויפרידסבכהאחיזהלהםיהיהשלאפעולהאעשה

בטאלושלאבותיתסהש״ילפניאמרכפירש״ימכה



עט בלקפרשה
כאןג״כי״לוזההקליפותכלממנושבטליןח״וזרה
רקאינומעשיהםשכלכנ״להיינוישכוןלבדדעסהן

ושכינתי׳קוב״ההשראתגורמיםובזהדלתיןהב׳לייחד
לבדדוזהוככיטלהשכינהאלמשכןשנעשועליהם
כלממנושבטליןכנ״להיינויתחשבלאובמיםאזישכון

:והבןזרותהמחשבותוכלהקליפות

עלהמדרשעלכברשאמרתיע״דירמוזעוד
ה׳ונשגבהדה״דנבדויעקבויותרפסוק

לפיבזהואמרתיתעוהוהואע״שההואביוםלבדו
העולםכללומראדםכלחייבהגמראדרךעלענ״ד
דבריעללבכשנשיםוהנהע״כבשביליאלאנבראלא

עבודתבעניןורחבהעמוקהעצההיאזוהגמרא
העולםשכלבדעתוכשמעלהכיוהיינויתב׳הבורא

וכלבעולםיחידהואנמצאבשבילואלאנבראלא
העול׳יסודבניןתלויייכלועליואליוספליםהסהעולם
וגסלהיפוךובהיפוךהעולםיקייםמעשיובהטבת
1שלבחינהמשוסבעבודתופניתשוסלואיןבוודאי

'
כיוןאדםטסבשביללעשותלושאיןכיוןהנ״למדות
מזכהכשהש״יובוודאיאליוטפליםוהכלהעיקרשהוא
כלממנובטליןבוודאיאזהמדריגהלזהשבאלאדם

והשכינ׳כביכולהקדושהידתחתונכנעיםהקליפות
ואיןהואלבדושהואית״שואחדותואלוהותוונתגלה
לבדויעקבויותרהנ״לבמדרשהרמזי״לוזהבלתו
יהידלבדושהואלמדריגהשבאלועוזרכשהשםהיינו

לבדוה׳ונשגבבאחדאחדלה׳התדבקאזכנ״לבעולם
ה'לבדוכיונגלהנראהוהיההקליפותכלביטולשהיה
הןהרמזכאןג״כי״לוזההארץכלעלמלךהוא
יבואוישראלשהעםעתשיהיההיינוישכוןלבדדעם

העולםוכלבעולםלבדםשהםהיינובדדלמדריגת
היינויתחשבלאובגויסואזבשבילםאלאנבראלא

העבודהמןהטורדותמחשבהשוסלויהיהשלאכנ״ל
אחדה׳יהיהואזבאחדאחדלקב״הלהתדבקויוכל

:איגןאחדושחו,

וכוי׳ב^אלעמלראהולאביעקבאוןהביטלא
חז״לודרשולמטהמלמעלההואהבטהכידע

וכו׳מלמדאלאלמעלהממטהמביטאדםכלום
כתולפניםאולמעלהממטהכפשוטוהואוראיה
בפועלממשהואאוןכיודעוראההשמימתנאהבט
שאימ¬והואוכו׳עמלהרהכתואוןמחשבתהואועמל

העונותמעשהמצדכיהבטהאוןאצלכתובה
בפועל

שאינםיתחשבלאובגויסמחמתוהואהטמאיםבגויס
וק״ל:כנ״לטובתםוזהוהגויסביןחשובים
ה'כיחדכולהווישראלקב-״הע״דירמוז
כעמךומיכאמוראחדג״כהסוישראלאחד

וידועבאחדלדבקלאחדונאהבארןאחדגויישראל
בראוקב״הישראלבשבילאלאנבראלאהעולםדכל

כלשורשהסעממיןושבעתאומותובראישראל
ארןאתלתתהבריתעמווכרותוזהואומותהע׳

וזהובידםהאותותכלימסרווממילאוכו׳הכנעני
עושיןאיןח״וכשישראלהיינוהןברוחניותבגשמותהן

פרנסההןבעסקלישראלמצירי׳הסמקו׳אזישלרצונו
ז׳מבתי׳זרותמחשבותהיינווברוחניותצרותובשאר
בהןונופלהבניןימימז׳הרעהחלקשהםעממין
תורתםומלימודמעבודתםישראלאתומבלבליןהאדם
דאחדברזאנכנסיםאזיבה׳דבקיםהסכשישראלאך

כלמהםבטלי׳וממילאפממיןז׳מגדרויוצאים
בגמראהרמזי״לוזהברוחניותהןבגשמיותהןהצרות
היינושבעהקולומתוכשהואאחדקולוחיכשהוא

אחדקולואזהמיסבחיודבוקחיבמדריג-תכשהוא
בכלהןבידוהןבפיוהןשמוציאקולבחי׳כלהיינו
הסכיאחדלה׳בדביקותאחדבוהכוונההכלדבר

היינימתוכשהואיגשובאחדואחדבה׳תמידדבקים
לבתי׳כנ״להיינושבעהקולואזיממדריגתוכשנופל

שבז׳הרעתןבחי׳לאיזהמחשבתומתפרדעממי!ז׳
אוהוומבלבליםזרותמחשבותובאיםכנ״להבניןימי

ישכוןלבדדעםהןכאןשמרמזי״לוזה:מעבודתו
אחדבה׳ודביקותואחדותבדדבבחי׳כשהםהיינו
לאובגויסולכךעממי׳הז׳מןנפרדיםהסואזי

הבאיםזרותהמחשבותממנובטלי׳היינויתחשב
שוסבליבאחדעצמםמדבקיםרקעממי׳ז'מבחי׳
כלבגשמיותגסוממילאכנ״לזרהומחשבהפניה

פועליכלויתפרדוידםתחתנכנעיםהקליפות
והבן:און

ואיןעמוינחנובדדה׳וע׳ידהנ׳ילע׳'דירמוז
דלתיןב׳היינובדדבזההרמזוי״לנכראל

וגסלהשיטשא״אע״שדנ״תנקראא״סהנהכי
מגרת׳להדליתעלדל"תנקראהשכינהשהיאמלכות
היינובדדלמדריגתכשבאיםינחנובדדה׳וזהובלום

ב׳שהםושכינתיהקובייהלייחדרקהואמעשיהםשבל
מחשבהשוםהיינונכראלעתוואיןאזיהנ״לדלת־ן

מם



בלק
לחסהמלמעלההבטהנקראוהב׳למעלהממטה
בעיניואדםכלבולהסתכליוכלהב׳יראהובתי׳

לאוהשכלבעיניהסתכלו׳שהואהא'וביראההגשמיים
ללמודיצליחבידוה'שחפץלמיאלאלזהזוכהאדםכל

יילוזהוהנסתריםהנעלמיםבענייניםולהשיגולהבין
גדולמהראוהנהפי׳ביעקבאוןהב־טלאהרמז
שהואהביטלאבחי'ב׳בהםישכיישראלשלכוחם
הסיעקבבתי'שהםלאותםלויחשבאוןהב'יראה
ראהכשלאהא׳יראהבחי׳היינוראהולאעםהמוני
תמידשמסתכליםישראלבחי׳שהםבאותםהואפתל
אחדרגעוכשפוסקיסהנ״להא׳היראהבבחי׳

תהוע״ילהםיחשבלעמלבקינתולפיכ״אמלהסתכל
ה׳הכתובומפרשהיראהשלזולמדריגהזוכיםהס

ה׳לנגדישמקיי׳שויתיפי'בומלךותרועתעמואלוהיו
ורוא׳עומדהיהאלוודסמבשרכ"שמצדוהואתמיד

עומדמכ״הכאשרהקב״ההמלךהגדולמכ״שבמעשיו
מלךותרועתוזהובש״עוכו'כת״שבמעשיוורואה ליראתמגיעיםועייזבוהקב״המת״החיבורהייט

אחדרגעכשנפסקלחטאלהםשנחשבהרוממת
המקייםמןלהיותיעזרניה׳והבןהיראהמןמחשבתם

אתן:בלבבנויראתוויטעלבבובכלבאמתזאת

עמלראהולאביעקבאוןהביטלאי״ל?]!ך*
:בותלךותרועתעמואלהיוה׳בישראל

וישראלוקב״האורייתאבזו״הקדאיתאע״פזהיבואר
כשאדםאפילוגדולכללהואזהולפיע״כחדכולהו
חלקבווישישראלכיצדץנקראהואאזהרבהחוטא
א״אגיע״כבתשובהיחזורובוודאיממעלאלהי
הפסוקשמרמזי״לוזהממשבקרבושהםכיוןליפרד

שבישראלהפחותהבמדריגהביעקבאוןהביטלא

דאסתייעאהיינובישראלעמלראהשלאומכ״ש
עמואלהיוה׳מפניוהטעםבתשובהשיחזורמילתא
ע׳תורההיינובומלךותרועתוגסכאחדיחדממש

ולכדממשבקרבובוג״כהואפניםבע׳שנדרשת
•והבןנדחממנוידחלא

י׳י׳לאל:פעלמהולישראלליעקביאתרכעת

ועתההפסוקלבארונקדיםרמזבדרךבזה
ה'אתליראהכ"אמעמךשואלאלהיךה׳מהישראל
דווקאמהמפניועתהתיבתמאילהביןצרי׳אלהיך
המנותהרבתןששמעתיע״פבזהוי״לההואבזמן

מזה׳

פרישה

המחשבהומצדמהאדםלמעלהחלילהמתגברץבפועל
ולכךאותוורואיםצופיםפ;עכירקכ״כמתגבראינו
היינוביעקבאוןהניטלאוזהוראיהעמלאצלנזכר

למעלהוהסבפועלעונותעושיםשהםעםבהמוני
זהבםה׳הביטלאראשיעברועונותימהסכמ״ש

השומריםהצורהאנשישהםבישראלעמלראהולא
למחשבותנופליםלפעמיםרקבפועלמחטאעצמם
זאתיחקורלאה'בהםשהיואףאלוהבחי׳ושניאון

קוביהזהועתואלוהיוה׳ניוהטעהלהסח״ולהיצר
םעתההשכינהחיבורוגסהיינובומלךותרועת

והבן:צרלאלכךצרלוצרתםובכלכביכול

שאמרוע״דהנ״לע״דפנימידרךבזהעודלש
יחשובלאאדםע״פאשדאא׳יזזללה״ה

גדולתמדריגההואאדםפי׳עזןלוה'
נפנהוכשלפעמיסתמידלנגדית׳שדתותקיים
אשרלויחשבלעוןאזיהש״יתןאחדרגעמחשבתו

לנגדיה׳שויתיעלכפרש״יהשםמיראתמת:בתופנה
ברישמבוארוכאשרפגילנגדמוראושמתיתמידתתיד

בתורהגדולכללזהותמידלנגדיה׳שויתיא״חש״ע
עומדכבודוהארץכלמלאשהקב״הומכש״כוכו׳
ע״שוהכנעההיראהאליויגיעומידאותוורואתעליו
רואילחיבארמבואבאויצחקהפסוקבארתיו־עי״ז
נביעומאותוהיינומבארבאיראהבתי׳הואיצחקפי׳

עולמיםשחיהיינורואילחיבמחשבתותמידשטבע
הואיראהוהנהכנ״לבמעשיוומשגיחאותורואה

מזהב״ההבוראגדולותכשרואההיינוראיהאותיות
בחינותב׳וישהש״ימפניוהבושתהיראהאליויגיע

בשכלוכשרואהאחדה׳ליראתההערותשהםהסתכלו׳
כמאמרםולמעלההשפלמעולםב״ההבורארוממות

עדוכו'ורקיערקיעוביןשנהת״קמהלךהרקיעז״ל
אלאנבראולאוכולםוכו׳כולםכעדהחיותקרסולי
אליויגיעומזהלפניוודחליסזעיםוכולםב״תלכבודו
בחי'הסתכלותעודא״סיתב׳דששלהרוממתיראת

אריועדמעכברהשפלבעולםהנבראיםכלכשרואה
יראההתפשטותמצדמזהזהיראיםכולםאדםועד

אא״זפתחכאשרתשלהבכלמלכותולתתאכימע־לא
מא״סמתפשטי'ואהב׳יראההאיךעודםעיניזללה״ה

יראההרומתתיראתלויגיעג״כומזהתכליתאיןעד
ראיהנקראהראשונהיראהבתי׳והנהפנימיות



פ בלקפרשה
*

סע£שהסאליהםיתאמרפעלשאלהדבריםהיינו
הקב"המהכדהסאףמתיםמסיהיההקלמהכןג״כ
הראשאחרהולךהכלכיכןהסאףעקרותפוקד

:והבןכנ״לומנהיג

הנהלעיניסוגלוינופליחזהשדיתחזהאשר
פרשתוכתיב״השהאדוןממהבוודאי

לתורהלנולהיותלנוונתןבתורהאמרותיווכלדבלכנס
ודיבורדיבורבכלישבוודאיבהשנלךהדרךלהורות

ה׳שהאירי״לוהנה:וטמוריןעמוקיןעילאיןרזין
תמידדבוקשהואהצדיקכיהפסוקבזהעינינו

להמקורנובעתמידומחשבתוב״הלהשסבמחשבתו
ניתורהדבראיזהאדםלבנילומרכללחשקלואין
לצמצםכדילמקורהנובעממחשבתוליפולצריךאז

אךאדםבניאלשידברהדבריםבאותןמחשבתו
היהכיהיינודישאמרדאיתאשדיביהשסכשרואה
העולםאתוהגבילא״ספדלהתפשנןרוצההעולם
להגבילשצריךצמצוםלפעמיםישנמצאדיואמר

מדריגותלהעלותכדיב״ההבורארצוןוזהוולצמצם
אדםלבניומדברמחשבתומצמצםהואואזתחתונות

שרימזי״לוזהלתחתונותמדריגותנפשלהשיבכדי

יחזהשדימחזהאשרהקדושהבתורתוב״ההאדוןלנו
גבולע״ששהואשדימחזהכשרואההצדיקהיינו

מתפשנןשהיהממחשבתונופלאזדישאמרכנ״לוצמצום
לגלותכדיהיינועיניסוגלוימחשבתוומצמצםא״סעד

ולהאיראפילתסחשכתמאתםלהסירעוריספינים
והבן:לת׳ג"כולבסעיניהם

י״ל:אלxימשכנותיךיעקבאוהליךסובומה
שהואמההיינואהלדהנהרמזבדרךבזה

טובומהשמרמזוזהוקבועדברהואומשכןעראידרך
יעקב:בביתךשאינךשלךנסיעהאפילוהיינואהליך

ישראלמשכנותיךוהטעםתחתונהמדריגהשאתהאף

להקב״המשכןשהיוהקדושיםאבותיךבזכותהואשזה
השפהלפיאמרתיזההשכינהלהשראתזוכיםוהיו

לתילוהמיליןבזהישועודלוהמש״יההואבעתוהצורך

:אבאראזיהגדולבחסדוה׳וכשיזנני

תלי>מאגגוידוםרביםבמיםוזרעומדליומיסקל
באיןשלשהע״דבזהי״ל:מלכותוותנשא

המהרש״אופי׳ועקרבמציאהמשיחהדעתבהיסח
זכהלאמציאהשלהדעתבהיסחמשיחיבואיזכהז״ל

יבוא

מןששמעזללה"ההכהןיוסףיעקבמוה׳
אא׳יז

זללה״ה
הרוממתבתעלותעומדשהעולםישלפעמיםשממר

ועתהתחתונותבמדריגותעומדהעולםולפעמים
ע״כהרוממתבמדריגתעומדהעולםבעולםשאני
אמרותיולהביןי?והנהאא״זזללה״השלהטהורלשון

והעולםבדורמנהיגוחכםצדיקדכשישהטהורים
כיחכמיםנעשיםכולםאזיבוודבקיםאחריוכרוכים
׳'־דעגרירארישאבתרוגופאהראשאחרהולךהכל

מהאףאזיחכמהלוויששכלברשהואאדםמשל
כיבחכמההואהכלאבריםבשאראובידושעושה
היינוקדושמחניךוהיהע״דהשכלאחרהולךהכל

כידועקודששהואחכמהשייפיגופךבבחי׳כלשיהיה
שעושהוצדיקחכםבאיזהדבקיםהסכשהעולםכך
ופועליםהראשאחרהולךהכלאזיטהורהבחכמההכל

שאמראנטונוניםאצלשמצינוכמובחכמהפעולותיהם
תפניוהיינומתיםמחיהדבכודזוטראידענאלרבי
אחרהולךוהכלגלולחכםשהיהברבידבוקיםשהיו

י

וחכםאתתצדיקכשישודורדורבכלהואוכןהראש
ראשליאותיותהואישראלספרבאיזהראיתיוהצה
כשישהרוממתבתעלותישראלבבחי׳הסאזוהייט

להםכשאיןהיינועקבהואויעקבומנהיגראשלהם
י״לזהתחתונותבמדריגתהואהעולםואזח״וראש
הפסוקפי׳ג״כי"לוזההקדושיםדבריוכוונתתוכן
הסשאתםועתהאליהםמשהשאתרישראלועתה
ותנהיגהראששאניוהייטישראלההוא'בחי׳בעת
כ״אמעוזךשואלאלהיךה׳מה:כעתהואשלכם
איןואסיראהאיןחכמהאיןאסע״דוכו׳ליראה
ליראהצריךאזיחכמהכשישועתהחכמהאיןיראה
צריךליראהכיוגסכללחכתהאיןיראהבלאכי

ליראההצריךהעתהואחכמהשישעתהלכךהחכמה

מעשיעושיםשצדיקיםז״לבמאמרםמציטוהנהוכו׳
הקב״התהכןאלישעאףעקרותפוקדהקב״התהה׳

והיינוענייניםהרבהוכןכןאלישעאףמתיםמחיה
ויקסאומריגזורוצדיקיעשהיריאיורצוןהקב״הכי

כןלעשותיכולי׳כג'בצדיקהדבקיםאותםוממילא
והעעםהואמתיםמחיהדבכודזוטראכנ״לידענא

כעתבפסוקכאןהרמזי״לוזהולרבידבוקיםשהיו
והנהיגראשאלxלישהיההזאתכעתכשיהיההיינו

כןיתאתרהיינוולישראלליעקביאמרמרע״ההוא
אלפעלמהבישראלהדבקיםיעקבבסי׳עםלהמוני
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בלק
נקראת״דיכרביםימיםוזרעוואזמ״נבחי׳שהס
מאגגוירוס:והיןתיסבשםנקראומ״נזרעבשס

:א׳סב״במלכותוותנשאמלכו

פנחסראהכיבזוה״קואיתא:בידורומחוקח
וגסר״חאליהושיתףוכיבאויראפרחהמ׳י
שמעתיכישכליקנןלפיזהונבארע"כרומחונעשהר

שהמלכותוהביןראהכיזללה״האא״זממאריבזה
ן1קנעולסהאדסכ•מעצמוזהוהביןיחודבלאהוא

זההכיןכינמרץבקיצורזהולהסבירוכו׳יחודועשה
איזהוע״דכאריוהתגברנפלואשרהחסדמחשבותמן

יצחקמדתהגבורהמדתוזהויצרואתהכובשגבור

ונפילתןמשבירתןהחסדניצוציעלוואזר״חשמספרו
מספררומחבתי׳ונעשההו׳ע״יהחסדבחי׳ונתגלה
מפניהואד׳לדיןבכלהואוכןחסדשהואאברהס
אדבדיןחסדבחי׳וכשמוצאיחודבלאהואשמלכות
הטובועולהאברהסבחי׳ונעשהבשורשוהדיןנמתק
שאמרזוגסאישבנחוסהמעשההיהוכןנופלוהרע
ונעשהונמתקבושישהחסדבחי׳ומצאלשובהזוגס
מעפראשסשהיהבמעשהאליהו.שאמרוהואחסד

הואואזחסדשהואאברהסבחי׳והיינוהואדאברהס
להאריךבכאןישכילמביןודיונשברונפלווהסעלה

היאשהרי״שאא״זזללה״הדבריע״פיביןוהמשכיל
והבן:גבורתשורשהוחכמהחכמת

פנחס
מההעלסלשוןעולמךוהואבחייהםהגדלותלבחי׳
דרשולבןבחייךתראהומכוסהומופלאשנעלס

ס׳יל
יהיהה׳מעשיוכלמתיסלהחיותצדיקיםשעתידים

הנשמו׳שנפלומתי׳תמי׳דהיינומחייסהצדיקיביבידס
ג״כפוקדיםוהסאותסמחייסהסמתיסהנקראים
שנפלודבריסהיינועקירהלשוןעקרכיפי׳עקרות
שמחבריםהיינואותספוקדיםוהסמשורשםונעקרו

פי׳פקידמפקדדסכמולשורשםאותסומייחדים
וה׳כמולבניםזוכיןאחדועי״זבמקוםוכנוסמחובר
בכלנשמותבוראהקב״הכיחיבורלשוןשרהאתפקד
הקב״האלהעקרי׳ובהתחברסנבקריסחדשיםיום
רחלאתה׳ויזכורוכמוחייםנשמותבוראיםג״כ

אתמתיהוהואהזשרוןתוחישכיהמוחתןבאוזכירה
גדולה.לשוןומהוגדוליםנקראיםהצדיקיםנלבןהאדם

התפשעות

פר#ה
:תמוהוהואעקרבשלהדעתבהיסחמשיתיבוא
בש׳ייסדאיתאמהעלבר״מאיתאכילפענ״דוי׳יל

ליגאלעתידיןבתשריאמרוומהםליגאלעתיד־ןבניסן
חסדבחי׳שהואניסןמבחי׳פורקנאיהיהיזכואסבי
חסדעלמורהשהואאביבכסדרןאותיותהואכי

ואותיותדיןשהואתשריבבחי׳פורקנאיהיהלאוובאם

התהרש״אדבריהסהסולפענ״דע׳כע״שלמפרע
,ולהבז״ל

בתשובהיתעוררואסדהיינולזההגיעם]
תזריעכיאשהע״דחסדבבחי׳יהיהאזימלמטה
בחי׳יהיהאזיולהיפוךורחמיםחסדבחי׳זכרוילדה

בש״סמקומותבכמהמבוארוזהודיןשהואנקבה
בעתוכמוישראלבזכותתלוישהכלובנביאיםובזוהר
וכןציוןבהרמעשיהוכלה׳יבצעוכיוכמואחישנה

בתיובתאחזריןישראלהויאיבזו״הקמפורשהוא

י״לוזהלהומספיקהויעלייהומטידהויבישהד
הגאולההתעוררתפי׳מדליומיסיזלבפסוקכאןהרמז

והיינודליםהנקראיםישראלמצדיהיהלישראל

ותע׳יטתנובהלעשותשיתעוררויע׳
זרעויהיהואז

זכרבחי׳גדוליםהסדיםבבחי׳היינורביםבמים
שיהיהי״רמלכותוותנשאמלטמאגגוירוסכנ״ל:

מקובלכאשרפרטדרךגסוי״לכללדרךוזהויב״ב
עיידנפשואתלגאולחייבאדםשכלזללה״המאא׳ז

מדליומיםיזלכנ״לג״כהואגאלהנפשיאלקרבה

ישראלבנימעלחמתיאתהשיבאלעזרבןפנחס

בונההפסוקלבארנקדיםזהלבארוכו׳
ונדחונפלוהנשמו׳אשרהיינוישרא׳יכנסירושלי׳ה׳נדחי

חינדהיינונדחיוזהור״לבעונותיהםהקב׳'המאת

והסהחייםחיהואהקב״ההיינוהחייםחימןנדשהוא
והקב״המתיםנעשוהסכיבעונותיהםר״לממנונדחו
כתוחייםנקראיםבה׳הדבקיםהצדיקיםלקהואחי
להקב״העצמםמדבקיםשהםרז״לכדבריחיאישבן

נקראיםחפי׳בתותסולכןהחייםלכלחישהואלשורשם
פי׳מבתייהסיותרבמיתתםצדיקי׳גדוליםוזהוחיים
מותםלאחרלאפוקיבגופםמצומצמיםהסבחייהםכי
נזהשזוכיםצדיקיםישולכןגדלותלבתי׳באיםהס

מזככיםהסכיבחייךתראהעולמךכמובחייהם

וזוכיןב״ההחייםלחיהגשמייםמעשיהםזכלגופם



■י•**-* :*ס■**■*-***

2ל

*

זהאתזהשתרימיןהיינומגתרומהכזהזהותצורריס
כליםכתידכליםשמטביליןיותרומפרשהואוהאיך

׳בתוכםהר1לננזהרהכלינעשושבהםשהצדיקים
עיישהרהמקוהבסי׳להסונעשולהםהמקורבים

לתרומהה׳:ישראל;..ץההנקרא.שבתוכםאלוהות
אותושיריםהצדיקאלוכלילבושעצמושעושההייט-מי

שהואשאומרמיהיינולקודשלאאבלכנ״למתשהראזי
הצדיקיםמןומתחלקיםהמתפלגיםוהסקודשבעצמו
קדושי׳ומדועהעד׳טלסכלכישאמרוקרחעדתכמו

להרימםואהרןמשהיכוליםהיולאלכןוכוי׳תתנשאו
להםאשרוכלהסונאבדושאולהחייםוירדוולשהרס
מלבושלהםונעשועצמם.לצדיקיםוהמדבקיןורכושם

בתוכםהצדיקאותיותנהפךכיחומתנקראיםהס
ציוןאתברצונךהשיבהי״לוזהוישראלחומתאלמחותם

העליוןוחותםוסימןאותהואכיהצדיקנקראציוןכי
רצוןע״יירושליםחומתותבנההעליוןהאדםשל

מתקרביםהעולםאזילצדיקיםמשיבכשהואהקב״ה
שמרומז׳'ליוזהכנ׳־לירושליםחומתונבנהאליהם
רמ#חכלשקידשצדקותיוע״יאלעזרבןפנחסבפסוק
צדיקבחי׳ונעשהושהוריסקדושיםונעשואבריו
להםחמתמןונעשהחמתיאתהשיבחותםהנקרא
רעומכלופגענזקמכללהםולהגיןברזללחמת

ישראלמעלוהמקשדגיסהמסשיניםכלולהשבית
אמן:

היינושלוםבריתיאתלונותןהנניאמורלבן
לקידושעצמושמסרנפשומסירתע״יידועכי1
כלא׳בפעםנתקדשוכזההשם

ושסי׳האבריורמ׳ייח
אתלוטתןהיניבשכרוהש״ילושאמרוהואגידיו
וחסל־׳׳תר־בתספרבריתביבשליתו׳היינושלו׳ברייתי
הברי׳בשלוםלושיתןהש״ילושאת׳והואתרי׳יגא׳מן
לכלמרכבהויעשהמחסורשוסבליכשלימותהייט

.והבן:מצותהתרי״ג

הסצורריםכיאותםוהכיתםהמדיניסאתצרוד
פעורדברעללכסנכלוxאמכליהםלכס

ידועכירמזבדרךבזהי״ל•־וכו׳כזבידברועל
הואדיןבתי׳כלכיפי׳בשורשםהואהדיניםהמתקת
הדברנתתקלשורשוובהעלותוהדברירידתמחתת
הואכיהבנהועי׳יהתפארתלוכשבאד״מבשורשו
וכןיחודונעשהונתייחדנמתקהתפארתמדתשורש
כבודבשםכבודםמ.היראיםספריוכלחסדבחי׳

המדומה

כןכתווהתקדשתיוהתגדלתיוכמוהחיותהתפשטות
קדושהשמוסיפיןגדולתםומהומתגדלי׳הצדיקי׳

בחכתהחדשיםמוחיןעתבכלתמידלהםשבאיןהיינו
הכוללמוחחכתהכיקדושהה,קראודעתובבינה
אותוואמלאי"לוזהוקודשמשחתשמןכמוקודשנקרא
בכללעשותובדעתובתבונהבחכמהאלקיסרוח

המלאכותששםהעשיהבעולםאפי׳פי׳מלאכה
לכןובדעתובתבונהבחכמהנעשוהכל?הגשמיים
חותםהמלךחותםבוישכיחותםבשםנקראהצדיק
לבושכמוויתיצבוחותםכחומרתתהפךוזהואמת
משנהשאינוהקב״החותםתמידנקראהצדיקפי׳

החותםדרךוהנהאלקיסבצלםשהואדיוקנולעולם
האותיותנתהפכיסאזיהשעוהעלאותוכשחותמין
הסהשוקעיםוהאותיותהשוקעיםבתוךהבולטים
והסאותםומלבישיםהבולטיםאותיותאללבושים
כלולכןאותםומגביליםהבולטיםאלנוקבין
הייטצדיקשהואלזהלצוותאלאנבראלאהעולם
כשהעולםכיצדיקשהואזהאתולייחדולחברלצוות

כחומרתתהפךוזהיחודנעשההצדיקאלמחוברים
כשחותמיןהאותיותשנתהפכוכדרךהחותסהייטחותם
אללבושבוהשוקעיםהאותיותונעשוהחומרעלאותו

דבוקשהואמיג״כהואכןאותםומגביליםהבולטים
נעשהשהצדיקלבושכמוויתיצטחותםהנקראלצדיק
חוןלצאתשלחאותםומגבילבוהדבקיםלאותןלבוש

הסכשהעולםגדולהתעלהוהואה׳וגדרמהסייג
בקודשתותרבגמראהרמזי״לוזההצדיקאלמחוברים
אבללתרומהכליםבתוךכליםשמטביליןמבתרומה

כמוכליםנקראיםישראלידועכיע״כלקודשלא
נקראוהקב״הישראלנשמו׳שלהיינותעד׳כליהוככלה

אתמטהרהמקוהמהה׳ישראלמקוהמקוהוזהו
לקיי״התמידעצמושמדבקהצדיקנמצאוכו׳הטמאים

בצדיקמחבקיםוכשהעולםנפשומטהרהואבזהאזי
ישראלמקוהשאמרתיוזהומתטהריםכןגסהסאזי
תטהר:הואהמקוא׳בתי׳הסשלשהאלוהיינוה׳

ג״כישראלבחי׳שהואוהראשהצדיקהיינוישראל
ישראלידועוהנהמטהרבוודאיהואה׳מטהר:
י״נוזהוט׳לה׳ישראלקודשכמוקודשנקראים
חיבורלשוןהואתומרבקודשחומרהמשגהפי׳המשך
שישזהי/וע״שצרורפי׳חומרכמיןחרשהיהכמו

ונאגדיסמחובריםכשהםבישראלהיינובקודשמעלה

מא



להתגדלכדיכנ״להתגלותהיינופעורדכרעללכס
אסרקכנ״לושקריםכזביםלשוןהואכזבידברועל

:והבןפזראזבאמתעליה׳חביבהשהתורהתראה

מבכלשינויישבכאןהנההתולעי:משפחתתולע
לראובןבלמדכתיבשבכולםהמשפחות

מלהליתכיהואדברהלאלמדבלאוכאןלשמעון
בתורהשינויבכאןישעודוכו׳:באורייתאאותאו
בוא״ומלאכתיבותולעיוא״וחסיכתיבתלעכי

ע״דרמזבדרן*בזהוי״ל:בגודברי׳ישובוודאי
הווהלפוןהתורהנותןשאומד׳מהעלבמ׳יאשכתוב
נתןלומרומהראויבסיניניתנתכברהתורהוהלא

ובכליוםדבכלמשוסהמ״אותירץעברלשוןהתורה
נותןאומד׳ולכךבתורהחידושי׳ממציאהקב״העת
י״לווהע״שע׳׳כתמידההוהדברשהואהווהלשון

גית׳ובוא״ונתןגימ׳וא״ותלעבלאכיכאןשהרמז
פכ״זהתורהנתןשכבראףתלעשרומזוהואנותן

חידושיתמידונפרהשנתרבההיינוהתולעימשפחת

לשוןטתןשהואבוא״ותולענעשהולכךהתורה
והבן:הוות

העדהעלאישבשרלכלהרוחותאלתיה׳ד0יפ
לפניה׳יבואואשרלפניהםיצאאשרי
הרוחותאלתידווקאבכאןשהזכירמהלהביןבזתי״ל
לומרדיוהיהמקו׳בשוםכןאמרשלאמהבשרלבל

לומרהיהדהוצרךבזהוי״להעדהעלאישה׳יפקוד
תהיהשלאכאןהיהמרע״התפלתדהנהכאןזה

שיהיהוהיינורועהלהםאיןxאכצאןישראלעדת

וידריכםינתלסוהואבושידבקונדיומנהיגראשלהס

הצורךבעתנשמותיהןלהעלותושיוכלישרהבדרך
שורשולפיהדורלפיהסהדורראשיידועוהנה

שלנשמותשורשהיודעב״תהשסשולחכןנשמותיהן

כפילהםומנהיגראשודורדורבכלתמידישראלכל
שיוכלבכליהדוראותושצריךמהוכפיהדוראותו

ולקרבןלשורשןדודבניכללהעלותהצדיקהראש
אדם"יעהדורעלראששיתמנהא״אולכךה׳לפני
לכלונשמההמקורותמקורב״השהואהשםעייכ״א

הואכןודורדורכלשלנשמותשירשויודעהנשמות
שרימזי״לוזהשצריכיןמהלפילתםומנהיגראששולח

אלהיסהיינובשרלכלהרוחותאלהישאתהה׳יפקוד

נאתלךולכךבשרכלשלוהנשמותהרוחותכלעל
לפקוד

תפארתהואהאמתוכבודשקרהואכיהמדומה
חסדובחי׳והבןתורהאלאכבודאיןע׳ידישראל
אותוובהעלותירידתווזהושקרבחי׳בוישכשיורד
הדבריםבכלעד״זהואוכןחסדהואהאמתליחוד

תביןומזהשקרבחי׳הואהתפארתבחי׳כללודרך
מימיוקריפתעיראהלאאמתבחי׳שהואיעקבבהי׳

אתבפסו׳צרורי״להרמזזזהדרךעמוקוהבןכיישבו
והכיתםבשורשםהדיניםולקשרלצרורהיינוהמדיניס

הכאהנקראוחסדדיןבחי׳בכלידועכיאותם
ע׳יד

המתקהע״יהיינואותםוהכיתםוזהווהבןהיהוד
וכו'בנכליהסלכםהסצורריםטבהםהחסדנכלל
הואכזבידברעלהתגלותלשוןהואפעורדברעל
הדיניםלכלשורשכללדרךהואכיר״לשקרלשון

בכליםשבאופי'כלילשוןבנכליהסופי׳וחסהלילה

לבושיהםמהםלהסירצריךלכןכזבושלפעורשל

מחשבתלשוןפי׳בנכליהסאווהבןלשורשםלהתקרב
זללה״האא״זשאמרע״דוהואוכו'אותוויתנכלובתו
מןזהשהביןבידורומחויקחפנחסויראע״פ

בקדושהה'לעובדגדולכללוזהוהעהוריסמחשבותיו
אתצרורהפסוקהמשךפי׳ויהיהרותחלקחלכןוהבן

ובאזהיודעאתהומניןלשורשםאותםלקרבהמדיניס
צורריםכישתראהבעתפי׳צורריםכילפרשהכתוב

פיגולמחשבתכיתביןאזיבמחשבההייעמכליהםהס

ככוונתהחמתבחי׳ונעשהוכו'להורגךוהבאהוא
מאוד:זהוהבןהקעורת

ותורתךלמצותיךשישמעאישאשריע״דירמוז^ך*
מתאוההואהלבכיפי׳לבו:עלישיםודברך

חביבתהתורהשיהיהשאמרוהואהגשמייםלתאוות
תאוותוישברחיצוניםלדבריםמתאותשהלבאףעליו

יותרעליוחביבהוהתורהכךצוהשהתורהמחמת

כילבועלמושלהייטלבועלישיםתורתךתהו
חז׳ילמאמרג״כוהואמלטלמעלהבמדריגתהתורה

וזהכנםלאוואספזרעליה'חביבתשהתורהבשעה
דיניםלשוןהמדיניהאתצרורבפסוקשמרומזי״ל

בלבךאותהותקשורתצרורהתורההייטומשפטי'
אותםוהכיתםתאמר:ולא

כשאינוהואהכאתע׳יד

במוחיןתמידומכהחוזייהואאזישלוהמוחיןמגלה
וחתוםצרוריהיהרקלפעמי׳המוחיןתגלהשלאוזהו

צרורי'שהםשנראהאףהיינולכסהסצוררי׳טבלבך
נכלואקרמחשטתסע״יבנכליה'הנאלכסוקשורים



כלשלדעתולפניךוידועגלויש״עתונולפניואמר
שורשלפישהואואחדכ״אשלהדעתהיינוואחדאחד

מנהיגעליהםמנהלכךלזהזהדומיןואינםנשמתו
שיהיהכנ״להיינודעתולפיואחדכ׳׳אסובלשיהא

בוכלוליםהכלויהיוישראלכלשלדעתכללהמנהיג
יצאבתחלההיינולפניהםיצאאשרדעתולפיכ״א

קודםהייטלפניה׳יבואואשרהרעהכוחותתןהוא
הקדושהאלולבואהקליפהמןלצאתעצמויקשטלהם
אליביאםואשרהקליפהתןיוציאםאשרכךואתר

והבן:הקדושה

כמוחיבורלשוןהואיפקודגסהעדהעלאישלפקוד
הרוחותה׳שיחברשהתפללוהייטפקידמפקידדם

היינוהעדהעלאישלשורשוכ״אבשרלכלוהגשמות
בשרכלשלוהנשמותהרוחותויתיחדויעלוידועל

הזההאישולמטתלפקודצריךאתהה׳ולכךלשורשם
שאמרוכמולאהיינוהעדהעלאיש:הדורלפי

המלךשיהיהמלךלטתנההנביאשמואלבימיי%אל
העדהעלעליוןיהיהשהואהעדהעלאישרקבידם
כלליהיהוהואבודבוקיםיהיהישראלנשמותשכל
יוכלוידושעלכדיהדורשבאותוישראלשלגשמותכל

לשוטבצחותרש״ישרימזוהואבשורשםולדבקלעלות

מטותפרשה
מבאמרגליתאייבדוןדלאאתינאלאאיוויאתינא
ישראלבניעםראשיאלמשתוידברולכךמבנייהו

אלרקעצמםמטיסשהםהיינוישראללבניהמעות
הנפשושלית'הדעתזביהסוהסישראללבניהצורך
בזההתלויסהתויהקסתרימצפוניגילהולהם

והמש״י:הפרשה
וכו'מדיןעלויצבאולצבאאנשיםמאתכםהחלצו

רמזבדרךבזהי״לבמדיןה׳נקמתלתת
מוהר״נהמנוחהוותיקהרבממחותניששמעתיע״ד

ההרבכלעמךיעלהלאואישפסוקעלז״להרידנקיר
ובתמימותבאמתה׳לעבודרוצהכשאדםהייטההוא
בעצמוהואכאלובעצמוולדמותלחשובצדךאזי

ועפ׳זאדםמשוספניהשוסלויהיהולאבעולםיחידי
לכפרבבואותועדבאוהליהיהלאאדםוכלאמרתי
אנשיםשאיןבמקוםהפי'ג״כוזהווהבןבקודש

כמותמידלהיותשתשתדלהיינואישלהיותהשתדל
כאןבפסוקג״כשמרומזי״לוזהאנשיםשאיןבמקום
כמואנשיםמאתכםשתסירוהיינוהסרהלשוןהחלצו
ולאבמדיןה׳מלחמתללחוםרקעמךיעלהאלואיש
במדיןה׳נקמתלתתרקח״ואטשיתדברלשוס

והבן: בידינואשרהמלחמהאנשיראשאתנשאועבדיך
איתא:וכו׳אישממטנפקדולא״

והנהע״כבעבירהאישממנונפקדולאבמדרש
עםמקושרהואהאיךוגסנביאותדבריהואלכאורה
צריךגסבעבירהנפקדולאוכו'ראשאתנשאוהקודם

להבין

לאמרישראללבניהמעותראשיאלמשהוילבד
זהכיקמאיבי׳צווחוכברוכו׳הדברזה

דהעניןבזהוי״לכולההתורהבכלמצינולאהלשון
מטהבשםהואב״ההוי״השםשלהוא״וכיידוע
היהיעקבאצלכיויצאפ׳בז״חמבוארוהואנקרא
הנ״לבו'וישמטהבשםחשהואצלמקלבשםנקרא
המטותוראשיזעיראו׳בשםנקראתוהשניהווי״ןשני

:הווי״ןשעלהיודי״ןהיינו

>זלתזללה״האא״זמןהידועע״דבזהירמוזד1ע

מטהאברהםכיפי׳דייניןתלתהסאבהן
הואשבאבותבחירויעקבדיןכלפיויצחקחסדכלפי

רחמיםבחי׳ונעשהודיןחסדביןוממוצעהמכריע

המעותראשיאלתשהוידברהפסוקשמרמזי״לוזה
מטיןשהםהמטותזהודייניםשהםדעמארישיהיינו

שיהיושיראוהיינולאמרישראללבניכנ״ל:ומכריעין
גורסנבזהבאמתמטיןויהיולאמתואמתדיןדונים

לביתושפעטוברבובאבישראלשתשרהלשכינה

והואגזירפטי'בטלידייניבטלידאיתאדע׳ישראל
והייטחסדובחי׳רכההואאמירהלאתרישיאללבני

:והבןוחסדטוברבלישראלידיהםעלשנמשך
*

ישראללבניהמטותראשיאלמשהוידברי״לעוד

כאןלאמררוצההיהמרע״הדהנה:לאמר
והיהושבועהנדרוסודותרזיהידועתורהע״דסתרי
הרוצהכללאטעםהמוןלכללאומרםלנפשוירא

איוויבזוי־הקשכתובמהוידועונו׳השםאתליטול
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אילאליהסלנואהשסעתניתיסשאינםמד,שריגים
ה'נקראאזכנ״לבזהזהומקושריםדבוקיםכשהם
ומשבר.כלבע״כעמהסשנלחםהיינומלחמהגבור
זהוכלהשפעאתהמעכביםוכלשריגיםהמד,

כשהים

הכלביקדושמחניךוהיהנקראואזיבזהזהמלוישדן
היינודברערותבךיראהולאואזהראשאחריילכו

אלתשהוידירוזהוח״ועבירהלידייבואולאבוודאי
שמכריעיןהעדהראשיה־יטישראללבניהמעותראשי

ישראללבניוגסלהיפוךח״ואולכףזכותאלxיומשיןאת
כלואתעצתוכ״אג״כתכריעיןהסשגסהיינולאמר
אתנשאועבדיךתשהאלויאמרוי״לוזהוכנ״להעולם
ראששנקראתכביכולהשכינהוהעלונשאוהיינוראש
זהומקושריםדבוקיםשהיוע״יכנ״לב״הא״סעד
כלעםשנלקחוהיינוהמלחמהאנש־ונקראיםבזה

פי'בידינואשרבראש:ומתדבקיסכנ״להתקעריגיס
ח״ועצמולהפרדאחדלשוסהנחנושלאברשות־נו בזהזהדבוקיםאנחנוכולנורקהש־שהמןחוץולילך

נפקדצאובוודאיא״םעדלתעלהלתעלההראשעד
ולאאזקדושמחניךכשיהיהכנ״לבעבירהאישמתנו

:והמש״ידברערותבךיראה
ומישראל:תה׳נקייםוהייתםחלוציםתעברוא£
אשרמוסתריםדבריםנוראיםדבריםבזהיש*
ארמוזאךולכתובליאמרנתטוצאבזהה׳הראני
שאמרתיע״פובר״חברחמיובזהה׳שחננימהמעע
בתוךכליםשמעביליןכנ״לבקודשחימרהמשנהעל

תקוהבחי'נעשוישראלשלקדושותנשמותהיינוכלים
ממנהשלמעלהבנשמהנטהרנשמהוכללזהזהטהרה

אחדהנשמותכלונעהרונתעלווכךבהכשדבוקה
והשענובאברהםנאמרוע״כב״הא״סעדבחבירו
בעינאדתיאלוןבדיקבזו״הקשהיהואיתאהעץתחת
היהוע״כשמיתה:לכלראשהיהאברהםכיוהיינו
כדאיתאבחרןעשואשרהנפשואתע״דגובריןמדכי

כג״לטהרהמקוההקב״ההיהעצמוולוע״שבזו״הק
ראשהיהוהואא״סב״העדבזהזהנטהראחדשכל
והיהישראללכלטהרהמקוהבחי׳והיההנשמותלכל

תחתוהשעטורמזמיסבחי׳שהואחשדמדתמדתו
שרימזוהואחסדבחי׳שהואכסףג־ת׳מןכיזהע

מקוהבחי׳שהיהכנ״לדמיאבעינאלוןבדיקשהיה
מקוהפסוקעלשאמרתיוכמואצלוהבאלכלטהרה
א׳שמטהדסכנ״לע״שכחי׳הסג׳ה'שאצוישראל

יוהנה

לסע״דבזהוי״לכללשחרשאיןלובידינואשרלהביזתלת
אדםהואבכללהעולםכלכיידועדהנהרמזבדרך
שכלייםמוחץבעלישהםהעדהראשישישוהיינושלם
הציבורבעסקישתשגיח־ןהייטהעדהעיניויש

וישוג״חתלותבעליהיינוהעדהידיוישובתקנתס
אתונהאלאלהםשאיןאתונהבעליהיינוהעדהרגלי
הכלועושיןהראשאחריטלסכשהולכיווהנה

נקראואזיבזהזההעדהומקושריןראשיע״פבחכתה
קדושיםהםהאבריםשכלכנ״להיינוקדושמחניךוהיה

היינודברערותבךיראהולאואזעליהםשורהוחבתה
כנ״לבזהזהמקושייכשהםעבירהשושבכסיפגעשלא

בלמעלהג״כדבוקוהראשהראשאחרכולםוהולכין
הרבכמ״שהשכינ׳כביכולשהיאראשג״כשנקראממנו
אלאלהתפללעומדיןאיןז״לבערדובמוה׳המגיד
גלותשהיאשבראשכובדמתיךפי׳ראשכובדמתוך

רישיןדכלרישאא־תלמעלהועודכביכולהשכינה
דבוקיםוכשהםב״הא״סעדאתיידעדלאורישא

השכינהושםשלםאדםנקראאזבזהזהומקושרים
ז'שםישכישריאשכינתאעשרהבי׳כלוע״כשורה
וזהושלםאדםנקראואזימוחיןותלתהבניןימי

שהכריעלואויא'עבירהאדםעברבגמראשאתר
אחזמצוהאדםעשהחובלכףהעולםכלואתעצמו
זכותלכףכולוהעולםכלואתעצתישהכריעאשריו
בזהומקושר'זהדביקיםכשהםכישפרשתיע״דוהוא
למעלהע־לכאו״אעליהתצוהישעושהכשאחדאזי

הואא'עבירהכשעושהאבלבי׳הא״סעדלתעלה
שאווזהו׳'רדתבאץנועדלכולםירידהגורסלהיפוך
גשמישהואב״ולמלךד״תהנהכיראשיכםשערים
שהואממההק״בהאבלהגשמישערדרךאצלונכנסין
לתלךבושנכנסיןהשערבוודאיהרוחניהנעלםהשכל
שע״יהשערהואכ״אשלהשכלוהיינורוחניג״כהוא

הייטראשיכםשעריםשאווזהולמלךנכנסיןהשכל
השכלשערדרךליכנסמתחיליןתחתונותכשמדריגת

דבוקיםהםכיראשיכםג׳־כמתנשאיןאזכנ״ל
עולםפתח־והנשאוואזכנ״לבזהזהומקושרים
טובורבההשפעותכלויורדהאוצרותכלשנפתחין
גטרה׳וכו'ה'מלךזהמימלךהכבודויבואלישראל
ולהשפיעלהיטיבתמידדרכושהקב״הידועכימלחמה
מצדאךבהםבחראשרעמולישראלובפרטטובה

במעשיז׳פועליםאזיזכאי!אינםח״וכשהםהמקבלים



פג מטור*
מה׳ממיומפרששתטהרונקייםוהיית׳גדולה גתו׳שהואקדושהנשמהמןוגסה׳מןומישראל נוהמש״יישראל

4מסעי

שלברומוטומ^םהסאידהמסעותבתורהכתב לארץבואועדאמומרחסהאדסיציאתמתתלתעולס בהילךאשרהדרךהאדסשידעכדיהעליונההחייס שינוהאיךהיינולמוצאיהםמסעיהםואלהה׳ע״ס
עי׳פכאןנאמרלאולכדטוביסללאבמעשיהםאותם
אתן:לפניווהאמתהישרבדרךיורניזהוה׳והבןה׳

למסעיהסמוצאיהםאתמשהויכתובירמוזעור
תןששמעתיע״דלמוצאיהםמסעיהסואלה

וואנשיסאחדבפסשאמרמפולנאההמוכיחהרב
שהיהע״דדברובקוללשמועדברועושיע״סהחכמים

מלמדווהיהמלאךבלימודושבראיוסףביתאצל
יאמרוכןעלהפסוקלפרשאמרתיועפ״זכךאחר

ע״שסיחוןעירותכונןתבנהחשבוןבואוהמושלים
נקראמסעדהנהכאןגסהרמזי״לוזהבמקומו שאמרוהואכידועעמידהנקראתושתיקהדיבור מוצאמקוםהיינולמסעיהסמוצאיהםאתמשהויכתוב היינולמוצאיהםתסעיהסואלהטבעמהיכןהדיטר
משסוטבעלמוצאעצמםהדיבוריםאח״כשנעשה

והמשי״ב:הנ״לע״ד חידושבלאמדרשאיןאךהראשוןע״דירמוזד1ע
איןכיצריוסביבותלהטתלךלפניואשע״ד

אפי׳וחסדטובהכלרקהשמיםמןיורדרעדגר
ישראלעללרחםמלעילאהואג״כגטרהמדתכשיורד
מקבליםאזיטוביםהסוכשהמקבליסצריהםוללהט
להיפוךח״וואסלטובההשמיםמןשיורדכמוהדבר

לאוה״עהואוהחסדלדיןנתהפךהחסדמדתאפי׳אז
לישראלהואחטאתלאומיםחסדבגמראדאיתאוזהו
היואםכילישראלחסרוןשהואחסרוןלשוןהייט

לאוהיעוהגטרהלהםהחסדהיהאדטוביםישראל
מקיוםהוהחירשב״יהוהכדבזוה״קמ״שיובןועפיז
שמוהקללהזההאולכאורהנפתחוהשמיםוארובותט כתיבדבמבולהואדהאחתאךהארץעלמטלהיה

ויהי
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עצמםלהפרידרוציםהיוראובןובניגדבניוהנה מרע״הלהםשאמרוהואישראלעםודביקותמחיבור
רקמישראלעצמיכסתפרדוולאחלוציםתעברואס מעלהלכסיהיהבאחדאחדונאגדיסדבוקיםתהיו

פרשה
ואלהלמסעיהסמוצאיהםאתמשהלכתוב

הספיקותבזהרטלמוצאיהםמסעיהס
נאמרואח״כלמסעיהסמוצאיהםנאמרבראשונהא' לאואח״כה׳ע״פנאמרוכו׳משהויכתובב׳בהיפוך

כלכיזללה״האא״זכשםששמעתיאךדעה׳נאת׳ע״פ
עדהולדומיוםאדםכלאצלוהסמ״בהיוהמסעות

והוצאתוהלידהמיוםכיזהולהביןעולמואלשוט
טסעואח״ככנודעמצריםיציאתבחי׳הואאמומרחם
וכמ״שהעלץנההחייםלארץבואועדלמסעממסע
גדלותבחי׳הואכייסעוה׳וע״פיחטה׳ע״פ

מיוחדמאישאחדשמעתיהנ״לוגסע׳'שבפ׳וקטטת
מלילהמ״במשםהספירהבחי׳הואמסעותשהת״ב
השלימותשהואהשטעותחגעדפסחשלראשונה
היאשטעכליוםמ״טשהםואע״פהתורהבקבלת
מחמד׳והסמ״בהסושורשםכידועהכוללתא׳בחי׳
נכתטובוודאיפההנכתביםמסעותמ״בנגד

הישראלילאישהישרהחךלהורותבתורההמסעות
׳ליסעממסעחייוימיכלבוילךאשדהדרךלידע
וטהוריםקדושיםבחי׳הסהמסעותשכלוידועלמסע
מנוחהבחתספרבשםאאיזזללה״המןששמעתיכמו

אתקברושםכיהחכמהבחי׳הואהתאוהקברות
בטלחזיחכמהלמדתשבאמיפי׳המתאויסהעם
נביןוחזהיתב׳בודבקותומרובהתאוותכלממט
רמותומעלותקדושותבחי'הסשבוודאיהמסעותלכל
הסאךקחשהבחי׳הואטודאיתבערהג״כוכן
מעשיהםע״יהדברנשתנההללולמקומותבאוxכא

קברותבתורהשמפורשכתור״לטובהללאלהםונהפך
וקכפשוטןקברושםכימסעותשארוכןהתאוה

ובאיםטסטיםהץואסה׳אשבסבערהכיבתבערה
טודאיהיהבמעשיהםאותםישנוולאהנ״ללמסעות

בזהודיבתוטהגטובאורומסעמסעכללהםמאיר ישראלבנימסעיאלההכתובשאחרוהואלמבין
משהפי׳ה׳עי׳פמוצאיה׳לחסעיהסאתמשהיכתוב

מג



מסעי
ידידלהוליכובי׳ההאדוןידנייחפוץאשרסיבה
חפץהואכייחפץודרכוהאדםאךשיבוארכמוההוא

*ההקבדרךהואהכלובאמתעצתולצורךזהבדרך

להאדוןהצריךבהלסזהבדרךלילךשיחפוץעש:וה׳

הנציצץהיינויועללאיפולכישתפרשוהיינוב״ה
לשוןיוטללאהקליפותבעמקיונשבעושנפלוקדישין

לאכתמיהלשוןהיינווינשאסוינעלםכמוהתנשאות
ומקורולשורשוויתרומםיתנשאשלאאפשראיךיוטל
שולחכ״ההאדוןכהחכסמינדתממנויודחלאכי

הקדושיםמחשבותיוכדרךההואזפ״ילילךרצוןלהצדיק

הנצוצין.קדישיןומנשאמפלההואהקדושהועבודתו

מדריגההואיעקבידועוהנה:ומקורםלשורשם

שםמהושיבוארכתוגדולהמעלההואוישראלקענה
אוהלכייעקבאוהליךפובומהשכתובוזהוישראל

למקוםממקוםלנסיעהכינויוהיאערא•דרךהוא
יעקבשהואאףטובשהואהצדיקע״דמתכנהוהוא

המשכןהייטמשכנותיךוהטעםקטנהמדריגה
מדריגההיינוישראלבשםמכונההואוהקביעו׳מקומו

כשישראל•והיינוראשליאותיותישראלכדאיתאעליונה

והמחשבההדעתבסודשהואומנהיגראשלהםיש

כלומרישראלמכוני׳בשסאזבודבוקיםוהסוהחכמה
עצמוהצדיקוגסומנהיגראשלהםשישהייטראשלי

שהואהיינוראשליע״שישראלבשםמכונההוא

וראשהמקורשהיאהחכמהשהיאלמקורתמידמדובק

גסחייםמלךפניובאורפניותאיראדםוחכמת
דבוקהואלחכמהכשדבוקנמצאבעליהתחיההחכמה
הולךרקהפסקבליתמידהטבעחייםמיסלמקור

ע״כשריאדחכמהאתרוהנהתמידומתגבר
ריעין־תרץשהןע״דשסשריאבינתגס

שהיאאשראותיותהיאראשולכךמתפרשיןללא

אשרהנאמרזע״דכידועטxהמאהבינהבסוד
נפקוויובלאהבינהבסודכימצריםמארץהוצאתיך
וגסראשלישמרמזוזהובזו״הקכדאיתאממצרים

מרומווהכלובינהלחכמהדבוקשהואהייטאשדלי
מהישראלועתהמרע"השאמרוהוא־ישראלבשם
מלתלהביןוכו׳ליראהכ״אמעמךמאלאלהיךה׳

השלוםעליורבינושמשהאע׳׳פכיוהייטועתה
אימתוהשיגהכירעכ״זהאדםמכלמאודעניוהיה

שהואואידבודבוקשהיתהעליונהומדריגהעצמו

הזאתבעתועתהשאמרוהואישראלשלומנהיגהראש
שאתם

פרישה

המבולויהיואח״כיוםארבעיםהארץעלהגשםויהי

אסירדוהבשמיםכשירדוז״לרש״יופי׳הארץעל
ויהידרכםהטיבולאוהםברכהגשמייהיוישובו

חלילהלמבולכרכההגשתישנהפךהארץעלהמבול

ע״הרשכ״יבימילכןלרעהאותוהפכוהמקבליםכי
הדורבתוךהרכהצדיקיםוהיודורועלמגיןשהיה

השתיםוארובותלברכהבדורוהנ״להפסוקהיהההוא

ע״הרשב״ישלתורתובאורורחמיםשפעוירדנפתחו
וכדעולמיםלעולמימכטדסהאירהוהארץוחבריו
רבהתהוםמפינותויסברוהפסוקאפי׳מיתרשב״י

שנסתםע״הרשב״יתורתעלזהנהפךטובהשהוא
מוצאבללכןהקיצוריספיקולתכסהחכמהמפינות

משהויכתובהפסוקשמרמזוהואוחסדטובהואה׳

המסעותשלהמוצאהיינולמסעיהםמוצאיהםאת
החסדשורשהוי״ההיינוה׳ע״פהשמיםמןירדוהאיך

המוצאנשתנהשאצלםהיינולמוצאיהםמסעיהסואלה

המסעותבעניןאותםמוצאותשהיההרעותומפרש

אזיטוביםהסהמקבליםאםהמקבליםבתי׳כפיוהכל

והבן:בחסדשיורדכתומשמי׳וחסדטובכלמקבלים

בהתחלתה׳ע״פנכתבשלאהטעםלבארישעוד
ויכתובואצלישראלבניתשעיאלההפסוק

היוהמסעותעניןידועדהנהה׳ע״פנאמרמיה
לייתדכדיהמקורותמקורב״הלהשסהצורךכפי

לאישראלאךבחינתולפיוממסמקוםבכליחודיס
אךונסעולנסועמשהלהסשצוהדקתזהידעו

ולכךב״ההשםכוונתהאמת•ודעהיההואמרע״ה

ואצלה׳ע״פנכתבלאישראלבנימסעיאלהאצל
ה׳ע׳'פנאמרלתסעיהסמוצאיהםאתמשהויכתוב
בכלהש״ימונתאמיתתתוכןיודעהיהשמרע״ההיינו

ומקוסמקוםבכלשנעשוהיחודיסוכלומסעמסע

הוי״היחודשהואע״הצ״אמספר"פיפיטלוזהו
והבן:ואדנ״י

ואלהלמסעיהסמוצאיהםאתמשהויכתובי״לעור
כפלבזהלהעיריש:למוצאיהםמסעיהם

פ״פשאמרתיע״ל־ויבוארכנ״להלמןושינויהלשון

השיטילהביןישראלמשכנותיךיעקבאוהליךטובומה

ע״פויבוארומשכןאוהלערןגסישראליעקבתואר

כונטגברמצעדימה׳ע״פע״התרבותישקבלתימה

לאתהכומומאתוגברמצעדישכלהיינויחפץודרכו



לפרשיש:שסויחנותמריסושבעיםמיספינות

בזה
ב:סזללה״האא״זתןשמעתידהנהרמוע׳יד

תןחוןש־צאת״חאיזהכשרואיםמנוחהבריתספר
המיםמןשתהבוודאיכהוגןשלאועושההשישה

ע״סאךרבעניןהואזהלהב־ןוהנהע״כהמרים
מיסישהקדושהבתזרתינוכיזהלהביןישפשוסו

והאמוראי'התנאיםשכלוראיההמריםומיסמתוקים

משיתשיבואעדושיהיהמרפ״המימותהצדיקיםוכל

הבוראלעטדתאורישכוןדרךהתורהמןלומדי׳כולם
תביאי!והמיניםהאפיקורסיםוכליתברך

מןראיה
הרבהכמורשויותשתיהי׳וושישלהיפוךעצמההתורה
שישוהיינוע״שהצדיקיםמןבגמראהנזכריםעריניס

אזיבאמתלומדשאינוואותוג״כהמריםמיסבתורה

בתורהשישהמרירותעעסעועס
וכשנכנסיןר׳יל

לפעורמאודהדברכבדאזיצילנוהשםהדרךבזה

ר״תאליםקבלתיוהנה:שקרשלהדרךמזהעצמו
כיאמתבתי׳עלמרמזוהואמתלאאבינויעקב

מדתשהואיעקבולכךלעולםבשלואינוקאיקושנןא

שמרמזוהואלעולםוקייסחישהואמתלאאמת

מןעצמםהסיעושישראלהיינוממרהויסעוהפסוק
כמואלימהויבואו:השקרדרךשהואהמריםמיס

בתי׳שהואמתלאאבינויעקבלבתי'הייטלאלים

התירהמתיקותשעםלטעוםהדרךלזהוכשבאואמת

י״בשתיוהייטמיםעיטתעשרהשתיםושםאז

חכתהמקורנובעמעיןבתורהמוצאכ״אוטושבעים
בחינתולפיכ״אהואבחךיתברךהשםלעבודאיך

שבעיםגימ׳סודלבתי'וזכוהיינותמריםושבעים

להםהיהזהידיועלשםויחנוהתורהרזיוהשיגו
:והבןוקיוםחיות

במדברספרסליק
דברים

נמצאשתיהאבןבוחןאבןכמואבןנקראת
ותצוהכביכולהשכינהבדביקותהמעהבהעשיות

קץאץעדמטהגוררת
:ולרבבותלאלפים

אבניםשלרבלשורהוויתחדאאבנאנמצא

אחתממטההנמשכיםהגדוליםהמצותבריבוי

מכשולוטרעףאבןזבחששהוארעבעשיותח״ווכן
ועבירה

ומנהיגראשלכסשישהייטישראלבשםמכוניםשאתם

מ־לתאהיאכעתכיה׳אתליראהעתהואכמוני

ודורדורבכלהואוכןאימתיעכשיולאואסוועדת׳
ותנטגראשלהםכשישומנהיגיודורש־ודורלפי

שאתרוהוא:כג״לראשליאותיותישראלנקראים

בשםהממניםהצדיקשלוהדרכיםהנסיעותשכובים

וכו׳ואורהולךנוגהכאורצדיקיםאורחכיאוהלים
הואבודבוקשהואהקביעותהמקוםהייטמשכנותיך

ראששהואלחכמהשדבוקהיינוראשליאותיותישראל

ובמקוםבעליהתחיההחכמהכיוכו׳חייםמיסומקור

עומדאינושבעצםאףכולוהואשםאלםשלשמחשבתו

וזהוגרידארישאבתרגופאעכ״זמחשבתובמקום

ונתפשענמשךשהנחלכמוהייטנעיוכנחליםשאמר
עכי׳זכנתלהטבעממעיןחוץשהואאףהטבעממעין

ביניהםואיןיחשבולאחדלנחלוהמקורלמקורדבוק

טאכןלמעיןמחוברהואשבראשוכיוןכללהפרש

למקורתמידדבוקשהואהצדיקשלנסיעהבעניןג״כ

בשסהממנהקענהבמדריגהלפעתיסשהואאף

שהמשכןישראלמשכנותיךלעעסעובהואפכ״זיעקב

הנקראעליוןענףהואשםדבוקשהואשלווקביעות

כולוהואשסשמחשבתובמקוםוממילאוכו׳ישראל

שמרמזי״לוזהכלל:הפסקואץאחדאחדותבסוד

מוצאיהםאתמשהויכתובנמרץ:בקיטרהפסוקג״כ

שלהםודביקותמוצאממקוםהיינוה׳פיעללמסעיה׳

מסעיהסשלהסעאלהומסעמסעלכלונתפשענמשך

היובהסשהלכומסעיהםכללרמוזהיינולמוצאיהם

והכלשלהםושורשומקורלהמוצאודבוקיםמחובתם

אףממקורהנמשךהנחלכמואחדמקוםאלהולך

למקורתתאחדהואשבראשואךלמקורחוץשמלו
כנ״לוהמש״י:

עשרהשתיםושםאלימהויבואוממרהדסעו

פרשה

הירדןכעברוכו׳משהדבראשיהדבריםאלה

שמרמזי״ל:זהבודיוכו'בערבהבמדבר

לדרושממשאלותוכחותבדברימרע״ה

הורתלצלמאמחתדיאבנאע״דהירדןבעברוטיט

גוררתומצוהעבירהגוררתעבירהידועכירבלעור

כביכולהמצוהכיאבןבשםמכוניםושניהםמטה



•**/

וזהובעליהתחיההחכמהע״דמחכמהנמשךהייסכי
כנ׳ייליראההיינוביתבונהחכמהע״יויבן

ולמקנהו
לקשטיראהעצמושקישטאחרהידוע'ד;עסוכותעשה

היינוולמקנהושמרמזוהואלקדושהלקרבןאחרים
עשהג״כמקנהובסודשהםשלותחתונהלמדריגה
אוראלשקירבןוהסתכלותהבטהלשוןכמ״שסוכות

מגמותיוכלוזהוכךכשעשהע״כהעליונההקדושה
מדהכלטלומודדיןמודדשאדםצתדהוידועימיוכל

מלמעל׳כךעצתועלתלמע׳מעורדבהמתנהגשאדם שסקראלכךהמדהבאותוב״הג׳יכהשםעמווינהג
ג״ככביכולב״ההמקוסשסשממשיךהייטהמקום
פקיחאבעינאתמידעליוומשגיחמסתכללהיותסוכות
לשוןהואסכותגסשבעולםרעדברמכללשומרו
עליושלוםסוכתפורסוב״שב״הכביכולהייטסכך

:כי״ראמןבניהעלכאמאולמתשהלמגןעליולהיות

הזאתהתורהאתבארמשההואילהירדן
העוסקכלחז״לדבריעלרמזבכאןיש

המתגב׳יכמעיןשנעש׳אלאעודולאוט׳לשמהבתור׳.
מיידועכיבפסוקכאןשמרומזי״לוזהע״שוכו׳

6גהדעתסודמשהבחי׳הואלשתהתורהשלומד
איןכימאליומובןוהואלמשהאותיותהואלשמה
נקראהיהולכןלבעלהאלאתסתורהמגליתאשה
נקראלשתהבתורהשעוסקמיהאלקיסוכןאישמעה
וזהבגמראע״שקאמרתשפירמשהכמומשהבשם
פי׳משה:התחלהלשוןהואילבפסוקהרמזי״ל

כנ״למשהבחי׳שהואלשמההתורהללמודכשתתחיל
תסתורהמגלתאשהואיןלהתורהבעלנעשהאזן
היינוהזאתהתורהאתבארזוכהולכךלבעלהאלא

והבןפסקיןדלאחייםמיסהמתגברכמעיןשנעשה
:אמיתיסרמזיםבזהדש

בארתשההואילמואבבארןהירקבעברי״לאו
ידועכירמזבדרךבזהי״לוכו׳:התורהאת

מלומרהצדיקאתמונעוזההבחי׳דיןהרהואהירדן
הירדןבעברשאתרוהואוהבןלשעתושקשהתורה
תשההואילאזדיןהרשלבתי׳מאותוכשעברהייט

שפירמשהחז״לכמאמרמשהבשםהמכונהכשהחכם
באראזהתירהולפרשלבארמתחילכשהואקאמרת

חייסמיסכבארהתורהלושנעשההיינוהתורהאת
לעלתץפסיקלאומימיוומתגברוהולךתמידהטבע

וכהאתרס

בהצטרףרבלכיורג״כונעשהעבירהגוררתועבירה
ידועגסאתתמעבדה.הנמשכיםהעבדותריבוי

התייסרווהואאחדקטיגורקונה"לועטרההעושה
הסעצמםשהעוונותח״ודיןעליוומבקשאח׳ט האדםע;השוריםהדיניםהסלאדם.והןהמריעים
הואבערבה:בדיבורשפוגםתההיינובמדברוזהו
גסהלשוןבריתנגדשמכווןהמעורברתפגםענין
שאיןהיינוהדעתוטירוףעירבובלשנןבערבהרומז
כשיכורוהולכיםורעטובביןלהבדלדעהלהם

התיקוןרימזואח״כומבולבלמעורבבושכלושדעתו
החטאתיקוניג׳עניןהיינוודיזהבוחצרותלבןלאלו סודהואלבןוהיינוצדקהתפלהתשובההידועים

בןלבןאתהידעת׳סעלשכתבהמדרשע״דחשובה
והיינועוונותיושמלבץמיאתהידעתםהיינונחור

שמהםידוןאותיותאלהיסגית׳היאונחורהנובה
בןלבןאתהידעתםשאמרוהואלעולםבאאףהרון
חסדלעוררהמלביןדברהחרוןבתוךשישהייטנחיר :ילביטכשלגע״דעוטתיושתלבץתשובהוהיינו

כמ״שתפלהוהואמזהיותרמעלההייטוהצירות
כמהכיתפלהנקראהצירותולכךבתהלהחצרותיו
העליוניםבעולמותהתפלהבעניןישחצדותוכמה

שהואצדקההייטזהבודיכידועמזהלמעלהזה
אחזהבצדקאניכמ״שה׳היכלבסודמכולםעליונה
השערבזהונכנסצדקהעסצדקמחברוהצדקהפניך
בתשובהכששבוהנהוהמש״יבויבואוצדיקיםלה׳

מקוםלושאיןכשרואההיצה״רממטנסתלקשלימה
תמנושביטלשעירהלדרכועשווישבשמרמזוהואכאן לשוןסכותהנסעויעקבוילךויגרשהוהרעכתומעליו

ע״שחז״לודרשויסכהאביכמווהסתכלותהבטה
תמידורואהשתסתכלוהייטברוה״קסוכהשהיתה
ויוצאתמידלנגדיה'שויתיכמ״שעיניועדהש׳׳י

והחכמההחכמהאורלמדריגתשבאלאודמחושך קדושהנשמהלעצמושבונההיינוביתלוויקפניותאיר
לאשתיקריתילאתימיע״דאשההייטביתכיחדשה
אשההזה״קע׳׳דנשמההייטואשהביתיאלאאשתי
במעשיסהשתדלותוע״יוהייטנשתתאדאנאה

רומזביתגסקדושהנשתהלעצמולבטתיכולטובים שזוכהוהייטוט׳דרתאליהדליתעלחבלע״דליראה
איןחכמהאיןאסכיחכתהע״ייראהלבתי׳לטא
חכםגית׳וגסחייסגית׳ויקשמרמזוהואוט'יראה

*



פה .דבריםפרשה

גדולדברתשלי?הבירכתודרתזבזהוי״ליותרולא

יותרולאלמשהנמסרובינהשערית״מידועדהנה

אלףבמדהואאלףידועגסמ״חגית׳כוכבוהנה
חוזרבאלףהמרןכשכלהכי

^ומתתילד
אלף

תרע״השרמזוהואלאלף'חוזרנמצאב׳
*

והנכס
ככוכביהיוס

ושלמי׳צדיקיםשכולכםהיינוהשתיס"

ככסעליכסיוסףה׳וככוככיסהרביםומצדיקיכמ-״ש
לכוכבאלףשיוס־ףהיינואלףאלאאלףתקריאלאלף
שתזכווהיינו״"ת״טמסמיויהיה

*
כולם

לישנמסרובתובינהשערימ״טלהשינלמדריגתי

ב־דוכחהיהלאויותרמשליזוהיטיבמבוארועתה

עלתז״לכמאמריותרהשיגלאבעצמוכילברד
ותחסרהו

למשהנמסרלאהנוןששערמאלהיםימעט
והתש״י:ע״הרביט

ככסעליכסיוסףאבותיכםאלהיה'י״ל#ח*
לבסדברכאשראתכסויברךפעמיםאלף

לכסדברכאשראתכםיברךוה׳משליזורז״לודרשו

פעתי׳משלדאלףדווקאמהמפניזהלהביןוצריךע״ש

שבתתוסףדאית׳בטונתע״פרמזבדרךזהלהביןויש

וממילאדאתאלג״רעולהשמלכותאיהתיבתפל

הדעתבחי׳הואדאיהוא׳להולידאמאבחי׳נעשה
לאברהםשבאוהמלתביסשלכךוי״לע״כהמוליד

היינואשתךשרהאיהרמזוהולדהבשורתעללולבשר

ידועוהנהאתא:בבתי׳להולידבכדישמהלהעלותה

שאמרוהואכנ״לא׳בתי׳שהיאהדעתסודהיהמשה

הואאלףאלףפעתי׳עליכ׳ככסאבותיכ׳יוסףאלקיה׳
ר׳מבימשלושזהוהמולידוהדעתאלףבתי׳

משה*
אתכםיברךאזיהבחי׳זאתבכסוכשיהיה"

תמידיתהולדהשסכילאבותיכםלכסדברכאשר

והמש״י:ותכליתקןלהאיןאשר

שא־נווכנהרהמתגברכמעיןונעשהזילוכמאמרם

והיינומשהויואלכמורצוןלשוןהואילי״לגספוסק
לשמועוחושקיםבמשהרוציסכשהעסמשההואיל

לומריכולהיינולאמרהתורהאתבאראזמתנוולקבל

הפרהלינקחצהמשהעגליותרע״דהתורהאתולבאר

שאץהמקבל־סמצדמונעוח■כשישאבללהניקרוצה

:כידועויבשיחרבהנהרגסאזכראוימקבליםשם

הקב״הודורשכשהחכ׳יושבתאמ׳חז״לעידירמוזעוד

ודיםמקורחכסשנאמ׳תורתישראלעונותיה׳שלמוחל
חייסמיסמקורבחי׳היאשאתרהבסשלתורתוהיינו

דייקאוזהומונסחלאתטומאתמכלוללבןלטהר

שהואהיינוחכסכיבדורותיושאומרחכסבתואר

נכללוממילאוהאהבההחסדשורשהחכמ׳שהזאבקו

שהרמזוזהוחכמהאיןיראהאיןאסכייראהג״כ

בעברכיחכמהעלתורההואהירדןבעברהפשוק

בחכמהששורשוע״בשסהיינור׳ע״באותיותהוא

שהירדןוידועחכמהראשיתכמוחכמהג׳'כהואוו׳

מתעריןדיניןשממנההרשהואבינההיינודיןהרהוא

היינומשההואילשאמרוהואויראהאהבהשלוזהו

התורהאתבאראזבדורותיוד״תלדברכשמתחיל
לטהרס:מכלחייסבארמיםתורתובחי׳שנעשההייט

להסשאיןוזבהזבכגוןחמורהאפי׳)וטומאהטומאה

והמש״י:חייסבמיסנטהרועכ״פבתקוהטהרה

ככסעליכסיוסףוכו׳אתכסהרבהאלהיכסה׳
היאזובגמראואיתאילכס:דברכאשרוכו׳

ישוהנהלכסדברxכאאתכסיברךוהואמשלי

כמוהםפעמיםבאלףברכהיוסיףותהיתןמהלהעיר
יסופרלאשהואמליהסה׳ברכתאח״כשמזכירכיון

שובתועלתומהושיעורותרהמספרבאיןשהיאמרוב

משלופעמיםאלףזהמהגסמשלושבירךבברכתו

ואתחנןפרשה
אלהינסיאמרעמינחמונחמובהפטרהבראשונה

כשליסה׳מאתלקחהכיוט׳ירושליסלבעלדברו

לבעלדברוזהמהלהביןוצריךחטאתיהבכל
לקחהטלהביןגסבירושליםלבשייךהאידירושלים

כפליםח״וילקהשהקב"התמוהוהואה׳מאתכפלים

ששמעתיע״פזהלהביןהעוטתוישעל
אבאמארי>

זקני

אלהיסה׳לאמי־ההואבעתה׳אלואתחנן

וט׳:עבדךאתלהראותהחילותאתה
אחראלהיסה׳שניתפעסאומרובזהלהעיריש

וחז״ללאמרמהוגסה׳אלואתחנןכברשאתר

עצמהבפניתפלהזהכינרא׳ולכאורהשדרשותהלרשו

נבארזהולהביןאלהיסה׳לאדרה׳אלואתחנן

מג



הואתלכהאזירושליםהלבוכשיהיהירושליםשיהיהלי:
האבריםהסלשמוונושעצדיקבתוכוהנשברהרוח
כצבאאחריוויתנהגוחלילההיצ״הרהמצירי׳דהיינותיד
הישרכלאישלהיותואנהאנהיתפזרוולאהמלךאחר

נאמןרועהכירועהלהסאיןאשרכצאןיעשהבעיניו
ועי״זצבאהמלאהכיוזהובקרבםמלכםלהםיש

יותרנשברהרוחאלהיסזבחיכיעוונהנרצהכיזונה
דאיתאע׳יידעונהנרצהכייאמראו:הקרבנותמכל
כיוזהכזכיותלונעשוזדונותמאהבההשבבש״ס
ה׳מידלקחהכי:מהעוןנעשהרצוןלשוןנרצה
בקרבונשברלסתמידמאהבההשבכיונו׳כפלים
הסהפנימיסויראהאהבהכיבוראואהבתבוובוער
:זכיותמעונותלוונעשהמתפרשיןדלאריעיןתרץ
ובעדהעונותבעדכפליםה׳מידלקחהכיוזהו

ביבושהתחלנוהפסוקלבארגטאועתההזכיות
צדיקכשישזללה״הזקניאבאממארישמעתיזהדבר

הןהגשמייםהעולםדבריכלמייחדאויבעולם
ולמהמרע״השהתפללוזהוהדיבוריםהןהעובדות

יהיהרקרועהלהםאץאשרכצאןה׳עדתתהיה
שורשוהנהוהבןיחודיסהס'׳וצאןמייחדרועהלהם

כביכולמלכותשורשהואדודכיהואדודביתמלכות
ואתידואתאישיריםלאובלעדימשלהבכלאשר
אא״זזללה״הבשםכדאיתאוגדולקטןדברבכלרגלו
ובמלכותבה׳שכפרועדישראלגלולאהז״לדרושעל
מלכםולדודלה׳שיחזורועדאותםיגאלולאדודבית
לאוהליואיש:וכו׳בדודחלקלנואץהפסוקע״ד

הגאולהובעתלאלוהיואלאלאוהליוא"תואיתא
וביארמלכםדודואתאלהיהסת׳אתובקשונאמר
קטןדברכלהואדודביתמלכותעניןכיז״להוא
ממנולקחלכיסוידהשטתאפילועושהשאדםוגדול
ביתמלכותנקראא׳אלאבידועלהולאפרוטותשני
ומעוררתשלהמלטתאשרבכלשהואלהביןפי׳דוד
ז״ל'כמאמרםב״הלבוראולשובאלויסוריסעייאותו

הדבריםכלכייותרלהביןוישודפת״חוט׳יסוריס"דה
שהואב״ההוי״הבשםנקראלכןיתב׳תמנונתהוו
כלכיובקשואתה׳אלהיהסוזהוכלההויתמהוה

הסהטבעמספרשהואאצה־סבחי׳שהםטבעות יבקשוזאתאתהוויותכלמהוההואאשרב״המהוי׳יה
מלכםדודממששיהיהפי׳מלכםדודואתישראל
אילואתחנןמרע"הש^מרוהואוהבןד׳ו'ועדעדמד׳

פח£ה
שלהלבהואבישראלאשרלורד.כיזללה״ה׳זקני

והרגנישאולושמעאלךעפ״זהפסקאיךישראלוביאר
הלאההליכהעלדוור,איראהיהאתאיודיקדק
איךלימרלוהיהויותרבשתקהלהיותיכולההליכה

ויהרגולמלךאחראתשתאשראחרואחזוראשיב
והלבישראלכללשלהלבהואהמלךכ'וב־ארשאול
פי׳שאולושמעאלךאיךשאמרוזהומביןיעי׳שומע
צאחרמשיחהקודםישראלשלהתנךעדייןהואכי

והרגניולמהתהעלהולךאנכילמהרסןפי׳ושמע
משוחדודיהיהכברבייראהיהלאהחזרהעלאיל
הדבריעשהסודאיכיישמעולאיביןולאלמלך

כמלךבנפשלביצירהבספרראיתיואחיידע׳יכבהסתר
והאבריםהגוףשלהמלךהואהלבנמצאבמלחמה
בלתידברשוסלעשותהמלךצבאדרךא־ןובוודאי
האבריםכלדרךכןכיהאדםיס!ומזהידיעתו
לכלהמתנועעחייםרוחכתוטהלבע״פלהתנהג

הואכירגלוואתידואתאישיריםלאובלעדוהגוף
ראשיתבספרראיתיוהנההאבריםכלשלהחוות
באמצעהואכיירושליםבשםהלב.מכונתכיחכמה
התנאשאמרוהואהעולםבאמצעירושליםכמוהגוף
דבריושבכללדבריואתאטרואהואמרטובלב

בתי׳והואהגוףאברילכלשורשהואבידבריכם
עלהיושבהמלךהואבואשרהחייםומהירושלים
תתנהגי'אזכיטבכולאב0דעמארישיאיזהווהכסא
זהמהולהט!המלךאחרמדודיםהאבריםכלאחריו

ערכולפידברבכלכיללבהשייךהטובומהוטובלב
ובמלטשכשמתוקלת־ךהטובהואבמשקהד״מטובו
אושחורכמוהצבעהיינואתרדרךהואשלוהטוב
והשליתותשלוהטובתהוובלבכתקינהמתוקןאולבן

כינושבלבוהשלימותהטובהואנשברלבהואבוודאי
נשברהרוחאלה־סזבחיוכמווט'דכאאתאשכון

והלבלבגבתכלה׳תועבתכיהלבגובהוההיפוך
מקדשליועשוכדאיתחהקב״הבושוכןלהיותנברא

דירהלי׳דעבידמאןהואוזכאיםממשבתוכםושכנתי
להקב״המשכןלהיותהלבנבראנמצאבלבוצאה

שלימותלכןונדכהנשברבלבכ״אכורהאינווהקב׳ה
הואשלימותטכשישואזבקרטנשברלהיותהואהלב

ומלכהלהיקראהקודשעירירושליםבשםמכונה
בשםיקראאז־לבגובהבוכשישחלילהלאפוקיבתוכה
עלדברולשונובצחותהנביאשרימזי׳י׳לוזהו:רום



ואתחנןפרשה
הרוקי©כלאתישמעוןאשר,גשמיםלעיני
הגדולהגויונבוןסכסעסרקיאמרוהאלה
ערוהתרעסרקואמרוהאלהבבעה״טוואיתאהזה
הרתשבהי׳היינוהואמיעוטרקוזהומקוהוס״ת
בככוקרמזוי״לעל׳זבישראלרקהואערוהמןמקוה
כליםשדעביליןבקודשר1חויהמשנהעלשאמרתיע״ד
וכשדסקיסישראלנשמותהיינוכליסכיכליםבתוך

שלמעלהבנשמהא׳נשתהנעהרואזיבזהזהונאחדיס
ה׳ישראלמקנהשאמרתיוכמוהזב'א׳'סעדממנו
בבתי׳שהואומימטהרהואמקוהא׳בבתי׳הסשאלו
הגיהרהמקורהואוה׳נשמותמטהרג״גהואישראל
אמאכידשהואתשובהביד׳הואמקוהידועוהנה ע׳יידעילאה

כודוהואבנהאתותקנחאמותבוא ואזמ"למקוהבתי׳הואישראלבתי׳שהואומיהבינה
הסחויבכיחכמהבחי׳כג׳וממילאהבינהפודהוא ■ושמרתםשמרמזוהואמתכרשיןדלאריעיןתרין

חכמהבחי׳היינוובינתכםחכמתכםהואכיועשיתם ע׳ייוהיינוובינה
מסהס״השהואעםרקואמרוהאלה

דבהיג׳׳כלהםיששישראלועייכבע״הטו
והואתקוה חכסעםרקואמרו.שאמרוהואוסנהחכמהבחי׳

והיינוכבעה״טומיעוטהיארקהזההגדולהגוינבון!
ע״יובינהחכמהלהםשישונבוןחכםהסבישראלרק

׳:.והבןכנ״למקוהבחי׳שהם
ככלצדיקיםומשפטיםחוקיםלואשרגדולגוי

אורע״דרמזבדרךבזהי״להזאתהתורה
ב״המעצמותואנילוקחהקב״הכיפי׳לצדיקזרוע
בעולםצדיקמזהונצמתבעולםאוראותווזורעוב״ש
היהיצהר,לבןאורבוקראורבחי׳היהאברהםכמו
ודהמע״היוסףואהרןומשהיעקבוכןאדוםאור•בתי׳
דהיינוודורדורשבכלונבוניםוחכמיםצדיקיםושאר
כלנתגלהולכןהתורהכלשלאורבחי׳היהתשה

שלא׳אורבחי׳שהםצדיקיםישוכןידועלהתורה
במאיאביךשאמרוהואהתרי״גכלהכוללא'מצוה
לעולםותאירלעולםצדיקבאולכןבציציתטפיזהיר
אובתורהמשםשנבראהאורולפיבחינתולפיכ״א

מזהיראואורחיםהכנסתבמצותאוצדקהבמצות
הכלולגאוהכגוןומדותמבירותהעולםמןומשבר
י״לוזהוכדאחריםאלקיס.לךיהיהנאבלאו

יאשסטיסחוקיםלואשרגדולגויומיהכסוקשמרמז
הצדיקיםבעצתםהסוהמשפטיםהחוקיםפי׳צדיקים

והצדיע׳

שזהוהיינואלהיסהוי״הלאמרההואבעתה׳אל
ה׳אתובקשוהג-ולהבעתכמושיהיהעצמההתפלה לארץמשהכניסתע״יוזהומלכסדודואתאלהיהס

גלוהיהולאעולסירושתישראלאיזיירושליםהיהואז.
ישראלעמונדתייקבץה׳והמש״יזהכידועישראל
ואתאלהיהסה׳אתובקשושכתובמקראבנוויקוים

אמן:מלכםדוד
דהנהלאמרההואבעתה׳אלואתחנןירמוז^ןך

שויסהרגעיםכלולאשוותהעיתיםכללא
במחשבתושולחב״ההשםעולםיסודשהואוהצדיק

הזהמעניןועייןההוא'וברגעבעתלומרשצריךמה
שםשאמרתיומההעיןאלהיוסואבואפסוקעל

תפלתהיהשזהה׳אלואתחנןבכאןהרמזתביןובזה
לפוסלומרשאוכלנאמרההואבעתוהשפלהעניומשה

והמש״י:ההואברגעשצריךמהלפישעתא
היוםכולכסתייסאלהיכסבה׳הדבקיםאה□1

זע׳רמזבדרךבזהי״ל

ישבק״שהידועפ
מחייםוכזהאמתאלהיכסה׳כשמצרפיןתיביןרמ״ח
בפסוקשמרומזי׳ילוזהיוסבכלשלאדםאבריםרמ׳״ח
היינואלהיכסבה׳הדבקיםאמתאותיות׳'ואתם

ובזהאלהיכםה׳אלאמתתיבתנשתדבקו
כולכם:חייםלכסיומשךומזהתיביןדק״שרת״חיושלם

:והבןכןלומרצריךרוםיוםבכלהיינוהיום
כה''שאחדהסוישראלאחדה׳כידועירמוזעוד

הסולכךוכי׳אהדגויישראלכעמךומי
הואואימתיבאחדלדבקלאחדנאהכיבהש״ילכוקיס

א!גמורבאחדותיחדודבוקיםאגודיםהסכשישראל
אבלאחדשהואב״האשםעליהםושורהיחשבולאחד

להיותלהםא״אמזהזהונפרדיםלבסחלקכשהלילה
ושורהוז״ועליהםשורההשםואיןבאחדדטקיס בקרביאלוהאיןביעלכמ״שעליהםזראל׳הלילה
שהואמיתהלבתי׳נחשביםאזיהאלההרעותמצאוני
הדביקיםואתםבפסוקהרמזי׳ילוזהסתת״לבחי׳
אלהיכסבה׳אזבזהזהונאהדיסדבוקיםכשתהיוהיינו
עליהםושורהבאחדאחדבה׳דבוקיםבוודאיהייט
להיפוךאבלכולכםחייםוזהוהחייםלכלחיבי׳ההשם
אחדבאחדותכשהםאבלכנ״לבמתיםנחשביםח״ו
אמן;אחדה׳עליהםושורהבאחדלדבקלאחדנאהאז

ובינתכםחכמתכםהואכיועשיתםושמרתם



ואתתן
ועומדיםעצמולמל׳תגיעששבחויודעיםכולםאזי

עלולהודותשבחולשמועובזיעהברתתבאימה.פולס
ישראלבעמלםוזהוהמל׳לפנייהיונכוחיםאסדבריו

הואוכןהדבורלשמועכנפיהםתרפינהבעמידה
ברודיהיההוי״ההיאבמחשבתוברוךכשאומרהנמשל

השפליםהעולמיתאותןלהעלותהואה'אתתאך

עצמותושהואאתתכשאומראזיהמל׳מןהרחוקים
ותענוגאימהנתמלאוכולםהוי״האזמרואח״המלךשל

עלכולםונתעלוהמשבחקולושומעיןופחדמראה
ההתחלהכיתתלתךוהואאלהיךהואהרמזוזהוידו:

עצמותועדייןמזכירשאינונסתרועדייןבחךשהוא
כני׳לאלתותךשםהיינואלהיךג״כאתהשהואלנוכח

מלתפי׳לדעתהראתאתהוזהו:ג״כ-תהלתךוהוא

התחתוניםהעולמותכללדעתלהראותהואאתה

כלהעבעיםאפילואלהיסבשםאתווןבכ״בשנבראו
כלמלאב״השהוי״הפי'אלהיסהואשה׳ידעוכולם
בחינתשהםהשבעיםכלנתהוווע״יכבודוהארץ
כולםאתמחיהועי"!כבודוהארץכלשמלאאלתיס
עודאיןב״ההוי״הלשורשםאותםומעלת

והבן:מלבדו
אחריובזרעוויבחראטתיךאתאהבכיתחת1

בדרךכאןלפענ״די״לבפניו:ויוציאך
יאירבןפנחסדר׳טולאבטשבזוה״קדאיתאע״פרמז

תורהאומראבאר׳שהיהע״שוכו׳אבאדר׳בעיני׳
עליונראהואזיאומרפנחסר׳שהיהבמקוםמשתו
בפסוקשמרומזי״לוזהממשפנחסר׳שלוהצלהפנים
שפירושואסירתחתכרעבלתיכמומקוםהיינוותחת

בשסמכונהשהיההיינואבותיךאתאהבטמקום
אחריובזרעוויבחרתורהבדבריהולדהשםהיהכיאב

בשסתכונהשג״כתלמידואואחריוכשזרעוהיינו
ויוציאךאזימשמומקוםבאותוד״תאומריםזרעו

משמךהאומרשלבפניואותךממציאשהואהיינובפדו
•והבןכנ״לעליושלדהפניםנראהממש

אתריובזרעוויבחראבותיךאתאהבכיותחתי״לאו
אבינויעקבהגמראעלאמרזללה״האא״זדהנה

לעולםתבטלשלאהתו״הקעלרמזשהואמתלא
דבריהםבארגסעד״זלסייסואמרתינצחיותשהיא

היינוחנטייאחנטובנדיוכיהגמראשתקשהז״ל
כגוןלהתורהביטולשישבמורגשרואיםאגושבאמת
אנימקראותירץאיןוכעתדהויתהמעשיותסיפורי

דורש

פרשה
שנתוזמש״ללמבץודיומשפטיםחוקיםהסוהצדיקים

:תק״סלפ״קהיאה'עצת

עוד.איןהאלהיםה׳'הואכילרעתהראתאתה
שאמרתיע״דרמזבדרךבזהי״ל:מלבדו

רוצהכשאדםאלהיךכיוהואת:לתךהואמלפסוק

השםשמזנירקודםברוךכשאומרה'אתהברוךלות־
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ונאיםטוביםבגדיםולהלבישומעליושקולהסיראותו
אותוהקוראסיבתאו"כגהמלךלפנילבואשיוכל
לנסותושרוצההמלךרצוןשזהואחרתלבתי׳היא

ודאודאבזו״הקהמבוארהזונהעםהמלךבןכמשל
הוזלךמצות"כגעושההקוראואוהוכיהיאאתת
בעולםמלךשיששלימהבאמונההתאוניןהואוזהו

רגצוואתידואתאישיריםלאומבלעדוומנהיגו
זהתאמיןשאינומיאבלמפניוליראוהכלצי־יכין

המלךמןמבדילוהקוראובוודאישלימהבאתונה
להאריךעודאפשראיכיוד״לעמומנדברותפסיקו

רד!אתדדברלהסבירהיריעותכליספיקלאכי
וזהולאשורודבריביןונבוןהקיצוריספיקלחכם
פוסקעקרבאבליפסיקלאעקבועלכרוךנחשאפילו

ביתאעקרעקרבמאיבתיקוניםמבוארעקרבכי
וממילאאמונהבחסרוןשנופלהיינוח״ודשכינתא

לאנחשאבלפוסקבוודאיכנ״להיראהממנובטל
כביכולהשכינהמשסמעלההואאדרבהכ־יפסיק
מעלהכנ״לההאמנהוע״יתותיורדותרגליהאשר
שמתעוררהתפלהע״יוב״שב״הכביכולהשכינהמשם
חלילהשקלבושלבשאשרהמלךעבדבראותולבו

מלכיהםלפנילבואיכוליםואינםהמלךבניותכ״ש
אא״זפזתאשרהבהורהאורע״יידועוזהוואביהם
תשמעוןעקבוהיהבפסוקכאןהרמזי״לוזהזללה״ה
שאול!ישמעכמווקיבוץאסיפהלשוןתשתעוןומצת
ויתעלו'יתקבצוהעקבייםעקבהייטותעלההעםאת

קנח

ונעשהלמדהירמדה״דמהפכיםשהםיובןלפ״זאך
כילנותהיהוצדקהכאןהרמזוזהוממשצדקהמזה

לרחמיםיהפוךלנוהנקראמדה"דאפי׳פי׳נשמור
והבן:התורהשמירתע״יצדקהמצדקויהיה

יאחרלאלהאבידופניואללשונאיובשלם1
שזהוי״ללוישלםפניואללשונאו

פרשה
לךאלקיךה׳ושמרוכו׳אתתשמעוןעקבוהיה

ב״ההבוראלעבודתגדולכלל:וכו'
מזהירהיהוע״זההאמנההיאהעיקר

וזהווהעבודההתורהלכלשורשוזהוזללה״האא״ז
עזרנירדפונישקראמונהמצותיךכלדהמע״השאמר

.

שהואומיבה׳להאמיןהאמונההיאהמצותעיקרכי
מאמיןהואאסכייוםבכללהתפלליכולבת'מאמין
הואבראשיתתעשהתמידיוםבכלמחדשהואשה׳
ברואיםהסהעולמותוכלחדשהבדיהיוםבכל

שבראלמיוהודיהשבחוליתןלהתפללוצריךחדשים
אשתוונפשנפשועלולהתפללאותובראוגסהכל
באמונהינאמיןאינוואסטובוכלפרנסתוועלובניו

בראשיתמעשהיוםבכלמחדששהקב״השלימה

ונמאסורגילישןכדבראצלונעשיןוהמצותהתפלה
שאמרוזהו:ויוםיוםבכלאחדיםדבריםלדבראצלו
פי'זקנהלעתתשליכניאלפסוקעלזללה״האא״ז
בכלתלישותגורסהזקנהכהוכיאצלוהדברשיזקין
ומריצותולחליחוכוחותיושתשמחמתהאדםאיברי
שדברברוחניותכןכמוהאדםאתהמחיההדמים

דברכןולאגדולוחיותתענוגבולואיןוזקןישן
כי:כחדשיםבעיניךיהיויוםבכלוזהו:חדש

שחדשיסע״יכיפי׳אמונתךרבהלבקריםחדשים
בראשיתמעשהיוםבכלמחדששאתההיינולבקרים
והמצותהתפלתכלעיקרנמצאאמונתךרבהועי״ז
לאעקבועלכחךנחשאפילווזהוהאמונההיא

התחשבהנקראנחשכיפי׳פוסקעקרבאבליפסיק
לאהאדםאתמסבביםזרתמחשבתאפילוופי׳זרה

שלימהבאמונתמאמיןהואאסכימלהתפלליפסיק
זרההמחשבתבוודאיעולםמלךוהואהכלבוראשיש

שעומדמיכמשללשורשהלהעלותהכדילתיקונהבא
מעבדיארץדרךאיןבוודאיעתוומדברהתנךלפני



שלאלקליפותאותושמסבבהנשתהובפיגהרוחכ׳
כאישיהיהכיוזש״הר״ללמיתההגורסמוסריקבל
שהואאףתותמשפטשיהיהכזהכוגגהיינוחטא
היינועץעלאותוותליתר׳'לקריטומאתוהייטשוגג
תוכחתלולומרחייםעץעלאותותתלהאםאף

העץעלנבלתותליןלאלכדמוסרשוסיקבללאמוסר
בבתי'שיהיהכשיזדמןההואביוסתקברנוקבוראסכי
תקברנואזנפשואתלזכךיומאטהורהייטיוס

:ודפת״חמעליוהפסולתלהפריד

דיןמותמשפטיהיהזהבחטאלמהלהבין
זבובנראהלאעגיןממורידשמעתיונ׳־למדד

עולמותעומדיםכדמחשבתוזיכוךלפיטשולחנועל
ועייןובשמיעהבראיהעניניסעליועובריםוכךעליו
למעלהתתדעמשנהביאורכתבתיבת״אושסמזה
יהיהכיהפסוקוביאורהנ״לבכתבימ״כע״כממך
הענץולפ״זזללה״המפיאא״זבעצמישמעת־וכו׳

עליושעובריםמהדבריםאדסשלמחשבתוניכרת
זקןז״לדרשוזקןפניוהדרתתקוסשיבהתפניולכן
אזיוזקנהבשיבהבאכשהאדםכיחכתהקנהזה

וכןועתיקאסבאהנקראיםהעולמותעליושורים
הנקראי"ובינההחכמהפורהובמחשבתוחכסכשהוא
ומצוהסביןתריןבחי'עליושוריםאזיסביןתרין

זקניםובמושבהפסוקפי'וזהובפניהםלעמוד
אהבהוהסחו״בהנקראיםסביןתריןהייטיהללוהו
שנאףרבנןמנייהוותריז״לשדרשווהואפנימיותויראה

מקו׳בכלוקהקיצוריספיקולחכםוט׳זקניםובמושב
עולמותעליושורץכךבוועסוקקשורשהאדם
העובריםהדבריםהסכךוממילאעליוניםומדות
נקראקדושהעניןבמ״אכתבתיוכברכנ״ללפניו
קודשנקראשחכתההקדושבזוהרכמטארחכתה
הסכמהכיזללה״הזקניאביאדוניבשםכתבתיוכבר
בנולץאזלחכמהבאכשאדםכיהתאוהקברותנקרא
קיוםלצורךרקהזרותהגשמיותהתאוותכלממנו
והיינומנוחהבריתספרבשםזהואתרבעו״הזהאדם

קונועםשתתחסדחסדטישחכתהבושישמיכי
וכו׳ירדפוניוחסדטובוזהוהחומריותכלומנצח
היאוטובוהסדבטובדבוקבחכמההיטקנמצא
היאוהאורטובכיהאוראתאלקיסויראכת״שאור
היא"וטובכנ״להחכמהשהיאקודשמשחתשמןע״י

תספר

אזאמונהלךויהיהח״ומיתיורדותרגליהתהיה:שלא
תפלתנקראבריתכיהטיתאתלךאלקיךה׳ושמר

בריתבחי'העולמותכלוהתקשרות•חיבורשפירושו
ע־״שוהשתרהשקעכמושתריסלשוןוכמרופי'
הבחי׳כלשאתת,מעלהכתותדהכנגדמדהוהיינו

תזכההאמונהע״יכנ״להקליפותמןהרגלים
עי׳ייז

הסובביםהקליפותמכליצילךשהש״יאמתלתפילת
המהלהתפללאות'מניחיםשאינםבתפלהאותך
תעלהואתהלמטההטפליםהשמריםכתויפלו

אותךיענהוהואלה׳ותתפללותעמודלמעלה
ליביןוהמשכיל

שבכלהמדו׳אפי׳שאינ׳טובי'ע״דששמעתיירמוז
כמובעיקב׳דתשיח׳חוצפ'לעמ׳בהסהקב״היטל

שמיאכלפיאפי'הוצפאואיתאטובהלאמלהוזויסגא
שאיןבלטאומרכלוםללאעצמוכשמחזיקכיממי

ויחזיקעזותיודחטובהיאולזהכלוםעושהתפלתו
כתובכלעצמוויחזקרושםעושהשתפלתועצמו

וזהה׳ולעבודלהתפלל
י׳ייל

עקבוהיההפסוקשמרמז
כלותייחדושתאספווהיינוכג״לאסיפהלשוןתשמעו!

לךושמר:וסוףעקבבחי׳שהםתחתונותהמדריגות
יסודמדתהיינובריתכיהחסדואתהבריתאתה׳

היאהמוחותןהמוחעדוהולךתחתונהמדרגהוהיא
כמומדהכנגדוהיאמדהכידועחסדיםוממשיךחוזר
כנ״לאותהותייחדתחתונהמדריגהמעלההיהשהוא
חסדיםשממשיךהיסודמדתלךהשסישמורקכמו

והמש״י:כנ״ל
האלההמשפטיםאתתשמטוןעקבוהיהירמוז^וד

לךאתאלקי'ה'ושמראותסועשיתםושמרתם
הגמראלבארנקדיםזהולבארוכו׳החסדואתהברית

שלאוכו׳תמידעלינועוברקמשאישפסוקעל
להביןוצריך■*גי״שסדינועלוקרישלחנועלזבובראתה

בדבריםהכירהואיךקדושהעניןבזהניכראיךזה
החשידהרבבכתבידראיתיאךקדושאיששהואאלו

יהיהכיפסוקעלאא״זבשסהכהןיוסףיעקבמהור״ר
לאהעץעלאותוותליתוהומתמותמשפטחטאבאיש
ההואביוסתקברנוקבורכיהעץעלנבלתוחלין

שזהמותמשפטהואואיךשוגגהואחטאהאוהקשה
זרעהוצאתשלבחטאטז״לוביארלמזידשייך

בשעסטמותמשפטהואשוגגשהואאע״פלבטלה
ובפעסשלוהנפשממטאחראהסטראמסלקראשון



0שי3דאיהאוהואופו׳הידדעלינועוברקדושאיש פיפי׳עקרוןאלקיזבובזהלאלקיהסבדתוישירו
יעקב.לאאלכשסשאמרוהואלוהבןותעדהיא
שריתכיכחךיהיהישראלאכ׳יעקבעודשחךיקרא
ינררזלאלאלגמרייעקבשסשיעקרלאלזיודרשו
ישראלכירהזבזהוישלעפליעקבושסעיקרהוא
כלנצהתפי'ואנשיםאלקיסעסשריתכיהוא

נצחתהחומריותוכלאלקיסבחי׳שהםהעסעי־ס
בתחלהכיוזהועי״שבמ׳אכמבוארלהסותוכל
דברכלהכליהואעקבמלשויהואיעקבשמונקר׳
דברכלבתוכסלקבלהמדותכמווהסבתוכולקבל
הטבעיותכלכשמנצחואח״כחיוהיפוךהןסובהן

לאוהחדותישראלבנסנקראאץאנושיתוחומריות
וגמרחבדרודףבחי׳להיותד״חהיינויתבסלו
הואוקוב״שביהבעבודתוונצחןיצרואתלכבוש

והבן:הישראליאישבכל

במדרשואיתאובבהמת׳ועקרהעקרבךיהיהלא
תמייןוהיאעקורהתפלת׳אותיותתהיהשלא

לפעמי•׳כיזללה״הזאא׳1יששמעתיע״פהיאזהולבא'
אואחרדברלוונותניןזהדברעלתתפללאדם

והואעליוניםבעולמותרקהתפלהנעשהלפעמים
הכהןיוסףיעקבמוה׳החסידהגאוןהרבשאמרמה
לא>וכלחסליונתןוכו'נדריעקבוידרע׳יפנ״י

מזהנעשהלפעמיםכיכפשוסוללבושובגדכפשוטו ב•זללה״המאאיזשמעתיוגסכנ׳י׳לאחריםצירופים ב"ןבשםמרומזשהואונ״ל:פירושבליהאותיות
בכיבפי'עקרבךיהיהלאוזהוב״ההוי״השבשם
פייותעושה.יהיהרקעקריהיהלאהתפלהאותיות
אפי׳פי'ובבהמת׳נוספותהבטחהעודוגסוהולדות
זהלאהיינותחתוניםמדריגתעלהפשוטיםבבקשות
ובצרופיסעליוניםבעולמותפ־רותשיעשהבלבד
היינומתלכמוצרופיםכתהלוישלחהדיתאחרים
לחם.כמואחרפי׳לוישוכןעונותיוה׳לושימחול פשועוצירוףפשוטפי׳לווישהמנותאשהואאלוקיו
הס.בבהמת׳אכי'וזהוהפרנסהשהיאממשלחם

והיאחמשורפואהפמסהכמוהפשועיסהתיבות
אתרפירושבליתחתונההמדריגההיינובהמההלשין

ועיש׳מועלתתפלת׳תהיההכלכפשוטןהאותיותרק
הספרבהמהניןב׳לשסזלדמווגסוהולדהקירות

בחי׳והיאי״זגימ׳כיגהיאוזבובכידועי״זמספר
בגית׳והיאהני׳להטובלבתי׳הנגדייםהקליכות

חאא״זששמעתיכמובתוכוהובלעוא׳ר״להעא
ג״כששםלהודיעבחוטא׳מובלעשלכך.זללה"ה
מבלעדוכיומכוסההובלעב״העולםשלאלופושורה
מאתוכשיהיהוגדולקטןתלעש•ידואתיריםלא
מותזבובישמרמזוזהויותרבמ״אאוהואבארה'

והטובוהחייםהתנתההיאהשמשכירקתיכמןיבאיש
ותיבת:בתורהכת״שוהרעהמותהיאוההיפוך
והובדלהאושהיינוהמע״הדדודנבאשכמוהיאיבאיש
זבוביהנקראיםשםשהזבוביסבמקוםולכןמעמו
הנקראשמןשםאיןובוודאיהשרוןמפרידיםהסמות
אזישמןשםשישבמקוםלהיפוךהיאוכןוטובידיס
אתהxכולכןמתזבוביולאוחשדטובשסמצוי

הבינהתזההטהורשלהטעלזבובנראהשלאשונת־ת
שאמרה.והיאוחכמהוחסדבטובדבוקהואבוודאיכי

מבטלוהואקודששהיאבחנמהדטקהייטקדושאיש
סדיטמלקרינראהלאותתילאחומריותהתאוותכל
תרעסורוזהו:וחייםבחכמהדבוקשהואכיון

הרעמהםלהסירתראההתדותמכלפי׳טובועשה
לשוןהיינוצפרגיהאתועשתהכמוועשהשובועשה
המתתבכלשתהיהפי׳שבהםהטובשתגדלגדלות

לבתי׳אותסותקרבבהסהדבוקהרעמהם'.סיר0
טובבחי׳אתה.שתהיהטובמזהולגדנלצמוחטוב

זללה׳האא״זבשםשאתרווזהוכנ״ל:חתןשנקרא
כלעללומוסליןפלמתתיוהמעבירכלעלש״ם
נושאלמיפשעעלועוברעוןטשאשנאמרפשעיו
המעבידז״להואואתרע׳'יכפשעעלשעוברלמיעון
כמוומקרהעראידרךעליהםשעוברפי'ממתיועל

הרעמהםלהסירמשתדלואינובעלמאהעברה
בהעברהרקכנ״לבהחלטהטובבחי׳בהסולהגדיל
תשאאיזהלוומראיןמזכיריןלולפעמיםאובעלמא

ועושהלחלוטיןהרעכשמסירלאפוקילהזכירור״ל
מדריגותהסהמדותכיגלויוזההטובבחי׳מהם

משקהאותאכלאיזהבתוכוליתןכליכמותחתוניות
וסיףעקבייםלשוןעקבוהיהשמרמזוזהו:טובה
לשוןתשמעון:הכליהיינותחתונהמדריגהשהיא
לשוןושמרתםוזהוכנ״למרעסורכמוואסיפסכבנה
אזכנ״לטובעשההייטועשיתםהרעמןשמירה
כתוממשהחסדואתמתשהבריתאתלךה׳ושמר



אויהשוניםהאוויריסע״יהזימיםהקרההלילהיקרה
יחלשואיכריוורמ״תכוחותיוויובטלחלילהמבעי׳ע״י

לזהיוהתוליםוהעולמותהתורהכחיבטלונמצא
בבכיפיהמשביךעקרבךיהיהלאהכתובאהר

פירו׳ברמ״חויעשוויזרוונווינתחויולידובההאתווןשיש

איברירושס׳םכלרת״חויתקדשוויאירול״תושס״המ״ע
המקריםחוליכלה"יסורטחוליכלבךיהי'ולאגידיך
כמויעשהאזישונאיךאתלייסרהש״יכשירצהרקלמ׳

הטבעכדרךשלאשהיומכותבעשרלמצריםשעשה
כמהבתורהכמ״שומופתואותופלאנםע״פויהיה

במצריםשעשהכתונסבתוךנסויהיההאותותפעמים
וכללישראלורפואלמצריםכגוףורפואנבוףשהיה
גדולחסדבתוכוהיהמצריםעלהקב״השהביאמכה

וכאשרישראל:בניהעשירדםממכתכמולישראל
הגאוןשלהקדושיםבספרימובאזללה״ה:אא׳יזביאר

מכתהיהשלמצריסנ״ייוסףיעקבמוהד׳רהחסיד
שלבאלופוהדבקיםולישראלברבועאהי׳ביד'דם

תה:ע״שחסדיםבחי'מהבחי׳להסהיהעולס
היינוידעתאשרהרעיםמצריםתדויוכלהפסוקהמשך
כנ״למהםשהשגתהטובהמהתתידעתשלהםהרע
ע׳׳פיהיהולאאויביךלכלכהיעשהורפואכגוף

במצריםידעתכאשרנסבתוךנסע״פרקטבעיס
במותיו׳שרומזוהיא•לישראלורפואהלהסכגוףשהי'
מכותיו״ד:יו״דאותיותהיאדוישורשוכימדוי
כה:ורפואותטובותולישראלכנ״ללמצריםשהיו

זה:כלוהבןשונאיולכלה׳יעשה

ה׳ובבהתתךוהסירועקרהיהי׳בךעקרלאי״ל
תהיהשלאבמדרשואיתאוכו׳:חוליכלממך

בןסדנאר׳ע״דאמרתיכברוהנהעקורהתסלתך
שהיאאנייודעבפיתפלתישגורהאסשאמרדוסא
שפתי׳ניבבוראקראמאיבגמראואמרוכו׳:מקובל
הפירושהיאכךוי״ל:וכו׳ורפאתיוה'אמרשלום

מלבודיבורנובעיםכששפתוהיינושפתיםניבבורא
התפלהמעיןדיבורעלדבורחדשיםדבוריםלוונברא
תפלתובוודאיורפאתיזה׳אתראז•ילהתפללאיך

שלאעקרבךיהיהלאהפסוקשרומזוהואמקובלת
סירותועושהמולידשיהיהרקעקורהתפלתךיהיה
כנ״להתפלהבתוךחדשיסדיבוריםלושיולידוהיינו
שהיאאנייודעכיחוליכלממךה'והסירכוודאיואז

מקובל

ישימםלאוכו׳חול'כלממךוהסירה׳תהו-־זהבי
הקדישההתורהכוודאיכיפי׳שונאיי־בכלעימתצש

רומזיםוצרופים*ליוניםעולמותואותאותבכליש
פולסנקראלפעמיםוד״מחקראיןפדלעולמות
ובוודאיפרעהבשםנקיאוהדיבורמצריםכשםהבינה
תתפרשי׳הסמצריםאצלבתורההכתוביםהמכותגס

פני׳ע׳ובכלועולםעולםבבלשוניםאחריםלדרכים
ההפלהיעשהכיב״ההשםהבטחתתהוהפי׳לפי

כלילובגשמיותכנ״לברוחניותפילות
ה׳והסירוזהו

ממשהרעיםמצריםמדויוכלממשחוליכלממך
מהכפשוטןהיהלאואסשונאי׳בכלונתנםכפשטן
הפסוקמדייקלכןשונאי׳בכלונתנםזוהיא׳ברכה

והבן:וכו'שונאי׳בכלונתנסהרעים

מדדוכלחוליכלכפלולהביןבזהלבאריש
מהרבשמעתיבינמרץבקיצורלבארונ״ל

אותיותבכ׳לוישאדםכלכיז״לנחמןמוה׳סמטת

אותיציר׳המליךבספרמבוארוהואודפח״חהא״בשל
נמצאעי״שוכו׳ובראבזהזהוצרפןכתרלווקשרא׳

האדםוכאשראותיותכ״באדםלכלשישבכאןתבואר
הואאזשנהי״גבזהיינונשמהולכללדעתלכללבא
קדושיםצרופיםנעשונשמתואורע״יואזלהולידראוי

אורוכפיומצטרפיםאותיותהריבומתיחדיסוטהורים
ומזדווגיםמצערפיסכתבאלקיסוהתדבקונשמתו
בתאותתאוהבעלהואאסבגשמיותכתוויותריותר

שמשביעויותרבתתאווהתוסיףתתידהואאזיהגשמיות
ק״וכןבגשמיותהואואסרעביותרהואקטןהאבר

מהכ״בנעשהואזיכללמקוםתופסאיןאשרברוחניות
מצותברת״תבוומאיריםכולההתורהכלאותיות
וכמשלתהנהאתתיעבורשלאתעשהלאושס״הפשה
מהכלברחניותהיאכןוכו׳באדסישקטןאבר

להזדווגומוסיףיותרומזדווגיםמתייחדיםשהאותיות
מרעיבויותרובדעתונשמתואורבכתהאותיות
אתווןבכ״בקדושיםזווגיםיותרלעשותומצתיאו
ול״תמ״עכלעלבתורהפרד״סעניןבוומולידין
אתווןהכ״בבומאירי'אינםאזילהיפוךוחלילהובע״פ
הרעמכחיצחוח״וכללומזדווגיםמצטרפיםואינם

נמצאויצילנוישתרגוה'להיפוךמצטרפיםלפעמים
לפרותבאדםתלויסמהתורהשרשםxאהעולמותכל

לפעמיםהיאכךאסיקשהזהוע״יכנ״לע״יולרבות
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92יודעאתהשלדחטנוגההדגשוכסיגדולתענוגאצלך
דךישימםנאאשרוזהו:וצערםמדויהסגודל
:והבןגדולתענוגיהיהולךשונאיךבכלונתנם

תחסרלאלחםבהתאכלבמסכנותלאחכרארץ
כשישידועניימובדרךבזהי"ל:בהכל*
והשפעותהכינרתכלאזיואמונהבעחוןלישראל

ליצהר,לוא,רכלאתאברהםדתןוכמ״שלהםיורד
אתבייךוה'כמ׳ישכלמדתלוהיהלאברהםכי

ואותודמהימנותארזאדאואיתאבזוה״קבכלאברהם
דמהייימהארזאאותוג"כלושמסרוהיינונתןליצחקכל

הברכותכלכלולובזהבה׳ובעחוןאמונהלושיהיה
ולבני:מילתזהנמשכיןהשפעותכלממילאכי

כלמתדתחבליםשהיווהיינוחסרכתיבהפלגשיס
שנת,אףכיהסרג״כמתנתלהסנתןכתיבולכך
לאאשרארץשמרמזוזהו:חסרהיות"מלהם

והיינומסכןאישכמוחכתהלנוןבמסכנות
.

שלא
נתחטלההצטרךשלאפי׳לחסבהתאכלועצהבחכמה
וחכת־תחבולהשוסבלארקהפרנסהעלוהכמה
שוסלךיהיהשלאהיינוהחסרולא:לחםבהתאכל
כלמדתלךשיהיההיינובהכלוהטעםחסרדבר

:והמש״יהשפעותכלנשפעיןומשם

לחסוידועבזויההמסכןחכמתע׳'דירמוזשד
והואבלחמילחמולכוכת״שהתורההיא

שלאהיינולחסבהתאכלבמסכנותלאאשרשמרמז
ומהוללגדולרקבזויהלחסשנקראשלךהתווהתהיה

והבן:כלבעיניוחשובמאוד

תורהאומרכשהצדיקלפעמיםהנהכיירמוזשד
לבושיןבכמהאותהמלבושהואאדסלבני

כיהדברלהםולהסבירלהטעיםשיוכלבכדיוכסוין
לטשבלילהודפנימיותהנקודהמביניםהיולא

פנימיתהנקודהלהסתירצריךולכןדעתםקוצרמהמת

הסתרהלשוןמסכנותוהנהשיבינולבושיםבכמה
אוצרלשוןשהיאלפרעהמסכנותעריכמווהטמנה

הפסוקשמרמזי״לוזה:יקריסדבריםשםשמטמיניס
לעתידפי׳להםבהתאכלסכנותבילאאשרארץ

התורהולהלבישלהסתירתצטרכולאלארץכשתבואו
דעההארץומלאהיהיהכיבלבושיןלחםהנקראת
בהכל.תיהרצאלבושץבליהתורהלפרשותוכל

שתמיד

לדייקנ׳יילוכעתדושחבלאמדרששאץאךמקובל
בבעיוגסובבהמתך.תיבה

גימ׳ועקרהעקרכתיבה
דרשוהז״לשמציטהגמראשלהיסודפ׳דבדית

:כבהמהעצמושעושהמיהיינוכבהמת׳בבהתתך
ברובדעתאותנוחניה׳אשרלדרכינונאמרואנו
אלפיךשגרכתיבבבהמההנהכיוברו״חרחמיו

וזהוהנ״לעניןעלרמזבדרךוי׳ילצאניךועשתרות
היינולימודלשוןאלפי׳*הש״ישישלחשלו־לשוןשגר

וכמעייןנויתוספוחדשיםד״תבפיךושלוחשגורשיהיה
ז״לכמאמרםעשירותלשוןצאניךועשתרותהמתגבר
חדשיםדבריםוהוספתבעשירותשתתעשרכלומר
הכתובבעה״טשרומזוהואתמידותפלהבתורה
ד״תעלשמרמזכמוצאני׳ועשתה׳אלפי׳שגרבבהמה
דבריתמידבפיךנשלחהמחגב׳ויהיהלךכמעייןשיהיה

לכלהתורהכיתליכלמיידה׳והסירואזחידושים
:והמשיימרפאבברו.
בך:ישימםלאידעתאנרהרעיםמצריםמדויל3

עלהקשההמפורסםהחסידהרבאתיהנה
במצריםהיהתליערןאיזהויו׳.:המחלהכלפסוק
והיהמכותושארצפרדעאולמצריםתליהיהדםוכי
ע״סקשהלאזהאךשמתי:אשרמכהכללומרראוי

יסוריםשולחהקב"הדאיןאא׳זזללה״השאמרהקדמה
שהורהמרהתלימקודםעליושולחאא״כהאדספל

בתרהתלויסחולאיםמיניפ׳גז״למאמרםוידוע
הכתובמחלהערןשפירמבוארועד׳יז•מתלהכמנין
ויסודםמכהוכלתליכלתחלתהואזהכיבתורה
למהקשהמצריסמדויוכלדכתיבבכאןאךכנ״ל
וכלנאמריותרצודקהיהוה7מבלשוןהמכותמכנה
אךמיותרנראהידעתאשרתיבתגסמצריםמכות
עניןהואבאמתדהנהנבאר

_
מכהלשוןעםאחד

המכותשכלהיינומכהשפי׳מכהשםברמזדאיתא
מדהשהיאכהמןנמשכיןהיו

היתהוהיאעשיריתי
המכותשכלגיבוידועמכותעשרכללמצריםתכה
דםממכהידעלישראלורפואלמצריםכגוףהיו

כללהםנתגלהתכךמכותוע׳ייביינתעשרו
עצמםהמכותכולםוכןמצדםאוצרותשלהמטמורות

הפסוקרמזלישרא׳וזהוגדולגדולי׳ותעטגטובותהיו
נהיוכולםהמכותהיינומ־ודאותיותימרויוכל

בשסהמרומזכהשהיאעשיריתשהיאמיודנמשכים
מיילמכה

שהיההיינותענוגלשוןידעתאשר:
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והואב״האדוניטהואישראלקדושדבריבכוונת
אומר־סשהצדיקיםמההיינוועליהםהפשוקשמרמז

כלועלהדברותעשרתעלתורהחידושיומחדשים
ככלממשהיאהדברותבעשרתכלולהשהיאהתורה
כמושוהממשהיינועמכםה'דבראשרהדברים
נעלמיםיגידוהסכישתתמפיה׳שיצאהדבריםאותן

ב׳יההאדוןהניחומקוםבסדבראשראלק־סברוח

שהםנשמתוואורעבודתועלאישאישבתורתלחדש
והמש״י:התורהישלימו

כ׳יאמעמךשואלאלקיךה׳תהישראלועתה
לושאיןועתהתיגתצ׳יל:וכו'ליראה

לפיבזהוי״לההואבעתדווקאזההיאתהתפניביאור

כעבדיםתהיואלהמשנהלבארונקדיםענ״ד
כעבדיםהוואלאפרשנקבלמע׳הרבאתהמשתשץ

וצריךעליכםשחיםמוראויהיהפרסלקבלתעשנא
החיבורלהבין

_

עליכםשתיםמוראויהיוהשייכות

ובתחלהבזהוי״לכעבדיםתהיואלבתחלהלתאתור
רעהעשיתםהלאשמואלשאמרמתלהביןלבנשים

זהוהלאתמוהוהואע״שוכרמלךלכסששאלתם
כךהואדהאתתאךמלךעליךתשיםשוסבתו׳מ"ע
המלךשיהיהוהיינומלךלטתנההלשוןאמרושהם

הגויסככללשפעינוכמ״שהגשמיוטובתםלהנאתם
שבתו'המצוהכירעהעשוובזהתלחמתינוילחוסוהוא
אימתושתהאחז״לכדרשתהיאמלךעליךתשיםשום
נהםישפיעשהמל׳הקדושיםבדבריהםורמזועליך
והיתהכת״שה'יראלהיותצריךהמלךכיה'יראת

והיינומאחיולבבורוםלבלתיחיץימיכלבווקראעמו
■שתהאשאמרווהיאה׳ויראתמוהרממנושיקבלוכדי

ג״כעליךשישפיעעליךשלויראהבתי׳היינואימתו
ממטלקבלבשבילולאהמצות■תוכןזהוה'יראת
דורבכלטהגוההצוההמוסרהואוכןגשמיתענוג
שתהארבנןפלכימאןומנהיגיודורשיונפיודיר

התג׳שרימזוהיאה',יראתממטשיקבלועציהםאימתו
פרסלקבלע'׳מהרבאתהמשמשיןכעבדיםתהיואל

שיהאוכי'כעבדיםהוורקגשמיותענוגשנרהייט

תתנו.לקבללהרבתשמשוזהבשבילעליכםשמיםמורא
וזהוכנ״למיראתויראהלכסישפיעוהואשתיםיראת
ראשלכסשישעתהפי׳יסראלועתהתרע״השאמר
בביל'עתהאתםונקראיםראשליישראלשמרמזכיע

ישראל

והכלבתורהכלהנקראהתורהאורמאיריהיהשתמיד
:והבןלבוששוסבליהתורהפנימיתלהביןישיגו

זנחושתתחצובומהרריהברזלאבניתאשראךץ

כביכולהשכינהידועכירמזע״דבזהי׳י־ל*

בחי'כלוכןשתיהאבןחןביאבןכמואבןנקראת

כביכולהקדושההשכינהמצדוהמצוה.אשרהקדושה

כמ׳יישאבןנקראת
ר״להקציפהנחי'וכןדבריםפ׳3

האדוןלתםשרומזוהואמכשוליצורניגףרבןנקראת

אבניהאשרמאודעליונהלארץלבואשתזכוארץב״ה

בלההר״ת׳'ברזלהסוענפיהבחינותיהכלהיינוברזל

מרכבהשהיושידועדעלמאבטנאהסלאהזלפהרחל
יהיהובחי׳ענפי׳כלשרומזכביכול.והיינולשכינה

היינוומהרריה:כביכולוהשכינההקדושהמצד

דהנתנחושתתחצובכידועהריסנקראיםהסבות
שהיאימ״הדהעולםאתלברואנוברציכשענהידוע

אברהםבמדתוכן-להתקייםיכולהיהלאיצחקבחי׳

מד״הדההקב׳ושיתףמתמוטטהעולםהיהג״כלבד

ובחירשניהםביןהממוצעיעקבהדתשהיאלמד״הר

שוסבלישלימהמטתווהיתתונתבררשנזדכךהאבות
מיניג'ידועוהנהבכלליהעולםנתקייםואזסיג

בחי׳עלמוייסהסונחושתוכסףזהבאצומתנות

אברהםהדתככףיצחקמדתזהבהיינואבותג׳

והיאוהמבחרהממוצעשהיאיעקבמדתהיאנחושת

כמותחצובהאטתהכלהיינוומהרריהשמרומז
תזדכךאתהכןהפסולתאתומשליךשמסתתחצובה
מדתנחושתבבחי׳רקופסולתסיגמכלנקיותהיה

והתש״י:שלימהשהיתהתטתואתת
וט׳עמכםה׳דבראשרהדבריםככלועליהם

ועליה׳תיבתעלשהוקשהבאו״התעיין
לפענ׳ידוי׳'׳לשפי׳מהיעגי״שביאורלושאין

בדרך

תלוישבנתבתורהששלימותהנ׳י׳לדרכיטע״פרמז

החטאתשעיר)אתבפסוקמ״שועייןפשבע׳בתורה
שבכתבשתורהמיכרחתבראיותביארתיוט׳ושסדרש
ידיעלרקכללשלימהתורהאינהשבע״פתורהבלי

דורבכלוגסהתורהפלבדרטתיהסשדרשורבנן
נשלםע״יבתורהמחדשוותיקשתלמודתהודור

הסרקבתורהכלולהכלביויותריותרהתורה
עליהםקד;סרותבהופעתורזי!צפוניתהמגלים

■_:י11 ג־-׳
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נעשםותנקהתאכלמיניתכלכיהמבעתימתע״פ
אלהברירותעולהומהכבדהכבדאליורדומהדסדס
כורתושםהמוחאלוהדקהמובחר•ורדותהלבהלב

ממאכלותעצתושכומרומיהאדסשלוחיותהשכל
ועהנויןצלוליןדמיונעשווהסמאוהאסורהמותרות

טהורו'חיותנעשהשלווהחיותוהמוחטהורלבלוויש
העולמותכלשלאלהותשהיאהחיותאמיתיתלהשיג
אתומקדשיותרעצמוששומרומיכולסאתהמחיה
והיאאבבניןמזהנעשהותורתודרכיה'ע״פאכילתו
וכןומתטהריסומתקדשיםאיבריורת״חלכלהשכל בדיעותעכורומעופששכלאבבניןנעשהח״ולהיפוך
אבותאביוהיאמתבחי'נעשהשלווחיותזרות

יקראטמאוטמאנטמאי׳איבריוחורת׳לכול׳הטומאה
שלחלקותשהיאהחיותאמיתתממנוונעלםדברלכל
אחריםואלהיסזרותלדעותונופלונטמאהעולמותכל
לכןלהסיקראומתיםוזבחימתיםאלמיסאליליםהס הסהמשנהוחכמיהמדותובעליואתוראיסהתנאים

ובייןהיקןהמלךבגבפתיתגאלושלאנפשןשמרו
חהי׳קעליהםשורהוהיהשכלםאורהאירוולכןתשתיו
כרתהכיהקדושההתורהבדתסתוםמאמרכללפרש
ואורחדכולאואורייתאהואאשראלוהכחעליהם
לעולםינתקלאאכרהמשולשהואחיטג״בנשמתם
טמאיםבוודאיהללואנשיםאבלעולמיםולעולמי
במאכלו׳נטמטסשלהסומותלבסומשםדתםונטמאו

למינותנוטהשלהםהחיותולכךוהטמאיםהאסורות
דבריצוףנופתמתיקותנקבליוכלוולאואפיקורסות

עליוןומלךעולםאלקישכלע׳׳פהגנויסמאמרינו
עליהםיבואפתאוםלחוןויצאופניהםוהעיזווהואיל
עלתהוכךלהםאשרוכלאותםיכרתווכרותהכורת
מלךעליהםבאאכרעדמועטיםימיםהיולאכילהם
דבריותוכןע״כלהםאשרכלובזזאותםוהרגגדול
המובחרעולהמהכבדכיהפסוקלפרשאתחילועתה

זהוכללהמוחאלוהמזוקקהברוריותרומשסהלבאל נקראלזהוהתנגדותפגיםנקראהאחתהשכלכיידוע
פניםעדהיינולמולעורףבש״סשרמזווהואעורף
התנגדותזהיוצאומהיכןהפניםאלהתנגדותשהיא
היאכשהלבכילבכסאתשמרושלאמחמתבוודאי
א)הברורעולהמשםכיטהורג׳כהמוחאזיטהור אתומלתםוזהוהפניםאלעורףנכנעובוודאיהגיות

והמשיי׳ב;עודתקשולאוערפכסלבבכםערלת

את־

שאתםהיינוה׳תהומנהיג:ראשלכסשישישראל
שואלב״ההוי״השבשםתהתספרשהואאדםבחי׳

רקכלוםלכסחשראינוכלומרליראהאסכימעמך :והבןעליכםשמיסמוראלקבלשתוכלוהעתהיא

וצריךאחריהםבזרעסויבחרה׳חשקבאבותיךרק
אמרואח״כבאבותיךרקאתרבתחלהלהביןי
אברהםקייסע״דרמזבדרךבזהוי׳־לבזרעםויבתר
האבותכלוכןנתנהשלאעדכולההתורהכלאבינו הואלךיהיהולאאנכיכיזהביארתיכברכיוהיינו
אנכימצותשהשיגוע״יוהסוהמצותהתורהכלכלל

התורהכלמזהוהסתכלוידעוית'אלהותובאמונת
כלללהכתבהתורהצריךהיהלאולהםכולהיוהתצות

כהסמוחיןלטשאיןלדידןהיאהתורהכלמ״שאך
בחי'ישיגושע״יוהמצותהתורהכללהכתבהוצר׳ולכך
התורהשכלאמיתיתהנקודהידעוהאבותאבלאנכי

ר״ת׳חשק7באבותי׳רקשמרמזוזהובהתלויןוהמצות
אמיתיתהנקודהידעושהסהיינוקתןשבאהולם

צריךהיהלאולהסבחינתולפיכ״אהתורהכלפנימית
מפניהיאהתורהכלמ״שאךכלללהכתבהתורה
להסאיןשהםאתרייםלשוןאחריהסבזרעםויבחר

והבן:כהסמוחין
רקכתבשכאןשבתורההשינויולבארבזהי״ל^*ך*

ובמ״ארביםלשוןבזרעםויבחרחשקבאבותי׳
לשוןבזרעוויבתראמתי׳אתאהבכיותחתכתוב
אבותי'אתאהבהזכירשסכילפעידוי״ליחיד

עצמושהתקשראברהסמדתשהיאאהבהמדתוהזכיר
אוהביאברהםכת״שלהשי״תואהבההחסדבמדת
אמר"חשקה׳וכאןיחידלשוןבזרעוויבתראתרלכך
ג'בת'שהיאקמץשבאתלסר״תהוא׳'חשקוידוע
שקאיעלג׳אחריהםבזרעםאמרולכךכידועאבק

וק״ל:אחריהםוזרעםאבות
עודתקשולאוערפכסלבבכםערלתאתומלתם

לעורףלבעניןמתגדולהתמוההיא
מאא׳יזששמעתיע״פבזהוי״ל

א׳מדינהעלזללה״ה
המתיםתחייתעלז״ללהרמב״סבמכתבששאלו
מןבגת׳חז״לשדרשוותההתורהמןלהסלומר

רצתולאאחרבאופןלדורשםשישאמרוהפסוקים
שמואלר'לתלמידואמראךדברבעצמוהואלהשיבם

נמרןבקיצורדבריותוכןחהישיבםשהואתכוןאבן
מו



ערשדי
תשכחנימיאהודיםבבתי'הואאזיבדםעכירות

הגלותבכללותהיאכןא׳אדסבפרעותהיאוכאשר

ע״כודפח״חוכרהגאולהוההיפוךר״למשנחההנמשך
אתומלתםבועסוקיןעשאפ״פהנ״לדרכיטולפי

הללוע״דהשכחהמשסכיוערפכסלבבכםערלת
גשם

אא׳ייז
והמשי״ב:עודתקשולאזללה״ה

יתהללאלע״די״ל:אלקיךוהואתהלתךד,|יא

שחרמווהואוכריתהללבזאתוכו׳כ״אחכם

והבן:אלקיךהואתהלתךיהיהזהתהלתךהוא

להשכינההיינוההודאותאלכמובזהי״לעוד

תפתחשפתיאדניכמוגרונומתוךמדבר
אלקיךוהואתהלתךהואשמרמזוזהותהלתךיגידופי

ועד״זי״לוהבן:גרונומתוךמדברשהשכינהחמש
תיבתיתורלהביןלאתרההיאבעתה׳אלואתחנן

אחרונההה׳כיפי'לאמרההיאמרמזדרכיולפילאתר
שהיאהעולמותכלשלהדיבורהואהוי״השבשם

היהזהווכי'פהמלכותשנקראכביכולהשכינה

אדניכמושליוהדיבורהאמירהיהיההיאתפלתו
והבן:וכרתפתחשפתי

והואע״האמתגימ׳תהלהידועכיירמוזעור
שלךהאמתכפיכלהיינותהלתךהואשמרמז

:והתש״יאלקיךהיאכן

ראה
וזהובועריםנרותאיבריוורת״חאורנשמתוונעשה
ונרתורהאורנעשהבד״ורלשמהומצוהתורהע״י
וחושיםבמוחהשורההנשמתהיינוהאורמציה

ע׳׳יוכולםהאדםאיברירת״חהיינוונרלההשייכים
גופונעשההאלוהשרשיסובהזדכךנרונעשהדו״רח
וב״שלהקב״הכשאנעשהונשמתולנשמתומרכבה
הבוראדהייטטובשכןלוכשישוממילאאצלוושורה
מרעסורוזהותמנובורחוהרערעיגורךלא1אב״ה
ותעשהשבוהרעכלהרעמןשתשירפי׳טובועשה
והחומריותהגשמיותהמדותמכלדהיינוטובמהרע
בהםגוברובהיותהטובבהשויגבירהרעמהםיפנה
־וזהווהחכמההחשדאלומטיםנוטיםהסאויטוב

אשרה־מיןקוהסכיחייימיכלירדפוניוחסדעוב

שלמוהר״יהקודשבכתבימצאתיזהכותביאחף
דשתעתיוהעני!וז״ל:נר׳׳יהכהןיוסף

מרומזאיךששאלוז״להרתב״סכתבישו״תבשםממורי

וכו׳להוכיחישהלארז״להוכחזמכתואיבתורהת*ה
מאיןהויתכםסיבתלכסאבאראניהרתב״סוהשיב

יצחקאברהםבנישהםאותםביזהספקלכסנמשך
ובדמותןלכתכוכביוז'וארץשמיסישוהנהיכו'ויעקב

י■*
הארןלהיותרצתהלאמ״טלשאולוישוכו׳אדםבני

להארןלהתאוההדעתזהשלארתןוצ״לשתיםבחי׳
נבראולדעתםנבראולצביוניםוז״ששמיםבחי׳להיות

כתותג׳להיותלעולםצורךשישאדםבנילעניןוכן
לבתי׳וזהשמיסבתי'להיותשיתאוהדעתלזהניתן

ויצירתוכו׳וידיעהבחירהתיקשיא״כוכ״תוכו׳האח

התרהע״י:במעיונתבררהאוכלומאכלוהאדם

רגליםלמיב'בחי׳לצואההגסנבררטיפההזורקית

וכו'וטחולבכבדנבלעה׳ושעדצפרניסד׳לזיעהג'
ומזהומוחלליונכנסוהצלולהטובנבררומשם

לאחז״לבדבריכופריםשאתםומדברכסהשכלבעשה

שלכםהשכלנעשהא״כאיסורממאכלינזהרתם
אללהכריענמשווהשכלוטריפותטמאיםמדברים

איךא׳'כמתנוהשכלשנעשהוהשריפותהטומאות

סדוםמשורשואתםוכו׳שלכםבשכללהכריעתוכל
וכןנכתבואת״זודפת״חוכו׳שלכםוהסוףועמורה
וכשישוכו׳אהי״התש>םנמשךהאדםדסכימור•ביאר

פרישה

אתוקללתברכההיוסלפניכםטתןאנכיראה
ע״דבזהי״ל:וכו׳תשמעוןאשרהברכה
גסאעלךואנכימצרימהעמךארדאנכי

לעבודתוהאדםאתבראוב״ששהקב״הידועכיעלה
בכלליוצרוהאדםשידמההיאתמהעבודהואיזהית׳

טובשכןוזהואצלווב״שהקב״הישכוןלמעןמדותיו
טובה׳מדהאיזהוריב״ושלתלמידיושאמרויזהו

הנקראהקב״הפי׳טובשכןתיאהאדםבהשידבק
וכיצדית׳אליוכסאהאדםויהיההאדםאצלישכוןטוב

כאשרונשמתוגופויזדכךלהקב״הכסאלהיותיעשה
ובכללהמחניםחושיםהאדםבהתקדשבת״א.זכיתי

מתקדשיםואזהאדםשלאיבריםראשיהך'דהס

קדושמחניךוהיהוזהווגידיואיבריוכל■ועסטסריס



;יביןוהמשכילכנ״לברכהבחי׳אצלוכןקללה

"נפשי׳'אנאר׳׳תהיאאנכיידועכיירמוז
כשלומדכמ״אכסבתיונבר"יהבית"כחבית

ונשמהרוחבתי׳שהיאחזהמכניסאזילשמההתורה
ושלימהתמימההתורהונעשהנפשבחי׳שהיאלתורה

כלונפשהתורהכלנפשמשיבוהיאהבחינותבכל
כמ״שוכו׳ססלונעשהחלילהאזיולהיפוךהנבראים

מחיהשע״יססשהואחייםססלונעשהזכהחז״ל

התורהבלכללשהיאאנכיתלתשמרמזוהואעלמיןכל
ברכה.ועםיוסבכלהיינוהיוםלפניכםנותן:כולה
אסיפהלשוןפי׳תשמעוןxאהברכהאתלוקללה
אותיותד״בהיינואתתיבתכשתייחדוויחודוחיבור

אמתתורתע״יחיותבהםותכנסות׳עדמא׳התו'
חייםססכנ׳'לברכההתורההיינואנכיויהיהבד״ור

הברכותוכלהשפענובעשע׳׳יהברכותמקורונעשה
וכו׳חייםססלונעשהזכהכנ״לח״ולהיפוךוכן

־יביןוהמשכיל

הנהנחמהלאסוערהעניהההפניורהי״לובזה
בספיריםויסדתיךאבנייךבפוךמרביץאנכי

מדעתאלאעניאיןידועכיחפץ:לאבניגבולךוכל
לדכשישעבדיישכילהנהתהפהזקההיפוךוהוא

עניכשהואאבלמאודוגבהונשאירוםוהשכלדעת

פי׳■אנכיהנה:נחמהלאסוערהאזהדעתמן

כללותשהיאאנכיהנקראלשתההתורהכשתלמודאבל

האותיותהיינואבניךבפוךמרביץאז־כנ״להתורה

בספיריםויסדתיךשלך:אותיותך׳'בכלשיתברךפי׳

ותצוהצחיסזכיםונעשיםשיאירוהיינולשוןכהירותהיא

לדבריםזוכהלשמהתורההלומדכמ״ששלוהאותיות

ימצחצרז.שמזכךפי׳ובהירותזכותלשוןזוכההרבה

המתגברכמעיןשנעשהאלאעודולאהרבהלדבורים

וכו׳שלוםשפתיםניבבוראכמ״שפוסקשאיטוכנהר
שהואמחמתשפתיםניבלונבראפעםשבכלהיינו
לשון•בפיתפלתישגורהאסוזהוהמתגברכמעין
דבורים.בפיונשלחפעםשבכלהיינודורוןלושיגר

בגשמיותהןברוחניותהןכנ״למובעכמעיןחדשים

המדריגותלכלוברכותשפעומשפיעמעש׳ידיונתברך

שחושקיםאדםבניישכיחפץלאבניגבולךוכל

ששםהואבדעתוכיאחריםבמקומותלהיותומתאדם

מחמת1נמשוזהשםשהואמבמקומועוביותר
שבאמת

במ״אכמבוארהזכיםמעשיםעיילהסנכנעהשמאל

ואיתאישראלאכ׳שמךעודיאמריעקבלאעק:פ'3
שםאלאלגמריממקומויעקבשסיעקרשלאבשים
המדותתבעלשלאפי׳עיקרישראלושםשפליעקב
ושיהיובהםהטובלקבלהעובאלתהפכסרקלגמרי

ביןמהזללה״הזי״עאא״זכמ״שהטובאלכלים
והואיהעא׳יאשללתלמידיוהרשעבלעםשלתלמידיו
ושורהב״הלהבוראכסאנעשהכןוכשעושהידוע

ארדאנכיוזהווחייםוחסדטובשהואהקב״האצלו

כסאכשתהי׳פי׳־עלהגסאעלךואנכימצרימהעמך
עמךארדאזאנכימספרשהוא

מכלואעלךבכ׳ימ
לשוןמצרימההנקרארעיםמקומותומכלרעות•דות

והטובוהחייםהחסדשהואהחכמהליסומיצרגבול
לךלהויידועפי׳עלהגסימשםאעלךאנכיאבל

למדריגהיורדכשאדםביבעלי׳זוומרבהמוסיףשאתה

ונשמותואלהותרוחניותעמויורדיןאזיחלילהתחתונה

וזהועמועוליםכולםאזיעולהוכשהואועולמות
וזהוממשביעקבבועוליסויורדיסאלקיסומלאכי

וביתואישיעקבאתומה9ע85ב׳'יהבחשמותואלה

ירדוהנ״קוכלהנשמותשכלבזו״הקכדאיתאבאו
וכןבכללוזהומשםישראלבעליותעלווכולםלמצרים

למדריגה.יורדחלילהישראלאיזהכשנשמתבפרטהוא

לירידהואלהותונשמותעולמותעמובאיםתחתונה
פי'ואנכיוזהועמועוליןהסאזיובהעלותוחיו

ותהי׳טובועשהמרעבסורלהקב״הכסאכשתהי׳
תעלהואזומרכבהכסאותהי׳כסאמספרשהואאנכי
המרומזיםואלהותונשמותהעולמותוכלאתה

אנכיראהשמרמזוזהו:ושלישיםשנייםבתהתייס

אזילהשי״תומרכבהכסאכשתהיהכסאבחי׳שהוא

כשתרדהיאקללהובחי׳:ברכהבתי׳לפניכסנותן
נצוציוכלעתוירדאזקללהבחי׳שהיאממדריגתך

בבת•׳כשיהיהוכןמשסלהעלותוכדיכביכולוהשכינה

עמו:יעלוהכלאזילמדריגתוכשיעלההיינוברכה
לשוןתשתעוןאשרהברכהאתהפסוקשמפרשוזהו

כלשיעלוהיינוה׳מצותכלאת:וחיבוראסיפה
יעלוובעליותךונפלובה׳דבוקיסשהיוקדישיןנצוצין

הנ״קהיינוודביקותחיסרלשוןמצותוזהוהסגס
למדריגותונפלוב״הדבוקי׳להשסהיינויה׳מצותשהיו

אותםותחברותאספוהיינותשמעו:תחתונים
בחי׳שהיאירידהאצלבהיפוךוכןודביקותםלשורשם



לשוןדרשתיךוזהווהוייתסהדכדסכלשורשהקביה
עולהאינושענינופסוקאיזהשדורשתיכמודרש ותראהאותוממלאוהואתיבתאיזהחסרונראהיפה בתקוסאפי׳דודאתרכךכלוםחסרשאינובפירושיו וזהותשסחסדשאתהעסהתונילפגינראהשהיה
ולכךכבודךוהתגלותגדולתךהראתישסהצמצוםסוד ואתהלכ'והצתצוסהתיצרתןשיצאתיג״נבעצתיזכיתי

הואידועבשרפי׳בשראוכלהואמרת:ברחבה
כתויחודלשוןהואאוכלההתקשרותהתדות

כ׳יא
הלחם

נפשךתאוהכיזוידדהליחדותרצהאוכלהואאשר
תכלגבולךהרחבתע״יוהיינואתיתייחודלעשותלזה יראתתביןאזעוה״זותענוגיהשפלותדהיינומיצר
הואהעצהאזיהאתיתיתענוגליחודנפשךותתאוהה'
ובכלבכ״תתתךתביןפי׳בשרתאכלנפשךאותבכל
תעשהשסותדהמדתבכללשםתתאוהשגפשךדבר ואזתפקידהמבקשתהשכינהזהכימשםותביןהיהוד
והמש״י:דמשרוניתאשלוחיאינוןצדיקייאבסודתהיה

דבריואשיםע״דלפניכםנותןאנכיראהירמוזד1^
ואיתאוכו׳ארץוליסודשתיםלנטועבפיך

שתיםבוראיםג״כבפיהםהצדיקיםכיפי׳בזוה״ק
תההיינואנכיראהשמרמזוהואחדשהוארץחדשיס
העושיםתהיושאתםג״כלפניכםנותןעושתשאני

והבן:חדשיםוארץשתיםתורתכםחידושע״י אלותיבותבשנירמזי״לוכו׳:ושמעת^מור
שאמרומהחורבוכו׳מהריוצאתב״קע״ד

תשובתהרהורישהואזללה״הידועאא״ז
"הבאים

הרבשלג^דושיסבספריםועייןיוםבכללאדם
והפלאהתימאנתבארבזהותנהזללה״המפולנאה
וביארשומעשוסכשאיןיוצאהכרוזמהמפגישהקשה

ויהיהה׳דרךולבקשרגליובפלסלשקולשרוצהמיז׳ייל
אזה׳דברהתעוררתיהיהלומתיומצפתעומד והואכללתשובתהרהורישתםהב״קישמעבוודאי
ומצפהממתיןשתהאהיינוהמתנהלשוןשתורשמרמז
תשובההרהוריושמעתבוודאיאזה'דברלשמוע
:והתשי״בדב״קאתערותאיוםבכללאדםהבאים

ואכלובשערי'אשרוהגרוכו׳שניםשלשממצה
מאתרםע״דרמזבדרךי״לוכו׳:ושבעו

בשבילאורבישאקראבשבילאקראאדםיאתראלז״ל
שאהיה

והנוראהנכבדשמואתליראהחפציםהכלשבאמת
מתקןוכשאינוהעולםבזהלתקןמתאנהנשמהוכל

ואומרלוחסרמהיודעואינוחסרהואאדכלום
הלקכלמתקוכשהואאבלפובלאהואשהמקום

ואזכביכולהשכינההשראתשםישאזיבחינותיויכל
חפץלאבניגבולךוכלוזהו:יושבי׳עלתיקוםחן שסשיהיהמחמתגבול׳בכלוחפצךרצונךשיהיההיינו

בד״ורלשמההתורהשסליהודעי׳ייהשכינההשראת
מכולןיותרומתלמידיע״דפי׳ה'לימודיבניךוכל

והנה:התלמודמןהורהותקבללומדשהרבנמצא
ה'לימודיוזהוחדכולהוואורייתאקב״הידוע הכוללדברהואשלוםורבואזה׳אתשלומדכביכול

והמשיי:בגשמיותהןברוחניותהןוזהוהכל

אוכלהואמרתוכו׳גבולךאתאלקיךה׳ירחיבכי
נפשךאותבכלבשרלאכולנפשךתארהכיבשר

בגלותכשהנשמהכיהנ״לע״דבזהי״ל•בשרתאכל
וחייםחכמהכייםמצרהיינוהצריםבסודהיאאזר״ל
גואלוכשהקב״הגלותבסודצמצוםוהואיםנקרא
ע״יוהיינווהרחבהרחובלבתי׳ומיצרהגבולתןאותה

כנ״לאיבריםראשיהך׳ידובכללםחושיוכלשמקדש
׳יוצאהוא"זועיכביכוללהקב״הומרכבהכסאונעשה

וזהומצריםבלינחלהלבתי׳ובאוגמלהמיצרמן
שיהיהבזההיינוגבולךאתאלקיךה׳ירתיבכישמרמז

הקב״העליךשישרהאלקידיהיההוי״ההיינוה'
אתירחיבהואובזהיתב'אליוומרכבהכסאותהיה
שורהשהוי״העדכנ״להרחבהלבתי'שתבאגבולך
השרויעובהשכןכתואלקידממששנעשהעדאצלך
דהמע׳יהשאמרוהואהאדםאצל

כיברחבהואתהלכה
בבחי׳ולארחבהבבחי'שהלכתיפי׳דרשתיפקודיך
ולאכמוחסרוןלשוןשפקודי׳מפניוהיינווגבולמיצר
כביכולתמךהסרשהיהמקוםפי׳אישממנונפקד
דרשתי׳שםית׳כבודובונתגלהולאצמצוסשהיה
שסהמךרחוקיםשהיהוהמקומותהתדותבאותן שםגסכבודךהתגלותוהראתישמצאתיעדדרשתיך כללעיניה׳אתחדויברךכמומינךפנויאתרולית
בחושדודשהראהזללה״הד״עמאא״זושמעתיהקהל ובמהמיניהאתרסנרוליתשמכה״כהקהלכללעיני
וכו׳והגבורההגדולהה׳לךשאמרבההלכלהראה

כיעסהשןאפי׳הכלראוואזהממלכהה׳לך



כידוע־העשרמכלכלולהשהיאעשרמלכותהואמ׳
ההואבשנהכביכולהשכינההיינומעשרתוציאוזהו
כידועה׳לשסשהיאלשמהשהיאההיאבלימודהיינו
ואכלותחתונהלמדריגהכינויוהואהלוי׳והגרובאואז

אכילי*מתךולהנותממדלקבלשיוכלוהיינוושבעו
:הקדושהתורתךמאורשביעהברמי

שופטים

אותיותמןשנעשהוישנגעבתי׳שישהיינולנגענגע
היאהכלנגעאותיותג״כשהואואףענגצירוףנגע
למעלהכךדניםהכלועלכידועהאותיותכירון}לפי
ריבותדבריוזהו■העולםעליוצאמהצירופיםאיזה

משמאיליםואלולזכותמיימיניסאלוהיינובשעריך
שתראה!המקוםאלועלית.וקמתהעצה.אזלחובה
ע׳'׳שמקוםהנקראהקב״האלועליהקימהלדלהיות
שלמקומו

עונים
שנקראיעקבבחי׳הואמקוםגס

חמתבחי׳שהואיעקב.למדריגת.שתעלהוהיינומקום
ע׳'ימרמזזהוהשופעואלהלויםהנהניםאלובאת

אברהםהיאתקועהידועכיתש״תשופרתקיעות
דאדחסדתסעראשהםהנהניםאל,וזהוחסדבחי׳

ואלשבריםדאגבורהבחי׳שהםהלויסואל.תקיעה
משקעכאווירדאמצעיתאעמודאבתי׳שהואהשופע
אל!עניניג׳בחי׳וע״יתרועהודאדאמצעיתאעתודא
תקיעותכמההתקיעותכוונת.כפיפעתיסהרבה

.

וכלהמסעיניסכלתבעלוובזהוכו׳שבריםזכתה
ימליצושכולםהמקעריגיס

שמאלו־וכללישראלעלזכות.
ושמאלימיןתסורלא.התורהע״פועשיתתהובימין
יעלשמאלשהואימיןעללךאומראפילותז״לכת״ש
ביתינאשמאלאלאכללאהיינועיי״שימיןשהואשמאל
שבוודאי׳תביןדיןהייעשמאלשהואלךנראהשיהאאף
פירודהיינותסורשלאותראהחסישהואימיןהוא

ימיןבזהזהכלוליםלהיותרקושמאלימיןביןוהסרה
כלוישחקוהדיניםכלימתקוואזבימיןושמאלבשמאנ

עליךולרחמיםלזכותויתהפטוהמסעיניסהמקעריגיס
והתשי״ב;בכללישראלכלועל

בנחלתףראשוניםגבלואשררעךגבולתסיגקיא
י'׳ל.•ילדנותןאלקיךה׳אשרבארןתנחלאשר
המשיסו'הסהראשוניםהאבותידועכירמזבוהבלרך

השכינה

אלאת״חשאהיהבשבילאובישיבהויושבזקןשאהיה
שלשמקצהי״לוזהלבואהכטדוסוףמאהבהלמוד
לשוןמקצההלכותשונהכתולימודלשוןשניםשנים

שניםשלשאתשתכרותלאחרהיינווהכיתהפסיקה
לשתה׳,לבחתבוארקכנ״ללשמהשלאשללימודענייני

עשרמ׳טוהייכביכולהשכינההיינומעשךתוציאאז

פרשה
בזההרמזי״ל:צדקמשפעהעםאת
אמתדיןשקדייןכלבפיסדאיתאתה

ושפעושרמזווהואבת״בשותףלהקב״הנעשהלאמיתו
שותפיםנעשיםששופעיסבמשפעדייניםהיינואת

ולכךתיועדתא׳אותיותבכ״בשנבראבמ״בלהקב״ה
למדריגתשהגיעוכיוןכיאתמספרהיאושפעו

תי״ו■מא׳עדבמ״בשמסייעיםשותפיםנעשואזושפעו

זהאיןאבלהפסיקשאמרוהוא
כ׳ייא

היינוצדקמשפע

וכו׳שותפיםנעשואזשמין.וצדקאתתרץעל
וכו׳:אתתדיןהדןלזיכמאמרם

דיןביןלדםדםביןלמשפיעדברממךיפלא
וקמתבשעריךריבותדברילעענגעביןלדין

ואלהלויסהכהניסאלובאתוכו׳המקוםאלועלית
ימיןתסורלא׳וכווהמשפטהתורהע״פוכו׳השופע

הדיןיוםר״התעניןענ״דלפירמזבזהי״לושמאל:

מליציםובאיםעולםבאיכלשופעיםשאזוהמשפע

כל.מבעליןמהוע״יר״ללחובהומקעריגיסלזכות
ע״יברחמיםדיןלאכללאהדיניםוכלהמקעריגים

ארי■ותרגומויפלאכיבפסוקשמרמזוזהושופרתקיעות

איזה!ז״לכמאמרםהכסאיוםר״הכשיהיהפי׳יתכסי

יעקב.לאלקימשפעואזוכו׳ממתכס׳שהלבנהחודש
ידךמעשהמכלהיינוממךלתשפעדברממךוזהו

דם.ביןלמשפעאזעולההכלודבורךומחשבותי׳

אלףבלאדםבתי׳ישכידםנחי׳שני׳ביןהייטלדם

והייעאדםונעשהש״עאלופושהואא׳עםדסויש

אדםפרעיעלהנ׳ילהקדושביוםודנים׳ששופעיסזה

יהיהאסהעולםכללותועלישראלכללותועלא׳

אדםויעשהא'עםשהואהשנידםבחי׳אוח״ודם

שניישכילדיןדיןרחמיס:בץשהואמ״המספרשהוא

ואזאדנישהיאאא׳ר״לוישדין־עסשדיןבלאדיןבתי'

ביןכךאוכךיהיהאסוהיינוכידנעבאלףייןנמתק

פן



התורהכיערביתשלבקישליהסגיות״חהתויקיו:
רבתאע׳ישבשמעהכוונהידועוהנהמשמרתו:

עדיסלהקב״השאנולהודותעדהיארבתיד'ובאחד
מפשרפיעלהפסוקשמרמזוזהויתיר׳אחדותועל
שמושמיחדיסושכינתיהקב״היתדהיינופיהצ״א
לת״חהיינועדיםשניוזהובדברעדיסואטיוסבכל
שלשהאולוערביתשחריתק״שפעמיםשניסגי

מעתושעלבק״שג״כתעידשהואע״ההייטפדים
כביכולהשמהשהיאמלכותהיינודבריקוסועי״ז
■ועונתהע״דכביכול.עייזלהשכינהעליהשישהיינו

:והבןבעונתהק״שעלשקאייגרעלא

אלקירה׳בחרבסכילויבניהנהניםלנג^ו
כליהיהפיהםועלה׳בשםולברךלשרתו

העובדיםהצדיקיםבידכיהואגדולכללנגעוכלריב
שמצינוכמולהיפוךוהןשירצומילכללברךה׳את
וכןויקסאומרותגזרבפסוקוכןועשויעקבאצל
הצדיקיםאמירתשע״יבש״סמעשיותכמהמצינו
הויכמולהיפו׳וכןונתקייםטובדברא׳עלשאתרו
הכהניסוכבשותהו:השליטמלפניהיוצאכשגגה

תמידעצמם■סשתדבקלויבניה׳אתהעובדיםהס
ה'בשםולברךלשרתואלקיךה'בחרבסכילה' השכינהטה'בשםאותו.מברכיןשמברכיןלמיהיינו

ישראלבניאתתברכוכהממשוהואמגרונםמדברת
עלוגסידםעלהתבור׳אתמברךממשהכהגי

בידםהכלכייוארתאוראשרכמוריבכליהיהסיהס
והבן:ויקסאומרותגזורכנ״ל

כשמלכותזללה״האא״זבשםידועכיייתוזעוד
:וכו'רבותצרותח״ואדיחודבלאהוא
לעולםבאטובכלאזידודהטסמלכותוכשמייחדין

נקראשהשכינהוידועושלוםוחייםלברכההכלונהפ׳
ריבותדבריפעמיםכתהוכןבתיקוניםכמבוארריב

מכתשת״אצרעתננעוכןעי״שהשכינהעלנדרש הואכיה'העובדהכהןאלוהובאאזיר׳לסגירא
ובינהחכמההיינולרביומריבלענגמנגעמהפך

וזהוירכיזהוזללה״האא״זמפיקבלתיכןהנובעים
ויחודחסדשהואהוי״הנעשההיינויהיהפיהםעל

עסיחודכשנעשהלרביומריבלעעמנגעומתהפ׳
כיוהתש״י:פיהםעלהיאוהכלהשכינה

והגדילוהמשיכושהםלארץממעלכביכולמשכינה
ואחי'בעולםאלוהותו

השכינהוסילקודראחייביבאו:,
בתחלהכתולקיםאהשתיםעלרומהע״דלמעלה
ב״ההשםואהבתחסדמדתמדתוהיהזהאברהם
שהואלארץכביכולהשכינהוירדהאלהוחימפרסםוהיה
שמכה״כוגילהכלעיניהאיר

לראחיי-ביע״יואח׳ייכ
כביכולצמצוםשנעשההיינולרקיעהשכינהנסתלק
כבודוכללעיןונגלהנראההיהשלאיתב׳בגדולתו

סתמואשרבארותאותןוחפריצחקבאואח״כיתב׳
פלשתיםסתמוואח״כ׳הקב״האורוהאירפלשתים

כיהשכלתוכך־בכאןרמזוזהויעקבשבאעדשנית
המדריגותכלסוףשהיאע״שגבולנקראהשכינה
הקב'ההיינוודעך

כמ׳יש
תעזובאלוריעאביךרעך

במעשי׳תגרוסלארעךהיינוגבולתסיגלאשאמרוזהו
הוארעךשלגבולהנקראהשכינהח״ושתסתלק
אשראלקיסהשתיסיעלרומהע״דלמעלההקב׳ה
שהראשוני׳חההיינותנחלאשרבנחלתךראשוניםגבלו

המנכהלשוןהואונתלהבארץאלכבודשטנתהופיעו
מדורקייסשהותע״שנחלהנקראוע״כנחלכתו
כבודושכינתהמשיטהסכךוהול׳הנמשךכנחללדור

היינוע״דלךנותןאלקי׳אשרה'בארןבתחתונים:
אתרבכלותרגומווכו׳שתיאתאזטראשרבכ״מ
:והמשי״בוברכתי׳אליךאבואתקשטנתידתשרי

ע״דדאיתא:רעךגבולתסיגלאירמוזד1ע
יה״ופי'טלה׳הייטהטלתורידבכוונת

ושטנתיהקב״היחודדאאחרונהלה׳להורידטלגית׳
גאולהאחוזתכםארץובכלבפסוקרמזאמרתיובזה
לארץתתנויה״ו:שהואטלמספדגאנהלאחתתני
כאןגסשמרומזתי״לבתרבפ׳ע״שאחרונהה׳דא
תספרהואוהתיבהאותיותעםוא״והסרגבלכי
הרחקתחיותגרוםשלארעךגבולתסיגלאוזהוטל

ואייוחסרגבולגסכנ״לאחרונהה׳תןיהיוהשס

והמש״י:.אל״דשסמספרהוא

י״ל:דבריקוסעדיסשלשהאועדיםשר^)£״י
שחריתק״שהקוראבגמראדאיתאדעבזה

בגמ׳שסואיתאולילהיומסבווהגיתתקייםוערבית
סןעליונהגי!מעתועלגסק״שלקרותצריך־"ה



זועושרגחלהלוישןשבעו״הזשנואהבבהי׳משתדלבידךאלקיךה׳מתנואויבז*מללמלחמהתנא'כי
!

כןהבכוראתלעו׳הב:בניואתהנחילוביוסוהיהבהוחשקתתואריפתאשתבשביהוראיתוכו׳ :לאשהלךולקהת
י׳יל

חלקיםשניכפ:לשוןשניםפילולתתיכירהשנואהכירמזבדרךבזה
העלםלשוןעולת׳בחייךתראהעולמךע״דבעו״הזאתכנרותאכשיהיהתיכףהיינואויביךעללמלחמהתצא עולםעולמוגסשיראהדאתכסיאפלמאהיינוונתנובוודאיאזהיצה״רנגדלמלחמהותצאדלתתא הואכתוהיינואונוראשיתהואכיבחייו:דאתכסיאשלכחודהליפתחוז״לכמאמרםבידךאלקיךה׳ מגמתושכלא״םהמחשבהמןשהואראשיתמןוראיתזארוכותארובותלכסאפתחואנימחש עליונ-יסבעולמותיחודיסלייחדהשהוריסומחשבותיוה׳כשיתןהבשחהג׳'כזהותואריפתאשתבשביה אתנהובכוראניאףע״ד:הבכורהמשפ׳לוולכךשהשכינהאיךוראיתאזהיצה״רבידךאתאלקיך :והבןבחייךתראהעולמךכיבעז״הזוחשקתכביכול:בשביההיאתואריפתאשתשהיא
והבן:לאשהלךולקחתהשביתמןלפדותהבה רובצת"והאסעץבכלבדרךלפניךצפורקויקראכיוהאחתאהובההאחתכפיסשתילאישתהייןכי

יהאסאתתשלחשלחהבציסעלאואפרוחיםפלביוסוהיה:לשנואההבכורהבןוהיהשנואה

בדר'בזהי"ל:ימיםוהארכתלךיישבלמעןוכו'לתתיכירהשנואהבןהבכוראתבניואתהנחילו
שמתאנדאצפורכיצפורקןנקראהשכינהכיומז:הבכורהמשפ׳לואונוראשיתהואכישניםפילו ודיבורופשפזשדיבורלשוןוגסובהירותצפירותלשוןשנואהוהתחתאהובההאחתאמותבזהלהעיריש

קן,צפורונקראכביכולהשכינהשהואמלכותהיאידועועודשנוחהואחתאהובהאחתלומרדי■והיה
׳מקודשממנהשינחהזוומהשמחהלשוןהואוהיהשנאמרכ״מ

■יששמעתי׳דעהיינובדרךישראל:נשמת

מאא׳יזששמעתיע׳ידבזהוי״ל:'־לשנואההבכורשיהיה
סוףעדלתתאמעילאהיאשהשכינהזללה״ה

י

שאפילוכולסאתמתיהואתהסודוזהוהמדריגותכלהאחתשסז״לבערדובתוה'המנוחהמגידמהרב
מתלבשתהשדנהג״כאזיח׳יזעבירהעושהכשאדסההי״ןשתיעלמרמזשהואפועההשניתושסשפרה

י

בשוסולהניעזאתלעשותכחבוהיהלאהזאבלאכיבושפרהאחתה'היינושפרההאחתב״ההז׳י״השסשל
י

ישניהוה'ומפ׳יטתשובהע״יהיינוהוולדשמשפרת

1וזהווחיותכחבוונותןהמחיה'אותוהואכיאבר

שלביחודהיינובדר׳וזהו*השכינהגלותכביכולאליכחי׳ופנימלכותשהואדיבורלשוןהואפועה
דרכוע״דאומנאפתאשהדרךכןכמווניאוףשקרכ״אטדאתגליאועלתאדאתכסיאעלמאבחי'הס מתלבשתכביכולהשטנהוהיינושקרלשוןקשתהועושרפרנסהאחרבמוחשמייגעוישא״עמייגע
יאופץבכל:כנ״להשכינהגלותוזהוג״כשסהיינודאתכסייאועלמאדאתגליי׳:עלמאבחי׳והוא

ילתתאמעילאהיאהשכינהשהתלבשותהיינוהאר׳עלולהעלותושטנתיהקב״הלייחדכדיעצמו■לייגע
במדריגותוכןעץעלשהואעליוניםבמדריגותטכאןהרמזי״לוזה:אינוןוזעיריןישראלנשמות והשטנההיינווהאסהאר׳עלשהואתחתוניםישראלנשמותהיינונשיסשתיקב״התהייןלאישדא
י•עדיין'-׳להםשאץהיינועלהאפחחיסרובצת־כביכול:אחרעלמאעצמושמייגעאתהיינואהובההאחת

ידרועיןפריןעלמרמזוהואאפרוחיםנקראזהוגדפיןהיינוהאחתשמרמזוהואצכלאהובהשזהודאתגלייא

:במדריגותאפילוהיינוויראהאהבהשהסחו״גאהובהשהואדאתגציאעלמאבחי׳שהיאאחתה׳

היינוהאסהשסג״כויראתאהבהשסשאיןתחתוניםיאחתה׳היינושנואהוהאחתאח״זרודפיסלכלוהכל
שיכש־רוומצפהעליהםוחופפתחכצת3השנ־נ>לייחדשמשתדלהיינוהתרחקות'לשוןהואשנואה

לושישהיולירקשהואהיינוהביציםעלאומעשיהםוהואעליוניםיחודיסליתדורחוקותתחתוניסמדריגות ומצותתורהבליפרוסיהואעדייןאךקדושהנשמה.ע״דלשנואההבכורוהיה:דאתכסיאעלמאבחי׳
השכינהוע״זשלםואדםכליתמנולהיותיכולרקלשוןשהואארןלמלכיעליוןאתנהובכוראניאף

מילשוןהיינוהאסאתתשלחשלחומנעגעתרובצתשהואוגדולתשמחההיינווהיהשאתרוהואגדולת יישבלמעןוכו׳אותתולהגדיללהמקי׳שתראהשלותשהואלמילשנואה:בעו״הזהשסיתןבכורבחי׳
גר
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תורתכיגדפיןלהחשאיןאפרוחיםכתי׳ווהודח״ור

עודבהםישגסלעילאפרחתלאדחו׳ירבלאותפלה
השתדלותבשוםכללהתחילושלאמזופחותהמדריגה

בציםוזהוהיולוכתבהםשישרר,השייבעבודת

אפרוחממצהשיתהוההיולוכחבהשישלביצה׳שנמשלו

הפועלאלמכתשיצאאותהלחמסטרהאצריךאד
בריהמילכישיעורלואיןהכתוזהבריהולעשות
נפשו׳כמהולהחיותמספראיןבריותכמהלהיותיכול
שהואבב״אג״כהעניןוכןביצהבכלהואהכחזה

הניצו׳בושיתפשטהיולוכחבושישמישראלניצוץרק.

רנןעניניובכלעליוהשכינהלהשראתויזכהההוא
שישהקדושהניצו׳ולהבעירולחממסלעוררםשצריך

עלרובצתוהאס:יתב'לעבודתו.שיתלהבובתוכס
השכינהגלותזהושכביכולהיינוונו׳האפרוחים

ומשתוקקתהקדושניצו׳שםשישבכ״משרובצת
רובצתכביכולהשכינההיינווהאסוזהובהשידבק
בחי׳ב׳אותםעלהיינווכו׳אפרוחיםעלנפילהלשון
ניצו׳שישגדולצערלהוזהמשלהבכלמלכותוכי

לשון•תשלחשלחוזהו.הקליפהבמקוםאפילוהקדוש
הבתי׳אותםעלשירחםלצדיקשמזהירהיינושלוח.מי

התורהשהיאחייםבמיםולהשיבלהחזיררראה
שתעוררע"יכביכולהשכינההיאהאסאתועבודה

הניצוציןיתעלוובזהית׳לעבודתוהנ״לבחי׳שניאותם

הייעלךחקחהבניםואתושורשםלמקורםקדישץ

ותעוררסאותםשתחייהמהבניםיתרוןתגיעלךשגס
בנשמתךטובויתוסףשתתרבההיינולךייטבלמען
שתזכהימיםוהארכתלמלךהמלךבןשתחזורבשכר

והבן:ימיםאריכותמשםשנמשךמקוםלאותו

תשיםולאלגגךמעקהועשיתחדשביתתבנה

ע״דרמזי״לממנוהנופליפולכיבביתךדמים
היוםזהכיידועדהנהר״השהואהמשפטיוםעל

ושביסהעולםנתחדשר״הובכלית״שמעשיותחלת

בכלזהמעורריוםשלועצומולמקודסהדבריםכל
בדיההיינוחדשביתתגנהכיכאןשמרמזוזי״לר״ה

כנ״לחדשבניןהעולםשיבנה■להתעוררהעתכשמגיע
ע״הגבורהמס"רי״וגימ׳מעקהנעשיתתראהאו

והרחמיםהחסדיםשורשב״ההוי״השםכ״ומס׳"גגך

הגבורתלהמתיקוחסדגבורהלשתףשתראהוהיינו
,והק:מדה״דלמדה״רגלהפך

ולא

ומעלהכביכולהשכינההסרוןמתקןשכשאדםהמראי■
טובהג״כלונמש׳אז*כביכוללשורשהלמעלהאותה

לשוןימיםוהארכתנשמתוהארתוברוחניותבגשמיות
ומבועיןמקוריןכןגסשתמשיךהיינוונחליםימים

דהעולמותבכל

וכו׳:רובצתוהאסוכו׳צפורקןיקראכייאמראן
הגסימיס:והארכתוכו׳האסאתתשלחשלח
עלאיןרזץובתיקוניםבזויי׳הקבזהעינינוכברשהאירו

כלדהנהוברו״חברחמיוה׳שחנטמהאומראניגס

השראתהיינווכמדלכבודואלאנבראלאכולוהעולם

וזהוהעולםנברא.זהבשבילבישראלשישהשכינה
יצרתיובראתיוולכבודיהנקרא-בשתיכלהפסוקביאור

להורותאבי״עעולמותהד׳כלכאןורומזעשיתיו■'אף■

וזהוא״תעדמא״סהשכינההשראותהתפשטותפל
אורהתפשטותשיהיהזהשזוכהומיהבריאהכלתכלית
כיבשבילואלאהעול׳לאנבראכלאזעליושורתהשכיל

החפציםנשמו'ישראלללבןולצרףיכולהאד׳והואכלזה

בפסוקשמרומזוזי״לעמושטנהשםשהואובכ״מבו
בע׳לדורשהכדינקודותבלינכתבהוהתורהכייקרא
השטנהקןהייטהמשכהלשוןיקיאנכתבוכאלואנטן

זווכשתהי'במדריגה
כביכוללהמשי׳השכיג׳''שתוכל

ממקומונודדכצפורהקב״הכמ״שהואלצפורקןשהוא
נקראהשירבעלישכתב.שכלהרמב׳יםע״דאווכו׳

וזהולשוררמתחיליםהסנהודכשצפראע״שצפרים

אורהבהיראורשלקןשהואהשטנההיינוצפודקן

לפני׳אזעלי׳אורםהתפשטותלהמשי׳ותזכהפולס

בדרךובלכת׳בבית׳תהיהשאתהבכ״תהיינובדרך
תורהעניניבכלהיינועןבכלדלפניךהולכתהיא

כמאמר׳עליךותשרהתבואשתלמודחייםעןהנקראת
עליו:שרויהשטנהבתור׳ועוסקשיושבאחדאפי׳ו׳׳ל

גשמיםבדבריםכשתעסוקאפי׳היינוהארץעלאו

ע״פזללה״המאא״זששמעתיתהי׳עמךפ״דוארצי׳ג״כ
דהמע״ההייטדרשתיפיקודי׳כיברחבהואתהלכה

והטע׳וברחובותבשוקיסלילךיכולשהיהא״עהתפאר
כ״אמעולםדורשהיהשלאהיינודרשתיפקודי׳ט

קוב״הליחדשיוכלתמידמגמותיוכלהיהזהיחודים
עללרחםשצריךהיינו•בציםאואפרוחים:ושכינתיה
שהתחילווהייטאלובחי׳שטבהםשישישראלנשמות

מניע׳שלכלמהסמחמתונעזבהש״יבעבודתלהשתדל
בלאמלומדהאנשיםה׳כמצותמעשישעושיםא׳נא׳ניש

1.־1
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ימוומשפיעכלהכוללורתקשדותהתענוגמדתוהיא אוהנ״לבדכאפצועיסשעושהדכאפצועיבאלאפי׳
ל;הנ׳לעשו׳דכאאפי׳שהמחשב׳מניחושפכ׳היינוכרות
3ג״והתקשרו׳אזתענוגבלישפכ׳הי־נוכרותשהיארק
פרח׳לעיל׳והבןלאדחו״דמצו׳בלאבקה׳ה׳בייבאלא הנסרלברכההקללהאתלדאלקיךה׳ויהפוך דהנהפשטבדר'מ״למיותרלךתיבת
טוןולומרלטעוןיכולוהיהמתבר׳המברךכלידוע

בלעםשהיהנמצאברכותנעשהבלעםשלשמקללתו
החכמהמקורדקדקלוהג״כויתברךמברךבגדר

הקללהדייקאאתדהפו׳לךהטהוריםבאמרותיו
יחשבזולתךאבלאלקיךה׳אהבךכיוהפעםלברכה

:והבןמקלליםבכלל

והכרתהיןבשבת׳והיהאזנךעללךאהיהרתל
יתדשיהיהבזההרמזי״לצאתך:אתוכסת

מהבלבךתקיעהשיהאהיינואונךעללךתקועה
כשתצאהוןבבבת'והיהומוסר■דיתאיזהששמעת

אתותבקעוהפרתאזיהקדושהמןהוןלפעמיםח״ו
נפשךאתלהשיבהחן'הייבהםותמצאההםהדברים

והבן:צאתךאתוכסית

תצא
כלפי׳פיתוישפו'ה׳ולפנייעטוףכילעניתפלה

דפ׳והואשיחוישפרה׳לפניהואענישלהתפלות
וזהוהקטןדשמואלבמעשהלזהרמזבש״סשאיתא

עקרבךיהיהלאבמדרשואיתאפרסלקבלשלא׳מ!ע
עקרהלפוןונמצאעקורהתפלת'תהיהשלאועקדה

התפלהאותופי'ילדהלאעקרהרניוזהוהפלהאצל
גדולהלווינהגדולהנמחהוהובקשתולוניתןשלא
כנ״ללעניתפלהוכמוהנ״לפרםלקבלשלאמע׳כמו
מדריגההואכיבעולהמבנישוממהבנירביםכי

:קצרתיכיזהבןהמל׳עםלדברפעסבכלגדולת

שוממהבנירביםכיילדהלאעקרהדריאמראן
כלכיזללה״האא״ואמרכיה׳אמדבעולהימשני
ולפעמיםהעליוניםבעונמותפעולהטושיםהתפלות
אלואדםלבניזולתכמסע״פוסמךהארץבקצה
דבריםמזהשנעשיםשלעולםבחתושעומדיםדברים
שלא־סובריםאדםוברעולמותשלבחמונוראים

לאעקרהתיוזהבהםמזלזלי;לכןנתקי^זפלת? ילדה-*י

יהי׳ח״ושלאזהירהוי■היינובביתך:דמיםתשיםודא
אלאלשוןמשמשזהכייפולכילבד:כחי׳גבורה

מיהיינוהנופלשיפולגבורהמדתישמשלזהדקהיינו
והמשי״ב:ליפולשראוי

הואה׳:בקהלשפכהוכרותדכאפצועיבואלא
לשכינתאדפוידירהמאןהואזכאהזו״הקע״ד

פניתיאנכיוזהודליהבאבריםנאיםכליםבליביה
הרהוריןמכללבאלפנאהשצרי'מע׳'זלבאדאהבית
■דה״מאמרוע׳׳וגביהמדורהשכינהלמהרבגיןבישין
באבריםלפגוםשלאישתדלגסבקרביחללולביע״ה
ושכינההאדםאיברינגדהסמ״ערת״חכידליה

בה־ליתלג׳וכשיזכהדב״ננשמתאדאמצוהנקראת
השכינהאזדכ׳יאבתיבתהמרומזאישהכליםדירהאלו

ה־אהאדםאת־המחטיאהמחשבהוהנהאצלושירה
ל'דכאונקראי׳פצועאלובג׳בחי'ופגםביטולגורמת
ותאמרדכאעדת:בהפסוקפי'וזהווחבורהפצע
ורביםפ״דב״אשובולומרבע״תצרי׳עודהיינו
ולהשיב׳היחי׳כללתקןצריךהבע״תפי׳מעוןהשיב
הנקראונמיכתרוחשבירהע״יוזהוהכ׳ילדכ״אבסוד
וצינורסילוןנקראשפכהב״אכצ׳״ל:שובוותאמרדכא

הפםורת
תהיואללבארונקדים:ילדהלאעקרהך^י

פרסלקבלע״מהרבאתהמשמשיםכעבדים
לקבלע״משלאהרבאתהמשמשיםכעבדיםהוואלא
ושמעתיפרסלקבלשלאע׳'מאסרינאגירסאוישפרס

מדריגותוהסנכוניםהגרסאותששניזללה״המארד׳ז
הואפרסלקבלע׳י־משלאכיוהואמזולמעלהזו

דבדאיזהעלכשהתפללדהיינווגדולהנכונהעבודה
אסעליומתפללהואוהדב׳אשרגטהלצור׳יהי׳כוונתו

האדםעבודתכלוכןיבואלאיבואלאואסיבואיבוא
רשהנאתודברלשוסלאבמיםלשםיהיהועשיותיו

האודורוצהץעשאלמימשלע׳דנשגבהבחי'עוד
מישכלואתרגזדוהמלךהמלךעםנדברבוערולבו

אפרהזהוכשהאדםימלאובקשתושאלהאיזהשישאל
נדברכשבאהמלךעםתמידלדברורצונוחכצו

רמלאהמלךלויתןקהתייראהמנךלפניהבוקשתו
רוצההואלכןהמלךעםלדברעודלוומהחסרונו
דבראיזהלושיהיהכדימסקשתולוימלאשלאיותר
וזהועמוולדברפעםכאיזההמלךלפניעודלבוא

מו־ן
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ריבילוישכולס־גובהמחתתתבואתותלתשגיח
וגדיוחרוציםקמשוניסתבואתועלהכךוביןכךבין

רמזבזהוישעוכר^דרךכלושסהונהרסהחבניס
כיע׳ישוכו׳עצלאיששדהעלשהע״השאמרבמשלי
לבלושישלמילעמקותויורדמקבהנ״לוהמשלקצרתי

ופקית׳עלבעינ׳סבאולהשגיחועץלראולהביןולהשכיל
עקרהרניתהוהרבהואםמעעאסמעשץועלעניניו

שותתהבנירביםכיהזרעמשךנושאע״דילדהלא
נושאובכהילךוהלךתבואהבליפי'בעולהמבני

:והתשי״בהתבואהמשך

תכא
יחסיולאה׳דורשיכיהטובוכללותשלימותשהיא

והבן:עובכל
שמספרםדיןה׳׳פבטונתדאיתאע״דירמוזע!ץ■

בכוונתעייןאדנישלאלפיןבה'נמתקיןשך
טובמרעונעשההדיניםונמתקיןתפתחשפתיאדני
אלפיןה׳שע״יטובה׳בכלושמחתשמרמזוהוא

כלוזהוויעודטובהכלויהיההדיניםכלימתקו
:גבורהמספראזרחכיבסטתישבובישראלהאזרח
הגבורותשנמתקיןאזרחה׳היינוהאזרחשאתרוהוא
כת״ששמחהבחי'הואששםבסוכותישבואלפיןבה'

:והבןאלקיכסה׳לנציושמחתםוכולכסולקחתם
ויראואיתאתורה:אלאטובאיןע׳'דירמוזעור

לצדיקיםוגנזולגנוזטובכיהאוראתאלקיס
בכלושמחתוזהובתורהשגנזוזללה״האא״זואמר
ה'שלאורותלה׳שתזכהר״לטובה'היינוהטוב
לתורתשתזכהוהיינובהםנגנזשהאורתורהחומשי

בתורהרקיהיהלאשמחתךכלכי:אמתוהמש״י
כת״ש

או׳יהח
ומתיקותעריבותישראלידעיהויאלו

מדעתםויוצאיןתשתגעץהיוכמעטאמיתיתהתורה
והבן:התורהועריבותמתיקותמחמת וכולי:ללוינתתיווגסהביתמןהקודשבערתי

בזההרמזי״ל
איןחכתהאיןאסע׳ייד

היאביתידועוהנהיחכתהאיןיראהאיןואסיראה
כידועחכתההיאוקודשוכו'לדרתאתרעאכמויראה
שהארת*והארההבערהלשוןבערתישאמרוהוא

יראהע״יהייטהביתתןשליהחכתההיינוהקודש

דביקותלשוןללויוגסנתתץ:כנ״לביתשנקרא
היינו

אתהאשרהתפלותפי׳בני:זממהרביםכיכנ״ל*-לדה
יותרגדולותפעולותעושיםשוהיו־סשהםסובר

:הגשתי׳מראייתך

נושאע״סזללה״התאא״זששמעתיע׳דיאמראן

זרעואדםבנישנימשלע׳׳פהזרעתשו
היההרבהשזרעשזההרבהוא׳■מעטא׳יזבואה
הרבהזרעכיומזמרהייןבביתוהולךושותתאוכל

ובכלויוםיוםבכלהולךמעטשזרעואותותבואת
ומברקניסמקיציםהתבואהומנכשאתושעה•עת

איןהרבהשזרעהשוטהואותוהמפסידיםדבריםשארו

פרעה
!*לססעידכל:ננלמזונוס'ועמהת

לעולםטובהמגיאבעתודברהאומר
השמחהכלהיינוושתחתשמרמזוהוא

שתאמרלךיעזורשהש״יהיינוהטובבכליהיהשלך
ובזהההיאלעתהצריךוהרגעהעתלפיבעתודבי'
ושתחת'תענוגךכליהיהוזהלעולםטובהתביא

והבן:
גמראודרשעשיתיבעיניךוהטובע״דירמוזעוד

איךולכאורה:לתפל•גאולהשסמךבזת

והטובמאיבעיניךוטובלמימרדה'לזי״למזהמוכח
יגאלךאסכמ״שגאולהזהטובטובה׳שמרמזוהוא
טובוה'וזהואחרונהה'היאותפלהיגאלטוב

בגמראוא־תאלתפלהגאולהשסמךעשיתיבעיניך
פסקולאלתפלהגאולהחדאסתךזיתנאבתנארב

ג״כהיינוהטוב*בכלושמחתוזהו:וכו׳חוכאתפותא
לתפלהגאולהשתסמו׳לךיעזורפי׳שהש״יטובה'

והמש״י:ז׳לכמאמרםושמחת'ואז

בימיםבאזקןואברהםע׳׳פשאמרתיט״די״לעוד
אותרשביר׳היינובכלאברהםאתבירךוה׳

דמהימעתארזאהיאכלבזו״הקואיתאויכלבמדת
מדתשמסרהיינוליצחקלוxאכלאתויתןג״כמתו
לאאשרארןוזהוליצחקלואשרדמה־תטתארזאכל

כלליישוכי"כגיעקבאתרוכןכנ״לבהכלתחסר
חסרוןשוסלייהיהלאולכךכלבתלתה׳שחנטהיינו
שלימההבטחהכאןגסוזהומידיהתחנהשתקתבמה

כלמדתלהשיגשתזכההיינוהטובבכלושמתת
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ליחדשארסתהנקיאפיאהכצאתדאתהוכרוך
בהיכלותמניסהתלדלמיועומדבאשהואותתפלל
גשתייסבדבריםכשעוסקנקראהויציאהענוניס
שםשגסהשי"תלדיעוורוה״ומשיתהושהיהאכילה
וק־ל:שבותיךתהויצהלויודככוכיחיותותייחדתמשיך

ברסתכולההיאשהתוכחהבתר,וגיסא'תא
לאאסוהיהג"כנימאואקגדולות

יאותךיניחלאלשמועתחפוץשלאבאסהיינותשמעו
חהובודבוקתהיהע״כרקבדרכיךשתלךהקב״ה

והבן:שמחהלשוןוהיה
ע״די״ל:הצלצליירשאדמתךופריעצךכל

תשבאסהיינוהכסףבצלהחכמהבצלהפסוק
הכסףבצלתהיהבוודאיאזתורהזוהחכמהבצל
ושמדעושרובשמאלהבימינהימיסאור׳כיממ׳נ
יהזבעופירותיהסשאדסאוכלדבריםואלוכידוע

שנקראתהתורההיינועצךכלהפסוקפי'וזהווכו׳:
יירש:מעשיותמנותהסאדמתךופרי:ח־יסעץ

טהכסףוצלהחכמהצלצלפעמיםב׳היינוהצלצל
בעו״הןתאכלוהפירותלעו״הבלךקייסיהיההקרן

:לשתהותעסוקשתעשהומצותתורהמכל
היאזהגס:וכו׳גבולךבכללךיהיוזתים

זיתזתיסמידכמהישכיגדולהברכה
יכוהביישניזית:הנגיופהוזיתביישניודתשופכני

כמושופכניזית:וכו׳אוציאוכיאלךכיאנכימי
לחשותעתהיינובשעתונטופהזיתדשלחניהנני
פירושוזהווהחכמההתחשבהנקראוזיתלדברועת

מתהראשיתפי׳בשדהשסלושישזיתכלהמשנה
יאירואלקיסמיליןלאלהיישועוד:והמש״יה׳יראת

יאתתתורתבתורתועיני
אףבשביילכוכילךיהיוולאתולידובנותבנים

נקראיםבניסכיגלולהברכסהיאזאתגס

שלאהיינודייקאלךיהיוולאכידועומע׳ינזהמצות
לקרבהיינובשביילכורקפרסלקבלע״תתעשם
יל:וקולשוישסלתקורסתקרבסונפלושנשבוהנצוצות

שאיתאמה•ע"ד:מנגדלךתלויסחייךוהין

כללהיאתמידלנגדיה׳שויתיא״חבש״ע
אליזיגיע•ומידוכו׳הצדיקיםובמעלותבהורהגדול

•

שהואחייךו:יההווז:הש״יתמפתלוהכנעהיראה
השס

עצמוולקרבלדבקשיוצרלמימשפיעשהייתיהיינו
והבן:לה׳

להיותהיוםהאמירךוה׳ריוסלאמרהה׳את־־
:כגולהלעסלו

י׳ייל
ישראלהידועע׳׳דבזה

גוימיסהיווהסהעולסבריאותבעתבמחשבהעלה
מעשהיוסבכלמחדשהר,ב׳'הוהנההבריאהעיקר

היינומ״בץסבכלמחדשיםג״כוהצדיקיםבראשית
מתחדשיוסבכלבתורהשמחדשיסהתחדשותע״י

גרמתאתההיינוהאמרתה'אתוזהויהבראה
מיסרקיעאוירד׳ת)בחוזר(העולסבריאתלהיות
פעלתישראלואתההעולסבריאתהיהשבזהכידוע

האמירךוה׳בראשיתמעשהשיעשהלה׳)האמר(זה
שתוכלהאמירהכסלךג״כשהשי״תנותןהיינוהיוס
חדשיסעולמותשתחדשותורתךבעבודתךלפעולג״נ

והמש״י:כנ״ל׳'אמרתיבתבצירוף
:הזאתהתורהדבריאתיקיסלאאשרארור

זכו׳יקייסלאאשרלומרראויהיהלכאורה
אשרטלההתורהכלכללשבכאןאלאיקיסולאמאי
התורהדבריאתולהקיםלהעלותהיינויקוסלא

יבין:והמשכיל
צריך־והשיגוךהאלההברכותכלעליךובאן

ראויהיהלכאורהביאג^לושאיןזהלהבץ
שהברכותולאהברכותאתישיגשהואלהיפךלומר
שובאךדהמע״הכמ״שהואדהעניןאךאותוישיגו
תןבורחאדסלפעמיםכיוהיינווכו׳:ירדפוניוחסד
טובהואאסיודעשאינודעתוקוצרמחמתהטוב
שהסירדפוניוחסדטובאךדהתע׳ההתפללולכך
אחריהםלרדוףיודעשאיניאףאותיוישיגואחריירדפו
והשיגוךהאלההברכותכלעליךובאו■שמרמזוהיא

והבן:
ע׳ידי״ל:ותשארתךטנאךברוך

אא״זשאמר
טעמי׳ר״תבטנא"טנאושתתע״פזללה״ה1

וכו׳:בפיתפלתישגורהאסע'דוהיאאתוון,ודיןנר
בתפלתךותייחדפי׳כשתמשיךהמשכהלנוןהיאוברוך

וזהואותיותכתריהסותגיןאתווןגקודיןטעמיס
ברוךיהיהאזכתריסאתווןנקודץטעתיסר״תטנאך
:בפיךשגורהתפלתךשתהאהקב״הלךימשוך

אשרהאותיותהיינוומותרותנשארלשוןומשארתך
יתייחדוג׳׳כאזימוחיןובכידעתבנילפעמיסתדבר
בבואךאתהברוך:ומשארת׳טנאךברוךמהו



הנאפרשה
־ר׳י׳לעובדייהייטעבדיישכילהנהוזהועי״שתשי

אזככ״ל:פעלוהיינועובדייותתקןהשכלכשמכניס
ונשאדאברהסמספראירוםמאודוגבהונשאיחס

שבריסתקיעהוזהודיעקבמסע׳וגבהדיצחקמסע׳

xאכלאתתשכילולמעןשאתרוהואכידועתרועה
ופעולותבכלפובדיןהשכללהכניסהייטתעשון

והבן:

תלויסאדסשלהחיותשהואוב״שביההוי״ההשס

יומסופחדתוזהומהשי״תיראתלךיהיהואזמנגדלך
:גדולהברכהוזהוולילה

תשכילולמעןהזאתהבריתדבריאתוהפרתם

ע׳ידי״לתעשון:xכל'אאת
הנה

בזו״הקדאיתאמאודוגבהונשאירוסעבדיישכיל
ילדךצורתיולאואסכיממשפעלךשהואפעלךה'

תבאהפטורת
תמההמלךפניאתומסתיריםהמבהיליםוכלודובים
עלאבכרחםכמותךרחמןמלךזהמהלמאודעצמו
באאניואנהכאלובהסתרותעצת'תסתירבניס
והנשברהבוערלבבוובכחעזבתנילתתאליאלי1וצוער,

לדלגבכחועצמוודוחקעצתומייסראביואללבוא
הסובביםלחיילותתונוכלומפזרונהרותהחומותעל

ושוועתיונפשו׳ומסירותגעגועיואביוובראותשמה

ויראהללועיניסהאחיזותוהשירההל'אביובאזניעלה
מישורארץרקמבדילמסךשוסולאחותהשסאין

עומדיםהמל'ומשרתיעונגוהכליופרדסיםוגנות
יושבוהמל׳עומדיםמזמריםמיניוכליקרבלבושי

עלויכולויראמכבודוהאירהוהאר!מלכותוכסאעל
ומהזאתמהותלכיאב־המל'ארוניאההויאמרפניו
נבהלהייתיפני'הסתרתממניפניךהסתרתאשרזה

אותיהמבהיליםדבריםושארותחוחותיךמחיילותיך

רוששחביב־התל׳קוסבניויאמראבדתיאשרוכמעט
ואורוהודווילבישהוויחזקהובידואשרהזהרשרביטלי

ועליךלמענ׳לאלוואתרבראשונתןוכתרוולבושו
אשראתולדעתנסותךלמעןרקזאתכלאתעשית

עשוראהוביבניועתהאליואהבתךיראתךבלבבך
פניךעלואוריעליךנתתימהודיוהנההעולסבכל

כלדעתלמעןבראשךיתןוכתרתלבישולבושימאיריס
אשרהכלוהפחדיםוהסתרותאתהבניגיהיזחעמי
רוציםאינסאפרשונאיךאלייקרבושלאהמהראית

ואינסעליךוהמלשיניםעליךוהמגדיליסבטובתך
כימלכותךאתלירשרוציםוהמהבמלכותךרוצים

לכןבידםינוןלאמלכותםחישאתהזמןיכלהסיודעים
אשרהנעוריםבמעשיםעליךילשינולפריבואואס

;שמעטהמשתהבביתעצתסואחריעמהסהלכת
היעהלעצתסכהעדשמעתלולארעבכלהיית

להדיחך

הנהכיזרחעליךאודךוכבוד־ה׳באטאורימימי
כייוכרלאומיםוערפלארךיכסההחושך׳

מחיצותשעשהלמלךזלל״ההמאה"זמשלשמעתי

טתלמןסיבובוגסמזולפרסזועיניהבאחיזתרבים
דוביםוגסמבוהליםרביםחיילותוגסששרותוכותל
אליומגשתשיראובכדימבוהליםחיותושארואריות

הואוהמלךויטוליבואהשםיאתליטולהרוצהכלולא
בכלמאירהמלךפניואורמשלהבכלומלכותונורא

והסבובי׳הכתליםרקהארץאתמלאוכבודוהעולמית

עירםבאחיזתוהואהמלךפניאתהמסתריסהס
המצךלויתןהמלךאלשיבואמיכליוצאיםוכרוזים

הואומיבהיכלועומדאצלושרויהיהוכבודעושר
כמהורואהראשונהלחומהכשבחרקבזהחצהשאינו
אדםברלבבותהמבהליסדבריםושארוגבההחרכה
לפרסזוחומותכמהשהולךמהםוישאחורלבבונסוג
מפזריםהמלךמאתממוניםנכבדיםשריסישושסמזו

רואואסריולפעמיםהחומותחןלפניםלבוארבמומן
נסוגממוןואוצרותידומצאונבריקרהוןכללוקיש
ואיןונהרותחומותכתהשהלךככרשראהאע״פאחור

אשר:לאחרמ״מחומהואיןמיסואץרעפגעשם
להבהילכדיואיומהמראשורורחבהגבוהוחותהחותה

המלךלבןאבלהמלךאלשירצהמייקרבשלאיותר
לקרבהבןעלאברחמיוגסאביואלהמומעיואשר
תמיד־נצחייםידיםמלךפניבאוראשרפרולאוראותו

תבהיקי'פניוזיואזלראותושזוכהמיהמלךפניומאור
ושוכרתבליושביכליגורווממטהעולםבכליתא־ריס

בידוורשותבעצמוהמלךבפניכמוארך
ולהוצי'ולפתוחבדקיםמלכיהםנאסורולהחיותלהמית
כתבןהתלךזבוודחיהמל'פראורבכתחפשיאסורים
וחיילותולנהרותלחותתוכשבאבחכמהבבנוהאב
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כדילהסהיאההבהרהוהצדיקיםדמךבמכוסה
אשראהרחייםהמלךפגיאורגדולאורלהסלההופף

עלוצועקיםנשבריםבלבגותהמלךלפניבאיםהס
פניוחשק׳לראו׳אתורצונסחפצםכיההל׳פניהסתרת
וב־ראתוובתורתובודבקיםלהיותעליוןהמלך

באורואשרפניואורהמלךלהסמגלהלכןהטהורה
והספרלאלתרונחתמיםנכתביםוזהוהיזייסאורנראה

והבן:לחייהלאלתרוזהואסתרמספרהוא)לאלתר(

עלץ•ה׳וכבודאורךבאכיאודקומייאמראן
מיוםכידלהחיהאריבשםאיתאדהנהזרח

ב׳שנחסרושחוקפיולמלאותאסורהמקדששחרב
כספרועולוכתיבוכו׳וביתשרוקשמסכרסאורות
ובוהתורהאותיותכ׳'בלוישישראלאישכלכיהשמים

וכשאדםל״תונסיהעמי׳ברמ״חכולההתורהכל
אירבונתגלהאזיתיעומקייםת,ממלעצמושומר

1פרכגידכלועלפרשיאברכלעלהתורה
כמ״שי

ציממדויראועליךנקראה׳שםכיע״הכלוראו
בת״אע־סביארתיכאשרהוי׳שםהואהתורהבכלל
ובועליותתגלהוכאשרלהםטדעתילאה׳ושמי
אלוהותואוראליומתגל׳כהנשמתובברד׳התורהאור

הצמצםכאשרה״ולהיפוךוכןהמשוביא;יוכביכול
מלהאיראלהותאורעליונתצמצסכןהתורהאורבו

ונגולווזהוחדכולהווישראל׳'הוקבאורייתאוזהובו
כמוהקכ״הכשםנקראיםהשמיםכיפי׳השמיםכספר
ותתגל׳מתרחבאסשהספרוכהוהשמיםתשמעואתה
והתגלהמרחיבהקב״ההשמי׳זהאזיהתורהאוראצלו
נתצייצ׳ח״וואסוהבןבכלהבשעריםנודעכהואליו
מענןרקמשיגואינואליומצמצםהקב״הגסאזיאצלו
כתההתורהאתראהיחזקאלולכןכביכולמאורו
לפיעדייןהי׳ג״כוזהוהעולםמןגדולהפעמים
כביכולהקב״הכמוגבוללההיןכיהשיגאשרהשגתו

מראותואראההשמיםנפתחוהנביאיחזקאלשאמרוזהו
ונתגלהונתרחבותורהחומשיה׳נפתחופי׳אלקיס
ולכןאלקיסמראותואראהונפתחהשמיםאורממילא
ונחרבמישראלאורותב׳נעדרוהביתחורבןבעת
אי״הולע״לאורוומגלהבהשוכןה׳אשרהבית

אורןיאירוחזיבביא׳סצדקינותשיחשלאורוכשיתגלה
עליהםיתגלהה׳ואורהבהירבאורישראלשלונשמתן

ויחזרו
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לךמשלהבכלאשרומלכותיאוריאורךטתחתואל
ראותיואחריאלישובךאחרימלסישתחווולךהיא

פניאוראתלראותלפנייבואולאוהסאלוגעגועך
והפחדיםוהסביביסהמחיצותגודלמפנייוכלולאכי

וממלכהגויכלמהםתעשהבעיניךוכטובהמבהליס
וזהומובןוהנמשלרדתהעדוצרתיעבדוךלאאשר
כמוהאורהסתלקותלשוןפי׳אורךבאכיאוריקומי
החושךהנהכיה׳כבודיזרחשעליךכדיהשמשבאכי

והמסט׳התבדילי'החושךכילאומיםוערפלארןיכסה
שכלשיודעמיאבלעמךללחוםהבאיםעליפלו

כיהסתרהזהאיןהמלךפניאתהמסתיריםהדברים
זהאבץאלנשברבלבוצועקכבודוהארץכלמלא

ובחסדוהיארחמןמלךכייודעהואאשראחרהקב״ה
ועדעאלוהותואתשיכירוורוצההעולםכלאתברא

באפיוויפחשנאמרכמוממנוממשנחצבהשנשמתו
הואלמהא״כוכו׳טפחאדםוכלוםחייםנשמת
חעאיועלומתודההרהלבבואתומשברא״עמסתיר
׳,המבדילשקריםשלהחומותנשברוזועי׳ובובהוצועק
ויסרעלינוהמלךפניאורוהנהאלהינולביןבינינו
צניףאתוישיםמחלצותאותנווילבושעוןמעלינו

נצחייםחייםשלעלאיןמוחיןשהםראשינועלהטהור
הקדושההתורהאורזהועליטנמשךואורוומהודו
והיכולתוכתחייםתורתלנופניךנתתבאורטכמ״ש
בש״סכמ״שולהחיותולהמיתולמלוךלעשותבידנו

וכו׳מתיםמחיההקב"המהלהקב״הדומיםשצדיקים
יודעי)תרועה(העםאשריוזהוהוליםרופאהואמה
המבדיליםהמסביםשכלכי'׳שמביניםלה׳שבירהלשון

פניךבאורעיניסאחיזתרקממשוהסה׳מאתהה
הסהמבדיליםוהמסכיםה־יסמלךפט־ובאויהלטן
ראיתיאשרחפוהמןופניכמוהאויביםעלנזרקים

בפנילהסתכלשלאבכדיספרמגלתבספרכתוב

באורטהמןפניאתהמלךמשרתיכיסולכןהמלך
להחיותוהמלךיחפוץלאבוודאיוהואחייםמלךפט
המלכהעלבוןהמלךתבעאשראחרבמיתתואסבי

דבריםעודבזהוישונו׳המלכהאתלכבושהגםכת״ש
;אבארה׳מאתרצוןכשיהיהואי״העמוקים

שלבר״הנפתחיןספריםשלשהבש״סדאיתאןץך*,י
דיסכילחייםלאלתרונחתידןנכתניןצדיקים

מט



נשמתךאורפי׳אורךבאכיאוריר,ומיוזהוהנופלת
והבן:זרחעליךה׳וכבוד•ואזבתורה

נצנים
שניביןיחודועשהותיקןתמידעצתו׳התקשוובזה
מתועבוזהו:הדעתועץהחייםעץהייטעציםבתי׳
מימישואבשהיהמשהדאמימיךשואבעדעציך

•והבןכשלימותניתקןשאזהתורה

11
אבותיךירשואשרהאר׳אלאלקיךה'ףיא*,י

י״למאבותיךוהרבךוהעיבךוירשתה1
ובבהונשאירוםעבדיישכילהנהע״דיזההרמז
דאונשאאברהםדאיחסבזו״הקואיתא:מאוד
יו"דנקודהרקהיאהשכלכייעקבדאוגבהיצחק

מוחיןתלתוהסרישיןתלתלהאיתזכשמתפשעות
לבתי׳זוכהאזבשכלדבוקוכשאדםאבהןתלתבחי׳
כשהואעבדיישכילהנהוזהואכהן:ג׳בחי׳מוחין
בחי׳היינווגבהונשאירוםאזיהקודשבשכלדבוק

הנקודהכיכנ״ללהסשוכהמוחיןג׳אבהןג׳
אלה׳והביאךשאמרוהוארישין:לתלתמתפששת

שזנההיינומאבותיךוהרבךאבותיךירשואשרהארץ
תלתבתי׳עלאיןלמוחיןהיינווגבהונשאיחסלבתי׳

:והמשי״באבהן
יש״יופי׳היאחזיקהולאממךהיאנפלאת■לא

וצרי׳יתכסיארייפלאכיעלכתרגומונפלאת
מפרשאלאאריכאןפי׳עצמוהתרגוםהריזהלהבין
התרגוםוגסאחר•תרגוםרש״יתפסולמהמינך
אצללמהלהעירישועוד:לשונושינהלמהעצמו

וי״ל:ממךכתיבלארחוקהואצלמינךכתיבגפלאת
דהנהוהרש״יהתרגוםהןאחדלעניןעולהדהכל
שהיאדרשדרשעלוגספעמיםכמהכתבתיכבר
שבנתבהתורהשאיןרמזשהיאשבתורהאותיותחצי

רבנןבאולפעמיםכישבע״פתורהע״יאלאנשלם
שבדורהצדיקיםכלע״יוגסמוסיפיןאוחדאובצח
התורהנתפרשאזוהחכמההדעתזהמשהבחי׳שהם
לאוזהו:במקומובאריכותעי״שידםעלונשלם
התורהשאיןהיינומיפרשאלאותרגוםנפלאת

התורהנשלמתהיאידךשעלממךאלאמתפרשת
לחדשלזהזוכהאדםכצשלאוומשוםכנ״לבפירושה
לאאומרלזהלאמיתו■למיןאמתיבדרךתורהחידושי

•
רחוקהי

לאנפלה'ע-דאוריקומיוזהוהג״לחדותשת•ויחזרו
דודהוכתאתיקיםה׳רקמעצמהקוםתוסיף

ד#זז3
שקראבזו״הקדאיתאע״דרמזי׳׳לנצכיסאהם

לאאביעיעקבולכךקאיקושעאקאילא
והואלעולםקייסתמידשהואאמתמדתשהיהמת

לעולםקייסשהואנצביסאמתאותיותהתםשמרמז
זוהבןקא־קישעאכמ״ש

דאיתאע״די״ל:ראשיכםאלקיכסה׳לפני
מלךלנותנהשמואלביתיאלxיכששאלו

שאלתםאשררבהרעתכםכיוראודעולהסואמר
כאןשמרמזוזהומלככםאלקיכסה'כימלךלכס
ובתמיםבאמתכשתתנהגוהיינוה׳לפניגצביסאתם

תצטרכושלאהיינואלקיכס.ראשיכםתזכואזה׳לפג•
וק״ליומלככםראשיכםיהיהאלקיכסה׳כימלךלשוס

עיניוהחכםע״פבזוה״קדאיתאע״דירמוזעוד
השנינהעצתמידשמסתכלהיינובראשו

למעלהתהדעחז״למאמרווהיא:עי"ששבראשו
מ״המספרשהואבמילואוב״ההוי״ההשםהיינוינמך
אלקיכסה׳לפנינצביסאתםתהומתךלתעלההיא

להיותהייטראשיכםאלקיכסלהיותתזכואוממש
והין:ראשיכםעלשורההשכינה ימזxי״ל:מימיךשואבעדעציךמחוטי

השתלשלותשהיהאיךאלxילכלתרע״ה
בזההמתחילהיההואשאברהםאד״הרחטאתיקון■

מהואהיינומתראבאלוניה׳אליוויראשפירשתיכייר
השםאתממדהוהיהאד״הרדחבבא־לנאתיקן
הדעתבעןחבשאד״הרוהיינו;עי״שזהתיקןוהוא
תיקןוהואהחייםלעץהדעתעץביןפירודועשה
ששמעתיע״דהתייסעץבתיוהדעתעץוהכניס
להסירהיינוטובועשהמרעסורע״פזללה״המאאיז

הוידאובא־לנאטובאותוולעשותהרעמןהרע
דתהימטתארזאשהואבזו״הקועי״שאורחיםבדיק
בשלימותותקןתשהשבאעדזהתקנוהאבותכלוכן

ה־יטעציךמחוטבשמרמזוזהו:ודורדורבכלוכן
והיינוחטבתךותרגומוהאמירךוה׳כתוחטיבהלשון

ואהבהחשדמדת■היהשהואע״האבינומאברהם
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י.*יךיע:ולאשהסא"שמשיזעווזר״דאתההחיה
הברדסשאמרע״פדאיתאע״דר״לךעציבזנות

שכיונתזאותייורשביתיבןוהנהזרענתחלאליהן
לאבןלושאיןמיוידועפוה׳יבלוהבנויחה׳כיהיה
איךשחמרוהואבזו״הקכדאיתאכללבפמודאעייל
י״לוזהו:זרענתתלאליהןעו״הבלירשאוכל

הייעו״הבחיילךשיהיהשתראההיינובחייסובחרת
לךשיהיהפי׳ע׳ייוזרעךאתהתהיהלמעןנצחים

גוהבן,דתלכאבפרגודאליכנסתזכהאזזרע

ילר
וזכההדורכללותהיההואכילפניךההולךכתיב
דודבכלהואוכן:כנ׳'ללפרועוברהיהשהשם
הד!רשלכללותשהואצדיקישדורשיולפיודור

■יאבעםכשעוסקאףלכובחדריתמידוהתבודד

יהיהשהנםזולמדריגהלזכותיכולהואעוה״זבצרכי
בעבודתולילהיומסללכתלולהאירתמידלפניוהולך

:והחש״יהקודש

לכאורהוהוא:פניאתאסתירהסתר׳ואנכי
יסתירשהקב״האפשראיךגדולתתמות

כיותקומהחדתלהסיהיהואיךחלילהמישראלפניו
בניסשנקראוקרובועסישראלשלחיותסכלזה

מחיצותכמהשעשהלהלךהואהמשלדהנהאךלמקום
אליוליכנסיוכלושלאהיכלולפניעירםבאחיזת

עיניסבאחיזתונהרותואשחומותועשהכסונסתתר
איךלדברלבנתןחכסשהיהמיוהנהבניולפניהכל

לבניופרולהראותיתרצהלאהרחמןשאביואפשר
לנסותרוצתוהאבעיניסאחיזתאסכיזהאיןידידיו
הסתרהשוסאיןובאמתאליולבואהבןישתדלאס

אחיזתנסתרבנהרלילךלנפשוכשמסרמידוהגה

להיכלשבאעדהמחיצותבכלוכןבוועברעיניס

וישהמחיצותלעבורלהתחילשיראעפשוישהמלך

והנמשלהאשומפניהחומותתפרוחוזרהנדסשעובר
ודוחקהמחיצותבכלועוברנפשושתוסרמ*והגהידוע
גדוליותרלתעלהיבואאזהמלךאלשבאעדעצמו

ותביןלבכשתתןהיינועמךארדאנכיוזהומקודם
סהסתרההיינואנכיכןגסישבירידהשאפילו

לעובתךכןגסהיאממךעצמישנסזתר
אז

כשהיאכשלימותהתירהאימתיליינו)היא(רחוקה
צרופים"היאג׳להישה׳ואותה׳לשסהיינולשמה
המתגברכמעיןונעשהתורהרזילומגלץואזכידוע
ורש׳ייתיפרשאלאהתרגוםשיותזוזהי

פשועזהפס
והבן:יתכסיארימקראשל

האצ״לוזרעךאתההחיהלמעןבחייםובהרת
בתיישיבחרוישראללכלזהאמרמשה

למעןאח׳־כאמרואץבכללזרעסגסוממילאהתורה

פרשה
ה׳כתיבכהחלהשיטיסכמהישזובפרשהרנה חזקוכתיבואח״כלפניךהעוברהואאלקיך
בשוהואה״במשמעכמךההולךהואאלקיוה'ואמצו
לפניךההולךג״בכתיבל־הושיעמשהויקראאצל

י
דהנהבזהוי״לפעמיסג׳הלשוןנשתנהקנסעלולח
הואשה׳כשיזכההיאא׳המדריגה:ישמדריגותג׳

לפניהםהולךוה׳מצריסביציאתכמ״שלפניוכהולך
ובוחייםאלקיסאחרנמשךשהואמורהשזהויומס
לכךחייסמלךפנילאורוהליצתומחשבתוכלדבוק
היאהב׳המענהשבכולםהגדולההמעלההוא

שהיהנחאצלכת״שבבוהעמוהולךב״הכשהשס
ולאבשוהנחהתהלךהאלקיסאתבדורותיוצדיקרק
היהואלורש״ישפי׳היאהנ׳י־לעליונהלמדריגהזכה

והמדריגהלכלוסנחשבהיהלאאברהםשלבדורו
כת״שמאחוריוהולךכשהש׳׳יהיאשבכולםהכחותה

ביסועברכמ״שמיכהפסלעמהסכשהיההיסעל
:עע׳זוהללועע״זהללוגדולקערוגוהיהצריך
וגסמאחריהםוילךמפניהסהענןעמודויסעולכך ושבדברערותבךיראהולאבתורהבפירושמנינו כג״לוובזהמאחריךוילךמלפניךשישובהייינומאחריך
הנ׳יילהשינרסלהביןיש

בלשוןמרע״הכשדברבתחלה בכללכילפניךהעוברהואאלקיךה׳כתיביחיד
הדורכללותשהואפרעיאחדחישישבוודאיישראג
הזאתהגדולהלמדריגהשזוכהויהושיעמשהכמו

חזקובטכחלרביסוכשדברלפניועובריהיהשהנס
אדסכללאוכיבשוהעמךההולךה׳כיכתיבואמצו
הבינוניהמדריגהותפסהזאתהגדולהלמדריגהזוכה

ליהושיעמכהויקראיהוש־עכמ״שאלכשדיברותח״נ



הלסס"׳חסטתווה׳וטמט>׳יזותשתרע״/הסתיה3
חייסמלךפניבאורלאורתוכלשאזוהיינוע״החיים

בכסאבתחלהוסוכותר״הסודוזהופניאתאסתרוזהו
כיובידיםבאתרוגבסוכהואת״בהסתרהשישהיינו

לאורשזוכהכנ״לחייםמספרםשניהםוהדסלולב

:והמשי״בחייסוכו׳מלךפניבאור

האמן
יחידיהואכשאדםאבלוט׳ועבדתםוסרתםע״דנכר

והבן:נכראלעמוואיןעולםשלביחידומתדבקאז

השכינהכיינחנובדדה׳אחרבאופן•יאמראן
בגלותשהיאהידועע״דבדדנקראתכביכול

ידםהחתנתוניםישראלאשרלהשריההשפעומשפעת

ה׳ויהיהמלכותויקבליתברךכשהשםאבלבגלות
בדדת׳וזהויחלוףכלילהאליליםאזהחדושמואחד
הנקראתהשכינההיינולבדדיתחברכשהשי׳תהיינו

לאלהיעוד־בגוודבריםוישנכראלעמואיןואזבדד
עמיהגית׳בדדכיבדדהשכינהנקראלמהמילין
והיאדלותדליהנקראדנתיןשניהסבאותיותעתהאך

עשירית
לריתתעלהואושעי"למנחהסולתהאפה-

פעלתואתהכיפועלכלוידעב״הלה'אשהניחוח
עדדלותמדליגדלוויכירוהמעשיםכלאתה׳ויראו
שתרגו׳מהתביןועי״זאחדושמואחדה׳ויהיהתרום

והבן:עי״שזהפסוקעל
ודרשומכסהיארקדברלא

חז׳ייל
הוארקואס

ונקדיםרמזבדרךבזהוי״ל:רקהואמכס

ידוענפשדהנהמשיבתתמימהתורתה׳ע״פלפרש

ושס״האבריםרמ״חבאדםשישכמואדםהתורהזאת
מצוהוכלל״תושס־׳הת״ערמ״חבתורהישכןגידם
ההואהחיי־לחיותכדימההדסכרעילאירשייך

נובעבכללהתורהמכלנמצאההואהמצוהממקור
כןנרנח״יבחי׳ה׳באדםשישוכמוהאדםלכלחיות
שכידהתורהורחניותתורהגופיהקדושהבתורהיש

שאמרוכמוסתיתיןרזץ
אא׳יז

זללה
יה

אנכיעל
כיינו.נפשייהב־תכתביתנפשיאנארית

בתורההאדםויגיעותהשתדלותכפיולכךוכו׳התורה

התירהנפשאונעצמושממשיךהקדושההיותהיאכך

:כההקלושבזוהרשכתובוהואבחינותיהשאראו
ררזדין

נתעלהשתזכההיינופלהגטאעלךואנכיאז
תמידעמךההולךה׳וזהווהבןעלהגסוזהויתירה

לאיעזב׳ותג־גומוולאירפךלאאזוהןבעליההןבירידה
לפעמיםכשנסתתראפי׳היינוירחקינךולאישבקינך

שמרמזוהיאכנ׳יילהיאתמךלהרחיקלאתקוםמכל

היאשאנכילהביןלבכשתתןהייניהסתרוחנוטכאן

פר^ה
יכוננהויסובבנהווכו׳מדברבארןימצאהו

עלקנויעירכנשרפינוכאישוןיצרנהו
דעיוסוכותר״העניןמרומזדכאןי״לירחףגוזליו

אתרליתכאןנהוראיסבאשאתר!ר׳בזוה״קדאיתא
בימיםובפרטשריאדדינאאתרמדברשהואלמיתב

דאמדברבארןימצאהוי״לוזהעיי״שדיניםששולעיס

בזוה״קדא־תאע״דיבומהויסויבנהודדיצאיותאד״ה
■סכיתהנסעויעקבשעירהלדרטעשווישב

שעירה

י״לוזהעי״שסוטתבחי׳זהסטתהיוה״בברץ'זה

הסכךפ״ששנקראסכהבחי׳הי־טיסובבנהוג״כ

כמובניןלשוןיבוננהומליהסומקיףומסבבשמסכן*
חףכסאובחסדוהוכןע״דהיינוהצלעאתויבן

ת״מחסדר״השהואכנ״לבדיןהואהבניןמהתחלת
:והמשי״בהבניןקיוםעיקרוהואהבניןעיקרהיא

עובראדםאיןע״דבינהלשוןיכוננהוי״ל#)יד
ונסתלקשעותריחבונכנסחא״כעבירה

חוזרהדעתאז־בתשובהכשחוזרואח״כהדעתממנו

שהיאסוכהלבתי׳כשבאהיינויסובבנגהווזהואליו

בינהלשוןיכוננהואזבתשובהשחזררו״כר״האחר
וכאהנהעדממנושנסתלקהדעתלבתי׳שנכנסהיינו
אמאבתי׳היאשסכהבכוונתכדאיתאבינהלבתי׳

היינועיטכאישוןיצרנהובנין:עלשמסכנתעלאה

:נקודהשהיאעיןבתשנקראתהנשמהמאזששומר

תחתשמאלוע״דאתערותאהיינוקנויעירכנשר
היאולכךמאהגימ׳סנךגסתחבקניוימינולראשי

ברשאיןמאהבסודמאתאותיותשהיאאמאבחי׳

:והמשי״בנשפעיסשממנה
מחו׳שאמרע";נכראלעמוואיןינחנובדדיוצרי,

ואיש■פע׳נהמןהחרידענק־רמה׳המטרסס

אלעתוואץינהטבדדת׳פי׳וזהועמךיעלהלא
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לבתי׳לזכותג״כשיוכלהיינויחידהחי׳ר״תוח׳׳יבהס דברלאכיוזהרלכנ׳הקדושההתורהע״ייחידהחי׳ בהתורהג״כישבכהשישמהשכלהיינומכסרק,היא ממנהרקאינוחיותכסכלכיחייכסהיאכיוהראיה ג׳'פבתורהקכמוהנ״לבתי׳ה׳בכסשישכתווע״כ המדריגהכפיהיינוומכסהיאלכסהיארקואס
וכפיהשתדלותכסהתורהאתסמשיגיסכןבהשאתם

ע״ילכסבאוהכלכנ״ללמדריגהזוכיסאתסכןבה
תאריכוהזהובדברחיכלאסשהיאהקדושהתורה

;כמ״שוהחשי״בחוותכסכלהיאכייידס

וזהועי״שרוחליהיהביןיתירזכהנפשליהיהביןי
כלרקמחסורשוסבהשאיןהיינותמימהה׳תורת היינונפשמשיבתהואולכךבהיששבעולםהבחי׳
ובלהנ״למדריגותה׳לכלהתורהעיילזכותשיוכל הקשנהנקראתהימנהלמעלהמדריגהשישמדריגה
הקשנההיאכןוינפששבתכמושביתהבחי׳שהיאנפש
דברבלכישביתהבחי׳היאמתנהשלמעלהמהנגד תניעהלווישגדוליותרחיותויותרובהירזךשהיא

שזוכהנפשמשיבתוזהוכתוהוזךשאישאותומןיתירה
ומחיהמשיבתהיאגדולהומדריגההמדרלגותלכל

עליהכששורהנפשבחי׳שהיאמתנההקענהלמדריגה

דרוש
חושששהואמישראלאדסהלכהבמדרשאיתא

חכמיםשנוכן*בשבתלרפאותומהובאזניו
אסאוזןמבתוזההשבתאתדוחהנפשותספקכל

אמריורבנןבשבתלרפאותומותרהיאנפשותספק
מאבריךבאחדאובאזניךלחוששלאאתהמבקשאס
ותמישמעושנאמרחייסנוחלואתהלד״תאזגךהש

ב׳׳חר״חאבותבמסכתהשנהלבארונקדיםנפשיכס לבווהפנהיחידיךבדווהמהלךבלילההנעוראומר
אמרע״ההמלךדודדהנהוכרמתחייבזההוילבעלה ה׳שומרןה׳וכו׳ההריםאלעיניאשאלתעלותשיך ולבייל׳יתמצותבשס״הישינהאניבתקוניסואיתאצלו

מןהשכלמוסרע״פזהלהסבירמ״עברמ״חער
טהש״סוהןהכתוביםומןהנביאיםומןהתורה ב׳ובחי׳ישןא׳לעובבחי׳ב׳בולהיותצריךהאדס להיותבדינעורהאצלויהיהשהנשמהדהיינוערלהיות

מששיםאהדהיאשינהבחי׳לאפוקיחילגביחי לגביחישיהיהנדינעורדודהיהלכןחלילהבמיתה
שתהיהכדיכנ״למס׳א׳בחי׳נשמתויעעוסולאח־

למעלהתלויהיהכינורוזהותמידקוביהלגבינעורה
וכיורוחנפשבחי'היאכנורכידודשלממעתו

השינותמכלדודמעוררי׳אתהיוהסבחי׳הנשמההיא
יראהוכןקוביהלגביחישיהיהכדימעהלשוןוזהו׳
עצמולעוררוחי׳נעורהנשמתולהיות•א״עאדסכל

נין

תשונהלשכת
והמוחיןהדעתהסתלקותתבחי'דהיינושינסמכל

הדעתלבתי'לעלותכליעצמועושההיהדודוכןחלילה
לבחינתוממתיקהמעלהוהואמוחיןתלתבהי׳שהיא
פי׳ובו'בומנשבותצפוניתרוחוזהווהבןלעלותדוד
שהואאדסשלנר״ןבתוךבתוכוהצפוןאלהותבחי׳ המנגןכמנגןויהיוכהומאליומנגןוהואהעולמותהי נשמתוההדסהתקשרותע׳'יפי׳אלקיסרוחעליוותהי
ולבןבובגר״ןמנשבאלקיסרוחכןע״יהב׳בבורא הסתלקותמבתי׳דהיינומשינהדודאתמעוררהיה היאדודבחי׳וזהרגעובכלעתבבלכנ״להמוחין
אלעיניאשאלהעלותשיראמרולבןוהבןאדסבכל רואהוכשאניאבהןאיליןדהריסמוחיןהיינוההריס
ע״יכיעזרייבואמאיןאזה״והסתלקותאיזהפעם
ונעשה)אין(לבבינשברזהע״יזומביןזהרואהשאני וזהוזללה״האא״זממאריכידועעזרייבאמאיןולכן
ינוסאללכןמהוע״יההאמנההסרגלךלהועיתןאל

בחי׳והואישראלשומריישןולאינוסלאהנהשומרך
לכןוכיצדכולםאתהמחיההעולמותכלכלהמוחין
הקב׳יהכיכי׳צלךה׳ךכומראומרה׳

צלכמוהוא עצמומראהכךעושהכהואהתנועהכפיהאדםלגבי הקב׳יה
מעוררלהיותעצמךמנערכשאתהלכןלו

נותריישןולאינוסלאלכןמוחיןבחי'הסעזרה
כשאניכנ״לפי׳ישינהאניבתקוניסשאיתאוזהוישראל

בא
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חלילהבאפייהלילהבית•׳ותקיףערשהואפי׳בללה

כלהנקראוס׳מגהכאורשהםהצדיקיםהיפוךוחם
טוסולילהדהמע״התאתרוזהויוםבחי׳בחיטתיהס
להם־רלפיהצמץ־פרשתיכדרךוהמהלךיאירוט׳:

וסמכתיבצדקהולהרכותטלותבחי'פסהמוניק

כיפי׳יחידיהואשפיוילךמאמחו״לועלתני׳ךע״פ

כלעפרהואנחשבבתי׳שהואמיטלחתועפרנחש

בבח•׳הואואיטבשפלותעפרביתי׳הואשלוהלחם
עושיםהסכימקריביםהסאלהיהסלתםטהצדיקים

העולםכלהרשעיםלאשי,יובגשמיותברוחניותצדקה
דב״נשלחןוזהור״להנחשכמולהםמספיקאינו

מלנחשלצדיקיםתתהפךכישבי׳מכלליהקמדט

עלההולכיםמאמיניםבתי׳הסכילשלחן
בלארגליםבלאשהיאהנחשהישךרגלים

השכינהטרשעותשנאצדקאהבתוזהו:האמנה

תשחךאלהיסע״כד׳לרשענקראוהנחשצדקנקרא

שמןבשםהנקראהברכההיאמתברךששןשתןאלהיך

כלאפילופי׳בגדותיךכלקציעותואהלותמורוזהו
בצדקהכמוותעאךואהלותמורנעשהשלךהבגידות

ויחשבהבה׳והאמיןאאע״האצלאומרהואוכןפרוק

והבןצדקהשתונעצדקהעלההאמנהע״ילצדקהלו

בזמןאלאמחיהאו-ממיתנחשוכיהש״םש׳וזהו
מתרפאיםהסמידמעלהכלפימסתכליןשישראל

ומתרפאיםמתדנאיסומתשהריסבקב״ההאמנהע״י

"אליבזה4המחמזהקודשלשלחןתלנתשונהפך

הנביאשהוטחוזהונמקריביםהסאלהיהסולחם

פתחוט׳אבחריהוצוסהטהוט׳צמנוהןאלxיאת

חפשירצוציםושלחתועהאגודותהתררשעחי־צובי

ט׳וכו׳לחתךלרעבפרוםהלאתנתקומושהוכל
חלילהרשעבבתי׳נקשראשרהלבאתולפתחלהתיר

בשניםבתושיישאהוכמומ־שהאגודותולהתירכנ״ל

וע״ילצדיקתושלעילםיתןלארקלבמתבפירוד

האסוריםדתלכאהאסוריםכלחפשרצוציםישלח

תשדיסש׳מיסבואץרקבורהנקראהסוהרבטת

כןעושהשאתהכמותנתקומושהועי״זוכלוט׳אבל
טהוהעולמותבחי׳בכלהקב״היעשהכלבעו״הז

לשןלחמךלרעבפרוסהלאמהוע״יוכו׳מושהוכל

עשרשלחמוהנחשהיפךאכלן*אתלשטרפרושה
חסו

נעשהישנהאניליתמצותלבתי׳חלילהלעשתבא
ועברתתכאילובמיתהתם׳א׳והיאינקבבתי'אני

עצתיתעורראניכת״עאזיערולטהעוה״זתןובמל

עירוביןשאלובמסכתיםפי׳השוזהוחילגטח•כבתי׳

עלןלהסאתרהצשנינזר׳אלעיהיכןאבוהולר׳
וא״דא״דאשהאחורניתעירניתאהרניתבנערה

ובינהשכלתושרהואכייובןולפ״דתתוהוהואמשכת

בזהורמזוהשהורלשנסבצחותחז״לאמרואשר

טבהםוחיהאדםיתנהגהאילנעלמיםמדות
כנ״למשנתולאדםמעוררתפי׳נערהנקראהנשמה

מתעוררתכשהואלכןהתעוררתומתוהשנהמהו

הנשתהטאהרניתחשוהבןנערהנק־אהיאעצתה

עירניתבסבאעייןכהןאישובתכידועכתןבתנקרא

ראשוןהיהאדםע״דאחורניתוקדישעירמלשן

לבתי׳נר״ןמרמזיםג״כוהסלמעשהואחרוןלמחשבה

לאבדרךכשהולךח״ולהיפוךישוכןלשובהיאע׳׳כ

במ״על״תוישןבמצותערבבת־׳ושאאדר״לטוב

עלץכבדיםאבריוכלאזימצוהאיזהלעשתמבא
בעשותתעטגבוואיןמתישאוכאילוישןהואכאילו

ל״תעלהעבירהלבחי׳אבללהש״תובדביקותהמצות

לאטבנביאיםכמ״שר״לחיישאועריותגזלכתו

טפי׳יכשלולאאסשנתםונגזלויריעולאאםישנו
להיפיךכנ״לוכןנ״ץבלכלעצמהשהנשת׳מעוררתכתו

ניעורלשותרעלכלעצתותעירור״להיצה״ררוח

בדבש:ר1כנעליושעוררעדלישןמניחוואישוחי
פסוקיםהרבהוכןיריעולאאסישטצאכיר״להנביא

הואטהרבהלפרשכדרושבזהוהארכתיגתנ״ך

וזהר״למותמוקשמהםלהסירעסלהמוןחועלת

לשןיוסבבתי׳ישאשובבבח־׳היאכשאדםגלוי

ואורחאומרהואוכןלילהמדתנקראולתיפךבשרות
רשעיםודרךנכוןהיוסעדואורושלךנוגהצדיקי׳כאור

האדםשלהנשתהכיפי׳יכשלובמהידעולאבאפילה

הנשמהנק־אולכןאדסxבהואוהגוףאדסנקרא

דלע־לאשא.דוגתאטב״תישי״תשסאדסבגי׳)תת(

שתועלנקראב״ההטראאצלכשתתקשחתמילי!הני

היותםותת־יחדיסמתקשריםשאיןהרשעיםלאשקי

לשןידעולאוזהובאפילההסכ״ההטראאל
הנעורב״תר״חשרימזוזשיכשלו.ר״לוהבןלקאיטר



התמניהנהאתתחזתהדאכחותםשימניבתר,יניס

שהואלהקב״הלהדביקמבקשיםהצדיקיםפי׳לחיים

חייםותורתוחייםזהואאמתתורתובתורתואמת
החייםואלהאמתאלכליפי'חתראליוונעשים

הסאזאליהםעצתםמדבקיםכשהעולםוכן:והבן
והסתמרנעשיםוהעולםחותםאלמחמרמתהפטס

לפילחייםידםעלהעולםכלונחתמיםאמתחותם

והשלוםהחייםבריתושאיתסאליהםמדובקיסשהם

נפתחיםססריסשלשהבש״סשאיתאוזהווהאמת

לאלתרוגחתמיןנכתבץגמוריםצדיקיםוכו'בר״ה
ולהתפלללבקשעומדיםכשהצדיקיםפי׳לחיים

שורהלהיותאליולקרבמגמותיהםכללהקב״ה

לאלתרוחייםלאמתלחותםחומרונפשהבתוכם
אללאכליעצמןעושיםשאינםפי׳להיכן־ורשעים

עלמהלואיןוהחותםהצדיקיםאלולאהקב״ה
שאינםלבושכמומתיצביסאינםשהםא״עשיחותס

היפךיזיסשהואלמיתהלאלתרנחתמיןלכןבזהרוצים
עצתןעשואשרהחייםלשמתאשרבחותםונחתמים

יוםעדועומדיםתלויסובינוניסאליוותומרלבוש

והתשי״ב:הכפור

הברכהוזאת
והם:זלבסלםלנגחסהקליפותעללהתגבר
לנורימזהבזהמנשהאלפי0והאפריםרבבות

עלששמעתידרךעלגדולריחהקדושהתורה
רמוהיינושתתעתרוכדילנשייכואוקיההגמרא

שכחהלבתי'ונופלממדריגתולפעמיםנופלכשאדם

זהורקעזבואלקיסשה״ויאתראליתבר'שהשם

גדולהיותרלמדריגהשיבואכדייתבר׳חסדוגודל

כשאתםאפילוושכחהנטהלשוןלנשייכואוק־רווזהו
כיזוהמדריגהאוקיהוהשכחההקטנותבמדריגות

יותרלמדריגהלהביאכםהיינושתתעתהכדיהוא

שמרמזלפרשישוזה:ע״כמקודםמשהיהגדולה

כמ׳יששכההבחינתהיינומנשהמהפסוקכאן

שהואורבהסרהלשוןהואואפריםאלקיםנשני

הסשוויםאלובחי׳מיכיוהיינוגדולהמדריגה
ועכ׳יז

צדקהשמתןע״יסי׳ישועותמצמיחצדקותזורעחהו
זריעתע*דוהואלחמומחסרהואהנראהשחןאפס״י

והשוטהבעפרהגרעיןתפסידהואכשהאד׳זורעשכמו
שהואיביןהאכסאךהגרעיןאתלהפסידרוצהאינו

וזהואחדמגרעין'גרעוניסאלפיםוכמהכתהמצמיח

לפרשבזהעודוהארכתיישועותמצמיחצדקותזורע
זו:למדהלעוררעסלהמוני

פינחסבס׳ביארתיכברטנמרץבקיצוריאמראו

ביחותםבשסנקראה'והעובדהצדיקט

דבוקהיאה׳אתוהעובדאתתהיאהקב״השלחותם

וכשהעולםאמתתורתהנקראובתורהבהקב״ה
פי׳חותםחומרנקראיםהצדיקאלעצמםמדבקים

רת״תאתהמחיההנשמהאורבשםנקראהואכי
אבריורת״חלשוןחותםחמרנקראיםהסולכןאגריס

תקין<ואוראליהםפנימיאורהצדיקהואהחותםשל

במוויתיצטחותםכתמרתתהפךוזהוהנשמהבסוד

וכןפנחסבע׳עייןלהחותסמלבושיםהסכילטש
הסכיאליוחותםחומרממשהסלהקב״ההצדיקים
שרמזוזהועמיתפארתךמדילבשיוזהו:מלבושים

פרשה

עמיםבהםקמץראםוקרנילוהדרשורובסד
אפדםרבבותוהסארןאפסייחדיויעה
רמזבדרךבזהי״ל:מנשהאלפיוהס

דבוקשהואאדםהיינופניותאיראדםחכמת*גיד

בזהעשיתבחכמההכלכאמורתורהשהואלחכמה

והואתעטרהווהדרוכבודהארהע״עמושך

שורוחכמה:שהואראשיתהיינובכורהפסוקשמרמז
בחכמההיאשלושהסתכלותומחמתהסתכלותסייט

חכמתכנ״לוהדרהודלונמשךמזהלוהדרותורה

קרניהיינוקמץראםוקרניזפניותאיראדם

וססתכלותוראותומןראיהלשוןראםתןהיאהודו

ממיסבהם:הודלקמיזוכההקדושהבתורה

בלימודולונוסףזאתתועלתגסהייטיחדיוינגח

וגבורהקרנייםבחי׳לושנעשהבתורהוהסתנלותו



:והבןישראלשלהישותידיעלה־אלאיןיחזור
בחינתהיאהחכמהכיאתפארבךאשרישראלוזהו
בחינתשהיאלוא״ווכשבאכללגווןתופסואינויו״ד

ומסעראראשדאבאמסעראגווניםנעשיסאזיישראל
היינו.ישראלכללעיניבראשיתוזהו:אשרדאתא

-גווניםבחי׳היינולעינינעשהחכתהשהואבראשית
:והמש״ינג״לבחי׳ישראלשהיאלוא״וכשבאישראל

בראשיתישראלבתחלתההתורהסוףלחברי״ל
ע״דוהואהתורהללמודיתחילאחדכלהאיר

יראאותיותישראלוהנה.חכמהאיןיראהאיןאס
יראהלוכשיהיההיינוירושליםכמושלסלשוןשל

לבתי׳כלינעשההואאזיפנימיתיראהדהיינושלס
שהיאחכמההיינובראשיתבחי׳בוויכנסחכמה

מבראשיתהתורהומתחילכולההתורהכל
:יביןוהמשכיל

הםאפריסבחינתהיינואפריסרבבותוכסועכ״ז-
בחינתאללהתכליתלבואשהואמנשהבחי׳כןגס

והבן:כנ״לגדולהמדריגהשהואאפרים

כללעינימשהעשהאשרהגדולהמוראולכל
סופולנעוץבזהי״ל-בראשיתישראל

מורהישראלשסזללה״האא״זשאמרע״דבתחלתו לשורשהחוזרהיההעולסאתהקב״הכשבראע׳יד
הנקראהאדסבבריאתהקב״הוכשהסתכללאין

1רותוזהו:לישמאיןהעולסנתקיים1אישראל

דעתא׳חכמההיאהר׳כיראלישהיינוישראלשס
ע״יונתקיימוג״כאיןבמלתהנרמזתבינתלמד

עלהישראלוזהו:במ״אכמבוארישראלשלהישות
ישראלשע״יבראשיתישראלוזהו:והבןבמחשבה

זהוכנ״למאיןיששנעשהאיןישמורהשהוא
שלאבראשיתמעשהקיוםהעמדתהיינו.בראשית

הריסויוצררוחבוראבעזרתדבריםספרוסליקהמערכהומשדדשמיסרוכבכעזרתברכהפרשהסליק
:ושעריםדלתותיוסבכלופותח
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׳03
שלי׳עילאהשרואחכמההואבכתביס׳שאברהסעוד
שבאצילותמלכותהואביתוזקןועבדוב״ההוי״השס
ומלכותוע״לבכלהמושלוזהוכידועיראההואביתבי

תשלהבכל
והמשי׳יב

:
לאלמהשהקשהבי־שייעייןוכו׳ידךנא

עד׳ישלפרשונראההעבדירךתחתאמר
אליוה׳ויראדהל״לאוה״חוהקשהה'אליווירא

בתקוניסדאיתאע״דופי׳יעו״שלנראהקודםהרואה
ב״ההוי״ההפסופריעהמילהבכתשריאלצדיקים אףה׳אליוויראוזהווכויקרבןבמקוסהיאולבנוניס
אליורקהוי״הנגלהלאאעפ״כאתונימולוג״כשב׳'ב
כמ׳ישב״ההוי״הבשסלהשביעורצהואברהםבנ״ל

ב״הההוי׳שםוזהווכו׳השמיםאלהיבה׳ואשביעך
שיתפשטקודםהיאשפובענבגימ׳שהיאאהו״הושם
וחסדטובאךוזהוההתפשטותאמרנקראוחסד

יעו׳'פופריע׳מילהכוונתעלבכתבי׳כדאית׳ירדפוני
דווקאבמילתולהשביעיריכיתחתלומרהוצרךוע״כ
והבן:לזולתואברה׳ולאאצללייקאשורההוי״השםכי

עי"ל:וכו׳המיסעיןעלאנכינצבך^ךק
נצבאנכיוזהוחדכולהווקב״האורייתא

זוכהלשמהבתורההעוסקכלע׳דהמיסעיןעל
המתגבר••כמעייןשנעשהאצאעודולאהרבהלדברים
נשווה/היינומיסלשאוביוצאותהעיראנשיובנות

ואמרהחורה:שלבאכסניאפתחע׳ידוהואקדושות
אותהעמה:חסדשגומליןאותןהיינואשקהגמלךגס

ושמחהצחוקנמשךבמזההיינוליצחקלעבדךהוכחת
חסדשנמשךהיינואדוניעסהסדעשיתכי:בעולם

וכויכלהטרםהואויהי:אדניהנקראהשכינהאל
זוכהלבמהבתורההעוסקדע׳יוצאתרבקהנהנה

חכםואיזהורביבגית׳הרבהדבורים:היינולדברים
נהנה.וזהומעשהדבראדםר״תמכנ"אדםהלומד

:בוהמשי׳יוצאתרבקה
רבקהוהנהלדברכלהטיסהואויהייאמר
גזרהקטןשמואלבתעניתדאיתאע״דיוצאת

שבתאסבריגשידסירדובהשכמהלמחרתעניתא
הרוחתשיבדציבוראשבחאדוהונו׳הואדציבורא

מעראואתיהגשםומורידזיקאונשב
ע׳יש

טרםוזהו
:והבןיוצאתרבקהוהנהנדברכלה

צמידיםושנימשקלובקעזהבנזםהאישףהן־ק
בקעכיבזהשרמזי״למשקלםזהבעקרהי

אותיות

לךלךלפרשתשיי־
ואחרישנהמאותארבעאותםוענויועבדום

צריךהאדםפי׳גדולברכושיצאוכן
ובדעתובגבורהבחסדעבודהמיניבארבעלעבוד
כלמעלהועי״זחללהלירדולאלעלותא׳ובכלוכו'

באותיותומלבישןהדבריםכלמכניסשהיאהניצוצין
ואחריוזהושסשהואממקוםהכיצוציןכלמעלהולכן

גדול:שברטיצאוכן

ויראלפרשהשייך

לאחיךכסףאלףנתתילשרהאבימלךיאמר1

ע״די״ל:עיניסכסותלךהואהנה
נשמותזובחרןעשואשרהנפשואתבזוה״קדאיתא
יפתאשהכיידעתינאהנהפע■ברש״יועייןקדושות
צניעות.מתוךבההכדלאעכשץעדאתמראה

לאע״ככללגשמיותתאוותלהסהיהולאשבשניהס
אךקדושותנשמותברותניותרקבגשמיותמולידיןהיו

תאוותקצתלהסנתעוררלאבימלךשרהכשנלקחה
לצדיקנמשךאדסבנימעשהשמחמתכידועגשמיות
משהכינאמתניאיןאסע״פששמעתיע״דהרהור
להםנמשךלושהיהההרהורשמןבעצמוהקלקולתלה

אדרבאוכו׳ליחטאאשרמיהשיבווהקב״ההמעשה
כסףאלףנתתיהנהוזהוההרהורלךנמשךמהס
היינופלאאותיותנכספת"ואלףנכסוףכתותאוהלשון

היאהנהעדממךנעלמיםשהיונעלמותתאוות
בךמסתכלהיהשלאהיינועיניסכסותלךהואמחמת

היהלאדילךבלבושיןאפי׳היינואתךאשרכלל:לכל
היהלאוע״ככללהרהורלונמשךהיהולאמסתכל
היינוכסףאלףלךנתתיעכשיואילבגשמיו׳כללמוליד
כלאתיומשךומזההנ״לנעלמותגשמיותתאוות
איזהווזהובנוכחממשהולדהשיהיההיינו׳ונוכחת

ותבן:בגשמיותהנולדאתהרואהחכס

שרהחיילפרשהשייך

בכלהמושלביתוזקןעבדואלאברהסויאמר
בכתביםדאיתאע״די״לוכו׳:לואשר

נאיתאשבעשיה:קליטתמכניעשבאצילותשמלכות

נא

■■י



והבן:ברכתיהואולקחהברכהלקבלכח
*.בחכתהותרגומובמרמהאחידבאיאמראן

ונקדיםתורתובחכמתאחיךבאבמדרשואיתא
ולכאורהבכורךעשואנכייעקבויאתרע״פלבאר
ע"זתירץורש״יחלילהשקרידבראמתאישיעקב
הואיעקבבכתביםדאיתאהואהעניןאךהיאולחוק
רז־הוהתורהוהואב״ההוי״השםשלו'שלמרכבה
ע־שיןתרי״אשהיאהתורההיינואנכייעקבויאמר
בעשרהואיתאברכתךלקחוע״כאנכילבתי׳לבוא

ועשרהואמאתרנמיובראשיתהעולםנבראמאתרות
בראשיתותאמרהדברותעשרתכנגדהסמאתרות

וזהובחוכתאבראשיתשלותרגוםאנכידיבורנגדהוא
והמש״י:תורתובחכמתהמדרשמאתר

ויצאלפרשהשייך

אוה״חוהקשהליעקבילדהלאכירחללתרא
מחמתותירץליעקבמהיילדהלאכיהל״ל

לאבעצמ׳שהיאמלאהולכותלאהבניסלוהיהשיעקב
שהיהמחמתתירץועודבוהית׳תולהצאוובאםילדה
ולכאורהעי״שבעצמהתלאהלכךבצדקועומדצדיק
ליעקבבניםילדהלאביהל״לקשהעדייןתירוצולפי

והנראהפעמיםכתהועודליעקבשניבןותלדכמ״ש
ולכאורהאביהםיעקברוחותחיע״פכת״שלפע״ד
הואובוודאייעקברותותחיוהל״למיותראביהםתיבת
תרכב׳היהשיעקבבכתביםדאיתאע״דונראהאביהם
הוי״הצירופיי״בשבעי׳הסי״בוגסב״ההוי״הלהשס
י׳'בלהעמידכדיאשתיאתהבהע״פשפירש״יוזהי

הקודשברוחוהסתכלידעיעקבכיכןאמרשבעים
אתרולכךכנ״לב׳'הלהוי״המרכבהיהיהובניושהוא
שיהיהשבעיםי״בלהעמידשצריךי״בגית׳הבה

בצדקוא״עהתעצםולכךהוי״הצרופילי״במרכבה
כשנאבדולכךבצירופיןבשלימותהמרכבהשיהיהכדי

ח״והואיהיהלאשתאואתרהרהריוסףממנו
וזהובעצמומאמיןשאינוצדיקשלדרכוכךכיהמרכבה

הוי״השכסהיינולאלה־סליה׳והיהיעקבשאמר
הוי״הלשםמרכבהאהיהשאנילאלהיםלייהיהב״ה
יוסףכשנמצאהיינואביהםיעקברוחותתיוזהוב״ה
בשליתותהמרכבהעתהשיהיהעליעקברוחותחי

שורשוהסשהיאהיינוהסאביוזהוברצונושעלהכמו
א׳

וידויעקבאותיותהסועשרהובקעעקבאותיות
בז^להורמזעשובעקבאוחזת

ממנהלצאתשעתיד
וק״ל:ועשויעקב דאי'ע״דבזהי״למע״זוכירש״יהביתפניתיואנכי

ואנכישאמרוהואלבאדאי:ביתבזו״הק
לבאדאהביתפניתיבאנכישנכללהתורהע״יהיינו

למבין:ודימע״ז
תולדותלפרשהשייך

יעבדורבבבענךוכו׳גויסשנילהה'ויאמר
שהתורהכיוןדלכאורהבזהי״ליצעיר

עלרש"יכמ״שהמאורעותכללהורמזנצחיותהיא
והאיךעי״שהתרבהאמלאהכמ״שיאמץמלאוםולאוס

האיךבעצמםעליהםדעדוההרפתקאותלהרמזלא
ליעקבונתנהמעשוהברכותעסהבכורהנלקחה
ג״כשבכאןהואהאמתאךראשונההמאורעשהיא
"יעבדר״תותיבתיצחקגית׳"ורבכיהמאורענרמז
לברךבדעתועלהשיצחד,היינודעתובכורעשויברך
שבאמתהיינוצעירלדעתו;הבכורהואכיעשואת
משעםאוהבכורהתמנוקנהיעקבכיצעירהוא

ועד״ז:וכו׳ראשוןהנכנסשפופרתשלהמשל
י״יל

אתאמרעלישתרגוםבניקללתךעליע״פהתרגום
אמאיא׳'יכקשהולכאורהעלךלוושיןייתרןדלאבנבואה

ולפמ״שנביאותז׳בהדירבקהבמגלהחשיבלא
הבכורהשלהמאורעכלועברשםע״ילהשנרמז

היינובנבואהאתאמרעליהפירושכךנ״לוהברכה
1בהדילהחשיבלאולכךועברשםשלנבואה

׳
והבן:נביאות

בחכמהותרגומובמרמהאחיךבאיצחקויאמר
:ויחכמניג״כתרגומוויעקבניעלגס

בכתביםדאיתאע״די״לאךכןלתרגוםמנ׳י׳לולכאורה

מבינהשורשהיאוברכהמחכמה:שורשהיאברוך
דלארעיןתרץוהןחכמהנקבלכליהיאובינה

בחכמההיינובמרמהאחיךבאוזהולעלמיןמתפרשין
וכןביניהםפירודלהיותא׳יאכיברכתךויקחוע״כ
עליושורהחכתהשורשלושישמיודורדורבכל

בכורכ־לקחבכורתיאתעשושאמרוזהוהברכה
הכתהראשיתוהיאראשיתשנקראתע״שחכתהנקרא
השוסברכתילקתוע״ככנ״לברוךאותיותבכורזגס

ביהיהולאמח״מהאותיוהפרידבטרתיאתשלקח
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1 ידועטי״ל:השחרעלותעדעמואישיאנה
והסיכו׳טוביצריצי־יסב'לאדסשישי

לפעמי׳נופלגמורלרשעשאףנמשךומזהמחשכותשני
ישראללרובאךעליוגוברשיצה״ררקתשובה׳^רהור
עדעליושליטהליצה״ראיןקדושותנשמותשהס

אולשקרשציידמחמתחניפהשקרנותבלבושתכניס
רעחנופתשקרר״הושחרפרנסהמחמתלב״אלחנוף

אישויאבקוזהוהטובאתומקטיןהרעאתשמגדיל

שמעלההיינוהשחרענותעדהיצה״רהיינועמו
והבן:שתרשלר״תהמדות

מקןלפרשהשיייד

1
חיאמרת׳העודנואשרלאביכ׳הזקןהשלוםאמרי

קודםחיעודנושאלתהל״לאוה״חוהקשה
להםלרמזרצהדיוסףונראהעי״שלוהשלוסשאלת
כמ״שולאאותסלבייששלאיוסףשהואבעצמסשיבינו
בניאלארדכיע״פשפירש׳ייוע״דאותילענותיכלו
וזהויעו״שאביהםיעקברוחותחיע׳׳פוכמ״שעי׳׳ש
באמתרקתמיהבלשוןלאחיהעודנויוסףשאמר
להםלרמזהמתקיימותתמיהותישחי.וגסשצודנו
ונמצאיוסףשהואבעצתוידעהואכיחייעקבשבאמת

כדאיתאחיהואבוודאיואזבחייומבניואחדמתשלא
בהםנצנצההביטשלאאףותםמתלאאבינויעקב
בניכלנוע״פשפירש׳ייכתולדעתווהסכימורוה״ק
והבן:יעו״שעמהסג"כיוסףאתשכללואחדנתנואיש

ועשלפרשהשייך
מטובנושאיםחמוריםעשרהכזאתשלחולאביו

טחןשהש״יהידועע״די״לז.מצרים
אברהםהייטשנתבחטבאבותינוובחיריוכמ״שלידידיו
בכלכןוכמובחרןויעקבבפלשתיםויצחקבמצרים

וע״כהמקוםולפינשמתוכפקשורשלכ״אבוחןודורדור
ומתגברנשמתושורשכפיומעייןבראשועיניוהתכס
לטהרוהבאאותםומשברהגשמיםתאוותיונגדמאוד

יכולהיהלאעוזרוהקב״האלמלאכיאותומסייעין
הייטהאבןלבאתוהסירותיבוחןע״דאבןוזהולו

אותוכיוידועונקיברורשיצאכדיאותווישברשיבחן
וע״כיוסףעלי׳מלךנעשהמתקןשאדםהתדה

מללנעשהכידועהתאוהאותוושברבמצריםכשנתבחן
ומושל

חדכולואביוהסהסאביוזהוהוי״הצרופישלא׳
השבטיםכידייקאליעקבילדהלאכיכאןג׳׳כוזהו
הואמהשבטיםשנולדמיכלכיכנ׳יליעקבממשהס

והבן:כנ״ללהםא׳שורשכייעקבממש

היאךקשהלכאורהוהנהבאחותהרחלותקנא
רש״יופי׳באחותהתקנאכזוצדקת׳
היינוותקנאאךהנלפע״דהטובי׳עי״שבמעשי׳שקנאה

שתי׳ת׳כמוהתחתונהמדריגתשחברהכלומרקנאת׳
מספראהי״השהיאעם"קנאשבאותיותתחתונה
ה׳עםאחרונהה'היינובאחותהרחלוזהודההי״ן
לאוומזוניחייבניכיבניסליהבהותאמר:ראשונה
תחיההחכמהע״דחכתהמןהיאחייכיתליאבזכותא

כסותהשארההיאומזוניבינהמןהיאובניבעליהאת
:והמשי״ביוסףאתילדהואח״כועונתה לוהגידבליעלהארמילבןלבאתיעקבויגנוב
להגידשייךאיךוהקשי^אוה״חהואבורחכי

כלשלהלבהסשישראלזוהיי׳קע״די״לאךשבורח
לאדםההתגלותועיקרמכולארכיךלבאכיהעולם

זללה״האא״זוכמ״שתביןהיינושומעלבוזהוהלבהיא
הלךיעקבוכשברחשאולוכו'ושמעאלךאיךע״פ
פי׳הואבורחכילוהגידבליוזהוידעמלקולאהלב

כיללבןהגידלאשלושהלבועשהפעליעקבבריחות
ממנו!׳הבן:נפרשהלב

וישלחלפרשתשייך

אותואנכייראכיעשומידאחימידנאהצילני
עשוגסמיותראותוולכאורה:וכו׳

באעשובמדרשדחיתאע׳ידלפרשונראהמיותרהוא
היהיעקבכיוידועושקרשואשלעקרווהואשוא

אךהיכולתבכלהשקרמןעצמומרחיקוהיהבחי׳אתת
כיבודומחמתהברכותלקבלשהוצרךההכרחמחמת
שקרבבתי׳ליכנסהוצרךבניקלצתךעלישאמרהאס
בכורךועשושהואמיפי׳אנכישאףשרש״יבחי׳עשווהוא
וח׳פןהיהמתיראכיעקבאתתאישאעפ״כעי״ש
אחימידנאהצילניוזהושואשהואעשובבתי'נכנס
מההייטאנכייראכישואבתי׳שהואהייטעשומיד

בחינתוהייטעטהואשמאהייטאותואנכישאמרתי
ועי׳שואשהוא

והבןוהכנייבאפןז
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נראהולייהודינקראוהשפלותתעטהבמדהואוחז

גרושיהיאכיעיזג״כנקראשחורהומרהשמצבות
תורתאדםבידיששאפילווידוערעותהמל־ותמכל

זיו״ד:כלוםאיןשמיסיראתנואיןאסומע״ט
כלממנהלעשותיכוליסומ״תשבאותיותקטנההיא

עושיםלכתובכשמתחיליןכישבתורהאותיותהך״ב

אותאיזהממצהמושךואח״כקטנהנקודהמתחלה
ד״בנעשהקטנהשמיו״דכמוונמצאשירצה
נקראבע״זהכופרכלכדתורהחומשיוה׳אותיות
וזהותורהחומשיוה׳אותיותך״בלכלוזוכהיהודי
נמשךמזהאתתיהודיבשסכשנקראהייטיהודה

;דהיינוה׳"אתונעשה
וה׳.מדת׳מא׳אותיות'ב

זואורהתיתהליהודיםשפירשתיוע״דתורהחומש*
והבן:תורה

שמותלפרשהשייך

להםויעשהאלקיסאתהמילדותיראוכיןיך\
עושהשאדםאףידועכילפרשנראהבתיס:

יראתבוכשאיןמ״מהמצותאחרורודףמצותכתה
אליוויראבזו"הקדאיתאוע״דלכלוםנחשבלאשמיס

אברהםדאתגזרבתרקראהאיפתחאלעזרר׳ה׳
ויראאיהורואאלאאברסאלה׳ויראכתיבלאדהא
לאעדבקדמיתאהוידלאמהדרגאלההואה׳אליו

תתאהדרגאהאיעלשרודרגיןדכלעדוכו׳א־תגזר

המילדותיראוכיויהיוזהועי״שאברהםדאתגזרבתר

בדרגאשהואאףיראהלבתי׳שהגיעוכיוןהאלקיסאת

בתאלפיםכתומדותלשוןבתיםלהםויעש:תתאה
אלמלאחז״לכת״שהמדותלהםהש״ישעשהפי׳יכיל

להםעשהשהואוכיוןלועולהיהלאעוזרוהיקב״ה
משלם■ברוךי״לועד״ז:טוביםהסבוודאיהמדות

שתפי'אךמיותרטובמלתולכאורהליראיוטיבשכר

בלבםשמכניםטובהיינוליראיושכרשמשלםהוא
אות״עכיוענויסגו״חרחמניםביישניםשיהיוטוב

זינןכלוישראלגאותפיןשימיגדולהכשמוסיפין
בתיםלהםויעשוזהושפלותפיןמושיגדולהשמוסיפץ

טובותמדותבלבםשהכניסתייטכנ״למדותלשון
:והבן

רעשהאלקיסאתהמילדותיראוכיויהייאמראן
הםתפיליןשלשהפרשיותידועכיבתיםלהם

שקב״הוידועהמוחיןלקבלכליםהסוהבתיםמוחין
אסתכל

זהלעומתזהכיידועוגסמצריםארןבילומושל

עשרהישכןכמובקדושהע׳'סשישוכמוחלקיםעשה
גוברוכשאדםמכולםכלולוכ״אר״לתתאןכתרין
ונעשהידותחתתתאיןכלהכתרץלוקחתאוהאיזה

עשרתמשאויופירש״יכזאתשלחולאביועליתםמושל
למצריםמלירדיראשאללאביושרימזהי־נוחמורים

ולקחםאותםשיברהואכיבשרםהמוריםבשראשר

היינוהבריתאותזאתע״דכזאתוזהוורשותוידותחת

היינימצריהמטובנושאים:כנ״לבקדושתשישפינו

אתונותועשר:מצריםמטובוהסג"כאותםשהעלה
בקדושת:כמוג״כבהםשישונוקבאדכרבחי׳היינו

אלע״פבזות״קדאיתאפ״דומזוןולחםברמשאות

מזמניןבגרמייהואינוןהסלחמנוכיאת-ע״ההראו
ולחםברנושאותוזהובאורייתאדתשתדליןלאיטן

והבן:בגרמייהואינוןה־־טומזון

ניתילפרשהשייך

מובןאינוולכאורה:אותיהרועההאלהים
שזןמתרקיותרשבחלוהיהלאוכי

מעשועליודעדווצרותנסיםכמהוהלאאותוופרנש

אבהןבתלתאותושבירךאו״התותירץומיוסףומלבן
שכללאותיהרועהוזהו:ויצחקאברהםבפ׳והזכיר

הרפתקאותכלבזהשרמזוהנלפע״דיעו״שעמהןא״ע

היוםעדמעודולושהיומגמותיווכלעליודעדו

ביאביהםיעקברוחותחיע״פשפירשתיפ'׳דהזה

שבטיםהי״בעםהואשיהיהמגמותיוכלהיהיעקב

ולכןצירופיהי״בעםב״ההוי״הלהשסמרכבה
עצ׳פרש״יכת״שזהעלמתייראהיהיוסףכשנאבד

יתתיאזיוסףכשנמצאולכןעי״שוכו׳בניאלחרד

שאביכלומרדייקאהסאביהיינואביתם.יעקברוח

וזכוצירופיןהי״בעםשלימההמרכבהאחדהכלוהס
היינוויחודחיבורלשוןרועתאותיהרועההחלקים
ממוצעונעשהויצחקאברהםאבהןבקשניאותישחיבר

כלעםשלימהמרכבהונעשהשניהםבין
צרופיןהי׳ייב

היוםעדמעודיוזהומנעוריומגמותיוכלהיהוזה

:והבןהזה
אא׳׳זבשםששמעת־ע״די״לוכו׳:■אתהיהודר,

וע׳יזיהודינקראבע״זהכופרכלזללה״ה

הגאוהבמדתהייטבע״זהכופרוכלגאוהנקרא



רש׳ייעכ״לוהנההש״ילעבודתפנוישיהיהכדיהצורך

להקב״הלוא־ןאמרווחז״לעי״שהכיבאוצרסגולהפי׳
אוצרוהיאה׳יראתשנאמרשמיסיראתשלאוצראלא
יראתשהיאחביבאוצרהיינוסגולהליוהייתסוזהו

שלד״אג״בנקראוזהומהש״י.יראיןשתהיושמיס
עליךנקראה׳שסכיהארקעמיכלוראווזהוהלכה
עמייהיואזימהש״ישתהיו'יראיםמחמתממךויראו
דאיתאע׳׳דהיינוהעמיסמכל•־חמךיראיסהארץ

אינוןהסלחמנוכיהארץעסאתתראואלבזוה״ק
מכלוזהובאורייתאדמשתדליןלאינוןמזמניןבגרמייהו
נבראלאהעולסשכלהיינוהאיץכלליכיהעמיס
והבן:מזמניןבגרמייהוואינוןלזהלצוותאנא

■:משפעיםלפרשהשייך

ע״די״ל•לפניהםתשיםאשרהמשפעיםואלה
שבמצריםידועכינעורייכיבנשרתתחדש

ואיתאאדה״רמיתישנפלונצוצותאותןוהעלותקנו
היאודעתבדעתהיהשלופגסשאדהירבכתבים
דייןישכישלישידייןכמוובינהחכמהביןהמכריע

וקבלתיהמכריעהואשלישיודייןשמאלודייןימין
שהסדייניםג׳הסאבהןשתלתזללה״המאאי׳ז
שהפגםכיוןונמצאומכריעושמאלימיןמוחיןתלת
ע״ידעתג׳יכלהיותצריךהתיקוןממילאבדעתהיה
הדורוכלההואהדורשלדעתבחי׳שהיהמשהלכך
:ממצריםאותםמעלההיהולכךאליודבוקיםהיו

ניעברוחניותמעהרשהמקוהבימב״סדאיתאוע״ד
מיכיולכלוךעיעמכלבגשמיותומנקהמרחיץשהוא

אליונמשךמזהוהדעתהחשדכמירמזשהיאהמקיה

נעוריכיxכנתתחדשוזהובדעתשפגםמהלתקן'
משליךשהואכנשרשלוהניצוציןכלשיתקןהיינו
עושה'צדקותומתוקנים:חדשיםולובשהישניםכנפיו
בךהמכריעכדייןהיינועשוקיםלכלומשפטיםה'

העשוקיםהניצוצותלכלמתקןינכריעשהואהדעת
שמלההיינולמשהדרכיויודיער״ל:הקליפותבעמקי
ראשידורבכלוכןההואהדורשלהדעתבחי׳שהוא

כלשלניצוצותלתקןיוכלוהסדעתבתילשהםהדור
:עלילותיוישראללבניוזהואליהםהדבוקיםהדור
תלתהיינולפניהםתשיםאשרהמשפעיםואלתוזהו
תו,־!•ןתלתנקראיםהסובנפשבער׳הושהםדיינין
ידיעלהיינורגליםשלשהסובשנהחב״דשם

כמהבזו״הקכת״שפלמאובראבאורייתאאסתכל
היאהתורהכיבחיכמתאתרגומוובראשיתפפמיס
בתיםלהסויעשוזהו:עלמאדכלמוחיןוהיאהכמה

יור
המוחיןלקבלהיו:ליסשהסומריםואהרןתשה
ותבן:התורהניתנהידסשעלהתורהשהיא

באלפרשהשייך

דא־תאע״דבמושבות/י״להי׳אורישראלבנילדל1
עתומתתסההקב׳עצמוהמתתםבנדרי׳כל

כתי׳ותי׳תתיסולאתתיסוהיהוכתי׳התתלךלפניעי״ש

וזהודלתתאאתערותאצריךמקודםכילפניוהתהלך
יתתסשהקב״ההיינותתיסוהיהואח״כלפניהתהלך

לומראההקב״הכךבאמתהולךשהואכמועמו
שאמתבזוה״קכדאית׳דאנפיןנת־רווזהוג״כהאמת
ות׳עולסלאורה׳לךוהיהוכמ״שדאנפיןנהירוהוא
בגיולכלוזהודאנפיןנתירואורהיינולפניהםהולך
ומושבהסבתושבהיינובמושבותסאורהיהישראל
תס:בעובימיוומבלהשמעכבעכבהלשוןהוא

בניולכלאזיאישתםשנקראיעקבמדתאמתהיינו•
ובאמתבתמימותהולכיםשהיומחמתאורהיהאלxי

והבן:כללדאנפיןנהירוג״כלהםתאירהקב״ההיה
שלאורהואשהשבתידועכיבמושבותסיאתראן

מתמועעהיהשהעולםדאיתאע״דהעולםכל
היוסגולהיחודיצדיקיםובוודאישבתשבאעד

טלםוהאבותנחמתושלחכמוהשבתאתמקיימים
במצריםשבתתיקןהדורשלדעתבחי׳שהיהומשה

שאיןעבדוא״לפרעהאצלמשהשבאבמדרשכמ״ש

ביררמידבלוםעבודתואיןבשבועא׳יוםמנוחהלו

אףובחושךבגלותבמצריםשהיוואףלמנוחהשבתלו
ישראלבניולכלוזהושבתאורנהםמאירהיהכפ״כ
מאירשהיהמחתתשבתהיינו׳'במושבתסאורהיה

זואמתשהואדאנפיןנהירוהיינושבתשלאורלהם
והבן:מושבותיהםמקומותבכללהםמאירשהיההיא

יתרולפרשהשייך
דאיתאע״די״להעמיס:מכלסגולהליוהייהם

שלאמותד׳אלאלהקב״הלואיןבגמרא
לברואלהקב*הלוהיהלאיב״סהרוהקשההלכה
לזהלצוותהעול׳נבראשכלותירץד׳אמותאותןאלא
תהאמהוכו׳תורהבשע׳חרישהאדםכשיצרךלחרושני

כללולהכין•העולםכלאתלברואהוצרךע״כעליה
•נב
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ואסוזהולחשבנתפשלאאשרכמעשקנינהמחשבה
תקנהאזג׳'כאביהימאןאזיפניהבאיזהאתהמאן
שובתבאתתימאודותתאוהתכשוףישקולכסףלזה

תק־זישקולכסףוזהואותהלקייםכדיבמחשבתך
במהירותהבתולותכמוהר תאוהשלהמדריגה

והבן:לאשהלךאביהתתןואזמחשבת׳
זהבתולההיצה״רזה:אישיפתהכייאמרא|*

ע״דהיאלאשהלוימהרנהמהרכנ״למחשבה
מלשוןכסףזללה״האא״זשפי׳תצאכיבפ׳לךולקחת
:ותבןשתתביישהיינודכסופאגהמאכמוביוש

חמורפי׳משאותחתרוכןשונאךחמורתראהכי
רובןוזהוליצה״רתישאלשםהיאשונאךהגוףגק׳

צרהכלאוביריד׳פרגסההןר״להןבחליומשאותחת
כיוןוזהבתפלתךלוותעזורתעזובעזובתבאשלא
ויחזוריתפללג׳'כשהואדווקאעמוחדלשדרשלתה

שלהעצתופונהוא־נויושבכשהואלאפוקיבתשובה
"י

ראיתיוכאשררוצתאישכשהואפעורג״כאתהאז
:והבןזללה״התא״אז

אתהאשרתדרךפי׳תאחרלאודמעךמלו&תך
הןאותןולהמשיךלתלאותרוצה

הדמעותהןמלאתך״ודתעךוזהוברחניותוהןבגשמיות
ח״ואחרלאלאותןתבואלאתאחרלאבונהשאתה

מלאתךהמשכתאתהח״ופי׳אםליתתןבניךבכוררק
1אכידועבדמעהתקנהלוישאזיצריךשאינולמקוס
הבניםוברוחניותליתתןרקתאחרנאעכ״פודמעך

מחשבהבהםיהיהשלאותחלתןראשיתןהמצותהס
:ותבןלשמיליתתןרקזרהח״ו

תרומהלפרשהשייך
תחמהליויקחולאמרמשהאלה׳וידכר

רמיוקאבההאדםילךאשרהישרהדרך
וביןביןהקודשלהפרישדארזאאפרשותאתרות'הכא
כמ״שש״עואלופויחודואדםמחיצו׳ביחודע״יהחול

מכלעצמולהפרישק״שהיחודבעתשצריךבזות״ק
ולאבשרבקירובואשהאישביתודכתווקליפיןלבושין
הנמשלוזהוהאמיתייחודאחדביחודוק״ולבושע״י

ולייחדולבושיןקליפיןמכלא״עלפרושאדםשצריך
נפשבמסירתא״תועדלבושתא״סבליגמוריחוד
והנשמהחושיונתבשלכברכיאישכאלוהגוףנמצא

.מתייחדת

,1

־ולתקנןלהעלותןתוכלכנ״להמכריעשהואהדעת

יבין:והמשכיל תלךלפניואשע״דיובןקוציםומצאהאשתצאכי
התלהטתאששולחהקב״הכיצריוסכיבותלהע

באשנשפעכייתערבאלחרלעבודתולעולםגדול
רביםמיסאשרגדולהואהבההתלהבותמכחהשכינה

אםהמקבליםלפיוכ״זהאהבהאתלכבותיוכלולא
באשלעטרתוהשפעלקבלרוציםאינםהמקבליםח״ו
תתהפךובאדםבודיןועושהלדיןמתהפךס״ואז

־•וישמהאדםהנשתהתסתלקכעסשע״יוידועלכעס

ושס״האבריומרמ״חשלימהקומתנשמתלושישאדס
הוארקשלימהנשמתלואיןשעדייןאדםוישגידיו
עושתשהואפעסובכלותפלתבתורתנשמהלוקונה
באברפעסהנשתהאצלוומתגדלתמתרבהמצותאתת
ושס״האידורמ״תתשלוסעדזהבאברופעסזה

עושתשהואמצותכליותרמתגדלתואח״כגידיו
מאתאשתצאטוזהו:בנשמתאבראותותתגדל
ב״אקוציסומצאהלעבודתוגדולהתלהבותהקב״ה
גדישונאכל:לקבלויכוניסנסשאיהגוגיסשאינס

אשרהנשמההיאגדישויאכללמשחיתנהפךכיכג״ל
גדולההנשמתהיאהקמתאוכנ״ללעצתוקונההאדם
פגסלעשותלהיותיכולאושדתאוואםמאבשירש

ישלםשלם:דחקלשדתהנקראהשכינהלהסתלק
כנ״לקלקלואסבנשמהשלםלהיותעצתויראתפי׳

השכינההסתלקותגרסאשרהעבירהאותוישלם
,:ותבןהבערתאתהמבעיר

עמתושכבחורשתלאאשרבתולהאישיפתהכ'
באלאעדייןאשרהמחשבהכייובן:וכו׳
לארסבאולפעתיסבתולהנקראבדיבוראובמעשה
היאובקלבקב״תומתדבקעובהמחשבההתחשב

בדיבוראותההביאשלאמחתתיזמנוונשכחת־מתבשלת
יפתכמוהרחיהלשוןיפתהכיוזהובמעשהאו

לאאשרמחשבתשהיאבתונהאישליפתאלהיס
עתהושכבשפתייסארשתמלשוןהדיבורשהיאאורשה
:תמנותפרחשלאהתורהעצותזאתעמהודבק
אובדיבוראותהיביאפי׳לאשהלוימהרנה■מתור

ואסלנשמהלאש:לויהיהואזתתבשלולאבמעשה
אביתמאתיהיהלאואםפי׳לשוןכפלימאן■׳מאן
לאשתלושיהיהכדיכ־עובדאלולתתההקי״ההיא

באיזהממשרציתלאשאתהמפנירוצהשאינו:נסשעס

1



קר להוטים

-והב־לשמיםלבישיכווןובלבדולבבושכלובחקירות

,האתיתכיחודלייחדושחצינואחרכייאמראו
י״גשישהמרהחולובוןהקודשביןולהפריש

מאחדטהמנווןבתכליתאחדוהסבעולםדברים
המייחדצריולכןהתחתוןהעולםלקיוםירדואךנאצלו

אציגוג׳״־כפסולתבהםלהתערבשלאבהםלהזהד

טובלפעתי׳הואזהבשבע׳מיניישג״בזהבמהםמעט
פשוזהבח"וולפעמיםמקדשלעשותעצמווקונה
טובהואלפעמיםוחמדהתאוהלשוןהואכסףלבעל
מתאוהולפעמיםועבודההתורהסודותלדעתלחמוד
קלילנחושתהיאולפעמיםנחושתיו״ו:זריםתאוות
הבלעזנחשהואולפעמיםבהתלהבותובוערוניצן

העולמותכלומזדיוגתהעליוןבשרשהמתייהדת
כת״שאתיתמחשבהלובאיןוזהוועליוניםתחתונים

בהירא״עומחשיךואקיימנהלידייבאמתיעקיבאבר׳
לפיהמחשבהבעלותועוליםהשכליםהעולמותבכל

חוזראורושםהדביקותשיהיהמקוםבאיזהההתדבק
המחשבהלפיוהכלגדוללאורמחושךומהפךועולה
אבריורת״חותייחדומדבקאומרואחייבהק״שבעת

העול'ולכלושפעחיותאברלכלוממשיךתיביןברמ״ח
הקדושותהדצוציןכלויוצאץאדםבדמותאשר

מצריםיציאתלהזכירצריךחז״לכוונתוזהוומתייהדים
ומשפיעבחשאיהאמיתייחודתתי־חדיסואח״כבק״ש
הק״שטברכאןח״יע״יוברכותרבשפעהעולמותלכל

שארוכןתכלהלשוןהיאולפעמיםתכליתלשוןהיאודטקו'בנישוקיןאשרשפייהשלהבתהאהבההעוררת

_
.

מתורתו:נפלאותיראנווה'מינים
ורמזיובמעשיומאודסתוםהלאהארון
_חננךארנסאענהשכליקטלפיאך

הדיבורסודהואהארוןהנ״להקדמהע״פמעט
~

מהםבא■שהדיבורמוחיןתלתהסכרוביםוב׳והכפורת
היאששהורחבןששהארכןהיהוהלוחותמהשכלייס

באדוןניתןוהיאמששההכלולשבכתבתורהבחי׳מדת
*עסשבכתבתורהלהחבירצריךכישבע״פהורהשהוא

בשעתהןד-עהןדבריולהיותובאד׳צדךתור׳שבע״פ
תורהג"כנקראושמיםלש״שיהיהעסקיווכלחמו׳

חז״לרמזוזהוכמעטהלוחותבארוןשהיהכמושבכתב

וכמעטגידיוושס״האבריוכלשורששהואברוחארוחא
והת׳יימציאותביטול

חייסודחיבסודהסברכות
המלךטגדולקולבליבחשאילמל'המשפיעעלמין
כביכולאותיכשתקחופי׳תרומהליויקחווזהובא

:מחשב־ןומכלקליפיןמכלאפרשותאתרומהיהיה
כנ׳י׳לאישהנקראהתענוגיםכלמאתאישכלהאת

מהתתונמוגזוגהלבאשרזיבהלשוןלבוידבנואשר
אתתקחו:כידועואשהכאישהתענוגהתלהבות
מפשיטשםומהק״ובסודתרומתייקחמשםתרומתי
בתענוגלהתענגוזרותרבותהתענוגיםמכלא״ע
אשרהתרומהוזאתרכזהעצוסביחודמפ״ששאול
■.מדותעשרהשלשכנגדהסדבריסי״גמאתםתקחו

לוחותושברישהלוחותמלמדלוחותשנירקבארוןאין
שתהיהתרומת*אתתקחותכול׳בהםנדרשתשהתורה
קחוןמחשבתמכלומובדלמופרשלקיחתו■בשעת
אחדאבכיאבבניןמצדוהןג״שמצדוהןק״ומצד

זהאין■כיכבודבוננהוגצריךהואאבואסלכולם
וע־ץבספירותמחמדןהכלטופרטמכללהןכבודו
■בסידורישעיהרטנוהרבהעתיקםוכברהקנהבס׳

•חכסכשיהיהואפשרישמעאלדר׳ברייתאעלשלו

בשבירהשירדוהדבריםהםלוחותושבריבארוןמונחים
מונחיםולהיותבארוןולהכניסםלחברםג״כצריך
באורייתאכיהתורהמןבאהכלכיהלוחותאצל

בשבירהכשירדוונמצאוברא'עלמיןקובייהאסתכל
הדבריםלכלחייםהנותנתהיאכיג״כהתורהירד
הארוןהיהולכןלמקומוכ״אלחברםצריך.להעלותןלכן
ולזהיותרמקבלהדיבורמשםכיומבפניםמבחוץזהב

ודברתיאליךונועדתיוזהוקשהדיבורחז״לכיוונוגבי׳החיךדרכינולפייובןבתורתועיניוויאירגדול
מהתלתטהכרוביםשנימביןהכפורתמעל■אתךנדרשת.שהתורהמדותי׳יגומכוניןמחמדןהללודברים
המותהיאוהכפורתהדיבוראלממשיךתהסמוחץ■רקיודעאיניטיביןחכמהוהמוסק■מעטוארמוזבהן
אופניועלדבורדברשידברנהדיבורהמכווןהנ״לסודק״ווהוארפיאדיכאהוחכיקיוהואזהבאלו

היהכשהקב״ההיהוכךימצאוחדריםובדעתכידוע
לקוץנשמעולאונפסקההיכלכלתמלאקולוהיהמדבר
שלאבפניםהכללהיותהדיבורשצריךלהורותקונו

שהיהוהזרהידועין:הסהןבחוןצהעומדיסיתןכח

על

והפלגזרתםספירשהיא"שגהיאכסףהגבורה
נחו,תולטובהבכלהשוהחסדוהואוחפציןבסופין
שכלולפייאכבקיצוראבנגדהמכווןאבבכיןהיא
הןשזכרתיהגילהךבספרזהעדתכווןזהימצא



והחושןפהבגית׳אפדכיולחושןלאפודמילואים
שזהובמ״אואמיתילבבחי׳והיאהליכנגדהיא

פיושיהיההאפודמעלהחושןיזחולאהפסוקכוונת

אפילואלאותפלה•התורהבשעתמבעיאלאשויןולבו

ובלבוא'בפהא'ידברלאב״אעסדיבורובשעת

מחשבותדבוקשיהיההאפודמעלהחושןיזחלאוזהו
בלביהיהחושבוהלבהפהוכשמדברדיבורועסלבו
חלקהיאשהדבורגלויוזהטובותומחשבותטוב

ולכךשחושבמהלדברא״אכיהתחשבהמןעשירי
הדבוריםהספיאמרילרציןיהיודהמע״האמר

המחשבותהסלביוהגיוןמהפההיוצאיםהפשוטים
לבארחמנאחדלוכמאמרלקב״הומתלהבשחושב
כדאית׳בוהורהקב''ההטובלבלושישזהכיבעי

בכללוישראלנאמרהקב״הועללבביצורלביאמרלך
כשאדםוידועפנחספ׳בזוה״קכמ״שלבנקראים
לערךרקבפסוקשאיןאע׳'פבפסוקמהדברדורש
נתמלאהשכלבוותכניסבוכשדורשתיבותעשרה
אבניםפי׳שוהםאבציוזהוהשכלמןתיבותבהלך

הספי׳מלואיסואבניהפשוטבדיבורשהםכמו
ונתמלאיסהלבתןהיוצאיןודבריםטובותהמחשבות

שהלבשידועכתוותשוקתוובחמדתוומחשבתובכוונתו
מלואי׳ואבניהפהשהיאלאפודשוהםאבניוזהוחומד

ואגלהגדולושערעמוקסורבזתוישהלבלחושןשהוא
הכ״בהיהותותיםשבאוריםידועכיוכו׳ואכסה
צריכיןכשהיוונמצאחז״לתאמרכידועבדוחקאתוון

כמןשויןתיבותג'אוב׳בושישדבריםלשאול
סודבזהוישבזההתשובההיההאיךלבבלהאלו
׳'הזללהבזהתאא״זקבלתיכיבזתחלקיואענהעמוק

חוןאותיותכ״בכלישאתווןמהכ״באותבכלכי
שצוהאחרהשואלברוי־הקהמתלבשוהכהןת״סמאות
מאיריןוהיובאוריםאותיותכ״בכלשיהיההשס

מהכלידעהיהג״כומזהשלהןמלואיןעםהאותיות
ג״כמלואיםואבנישוהםאבניוזהו:ותבןשצריך
האוריםאתהחושןאלונתתוזהוולחשןלאפודשצריך

התותיםואתבומתלבששהכהןרו״הקשלהאורהוא

לעיניתלואיסשמאירי•אותיותיע׳התשובהשמתמם

והבן:יכפרוהשםהכהן

נבארזהלהבין:האפודמעלהחשןיזחולא
ושיםשרךלךעשהבוכיוצאדדיהפ״גמשנת

אותו

׳ץ׳י
היאזרלשוןוזהווד״לתורהלכתרמרמזהואהארוןעל

יו״דשלהעליוןהקיצווהיאכללמושגאיניכישכלמכל
ומתייחדיסלהדיטרבאיםוהכלוב״שב״ההשהשל

אחרוןואניראשוןאנילעילאומתתאלתתאמעילא
שלוהפנימיתבארוןהיהוהכלאלק־סאיןומבלעדי
מכסףג״כמקבלהדיבורכישיטיסעציהיאהארון
היהולכךוד״למזהבמקבלרובואךיעץתספרשהיא

צרין^בוודאיאדםוכןומבפניםמבחוץזהבמציפה
1כשבא'אךידברלאיתאוהלאכ״אלדברלכסוףולתאוה

לאכחואפםאסכןלאנדברבכחלחזקצריךלדבי
היאהכתוזהבלאכחאףלחשביוכלובמחשבהידבר

:והבןמהזהב

תצותלפרשהךשי

העצהשורשזוכו׳ישראלבניאתתצוהואתה
ב״יאתולייחדלדבררוצתכשאתההיא

למשכםאתהצריךאליךרקתואזישמיסשבלאביהם
לתקנןתוכלואזאחריךנמשכיםלהיותאליךבדברים
ת״חלרבותתיראאלקךה'אתוזהואליךולדבקז
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מלכותאסתרותלבשהסתרהלדש.ודעהאמקמדי!אלאבןלהפלותכדיכמדלבושיששינהא׳שרהשל
לבושי"אוריחהוומרדכיולבשהשמיות4־ממלצושי':ויצאהבלי.להעלו׳קמאלי■■׳הוא.

והבן:־הלכותבלבושיצא
אמורלפרשה־שייך

באחורוז״שחכסאמוואלאביו
שנתעל׳ועתהאמותוגתכסילבןכיוז״ש־ישבחנהאמו

ישבהנהוק״ל.:הכל..
יכי.ירידתלי,הרחבתבצרה׳:מזמוריובןובזה ־י׳•..,#;,,׳•,..({^4^1,^׳'י-׳׳י>א*־•ן;ן^ןן

הלחבתסעולזהלהעלותהואבאחור9התכ
דאיתאע״די״לבסוכות:ישמ?ישראלהאזח־זבלי

הגזעאזז״ל־כלמאךדאיהו'אמורפ׳בןןה״ק,ואחרלהעלותו.;שאוכלתפלתיושמעחנטלכךלי
דישדאלקדישא•ושוקאואמראלתבןפניו,הסיבהשי״שנגדטענתושסידר

'תחותייצלא;ישבויבלזוכות

אישהנקראחיאלבנישאתםלבכםשימוד״לאישגני
,

דשסשבגיןאברהםאניעזרעבדוכו׳דמהזתנותא
להעלותכדימכבודושירדלכלימהכבודימהפדמי

"*■י-'^

"יקרלהיותראוישהיהמהריקתאהבוןוז״ש:הבן

אללהעלות-היבלגורסועי״זהזולליקרלהוציאושבח;
קודשוק״ל:

צו•לפרשהשייך

שנעשההיינוישבימי,נו־:בזוה״ק־וישבכדאיתאגלותאxאהעולהעוראישעולתאתהמקריבוהכה?

בסוכותישבוהיאולטובהוישבאותיותישבומאותיותלמכתבלה״לקשה■:יהיהלולכהןהקרוב

וזכה!צלאי־דמהימנותאתמותיתיב'לאברהם
תחותיצלאדיתיבוכל״מאןברוךלכללארורמכלל

ומאןידיאליקלעלמיןולבטיליהתירואחסיןדההימנותא

בישראלהאזרחכלוזהוח״ויעי״שגלותאאחסיןח״ו
ע״שאזרחהנקראאברהםבחי׳בושישמי־כלהיינו
הייטבסוכותישבושל,בחיג״כלו־ישהאזרחיאיתן
ח״ו׳אחסיןגרמיהדאפיקומאןכנ״לדמהיטתאצלא

והבן:כנ״ל*"
לראשיתחתבכתבים׳שמאלודאיתאע״דיאמר

התפלותיוכלבחי׳.גבורהשהיאר״ה.זו
!והתקיעות

יהיהלוהקריבאשר
ונ״יל

עד״מלמחשבותלבוששיש
א!'ישכךבביאורויתרחבשיתפשטלבושצריךתורהכתו "לבושם

שהמחשבהזללה״המאא״זושמעתילמחשבות



רשעי׳וזהואייוהקדושהעלולהגביר־עבירהורלעבבו
פי׳הירקבעירוזהוח״ולמדה׳־ידמדהירחהפכין

מלאשהואדיןהרהיינוהירדןשהיאבבוזי׳שעובר
:והבןמ״למדה״רומהפכיםאותוומגבירדינים

שמלתזללה״המאא״זששמעתיעידבערבה

והטע׳בההברהניכראינוהאלוףחטא
באלוששוכחעבירהלעבורשרוצהבשעהשהרשעלפי
שבאותושתזכורפי׳בערבהוזהובמ״אכמ״שש״ע

וזהרעולםשלאלוששהואהקב״השםמעורבהחטא

סוףמולוזהוהאו״החוכמ״שעירובלשוןבערבה
שכינתושצמצםהקב״השהואהדברבסוףשמסתכל

שצריךבמדבראמרהצדיקיםוכנגדכגילחטאבאותו

שצדן*פי׳בערבהחז״לוכמאמרכמדברהפקרלהיות
בערבהוזהוובאהבהביראהוהמצותהתפלהלהיות

עיקרפי׳סוףמולהאהבה":וביןיראהבץלערב
סופאדדרגץשהיאהקדושההשכינהבשבילהעבודה

תמידשיהיההאדםשצריךפי׳תופלוביןפארןבץ

שפלותמלשוןשהיאתופלוביןפארשהואפארןבין

שפלוביןפארביןשעומדתמידושיחשובותפל

בזת:והק
תפארתבחי׳שהיאפארשהיאפארןביןיאמראן

שיהיהכידועהקדושההשכינהשהיאתופלובין

אלו:מדותב׳מייחדשהצדיקכידועאותםמייחדהוא
חצרשישש׳וחצ־רות:טובלבלושיהיהולבן

לצאתהאדםוצריךכנודעהחיצונההצרוישהפנימיות

רביםמיעוטרביםלשוןוחצירותוזהוהחצירותכל
תזילוכמאמרלושישמהבכלשיסתפקזהבודישנים

בחלקו:השמחעשיראתהו
עקבלפרשהשייך

:הבריתאתלךה׳ושמרתשמעוןעקבוהיה

וימינוואת״כלהמתיקןכדיהיאדר״הוהתרעות

כלוזהוחסדיםכולהשהיאסוכהבחי׳היאתחבקני

דייקאאזרתה׳וזהוגבורהמספרדיוגימ'אזרתו.

שיבולמיכלוהיינוכידועמנצפ״ךגבורותה׳שהם■

כולהשהיאבמכותישבואזהנ״להגבורותלהמתיק
והמש״י:החשד־סעליוושורהחסדים

דבריםלפרשהשייך

כלאלתשהדבראשרהדבריםאלה
בעברישראלי

מבוארכברהדקדוקיםהנהוכי׳הירדן
יקחושממנוזותוכחהאמרשמשהוגילבקדמונים

בינוניסביןצדיקיםביןישראלכלהשכלמוסרויביט

הירדןבעברואמרישראלכלאלוזהורכמיסבץ

דומהבא״יהדרכלזללה״האא״זבשהא־תאדהנה
בארץשדרבעיניושדומהמיהייטאלקילושישכמי

אלתילושישכמילודומהלקוב״השקרובהעליונה

שעדייןלושדומהשדרבח״להייטומילואיןובאמת

אלהילושאיןכמידומהבזההעליונהבארןנכנסלא

שידמהפי'הירדןבעברוזהופכ״דלוישבאמתאבל

נכנסלאשעדיץלירדןמעבראתהכאלותמידלך
הרבהמצותועשההרבהשלמדהגסהעליונהלארץ
חצוהכללעשותשצריךעשהלאכאלולודומהמ׳ימ

עודולאלעגוהזוכהוהמצותהתורהוע״יבלו״ה
הרבהלדבריםוזוכההמתגברכמעייןשנפשהאלא

והיכןשאענוההאיךכתיקוטעשיתיאסיאמרוע״ג

כנגדוזהוהמתגברהמעייןוהיקהרבההדברים

האדםדהגההירדןבעבראמרהביטטוכנגדהת״ח:
ח״ועבירהאנזדמןואסהרבהמצותעושהבינוני
בשע׳אשידמההירדןבעבראמרזהוכנגדעושהג׳יכ

עליונהלארץעברכברשהיאהעבירהלושנזדמן
ח״והעבירהאעשהואיךהש״ילעבודתלכנוסוהתחיל
שרףנחששהוארילהס״תשליטתשהיאלמדברואכנס

המותמלאךהואהיצה״רהואהשטןשהואועקרב
לעבורבובוערשמתחלהכמו,האדםשורףשהוא

פי׳ועקרבהעולםמןאותושורףאח״ככןהעבירם

במדברתהואדםבלבשהיאהשכינהשהיאביתעקר

כשאדםדהנהולרשעיםהביטני:נגדתהווהבןכנ״ל
זהומחמתלס״אכחח״ונותןעבירהלעבורהתחיל

ומחטיאעבירהגוררתעבירהוזהועליוומתגברהולך



לפרשה'נצביסשייך

ובהרתהטובואתהחייםאתלפניךנתתילאד,
הפלוסיפיסקושיותכמפתידהנה:בחיים

הממוצעבדרךלילךהאדםשצריךשנודעמהעל
שמתחלהלאאסהממוצעבדרךאדםילךאיךוהקשו
ובדרךתכליתועדהימיןבדרךהולךהוא

בעבודתא״אוזהתכליתועדהשמאל
אמצעיתמדההיאאמתדמדתהידועע״דונ״להשי"ת
במדהזהבדרךהולךוכשאדםסוףתוךראששהיא

הורנידהמע״הוז״שהקצוותמןא׳כללסוףא'׳צזו
ע׳יזהפלוסיפיסקושיותשקשהאךדרכךה׳

אסלךאתר
שהיאהאמצעיבדרךלילךיכולהואובזהבאמתך

ואתהרדיםאת'לפניךנתתיראהוזהוהמישורדרך
ובירתאךקצוותב'שהםהרעואתהפותואתהטוב
ששםאתתמדתהיאדדיקנאשתיקוןשנודעבחיים
בחייםובחרתוזהוחייםמלךפגיבאורדאנפיןנהירין
והבן:הממוצעבדרךלילךיכולובזהאמתמדתשהיא

נצביסלפרשההפטורה

זהלבארוכו׳:באלהינפשיתגילבה׳אשיששוש
תשובהכשעושהבגמראדאיתאעפ״ינראה

כמוהיאבזהוהמשלכזכיותלונעשוזדונותמאהבה
וכןצתח־ןמוציאאזיכשנרקביןבקרקעשיזרעוזרעים
בה'אשיששושוזהותאהבהתשובהבעושהכאןהענין

גאלהינפשיתגילאשושימאהב׳וזהופי׳שעוש׳השונה
כוונתוזהואהבהע׳׳ישהיאשליאלהישנעשה
אלהישיענהפי׳אלקיךה׳עדישראלשובההפסוק

שמגע׳תשובהגדולההגמראוזהואהבה"יעוזהושלך
ביר׳עדמגיעבעצמושהבע״תפי׳הכבודכסאעד

וזהואלהיוונעשהלקב״המרכבהונעשההכבודכסא
יכוליםגמוריםצדיקיםאיןעומדיםשבע״תבמקום

אלקיךה׳עםתהיהתמיםהפסוקפי׳וזהולעמוד
שהיאאלקיךה'עםכשתהיהתהיהתמיםהייט

והמרבאנק*נפשיתגילוזהוכנ״לתאהבההתשובה
נעשהבהםשבגדתדבריםפי׳ישעבגדיהלבישניכי

שמעלתדבריםכזכיותטמעיללושנעשיןישעמהם
היאךוא׳יתכנ׳ילצדקהכעשהמהםיעטניצדקהבהן

זהאפשר
כגנהאמרעיזזכיותנעשהשמעבירות

היאבקרקעשנרקבהזריעהע״ישהיאתצמיחזרועיה
מוציא

יהיוהתחתונותהמדריגותכיפי׳תשמעוןעקבוהיה
שהםמוחיןבשםמכוניםאשרהגדוליםלבחי׳תשמשין

שהיאהלבבחי׳שהיאהשמועהדהיינוהמוחכלי
בבחינתמתקשריםהסאזוחלקםלבבםצורהקביה
שומריםנעשיםשהםוכמוקבייהמייחדיםשהםברית
ואתהבריתאתלךה'ושמרלהםיעוררכהלברית

והבן:שלאיפולח״והחסד
;

•

.;.*־*
ראהלפרשהשייך

ה׳ישובלמעןהחרשמןמאומהבידךידבקולא
חז״למאמרע״דזהלהבין•וכו׳אפומחרון

דבכלדידועואיינולמד״הרמד״הדמהפכיםצדיקים
גופניםדבריםושארושתיהאכילהכמוהטבעדרך
מהטבעלמעלהשהיאדברוהואאותןהמחיהדבריש

במ״אעי״שוכו׳לאלקיסנפשיצמאהע״פכמ״ש
שהיאמהטבעלמעלהשהיאבדברשמדבקיסוהצדיקים

אלקיסבחי׳שהיאמד״הדמהפכיםב״הה1יהוהשם
ב״ההוי״ההשםשהואלמד״הרכטדעהטבעבגימ'
שישובותגרוםהחרסמןמאומהבידךידבקולאוזהו

אפואלסיסג׳גימ׳שהואמידןהת׳מןשהיאה׳
ונעשההוי״הבחי׳וישיםכטדעאלהיסמ'יגג״כ

והבן;רחמים
תבאלפרשהשייך

בקרבךמלתלכאורה:וכו׳בקרבךאשרהגר
בדרכךלהטיבתחפוץכשלאנ״לאךמיותר

כנריהיההיצ״טאוכגראצלךהנשמהיהיהאזיח״ו
תחפוץשלאגסבע״כמעלהמעלהעליךיעלהאך
שובהשלאמחשבתךשהואואתהטהורלבלךאתןאני
הואפי'אליאישיילוהלשוןילוךמטה:הואמטההרד
לךיהיההואתלוטלאואתהאותךותייחדתחבר

כנ״ל:הנשמהעלקאיהכללראש

אשרכלתשכילו.אתלמען:וכו׳ואמרתם
כל•תדתצלחיןבדילותרגומותעשון

בעבודת'הש"יתשכילהואכשאדםפי'לפיתעבדיןדי
לעשותוהיאךומשכילוביראהבאהבהאותוועושה
תחיהוהחכמהבסודבעבודתורושםעושהבוודאי

שכלמליוןשהואתשכילולמעןושמרתםוזהובעליה
והבן:תצליחוואז

גד



לקשים
טובכשאדםפי'מדליומיסיזלמלשוןומזלחזימזליה

נופלוכשחונזאהק־״הואורהפורהאגרעליוניזול׳אזי
הנ״לאורותעליושמזלמסהמזלעוקרוהוא.שלו■סמזל
וכשהועאהוי״הצירופיי״במןנוזליםמזלותי״ב•כי

לחוש׳אורזונתהפךכנודענשואיםהלילה-לי״בנתהפך
עליילזרוחהאורחוזרגמורה:כתשובהגפסחוזרר״ל
דאםהנשמהעלדקאייגאלטוביגאלךאסוזהו

וגאלתי׳ת״וואסלאושבךיגאלהפע״טהיינויגאלדטוב
שתשובוהיינותשובההיאאנכישמלתשנודעאנכי
דייקאשכביה׳חיוזהואנכיסודשהיאהתורהאור
ונתבש'שבתורההגנוזהאורדאברהסבוקרהבוקרעד

שמביאאדםכמוזללה"המאא״זכמ״שלגמריהחושך
כללניכרואינולגמריהולךשהחושךהחושךלמקוםנר
חושךמקוםמתחלהשהיהאףבתשובהכשמחרכך

קומיוזהולגמריהולךהחושךאזהתורהאורכשמאיר
החושךהנהכינשמתךמהתורהאוראורךבאכיאוד
הקב״האורה׳יזרחועליךארזרשעיהסארזיכסה
עליךהתורהאורשהיאתורהאלאכבודאיןה׳וכבוד
רמ״חאברהםאבהןתלתשהסע׳י׳בג״פגית'"יראה
וזהומתיווייהוכלוליעקבל׳'תשס״היצחקמ״ע
אשרי-העםוזהולךולהאירלהתגלותיחזוריראהועליך
ולתורהלהקב״הא״עלייחדשחוזריםיחודלשוןיודעי
שהיאמעשיכםשפיומלשוןשהואשופרפי׳וזהו

שפרירותלשוןג״כהיאושופרמעשיכםלתקןתשובה
תרועהוזהובנשמתןכששבולהאירהחוזרהקורהאור

התורהאורשהיאפניךיהלכוןבאורה׳ואזע׳חורה
:אמןחייםמלךפניאורהקב״הואור

פניךבאורה׳תרועהיודעיהעםאשרייאמראן
תקעילומרראוידהיהידועהוהקושיאיהלכון

אישאשריאומריםשאנותהנקדיםזהולהביןתרועה
כאןגסלבועלישיםודברךותורתךלתצותיף׳שישמע
ויובןלבואלאובלבוישיםנכון-לומרהיהיותרקשה
ורשעיםבידםמסורלבסצדיקיםבמדרשדאיסאע״פ
כלחומדשהלבידועכיהואוהפי׳בלבםמסוריםהס

ועינאלבאז״לוכמאמרםשבעולסגופניותהתאוות
עלמשיםצדיקשהואומידחטאהסרסוריתריןהה
תמידיתענוגושהואהקדושההתורהאורגודללט

ועי״ז,ומתגברהולךתמידרקלעולסנפסקשאינו
והבלשעותשלותענוגחושךשהסהתאוותכלמבטל

תענוגהואוהמטההתורהאוראבלשעתלפירק
לכל

נעשיןהחטאיםשע״יהזהסיביכןפירותמוציא
מאוד:בזהוהבןכנ״לכזכיות יהלכוןפניךבאורה׳תרועהיודעיהעסא$רי

לאלקי׳לאלנפשיצמאהנלא׳ע״דלבארזה
הדבריםבכלדמהאלקיספניואראהאבואמת־הי

המחיהדברבוישוכדומהומו״תושסיהאכילהכמו
לאלהטבעבג־מ׳שהיאלאלקוסנפשיצמאה,וזהואותו
הטבעדרךאותוהמחיהלדברהיאתאוותועיקרחי

וט׳הטבעפנימיותהיאאלקיספניואראהאבאמתי
שהיאהטבעכשמשברפי׳בתרועהאלקיסעלהוזהו
עלהוזהולהפנימיותרקוכוונתוהפנימיותלבוש

הטבעפי׳פשמשברבתרועהלהטבעעליהשישאלקיס
הויההשםהיאהטבעשפנימיותשופרבקולכנ"ל.ה׳

שופרבקולה׳וזהוהטבעמדרךלמעלהשהיאב״ה
בכתביכידועבמילואואלקיםבגימ׳שופרשתיבתלפי

שיודעיםתרועהיודעיהעםאשריוזהוז״להאר״י
באוריהלכוןפניךבאורואזמהלבושיסהטבעלשבר

מלךפניבאורשהיאב״ההוי״השםשהיאהפנימית
:והבןחיים

הביטלאעפ״יתרועהיודעיהעםאפרייאמראן
עבירהעברכשאדםאףכיוט׳ביעקבעון

בתשובהיחזורבוודאיממעלחלקאלקילוכשיש
ג״כהיאנשמתוושורשהדכולווקוב״הדאורייתא
וזהווקב״המהתורהא׳י׳עלפרדיכולאיךא״כמההורה

לאומכ״שקטנההמדריגהשהםביעקבאוןהביטלא
כיוהטעםגדולההמדריגהשהסבישראלעמלראה
בומלךותרועתעמוהקב״הוהאירעתואלקיוה׳

שורששמשםע׳תורההיאתרועהכיהתורהשהיא

העםאשריוזהוחדכולאוקב״הואורייתאנשמתס
אזבהתורהומתחבריםע׳תורהשהיאתרועהיודעי
הואבדיךוקודשאשאורייתאכנ״לפניךיהלטןבאור

והבן:חדכולא
בישעי׳פסוקונ״לתרועהיודעיהעסאשרייאמראן

ארןיכסההחושךכיוט׳באכיאוריקומי
דהנתיראהעליךוכבודוה׳יזרחועליךלאומיםוערפל
הנמשךנשמתובאורפוגסהואח״וחוטא■בשאדס
כנודעמהתורה

ח׳באותאחיזהלוישמישראלשכ׳יא
אורממנווכשחוט׳נהסרנשמתומהתור׳שמש׳נמשךאור

ונקראחדטלאוקב״הדאורייתאהקב״הואורהתורה
חזילאדאי,:וע"גאכמחז״לטפלשמזלוח״ונופל



לקוטע
:כנ״להמחלבהלגבינפילההוא,הדיבורכינפילה
אמתבחי׳אבהןתלתכלולדהואיעקבאתיכדאבל
הקב״תהתפשטותשצרץ־שהביןוהיינוסוףתוךראש כמ״שהדיבורפ״יע״כוהייטסףעדמראששיהיה עי״שעיניסוגלוינופליחזהשדימחזהאשרע״פ

בבחינתשיהיהדילהכריכוהאידהותרוזהובמקומו
בשכ״תדאמרוהיינונפילהבתי׳שהיאאףדיבור
לכלהקב״ההמלכותהתפשעותשהיאועדלעולם ו:בן;מלכיססגלתאיהולמהויבגיןוזהוהעולמות
הואשופרשסודלעילכמ״שסגולתאהולךשופרוזהו שתםתפלותה׳שהםיו״כוזההמתגלההתורהאור קריאנצחמאןידעינןלאועדייןהגנוזהאוראורה׳
במדרשותכדאיתאהסימניםנטלץשאנןסכותעד בשמינישהואהעקליתהנקודהנעליןשאנןוהיינו

ב״יבעצרתשאזתלדלשוןבעמועצורמלשוןעצרת
הלבשהםישראלהיינומלכיםלבכנאמרמלכיםהס
מחמתאזמלכיםוהסבזוה״קכמ״שהעולםשל

התורהאורשהואשופרוזהובהםעצורשהקב״ה
ובשמיניהסכותבימיסגולתאונעשהומתגלההולך
וכבודוכנ״לאבהןג׳שהואהשופרע״יוהכלעצרת יעקבע״יוהכלאבהןג׳ע״בג״פשהיאיראתעליך
למהרדילהכריכוהאיוהתיראבהןמתלתכלולשהוא

והבן.־כנ״לעצרתבשמינימלכיםסגולת

אףהנה:מדבשמתוקומהמהאריעזמה
בתורהמדנכתבעכ״זכפשועוהיהשהמעשה ע"דבזהוי״ל:בדברוסודרמזאיזהג״כבוע״כיש

ר״תייראנאמישאג"אליהע״פמוסרספרישכתבו
האלוהקדושיםהימיםעיקרוהנההיריו״כר״האלול
הבאיםוהימיםוהנוראהגדולהדיןיוםשהואר״ההוא

המיתוקמתחלתבר״הכיר״השלגמרהסאתריו
דיניםהפרהיינופרשוכידועשופרפ״יהדינים
המתקהגמרהואויו״כדבשמספרע״יש״ונמתקיס

רבהוהושענאדבשמספרש״וג״כמספרוכפורכי
מהאריעזמהשמרמזוהואכידועכשלימותהגמרהוא
דדיניןיומיןוקשהעזשהואהנ׳ילר״ת"אריההיינו
הדיניםלכלהמתקהשישהייטמדבשמתוקמתאבל
כלנמתקיןשטכפורוגסמשופרשוכמ״שדבשע״י ויטפרחסד,ואמתבולוונעשיםבשורשןהדינים

העוןוסבן:
^אשרך

מלעבורמאודונזהרכללקצצהלוואיןהתענוגיםלכל
נשמתות״ולהחשידשלאשבתורת.אותאיזהעלח״ו חלקלוישמישראלאחדכלכיבתורהחלקלהשיש כלתודישראלונשמתהוןואורייתאנקב״הבאורייתא
אורבולהאירזוכהלבובשרירותהולךוכשאינוחד

למצותי׳שישמעאישאשרישאת׳והואבנשמתוהתוה״ק
משי׳הואללבוממעלהייטלבוישי׳עלודברךותורתך
לבועלומושלמתגברהואהתורהשע״יכנ״להתודה מכליותרומתיקתוהתורהאורבעיניוחשובויותר כאןכןגסוזי״לבידםמסורלבסוזהועוה״זתעטגי כמושבירהלשוןיודעיעםהמוןהיינוהעםאשרי הזונהלבסאתששובריםהיינוסוכותאנשיאתויודע
ע״יהיינואנפץבע׳שנדרשתע'תורהאותיותהרועה
וע״יזכנ״לעליוומושללבואתמשברובשבילההתודה
אורכביטלשהואבהתוה״קהייטפניךבאורה׳זוכה תורתלנונתתפניךבאורכמ״שהקדושמלךפני להתנוצץיכולהתורהשאוראורבאותויהלכון:ודיס

מהחושךשפירשכיוןומבדילמסךשוסבליבנשמתו והנשמההשכלאורמחשיךשהואלבותאוותהיינו
:והבן שמרמזי״ל•;הארץמןזדוןממשלתתעבירכי

לצדיקיםבמעשיהסשמתדמיןאנשיסאותםעל
ממשלתתעבירכישאומריםוהואעמסנכוןלאולבס
אנושע״זבליעלאדםהיינוזדוןודמיוןמשל.לשון שיהיהרקלהטובהזדוןדומהיהאשלאמתפללי׳
יושביכלזאתויבינווידעווהחושךהאורביןהבדל

:בב״אשיהיהי״רתבל פריטדאוז״לכ״אתיקוןבתקוניסאיתא
כורכיןקדמאיןהדןוביהדידדתפילין

אתואהבתדהיאדאהבהברחימאזאהבתעםשמע
כדיפסקוןולאבעלהלגבירחימאדתהאאלהיךה׳

כריכוהאיאבהןהתירמתלתכלולדאיהויעקבאתא
איהולמהויבגיןועדלעולםבשכ״מואמרד*לה
סגולתאהולךשופראתתרזמנאבההיאמלכיםעולת
היאדהדבורברמב׳סדאיתאהיאוהפירושעכ״ל לגבינפילההיאהדבורולכךמהמחשבהיודחילק

וזהובדיבורויורדיםבמחשבהעוליםוזהוהמחשבה והיינוואהבתעםשמעכורכי׳קדמאץסיןדביה
בבחינותולאבמחשבההקב״העםתתדבקי׳שהיו
בבת•׳להיותרוציםהיושלאיפסקוןדלאבגיןדיבור



לקופים

ע״פאמרתיוכאשרמסחורהלומגלהכסאותה
לולגלותהתורהחתןנקראהאדםפי׳כחתןוהוא

המבדיליםהמסכיסמןמחופתויוצאכאשרמסתוריה
ממשהנקראומע״עתשובהע״יוזהוקונולביןבינו
כימעדותיךידעתיקדסוזהו:והבןסופהבשס

קודסמראשיתוהדבריודעאניפי׳יסדתסלעולס
xאהנעלמיםעולמותיךמכיראניוכןבעוה״זהויתו
התורהנמצאיסדתסלעולםכיהתורהע״יבראת
בצירופי׳לישראלנתןוהקב"ההעולמותכלשורשהיא

בסיפוריהדברונעלםשישיגובכדיהעו״הזלפי

החכהובוודאילישראלשאירעוומאורעותמעשיות
שטייןבתיקוניםוכמ״שואלהותאורותבתישיג

הקדמונימשלנקראיםולכןיכו׳בלבושי׳מסתכלין

והנשגבההנוראההחכמהלהביןהיאשהמשלכמו
הזורההיאוכןהקדמוניהחכמהשכלמולבשובו

1למביןודיהקדושה

מצותעליחודלשםאומריםשאיןמהעלטעםי״ל

ולמהלקייםלאחדכשיזדמןאורחיםהכנסת
הכנסתשגדולההואדהאמתאךהמצותמכלזהיגרע

לומרשייךאיןולכךהשכינהפנימקבלתיותראורחים
.וד״ל:יחודלשם

פשוטושלפיהגסשובהשבתשנקראעלטעם
ישראלשובההפטורתשאומריםע״שידוע

יוםשיהיההעתידעלשמרמזג״כייי׳לאךביוםבו

תיכףהיינושובהשבתאותוקוריןוע״זשבתשכולו

בתי׳כלליהיהולאשבתת־כףושבחוזרהשבתבצאת

ק״ל:ושבתשכולויוםרקבאמצעחול
ה־ות-דשבתותשתיישראלשמרואלמלא

בגמראדאיתאע״דבזהי״ל:נגאלים

עלת׳אדכלהשתאבייה״כלאליהותנאהאישאל

תאא׳למשיחאאתילאתהתפניבתיובתאאהדחן
בציפוריהיוםנבעלוהמאורסהנערתכמהלךוהחיי

וזהישבתוןשבתנקראיו״כוהנה.הגמראלשוןעי״ש

"כיוהיינושבתותשתיישראלשמרואלמלאשאמר

וק״ל:נגאליםהיומידשבתוןשבתבושנכפל
שפהייבנמצאלאועולהבפיהוהית׳אמתתורת

ת״תשלבפיוהיתתאמתתורתאגמתי״ל

ל-יןבשפתיונמצאלאכשעולהלתלמידיםתורתהאותר
נמצתצאכשעולהתמנוהשומעיםהתלמידיםשפתיים

:בפיואמתתורתאזי9בה

תורת

הברכהוזאתלפרשהשייך

עזרךטשמבה׳מגןעםכמוךמיישראלא^רך
בה׳שהישועהנושעשהםישראלאשרךפי׳

בה׳טשעוזהוכידועלהקב״הג׳יכהיאלישראלשהיא
הלולבשעםההקפותהסעזרךמנןהשםעםשהיא

מגןסודשהיאאלפעמיםג׳כוונתשהיאואתרוג
חרבואשרישראל:שלעוזריךוהםאלב׳־פבגית׳
תחיהחרבךרעללעשויצחקשביררתהכיגאותיך

שהםלךאויביךויכחשואמרוהטעםישראלגאותהיא
במותימועלואתהאבלכברכתולךלכתושרוצים

והבן:גאותךוזהועליהםמושלשאתהתדרוך

התורהעללקועיםסלק

כיוהואהקדמונימשלהתורהנקראלמהטעם
ע״דהיאמשלכיהמשלבחי׳מהולהבץיש

אנשיסלפגיחכמהדברלומרשרוצהחכם
במקו׳להבינםבכדיהדבריםאתלהלבישצריךפשוטים
הבניןדרךולבנאיססתורהדרךלסוחריםכמואחיזתם
בכדילהבינםרוצהאקרהתכתהדברילהבינםבכדי

האנשיםאותםתעלהועי״זהאמתתכמתאללקרבם

היאמשלאותיותולקמשיגהואאקרהחכמהלמקום

מהםרחוקההחכמההיהבתחלהבישלםאותיות
עםבהםואחדותקרובהנעשהואח״כמהםוחלוק

ולפעמיםוהב!המחברבחי׳שלםאותיותוהיאהחכמה

אותםלהעלותבכדיהיהצאאשרמעשההואהמשל
אלמשםלקרבןוהשקליםהקפלותבבתי׳האחוזים

היאוהתורהממילאטפלוהרעהטובונבררהחכמה

להביןשהמע״הכמ״שאתיתיסשלהותשליםאמת

ע״ו•היאוהמליצהזונהאקההאהמשלומליצהמשל

התורההיאוהמליצהטובהאשההיא.המשלוק
התורהוכןולהשכיללהביןטוביםכאחדהסושניהם

ושורשוהתחתוניםה-עליוגיסהעולמיתכלשורקהיא

יוםשעשועיםאמוןאצלוואהיהכת״שהנבראיםכל
כןוצתצתוהעולםזכותלפיבוודאייום

*הוא
שם

נכללבהלישראלהקב"השנתןוהתורההתודהיוץפי5
ורחבהיםמניעמוקההיאולכןסוףועדמראשהכל■
קבלתוכפיאחדלכלרקוסוףגבולנקאיןכיארןמני
ואהבתותשקיולפימשיגוכה:נשמתושורשוכפי



ןטים3ל
נקר!/תודההנההתןלאוכליאלאתורהניתנהלא

ללימודשי־ךולכךבלחמילחמולטכמ״שלחס
ניתנהלאוזי״לנפשמסירתד׳תותן:אכילהלשון
במסירתשלומדיםהיינושאוכלי׳תןלאותםאלאתורה

•:והבןנפש
ישגאהדלמנאףזקןמכחשעשירשונאןהקב״ה
כתיבדלשאצלהלשוןנשתנהתהבזהלדקדק

במסתנאףמכחשכתיבוזקןעשירואצלתםבלאגאה ע״ל5'אךי״נואףזקןכתשןעשירלכתובלווהיה
היינומכחשרקעשירשהואמיהואדהכוונההלצה
לאהיינומנאףזקןשהואומיהעשירושקרכחשמן
:עליוקופצתזקנהניאוףרובמחמתרקממשזקן אין

בשוקערוםשהולךכיניומתועבמשוקץלך■ הבעש״נןשאמרע״דרמזבדיךבזהי״ל ־חכתההיאשווקים
והואוס'בינההיאורחובות

הייטערוםשהולךמיכמומשוקץלךשאיןשמרמז
"והמשי״בהשי״תלושנתןהחכמהעםבשוקבערמה ילדורטאס׳,וא׳לעוררןשביקשש״םביאר

תמדריגויןהסהכליםכיוהעניןא׳בכרס יותריתפשעשלאהאורביןשיבדילותועלתוהסמיפה
הואבמיתהמס׳א׳השינהוה״נממציאותויתבשל נמ״שה׳לעטדתמוחיןלחדששיחזרודורמיעא אורכליאלשהואומאתראמונתך.רבהלבקריםחדשים השינהכךשםג״כהואבידודברוהמושיעהחיים

והבן:כלללעוררןביקשוכאשר שהוא*"לבזהלבעלשםאישואץאבדהצדיק רובע״פשישרואיםשאנועלושעספי'* מסתכניםשאינםבניהםכאבודוהואלהצדיקששונאים
ה׳כמ״שהקג״הזהאישואיןע״זומתרץכללט משימיןשאיןתפניהיינולבעלשםמלחמה:איש

כטדסישהושווכתולזהסימןזהכילבסעלהקב״ה :ת״תוהבןלרטתתיראאלקךה׳אתחז^׳לעפ״י כפיוהכהאתכםתשהיגמימעהרץאתםמילפני
קוהימיןקגססיליסכתשישללהענין

ועשושחשאווישמעולםחשאושלאוהחסדהחכמה
ביתכמתתבענץבסוכהרש׳יישפי׳כמותשובה
מעהיץאתס.מי.לפניאמרמשיליםכתונגדהשואבה

"שיעובס׳״פע״חשכתבמתפלליןאתםמילפניע״ד
לוהבןמעהר.אתכםומיא׳כתועד

או

מקור.מי.יסחכסהולת
יובןמותממוקשילסור.

חייסהחפץ־האישמי.בתהליסמ״שעפ״י
לפניךנתתיראהכתיבבתורהוגסמרעלשונך■נצור
שומרשהואומיבחייםובחרתוכו׳החייםאתהיום
הואח״וולהיפיךהחייםבעץדבוקהואמרעלשונו
חכםתורתכאןשאמרוהואשו״רהדעתבעץדבוק
החייםבתיהחייםבמקרלידבקהיינוחייםמקרהוא

היינומותממוקשילסורלזהזוכהמהעייומפרש
כלל:ומותמבחי׳רעעצמושישמורע״י לדבריםזוכהלשמהתורההלומדע״דיאמראן
וצחו׳ובהירותזטתשמביאהפי'בזהי״להרבה כידועלימודוע״ימהתורההרבהלדיבוריםוחיות

תורהלומדכשהתכסהייטחכסתורתשאתרוהוא
ותצוחצתצתנאורחיותלהביאודיסמקרנעשה

רוהבןהתוה״קאותיותאלחייםמיסמתקר

תורהכשלותדיןאא״ז.בשסששמעתיע״דיאמראן
ונעש׳אצלוורבהפרההתורהאזצדיקאדס-מפי

לושנחגליןשמירץחיןעילאיןרדןכקהאחדמאות שלאהמע״החדותהקיועלכמ״שחכסתורתע״י
באריטתיעו״שבלבדדבריסשניאלאמאחיתופללמד
תההיינותכסתורתכאןשרימזוהואהשהורלשוט הייטתייסמקרממטששומעיןאומהחכסבלותדין
.גסולךתייסמיסממקרהנובעכמעץאצלו.געשה

והחכמהוכת״שאחדלהסתספרוחייםוחכםומתגבר.
והבן:בעליהתחיה

עוברקדושאישע״ד.הנאתורהשלבאכסנאיתךן3 לתפלהסמךבזוה״קהואאיפאתמיד,עליט קרעליותנאנעשהוכו׳עלאהעלתאקדושדאאיש
בכאןישכיעי״שוט׳ערביתתפלתראמשהקשנה
דאוכסאיעקבדאתעהמלכאומדאבהןתלת

וזהותלכאדודדאושלחןיצחקדאומטרהאברהס
תורהשלהיאאכסניאפי'תורהשלבאכסניאפתח
ועמוק'רחביםדבריםבזהוישעצאהעלמאדאותורה
דודשאמרמהדיךבזה.ישבאמתבעזרתויאירוה׳ דהעי׳הוהיהשאתרדרךבזהוישתפלהואניהעיה

נוהתש״יאוכלהואהמלךשלחןעלכישולחנךבאוכלי למהע״גאששחורהבאשניתנההתורהכידע
אטשחורהע״לבחכמהפתחהפיהפי׳וזה

חסדותורתפ׳בלקבזנה״קכת״שי׳בתי׳והיאיכאוה
והבן:לבנהאששהיאלשונהעל

נה



לקוטע
כדרךכזהי״ל■ממללותועיתיםחשותעיתים

לעשותעתע״פבזוה״קדא־תאע״דרמז

אזהתורהמפיריןשהעולםעתתורתךהפרולה׳

להתיקנרת־הולזרזחרציהלאסורהצדיקעלמופל

לה'לעשותהואופתולתומכההתורהאת

העול©שבניה׳יטחשותעתיםכאןכשיששרימזי״לוזה

ממללותעתיםלהצדיקאזנהעכודההתורהתןחשות

:ולתותנהוק״להתורהלהחזיקלה׳לעשותכנ״ל

והיינו׳מזרחושכמומהירותלשוןחשותיאתראו

י״דשישוהייטהרציםמיםבחי'בח־׳חסד

גבורותימללמיוכתיבלהיפוךי״דוישטובותעת;ם

לשוןהואימללהבינהעולםשהוא"מיע״יהיינוה׳

נמתקוכיהדיניםהייטה׳גבורותמלילותמולל

בעיתיםהיינועתיםשאמרוהואכידועבשורשם

למלוליכוליםממללותעתיםחסדבחי׳שהסטובות

והין:האחרותהעתיםולשבר
הסומךזהחז״לודרשועשיתיבעיניךוהטיב

חדאזיהנאברונארבלתפלהגאולה

נ״למפומאחוכאפסיקולאלתפלהגאולהסודך
השכינהשהיאהתפלהשיגאלהיאהכוונהשעיקר

פירודכשישהיאהגלותכיגדולהשמחהוזהוהקדישה

עסאדנ״יהוי״הכשמייחדאבלב״ההוי״ההשם
גדולהשמחההיאאזבשרשיהסהדיניםבלנתתקין

0יxיה׳פקודיוזהוהגלותמןתצאובשמחהביוזהו
זהוישמחויראוצדיקיםובכןדאיתאע״דלבמשמחי

והנקראשישרפ״ששמאלקוזהוישריםימיןקו

משורתלפניםשעושהזהוטובומשפטבדיןשעושה

לפקודאדםחייבכמייתדלשוןפקודיוזהוהדן

ג״גישריםאדאדנ״יעםהוי״הכשמייתדהיינווכו׳

שנתתקיסוהיינותצאובשמחהכיכנ״ללבמשתרד

משנכנסוזהוכידועלבנקראישראלונשמותהדנים"

עסעולםשלאלוששמייחדיםדרא'תיבתשהיאאדר

מרבץאזאדניהנקראעלאהדירההשכינהשהיאדר

•והכןהדניםכלשנמתקיןבשמחה

מדבריםהסעודאענהואנייקראוטרסוהיה

בגת׳דאיתאע״פבזהי״ל:אשמעואני

נתקפלהיאזותיכףונענהמפרעלשואלכשאתד

תתתתשלאיאמתשלאנאואמ׳שסתעיקר׳מ״טתפלתו

ש;איאתרושלאמפנילאת״סואח״כהואתפלתו

מטיאותיותטרםוהיהכאן1שאתווהואתפלתוהועיל
הייט

אברב׳ואניישראלבניעלשמיושמו"את1ע״י״לאו

אתכםתטהרומיזא״זמפהריןאתסאסיכסxא

שבשתי'ואמראניכספהרהצריךשהמטהרפרהבסוד

ישראלעמואתהמברךעלכוונהבכוונתתאיא

כיוהיינואלקיסהוי"המספרהיאבשלום
ביודיןמלאוהוי״השיןמספרניודיןמלאאלקיס

אותיותוהואוא״וxחבשלםתספרוהואע״במספר

יכולהיהשלוםבריתששמרהצדיקיוסףולכךשבע

:והבןלשבעמרעבלהפך

סממניםתמןייןדליתבאתרהקדושבזוהר

סממני'תתןליתייןדאיתובאתרמתבעי

באתונהתמידשמחזיקמידהנהבזהי״ליזתבעי:

כילעשותרשאהלשםצי־יךאיןאזבהש״יובטחון

לחפאתxרהניתןהואירפאורפאשנאמראך

א״צכשלימותובטחוןאמונהלושישמיאבללרפאות

היינוייןדאיתבאתרשמרמזוזי״ללעשותרשאהלשם

הטובכייןוחכךכת״שהקב״ה
'לית

סתתניסתתן

אנפץבע׳שנדרשתהתורההייטי״לייןגסמתכעי.
תתןליתתורהשליינהדאיתבתקוסוהיינוייןגית׳

והבן:מרפאבשחלכלהיאכיתתבעיסתמניס

השבה.להורותאלאמעשהלאותורארדודהיהלא
כימובןאינוראויהלשןולכאורהםליחיד

שייךששמשהעיילהכתבנתלותפ׳היהראוימ״ש

מאיהנאאבלגדולהותעלהזכיהשזהוראוילשן

ע״די״ליךראוילשוןשייךלהיותאיכאמעלה

ליחטאאשרמיע״פזללה״האא״זבשסששמעת•

לוההרהורנמקי־שהקב״סהשב^לרשמהםוכו׳יהייט

שלפעמיםנמשךומזהבעצמוהקלקולתלהמשהכי

ונהלאלשאךחלילהקלהעבירהלאיזההצדיקבא
בתשבהויעוךך_לכלכדישיחזוראון.אךכללצדיק

חמודויראר־שישצדיקעלעביחתבתשבההעולם

ומעוררוכללכללחטאשלאא!<בתשובהמעצמושחוזר

לאגדו׳לה־אצלרוזהוזניהוזהוהעולסלכלתשובה

שבעבבתכללחטאלאדודבאתתניראוידודהיה

שועהאלאאינוחטאדודהאומרכלחז״לבת״ש

ליחידתשבהלשחתכדיתשבהדודעשהואעפ״ג

ממנוהסשלמדות״חהיינוסמלהליחידיהיינו

לפ״זונמצאכללחטאבלאאךתשבהג״כלעשת

והבן:גדולהומעלהז:יהזהוכיראוילשוןשפירשיך



לק־טים

דודוהמלךיפסוקשמרמזוזי׳י׳לבאריכותיעו״שוכו׳
כנ״לכנלאיןיומץאלןעסהיינובימיםג״כבאזקן

אותולכסת-כשירצההי־נובבגדיםויכסהובזוה׳ק
היינולויחסולאסבסכיגויסכלע״דודיניםבבגידת

בשםוזהוהדיניםתגבורתבחימוםלו־כוללהחסשאימ

לאעליךיוצרכליכלאומרשדודוהיינואתילסטה׳
:והמשי״ביצלח

שקרלשוןארגיעהועדלעדתכיןאמת^פת

בה׳אשמתאנטדהע״השאמרע׳דהוא
להנץו:ו׳אינםעודורשעיםהארץמוחטאיםיתמו
חכמהיהיבזה׳מעעארמוזאךלהאריךצדךיה

קוניםבהאיתאכילהביןהמשכיליםאילץלהטמין
כמבוארהפלישתיאתדהע״ההרגבזק״ששליחוד
מבוארוגס־בקירעאע״שושויאבניםחמשהנעל

"אשמתבאותיותנעשיםהסק״ששלשייעדבתקוניס

מעלהכשהאדםכיזהולהבין"אחדוזהו"שמעע״ד
ממנהאשדהעליונהבמחשבהלשורשםהדבריםכל

פועליכלויתפרדונמתקוושםומפעליצורכלנחצבה

לאכפייאטניןומנה.מתעדןהתשובהעולםוזהואון

נקראהנזכרועולםוד״ל:בשרשםוזהוהדירןלכל
טחהובשמחהאותיותמחשבהוזהוהשמחהעולם

ונותןוהמכץהגלותומןהקליפותמכלתצאובשמחה
אינוהתחשבהמעולםבאהכלטשלימהבאמונהלב

עולםעליוומעוררבשמחההבלומקבלכללמתעצב
כלהדברי׳ועלכלועלשתח׳עליזהשמח׳ומתיל׳התשיך

עללוומוחליןאוןפועליכלמעליוויתפרדוהעולם
ממילאהנ״לבדיךעצמומדריךוכשהאדםעונותיוכל

שהואלהקב״העדונעשה"פדאותיותשניתצערפין
למחשבהההוהעולםשתעלהכתוכיויהיההוההיה
היהמתגלהממילאשנתגלהקודםשטהעולם•שהוא

אשמתמןי/פ"עדונעשההדבריםבכלויהיההוה
הד׳עדהברןימילז׳נמשךהמחשבהעולםשהיא
ואיןשטןואץוסיףתוךראשוקטרגמוריחוד'ונעשה
יחדעברונתחברופי'נועדוהמלכיםכירעפגע
ה׳מלחמהאישה'וזהובזוה״קעי״שדירןמאריכל
אחדכשה׳כיבשמונלחםרש״יבתההואופי׳שמו
בצדולוחםהנאאזכנ״לגמורביחודאחדושמו

הפלישתיאתדהע״ההרגובואוןפועליכלויתפרדו

לעולםעצתימדבקכשאניבה׳אשמתאנכיוזהו
התשובהעוצםהיאושםבאמתוהשמחההתחשבה

ואן

הסימןזהואותםאעצהואנימערעלכשיקראוהיינו

מאוחרולאקודסלאאשמעואנימדגדסהסעוד
וק׳־ל.

יהיהקדיםהפונההפנימיתהשערה'אמרכה

וביוםהשבתובמסהמעשהימיששתסגור

דרךביםהנותןע״דבזהי״ליפתחהחודש
עניניובכלהזההעולםהנהכינתיבהעזיםוכמים
הגשמיותעניניובכלמוציאוכשאדםליםחמהועסקיו

שסשהעואזיכבודוהארץכלמלאאשר-הקב-״האת
עלמורהאשרדרךבחי׳והיאוב״שב״הכביכוליחוד
חז״לודרסהולךאנכיאשרבדולושמרניכמ״שיחוד
קשההואהחולימיבששתאךנתיבוכןעריותמגלוי

דעתבעליהשסלאנשילאאסזאתלמדריגתלבוא
עולסבאילכלבקלהואבשבתאבלהנשמהובעלי
ולשתותלאסלהש״יצוהולקהנ״ללמדריגהלבוא

שערוזהוהכלנתייחדבשבתטבשבתולהתענג
יבואוצדיקיםלה׳השערזהפי׳קדיםהסנההפנימית

שישפנימיתמצדשסxלהגשמיםעניניבללקשרבו

ברתאבחכמהארץיסדוזהועשיתבחכתהוכולםבו

אותומעלההואמשלהבכלxאמלכותוטכאבא
כלהיינוקדיסהפונהוזהוובדעתובתבונהבחכמת
המוחשהואלחכמהקדיםיטהפונהשאתהבינות
ימיששתסגורהואמוחיןתלתכלוליןמxאהראשון

יהיההזההשעראליה׳ויאתרנאמרוע״זהמעשה

אסכיוכו'בובאישראלאלקיה׳טיפתחלאסגור
פותחץאליוהשסהעובדטינוכה״גפי׳רש״יהנשיא

רקוכו׳השםאתליטולהרוצהכלהנ״לזלאהשער
xלקעולםבאילכליפתחהחודשובמסהשבתבחס.

שבתממשבטאהנשיאאבלברוחניותגשמיותולייחד

טרצהעתבכלהנ״להשערלולפתוחראוילבדולו
נהבן:.

ולאבבגדיםויכסטבימיםבאזקןדודורימלוי
דאיתאע״פרמזבדרךבזהי״ללוייחס*

בשעתאיימיסשבעתתשבובטנותאתורפ׳בווה״ק

אברהםדמהימנותאצלאדאבמדוראיתיבדב״נ
הה״דעמיתתדוריטןשוויןצדיקימ/ודודמלכאוחמשה
וכו׳ואיימיםבשבעתולאימיםשבמתתשבובטנות

עלוהיקטאברהסלוןוחיאליןעלאיןלאושפיזיןחט

דמלכאזיניןדכלדהמע״הוכו׳ה׳עלתתענגאו
יצלחלאעליךיוצרכליכלאומראתפקדווקרבויבידו



שתועלתהסיףלמעןהואאכל׳המוןהיינוופמו
הואהאתתוע״דוהבן:חסד'להמשיךרקהואהפדיון
אתומקיםעליוכשמתפללודברדברבכלהיינוקומה
שלימהקומהשהיאשכינתאלאקתאבכוונתוהדבר

:והמשי״בכנ״לעזרתה־לטאז

והוא:לעדעומדתוצדקתובביתוועושרהון
נתןפזראמרצ׳ואותפ׳באותכימיותר׳

ע״דהגתראר׳אך-י"ללעדעומדתוצדקתולאביונים
נמצאביתיאלאאשתילאשתיקריתילאמיתיאתריוסי

מברש״יואיתאביתולאשתוקראהנ״להצדיקמזה
כיבביתצרעתנגעונתתיאתוזתכסארץאלתבואו

והקב״הובכתליסבבתיםוזהבכסףטמנואמורייס
טתלילסתורכדינגענתןלכןאלxיאתלהעשיררצה

בצדיקטהפסוקסי'ויהועתיקהוןשםלמצואהבית
הביתאתלסתוריצעוךולאבביתוועושרהוןיהיה

ביתושהואשלוצדיקיםפי'וצדקתווזהולעולםויעמוד

יהיהכילעולםלסתוריצעיךלאיוסיר׳שקראכמו

ממשוצדקתוביתוויעמודממילאבביתוועושרהון
והבן:תעמודלעולם

לעולםטבמשפ׳דבריויכלכלומלוהחונןאיש
שהואמיהואדהכוונהטהי״ל:ימועלא

פרסלקבלע׳'משלאהקב״השעובדהיינוחונןאיש
בהקב״התמידעצמושמדבקהייטומלוה:ביזנסרק

הייטימועלאלעולםאובמשפ׳דבריובלויכלכל
ס׳כיהעולםבגילפניעצתולהכניעצריךשאינו

:בעזרותמידהוא

תבקשוזרעו.נעזבצדיקראיתיולאוט'הייתיגער

וזרעונעזבצדיקראיתילא?זהי״ל:לחם

הייט-השכינהזואשהלחםשמבקשיםמפניוהטעם

לוהבןבהכלתססי־ולאעליושתשרה

לעשותבקשע״דהיאוט׳.תצמחמארןאמת

כירביםחשבונותבקשווהםי%אדם
אתויקראכביכולמעצמותואת.תאדסבראהקי״ה

עלמורהש״עוד׳אלופומורה.עלהא׳כישתו-אדס

כמותהומ'תגת״סהסשרשםאשרארת״עיסודותד׳
אלמעלהלהעלותהאלאמעההד'ירדשלאמורה.

לאוהאדםהמשרהמלמרבהסתומהת'שהיאשרשה

ירדועודפתוחהת״סאלמטהמהד'ירדרקעשהק

.עהוהידועצירוף'הת׳ותןהת׳תןונעשהת׳אל

תיקי/היווהאבותר״לט׳דמיתותד'גםמצקותל״ע
האד©

התנאיםכלנמחלוכיהארךמןחטאים.ואי.יחמו
תדבקאניאשרהעולםפי׳איכסעודורשעיםוממילא

ק״ששליחודתזהונעשהאשמחהואבווקשורבו
מתבטליןרשעיםוממילאזד'ע'צירוף"עדהנקרא

אתתשפתוזהוה׳אתנפשיברכיאזמתבטליןוכשתם

לאותיותאמתשפתע״ינעשהוכןבסיסלשוןחמן
היחודכנזכ'םו,-תוךראשאותיותהםאמתכי"ער
"ועדוזהו:לעדעומדתטהורהה׳יראתוזהולעיל

מלשוןהקליפותססשקרלשוןמרגיעהנ״לותאות

ובעםוקיוסשקרללשוןובטלהקמיצהלשוןהיסרוגע
נוהתש״ימש״לוזהאמתלשפת

לאסכסאבחי׳שישיםפי'המלךלאסכסא0ד^
הטוהר:עולםבינהבחי׳שהיאלאסהמלך

לדתדטדעיובן:אלקיסבביתרענןכזיתןא^י
קשה

תועילהואכשאנלסבטונ׳אדלשכחי׳אך

בשד׳ע״דשסלושישזיתכלאךא׳שכתהדתיותרוזה

הנקראבשטנהקשירהשנשמתושתוהואחיהמש
דתסתםכירענןכזיתואניוזהושכחהאיטאויבדה
כשעובררשעטשכחההוסיףהיאפיחתשעושהאף

ע״זאח״כתשובהלעשותלוואפשרשעבריודעעטרה
בתשובהמהרהראינוצדיקשהואבנפשוכשאומראבל

כשישאךה׳אתלשכתשיטללשכחהקשהוזהוכלל

הקדושהבהשכינהקשורהשג:,מתוכמ״שבשדהשסלו

בביתשסוזהולוכד׳רענןשישואנישנח׳וזהואינוכנ״ל
:והבןכללשוכחואינונכחתיאלהיס
בזהי״לרבשללכמוצאאתרתיךעלאנכי
הראשוןהקב״הידיטרכשאתרהמדרשעפ״י

הואעצתולכבודהעולםאומותאמרובאנכיופתח
עלוהודוחזרו.אביךאתכבדששמעווכיוןדורש

עלאנכידיבור.הייטאנכישששרימזוהואהדאשוטת
כנ״ל:אמרתיךע״ישארתייטאמותיך

היינואמותיךעלואימתיאנכיששירמוזשד

רבשלל.כמוצאעלאמרתיךמושל.כשאט
מושלג״כאניכךאשריחפוןהמזצא׳לכלשסמציא^ביד

אמרתךעל
•יוק׳ייל

בדרךי״לחסיך:למעןויפדנולטעזרתהסימה
בבתי'היאשהמקוה*׳איךשמרומזסלצה>

תקוהאותיותקומהוהייטשעושיםמפדיוןיונע־גמלת
באיטתגדולההיאהיינואלקיסמספרי׳לט"עזרתה

הדניס:כלואתנפיקבהעזרהתסניסמדש״דשאפיל*



׳להוטים
־וא^שבודאיע״כהמחשבהנגדירידהנקראהדינורפי

•ההחשבהשבוודאילכלזהוידועוגלויזהניתןהדפת

כש־שת'תאךמהדיבוריותרבמעלהגדולההיא
■תמידשנובעהצדיקוהנהתלינןגדולבאילןלתלות

גד!ללהבוראבדביקותמחשבתו
חשנן•לואץב׳יה

אדז■ד״תבדיבורי'לדברעצמוולהכניסממדרגתוליפול

מחשבתונגדאצלוירידההואהדיבורכיה׳לעסמוסר
בראשיתבמעשהכשמסתכלאךכנ״לבה׳הדבוקה

כידועלישמאיןוהמציאהעולםאתהקב״׳השברא
להיט:בכדיהעולסאתלברואעצמו-כביכולוצמצס
הצדיק,מצמצםאזהבריאהכוונתאימתכידועלברואיו

עיי.לעולםעובהלהביא׳כרהצורךלפיא״עג״כ
ולהאירעורםעי"לגלותוהןבגשמיותהןדיבורו

לעיעתבכלבההדרךילכולהורו׳לכסתאפילתסלהם
שמומן;והואית׳סגולתועםישראלשללכובתןהצורך
שליימחזהכשרואה,הצרקיחזהשדימחזהאשר

אורבצמצוםהעולס*בבריאתוהש׳יישלמפעולותיו
ג״פא״עמדבקהואאזמאיןיששיתכוהכבודושכינת
במדת

הש׳יי
בה׳הדבוקהומחשבתוממדרגתוומפל

עינילגלותכדיעיניסוגלויבדבוריםעצמוומצמצם
חפןכיית'כבודואורבהתגלותלהםולהאירהעדה
ה׳מעשיאתגדולסועדמקסנסידעושכולםהשם

חורהאומרשהואובזהכבודומזיולהטתכולםויתקרבו
יביעהושפעומורידהעוצמותלכלפעולותהרנהפועל

נעשההכלרטנולעובריובהיפוךלישראלנובורב
ודורדורבכלוממשלתךהפכוקשאמרוהואידועל

מהש״יממשלהלהםשישצדיקיםישודורדורשבכל
מסערתוה׳יקשהיאתרי׳גע״יוהכלולהשפיללהגביה
"הבותקרב׳להשםנשמו'ישראלמענההואבזהביראת
חשדןהואעצמולהצדיקאךהעולםלכלעובהומביא
סומךשאמרוהואלדבוריםממחשבתושנופלונפילה

אותוויסמוךיעזבנולאהש״ישבוודאי.הנופליםלכלה'
הככופיסלכלוזוקףוהטעםהראשונהלמדריגתושיבוא

לעשיתכדיהואממדרגתוונופליורדשהצדיקמהכי

למדריגות;ונכפפושנפלוישראלנשמותלזקוףית׳רצונו
ויתקרקויעלובזהלהםתורתואורובהשפעו׳תחתונים

למדריגת)ישובובוודאייעזבנולאה׳ולכךלשורשם
והבן:

£3
דהנהלשונהעלהסדותורתבחכמהפתחהיך,

הדורחכמישמחדשיסהתורהחידושיענין
היא

ניתקןוע׳׳יהאבוס׳בחירהיהאעיהויעקבההדס
ויעקברקמתלאאבינויעכבוזהוכוחותיובכלאדם
בהיכלאנקודהסתומהמ'אלהת׳העלהפי׳תסאיש

אתתתתןוזהואמתמזהונעשהבינהאלוףהיאובס
רקמיתהלבחינתירדולאלעולסמתלאלכךליעקב
הנקראהתחתונהממדריגה־התקרבכיחיהואבמותו
ולאחייסאלקיסאלתחתונהמדריגהשהיאת'ב-שס
וזהווהבןאונוראשיתראובןוהיהשקרבושלטה

אתתשלוהגדילההצמיחה־כיפי׳תצמחמארןאמת.
מ'אלהת׳מןועולהצומחתחתונהמדריגההיא
אמת:תזהונעשההא'ואלסתימה.

דורבכלוממשלתךעולמיםכלמלכותן?4ף
בשםאומריםבזהשמעתיהנהודו*׳

צדיקודורדורבכלישכירמזשהואמקאליסקיעהרב

בי,צדיקמושלדתיע׳אלקיסביראתמושלשהוא
הואמלכותךשאמרוהואעל5תוצדיקגוזרהקב״ה

י

בךשמושליםמיהיינווממשלתךעולמיםכלמלכות
כע׳כביכולבךשמושליםצדיקיםישודורדורבכלהוא
ג״כשאחריוהפסוקולפרשיותרהדברלהעעיסויש

בליניתנהשההורהגדולכללבזההנחנוכברכיעד״ז

פרסבע׳לידושהתורהשתוכלכדיוטעמיםנקודות
זהלשעםוכןהדרושלעניןהעוליןבניקודיןולנקוד

ספר-יסחיברה׳וידועדהמע״הבעעמיסניתנהלא
בכלג״כנדרשובוודאיתורהחומשיה׳נגדבתהליס
כתובכאלוי״לולפ״זהדרושלפיהעוליןנקודין

ישודורדורבכלהואשלךממשלהומןפי׳וממשלתך

פיהםעלנעשההכלדברע״כהמושליםצדיקים
הןובמהבגשמיותוהןברוחניותהןולהשפיללהגביה
ביראתמושלצדיקכאמוראלקיסביראתמושלים
אותיותעיעיןתרי״אשהיאהתורה־יע׳היינואלקיס
בזהתורההצדיקאמירתע״יוהנהלאנכילהגיעיראת

בגשמיותהןשפליםולהגביהגאיםלהשפילכחלויש

יחזהשדימהזהאשרע״פאמרתיוכברברוחניותוהן

אךהואבלעםשדבריאףדאיושביעיניסוגלוימפל
דבריםבוישתשתמאלישראלתורההזהמדנעשה
ב״ההבוראעבודתבעמןעמוקיםודרכיםנוראים
אא״זבשםששמעתיע׳׳פבהילכואשרהדרךלהורות

מהמחשבהי׳חלקאוז׳חלקהואהדיבורכיזללה״ה1
וברמב״סז׳חלקאוי׳הלקאסבוריועלזוכרואיט

ו
בדיש׳ויורדיםבמחשבהעולי׳טויורדי׳עולים

גו

־.



לקוטים

ניצוציעתי׳לכלונפתחמחכמהאורונשפענפתח
בחכתהכולםכיתשעולאפשרהנקראתהשכינה
קרובהרפואהבשבתולכךבעליהוהחכת׳תתיהעשית
והמש״י:להתרפאותעוללחייםממותאפילושאזלבוא

כבודומלאורחמיםחסדכסאולפניומישיר*ת0ז
מוקדםאיןבזו״הקדאיתאע״ד•בזהי"ל

כדקאתתחקנאאיהיבכורסייאאבלבתורהומאוחר
היינוכסאולפניומישורזכותימזxוהואיעו״שיאות
אבליאותכדקאק:אומרתביושרהואכסאולפני
הואתור׳אלאאיןכבודחז״צהתור'כמאמרהיינוכבודו
הואכיוהמש״יומאוחרשאיןמוקדסהיינוורחמיםחסד

גדול:בקיצור הרמזי״ללטעםוכלצוףמנופת־ידידותךלוערםי
צופהכת״שנביאותעניןהיאצוףכיבזה

ידידותלנושיערבמבקשיםשאנווהואנתתיךלטיס
אלינותגלההיהאסנביאותפטנימכליותרהשי׳ית

רקוהואמאודועליונהגדולהמדריגהשהואאע׳־פ
מזהיותרלנוערבהעכ״זהדעתושלימיהנפשלזט

היינו'טעםוכלשאמרוהואהשי״תונעימותידידות
וסגנוןאחרטעםטועםוכ״אנביאותעניניכמהשיש

:והמשייכידועאחר

היינו"צופיםונופתמדבשמתוקיםע״פי״לו?$ד״ן
היהקדמאהפורקנאבזו״הקהאמורוע״דנביאים

שנתראההגאולההתחלתהיהשזהמבואהאשבלבת

עתוודיברהסנהמתוךאשבלבתלמשההקב״ה
יהיהבתראהרפורקגא:ממצר־סישראלאתלהוציא

שגאולהידועוהנה:עכ״לדאורייתאאשבלבת

שהתו״הקונגלהנראהעול׳מזהגאולתתהיהאחרונה

שהתו״הקשמרמזוהואמנטא:יותרושובהמתוקה
היינוצופיםמנופתיותרומתוקיםדבריהנחמדים
והבן:בב״אעולםגאולתתהיההתורהע״יכינביאים

מאודהרבהשכרווכו׳לוכראוישביעימקדשכל
בשפהבמאידתתעתרוהיכיכילנשייכואוקירו

והישע״דוהואמתניהועלאיש:והבןקדמאי

מושלאיששיהיהפי׳אבריםרת׳'חדהיינוקדושמחנך
והבן:קדושיםטלםשיהיואבריוברמ׳ייח
עשהאשרכלבמאמרויקדשוהיירשוהטהורים

ת-דר־גונקדיםהבנהמשוללוהוא
תחשהמקדשי!ובחכמההחכמהסודהסקידושין

וקודש

לו:אל'עבד*ו'וזורחסודומגלהש$ש״יהיא״ע״י
מאור!

שעדיץאךהדברשלופנימיותבקודהוהיאתורתו'
מחכמהנלקחהדברכיבדיבוריםתפיסהשוסלויאין
כללולתפוסלהשיגשא״אאלקיכחהיינומה"כחוהוא

מאץהחכמהזאח׳'כואיןאפסהיינומ*ה"בגדרשהוא׳
הצדייקוממציא'"הרצח

הוכהבחכמתו
להלבישאייך

ואףאופניועלדבורדברבפסוקהדברשיביא'הדבר
לבחי׳בדמיוןיאינועכיזהאלוסיועבעזישזהג״ב
פתחהפיהשרימזוהוא'לה׳כולושהואהראשונה
ותרגומובראשיתהתו״הקיבתלתפתיחתהיינובחכמה

כדאיתאבהיכלאנקודהבראשיתשלוביתבחוכמתא
חכמהיהיבשהש״יהתורהשפתיחתרמזוזהובתקוניס
בונהואח״כהדברותוכןנקידהרקהואנחכיהין
הסדותורתשאמרוהואבושתופסמהעלץהצדיק
דברהע״ללשונהעלהיאהתורההתפשטותהיינו
מתפשטיםהסשבלשונםהיינואדםבניכלשוןתורה

היינוחסדותורתאוי:הדעתבהרחבתההיאהנקודה
שאומרבהתורההנשרלעשותולהשכיללראותשצריך

והמש״י:העתוכפילהדורהצריךכפי
לשונהעלחסדבחכמהחתורתפתחהפיהי״לעוד

תרועהתקיעהדסודונקדיסבדרךרמזבזהלי׳
טהיינופשוטומידייוצאמקראאיןע״דהואתקיעה
ואח״כהפשוטולהטןללמודהאדסצריךבתחלה
הדרושמכתואח״עדאורייתאוחיןנהוריןלכמהיתפשט
היאתחלהתר״תוזהוהאמתהפשטאלויבואיחזור

תרועהואח״כפשוטקולהפשוטעלמורה■תקיעה
ואח״כאנפיןבע׳שנדרשתהיינוע׳תורהאותיות
היינופיהשמרמזוזי״להאמתפשעאללשובתקיעה

פקרינןשבעותורהפהמלכותכמ״ששבע״פתורה

תקיעהסודבחכמהכדאתפתח׳היאבחכמהפתחהלה

היינולשונהעלחסדותורתאח״כפשוטהשהוא

חיןלכמהסוףלהםשאיןכמיסאת״כשנתפשטת
לוק״ללבושיןבכמהואתלבשת

וצריךלבואקרובהורפואהמלזעוקהיא
צבואקרובהרפואהבשבתלתהביאור

יפתחהחודשוביוםיפתחהשבתביוםהפסוקונקדים

וקמץחכתההיאיודידועכירמזבדרךלומרואפשר
להשיגווא״אונעלםסגורשםטמחכמהלמעלההוא
כיחכמההואופתחתדרושאלממךבמופלאע׳יד

שאז"יפתחהשבתביוםשמרמזוהואנפתחמקם
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ישכיזללה״האא״זאמדלהר,סושמורד*1ב1

ו;ר־כץקדמתוכמוהמאוודתנרפהבעבודה
התיבהאחדז"להפ׳'זקושיותמתורץובזהתקינים
לבואכדישמדבייסהאותיותוהסוכו׳המתעיעואחד

והבן:לדח״ור
ירויוןתבהיר,ססרךבאורשלםבברן

א־ךוצ״לתשקםעדרךונחלביתךמדשן
׳'שכתהואדהערןאךפניךלאורבנין•לחברשייך

שמרמזוזהוחייםגית׳הצלעויבןאתה׳אלקיסויבן
רקהלינהבאורחסרוןיהיהשלאשלםבברןשתחם

תלדפניובאורתבהיקספניךבאורואזהחמהרכא!
התחלתהואשבר״הוסיכותויו"כר״הסודוהואחיים
ביתך■מדשןיררון:והמש׳י׳ינשלםובסוכותסברן
היוקייסהתקדשביתכשהיהבגמראדאיתאע״ד

ובחורינאלכלבאשדווגרתיהתתצותאוכליםישראל
דייקאמדשןירייוןאזכישתרתזוזי׳־ללהיפוךהוא
ע״ד־תשקסעמיךונחל:הביתבזמןכתוביתך
והואעדןזוזולתךאלק־סראתהלאעיןדאיתא
תשקםראתהלאעיןשהואעדרךנחלאפי׳שאמר
עולמךע״דהמעעסולהשעימןבעוה״זלראותיזכו

עולםמעיןהקב״ההטעיתןשלשהוע״דבחייךתראה
והבן:הבא

ה־־שכיוכו׳:ובקצירבחרישבשביעילשובתיםר1^ז

שבתסעודתלג׳רומזששירביעיחתישיר״ת
תפארתהיארביעיקשותסמכיסודהודהיאהתישיכי

:וההש״יששיהיאויסוד
וי״למייןדודךשוביםכיפיהומנשיקותישהני
שצדיקיםנמשךמהיכןויבואררמזבדרךי

כדאית'אדסבנימשאריותרבכחחלושיםהסהשליתיס

הואעלמאבנידכלמזונאמזונימיניכתהשיש"קבזוה
הואתלעילאיתירדאתיתזונאוההואועב:גסמזונא
מזונאהואמכלאיתירעינאהומזונאדקיקיתירמזונא

וכו׳יעו״שעילאהתחנתהדאתיתזונאוהואדהברייא
לשוןישקרזהבפסוקהשהתע׳שריהזוזי״לבשלחפ׳

מנשיקותישקניוהיינועמיכלישקפיךועלכתומזונות
פתחהפיהע״דמחכמההיינופיהותתזונותשאיזין

מכלהיינומייןוידידותייךדודיךשוביםכיבחכמה:
נקראהסעודהשכלכידועייןבכללהנכללתזונאמיני

:יםששפרךלריסהיין:במשתהכמ׳ישע״שהמשתה
אףלנשמהמסי..הואהזוה״קשלשוןדאיתאע״ד

נברא■מאמרותבעשרהוידועחכתהג״כיקראוקודש
י׳כנגדומכווניםהואמאמרנתיובראשיתהעולם
הראשוןשהואאנכידיבורדברותשבי׳וכמודברות
הראשוןמאמי־שהואבראשיתכךדברותהי'כלכולל
בשכרי'כת"שנבראהעזלסשבהםהמאמריםכלכולל

אךשבעולםהבריאותכלחינף_נבראראשוןשביום
ביותוכ״אנסדרושאח״כעדלא'א׳נסדרולאעדיין
עלותרגוםהעולםכלנבראבראשיתבמאמרנמצא

יירשוהשהוריםכאןשמרמזוז־״לבתכמתאבראשית
באותוהיינועשהאשדכלבמאמרהשבתאתויקדשו
תרגוםשהואבחכמהוהיינוהכלעשהשבומאמר

שצריכץהברכהמקורשבתנקראע״כ:_בראשיתשל
והמחשבההחכמההואהמקורעלולקדשלברךהברכה

כלעללומוסליןאשהשמקדשמיע״כ:והבן
מיסמקורשהואסכמהלבסי'שבאמפניעונותיו
נדותאפילוהשומאותכלנשהרוובוחכםגית׳"חיים
:והתש״יבמקוהלישהריטליןשאינםויולדותוזבות

עדתכלודתוהמלךכדבריכבדוהוועקבזרעבל
תואייסשינוישישבזהי"לאותו:יעשוישראל

שיעקבידועכיהואסעניןאךוישראליעקבבכאן
הואוישראלוסוףעקבלשוןפחותהמדריגההוא

והואראשליאותיותהסישראלכיגדולהמדריגה
הפחותהמדריגהשהםיעקבזרעכלכאןשאתר

כלאבלושתואכולבתענוגמשבתליוםיכבדוהו
אואויעשוהסהמעולהבחי׳שהםישראלעדת

והבן:שבתשלאותהיינו שמחםלהקםושמורזכורהשביעיליוםנוטרי
ירויוןתבהיקספניךבאורשלםבבנין

בדרךבזהי״לתשקם:עדניךונחלביתךתדשן
שלם•כבניןשמחםכראוישבתלשומריתפלהשזהרמז
העולםנבנהשבועולםהרתיוםשהואבר״ההיינו
היינותבהיקספניךבאורשיהיהכידועבשלםכולו

נכתביןשיהיוחייםמלךפגיאורעליהםשיעורר
"דשןביתךתדשןירויון:הזכרוןביוםלחייםלאלתר
הואויו״כשנ״דמספרהשנהכלסוףשהואיו״כהיינו
כיכידועלהשעיןלהשעןרשותאיןשבושס״סיוס

היינוונחלה'ביתמדשןירויוןובושש״דמספרהשפן
תשקםעדניךנחלבערבימנוהשבויוםשהואה׳׳ר

:והתש״י



לסטע

והבן:וכלהחתןלפני
יחללשלאע״דה־יטתאתרודמעך־לאמלאתך
זרעו;ח״ו׳
יזתלללבתרפ״דהיאפי׳דוחקאדצלה'אגלא

תגליתאשהואיןשושיפאבתרעימיה

הכלהשלשכרדכלהאיראוהיאלבעלהאלאמסחורה
אירבל״איאזפי׳דוחקאהיאשלהלהחתןשניתגיןמה

:ותבןדךשטוסט
אוגרכהווקיבוץאסיפתלשוןדגלהאגראי״ל
ארחתןלגביכלהבסודכשהשכיצהבקץ

ידיעלנמתקיסוכולםוהיגונההדוחקאיכלאוספים
:והבןכלתחתןיחוד

בכלכלתאעשהכיבזוה״קדאיתאע״פ^י״ל
מדוכאשאתהואותךיסוריןסבלושלאסגויס

והיינוכלהנעשהשמכלהרקכלהאעשהלאייסורים

סובלשאתהדוחקאדכלתאגרא
זי

בעוה״ז
י'

:ול־״ל
וליתככלביןצווחץבתקוניסדאיתאעפ״י^]י״ל

דכלהאגראוזהווכו'בתיובתאדיתערמאן
נדרשולהיפוךלהםדוחקאלקבלרוציםשתיוהשכר

שרוצים'לקבל:•אגראלכנהדוחקאוהבן

ניתנהשבוקולותלה׳זוכהוכלהחתןהמשמחכל

תורההסוכלהחתןשסודידועכיהתורה
לךאיןכיזללה״המאא״זושמעתיוישבע״סשבכתב
לדבררוצהכשאדםפי׳א׳בושאיןוגדולקטןדיבור.
חמשהישובא'גאבאאובאגאמשלדרךדיבוראיזה
חמשהבוישיז'הדיבו׳של'א׳בכלפי׳אלפין

והבן:אלפין
ומפרנסיןוכו׳כהלטת־גובריןבכתיבתשכותבץמד,
■

לואיןבקושנזאתיבתוהנהבקושטאלנשיהון
דאיתארמזע״דבזהוי״ללכלללזהשייךואיןשחר

כנהקשועיהואדאאסוראמרודיןמותראמרדין

עלתאשהואהימנולמעלהבחי׳ישגבוהמעלוגבוה

יידק:ו
ופלוגתאפירודשםואיןאחדאחדותהכלששם

שמרמןוזי״להכלה:־אותיותהלכהידועוהנהכלל
דמפרנסץוכו׳יהודאיןגובריןשלדייקא"כהלכות
;אמתבבתי<כקושטאכביכוללשכינההיינולנשיהון

ימולדת
;

והמשי'־:.:

שללחצותהנכנסכמשלי%שאומרכללמציןשאינו

עמוקלטטובריחמ״מ־צלוםלקחשלאאע״פבושם
א״אבושהצדיקוהיכללמקוםולךבההיוחשהואכך

׳מביןשאינואףדצדיקמריחאטובריחאידהיקלטשלא

טוביםשמניךלריחשמרמזוהואהצדיקמאמירתכללי
אישכלעלשטרש״יכתותהחכמי׳השלימיםהריחהיינו

לקבלטוניםהרשומיםהסכמיםוהיינודרשיסגברשמן

היינושמןתורקשמןכנ״ל:טובריחמהסולקלוט

שמסוהיינוטובמשמןעובשםטובע״דטובשם

ממקוםמטולטולסונמשךהעולםבכל!הולךהטוב
שמךהואוהכלכליאלמכלישגירקשמןכמולמקום
והנוראהגדולשמךלמעןהואשעושיםמהשכלהיינו
ע׳ע״דוהואע׳מס'פראהבוך"כןעלמותע״כ
',שמחדשוחידושיםתורתךע״יוהיינולאורייתאאנפין
אחיגימ׳אהבהעולמותהיינועלמותאהבוךעלמות
רוהמש׳-׳יהעולמותכלתורתםיאורשמייחדיםוכיינו

חז:'לשאמרומהע״פיובןעפרםכשנישדיך#וי

איכאולפץלתורה׳משהזכהעטהבזכות
היאג״ככולההתורהכלשקייםאביטאברהםלתימר
שלמעלויןוידועואפרעפרואנכישאמרענוה'בזנית
וזהומושהקםלאשנאמרלבואלאדםא״אמשה

אצותילמעשהיגיעו׳מעשימתיאדםשיאמרמאמחז״ל
שבכתבתורהתורתב׳היינושדייךשניוזהודייקא

שאתראאע״הטפריםכשניבךמקוימיםושבע״פיהיו
העטהוכפיזכהלהתורהזהובשבילואפרעפרואנכי

צייהתאומי:תזכהלהתורסכךבךשיהיה■והשפלות
הקוראע׳יידבלבשושניםהרועהלצבינמשלההתורה
וזהוולילהיומסבווהגיתק־יםשהרית.וערביתק׳יש

:ק׳־שדאשושנהבזה״קכמ״שבשושניםהרועה

עפרי׳כשניכנ״לתורותב׳שהםשדיךשנייאמראן
והתור'פרהואפרסוטהעפרשהםב׳־עפרכמו

וכןירךלינפולסוטהעפרבחינתבחינתםלהיש
פרהאפרובחינתוכו'זכהלאחז״לוכמ״שהתורההיא

חייםסםלונעשהזכההתורהוכןטמאיםשמטהרת

והבן:
יוי־דבתי׳היאיכיע״דהיאונאוה■אני?צחורה

ה־>אוכלכללחיווראותבי'דלית
בחי׳והיאקודשבחי'שהיאחכתהבהי'

ישראלבנותכלשאתר)ע״דנאה-וחש־ד׳כלתקנדושין



סיגלסבדם

ממדריגתושזזפעמיםבשדהמווכו׳ילהזזהלאכתו
עייל׳והמש״י:ולכסוףעייל•בתהלה

זללה״ה;תאא״זשתעתיאפרהדבריםאלה

וסיפרר״הבמוצאילפניועמדתיאחת.פעם
לפנישסשעומדיםוסיפרשסמתנהגהאיד

כלאתראסאניומסופקהעולםאבותהמשפעהתלד
ומגישיםויעקביצחקאברהםעםרועיםהשבעה

כתווהואשםעומדתרע״הוגסישראלשלהזטות
נתפתהורואההזכיותומכניסואנהאנהפונהסרסור
תוכןזהח״ווהעונותהתקעריגיסיבואושלאובמחוג
אותישאלואח״כתעעהעהורלשונובשינהאע״פדבריו

שסיפרתי:תההיאיפהתעשהאם
אהדעודיכולהיהאסתמנושמעתיאחתפעם

הייתיאזיאניכתווענגושתךרחוםאללותר
נתשיחתביא

דיבורבלאלקחושלושאביותמנושתעתי#ד

היהבדיבורלוקחוהיהואםתרע״הבתו
הקליפותכלוביערדעלתאחללאכלבתורתומתלא

רתשיחהביאוהיה

שאמרשבתבלילמתנושתעתיאתתפעםעוד
לנויעלהמיפסוקביאראשובחולאלי

וס״תמילהר״תשהסואמראותיונישקוחיבקהשמיתה
בעולםאיששישאייךאיךשווערדאואת־בזה״להוי"ה
וזאהלרךמפילאושכינתיהקב״המפיתורהששומע

ההקב׳מאת■דתהשלאעצמותאמיןואינווכו׳תפי
לאע״פוסמךדת״רלנוקבאלדתותיכולבקלכיחיו

צדקו:בימיןאותנויקרבה׳ליסמעברולאבשמי׳הוא

ש״שביארבארדקיקהמגידהרבמפי#מעוד¬
שאצ,זהלאזהששאליזהמלכיםד׳

אתהאמראסאואשיגםאויביארדוףאמרדהע״ה
לומרנחביאיןאמויהופפעשירהאותרואניתהרגם
תהיהוהעני!תהרגםואתהמכתיעלאשבאנישירה
קבי׳הלייחדיכולשאדםיתודיסכמהתיניישכיואמר

במחשבתואזולהתפלללדבריכולוכשאיןתדרגותיובכל
יחודאיןכיבשתחהוהכלתהלהדומיהלךבסודייחד

עם>ניוספוריודבריובכלהעניןוכןוהבןבקעעה
ו׳בסודאליומקרבעמושתדברע״ייחודישאדם
דיבראברהםבזוה״קשכתובסודוהואה׳לגביכורע

א:יושיתקרבכדיהיינודבריםשארתחלהעפרוןאל
ואתר

ה׳מרדה
ובחוצותיהודהבעריישתעאלהיינו

■
ישתעשמהרההואהפי׳בזהי״לירושלים

חוןשהואלירושליםבחון׳אףהייעירושליםבחוצות
וק״ל:ישהעעצמוזהאלקינוהואשה׳לארץ

תצוהעושהכשאדםהיינוצוותאלשוןהואמצוד,{
להקב״הודביקותבצוותאלעשותהצריו

;
לצוותאלאנבראלאהעולםכל.המצוהעיקרזהי

_

יעשהלעשותשרוציםהמצותכלהייטבזהי"ללזה
:וק״לחחונחתטובהאיזהלולעשותקהצדבזה

תשובתזההריתצריסביציאתלספרהמרבהכל
הואמצריםיציאתידועכירמזע״דבזהי״ל

דלאקלאלךליתבזוה״קואיתאודיבורקולבחי׳
'

דמקלהקלאאפילוזלל״ההאא״זואמרלעילאסלקא
פי׳קולסנשמעבליאימתידבריםואיןאומרואין1

סלקאבוודאיקלאאבלאומראיןאזקולסנשמעכשלא
ן

מפיולהוציאזוכהאדםכללאואךלעילאהדיבורעם
לספרהמרבהכלשאמרוהואאמתשלודיבורקול
תצריסביציאתובהירותזכותשמרבההיינוספירלשון

משובחוהבן;זההריאזודיבורבקולהיינו
והמשפטי׳והחוקי׳העדותמהאותרהואתהרכס■

ידועוהקושיאאתכםאלקינוה׳צוהאשר

|
מןא״עשהוציאנראהחכסבשאלתגסדלכאורה

!
עלכברשאמרתיתהעפ״יוי״לרשעאצלכמוהכלל
מתוה״קאורלוקחשהקב״ההיינולצדיקזרועאור
בחינתולפיצדיקוכלהצדיקנולדומתנואותווזורע

אחרתתתצוהששורשווישזותתצוהששורשוצדיקיש
|

התורהמכללותפורשוהיהישראלכללותשהיהומרע"ה

ן

הואטובכיאותוותראכמ״שהתורהעצמוהואוהיה
[

עצמוהואכישראתהוהיינותורהאלאטוב.ואין
|

והחוקיםהעדותהחכםשרימזג״כוהואהתורה

היינודיקאאתפסאלקינוה׳צוהאשרוהמשפטיםך
שלאבןאתרענוהודרךהמשפטיםהןעצמכסאתם־

העבודהמהאמרהרשעאבלהמדריגהבזהעצמוכלל!
ששואלוהואע״ההטבעגית׳עבודההיינולכההזאת

תתנהגי׳שאתסהטבעהיינולכסזההיאהעבודהמה|
זסבעבורלואתוראתהואףועשירותוזהבבכסףבו

והבן:ליה׳עשהי
דאיתאע״פברמזי״לזוזיכתריאבאדזביןגדיאחד

וזי״לועיילונפיקדעיילמאןהואזכתהבזו׳.הק
זוזיבתריכידוע:חכתההואשקונה:אבאבזביןשרימז

גז



לקוטים

לחוןיציאתושבפתמלבושלוונתןסובלאשאוירה
שוביהלאהאויריסתפנימלבישאותוילביש

ובמלבושהאדסבגוףמוסשעושההיההאדרוסגולת
ו:נמשלשמירהצריוולזהבגוףכתוהמוסג״כנכנס

:זד״להמלבושהואונשמתוהאדםהוא לןהבככלביןצווחיןכתיבבזוהרקושיאביאר
דלאתאןמפורשא׳ובמאמרוכו׳;מזונא

ותירןאתנהמקסניהואיוסבכלפרנסהעלמתפלל
כלוכןיהתותתרגישלאדסשישחסרוןדברכלכי

עלכשמתפללנמצאהחיותמרגישהכלתענוגאוצער
מרגישומיפרנסהלושחסרמשלדרךחסרוןאיזה

ולכןהשכינהמןהיאוהחיותשלוהתותהלאהחסרון
ובזהממשהשכינהשהיאהחיותצערעליתפלל

הנ״ל:קושיאמתורץ מפולנאהמוכיחליביהודא׳רהרבאתלאיתי
לגדול־־־ומהולהעליוןהעולסשבאתן

ובקשתיעוזבכלומכרכרומפזזיבביתהייתיואנימאוד
מהעולהבאשהואאנייודעאליוואמרתיאותו־לברכני

וב־רףראשיעלאותםונתתיידיושתיולקחתיהעליון
העליוןלעולםלאא״זקווינןלושאתןלוואמרתיאותי

:בכאןאותישבירךהברכהבעדשסאותואיברו

נ״עבעש״סלישראר׳הרבשס5כתוב.נמצא
ובכ״פפעמיםשבעההמקוםלהקיף

ימיןדרךלהקיףויתחילותהלים;הקפהבכליאמרו

׳—^.*י/״,א׳^\׳^י׳^י/^י׳^י׳^\
׳/-א*א־־/\^־־/\*־י׳/א־־־י/ר־׳/%-/\י־/^־־׳/\*־״/

פקודיפ׳מןנשמע
והמנורהויתידוחיוותיתריווכליוהמשכןמעיצה

התור'מסורתהסהןופירוקיווהקימותיו
לעמודשיוכלנינהווזעיריןונעלמותהצפונותהקדושה

בסודו׳הנוראותוחכםגתו׳וצדיקבדוראחדעליה׳איש
ג"כינוליןאזימובהקרבמפיקילהישאסואפשר
קצתעללבאהרבהקדמותע״פלבאסגולהיחידי

אישכלאךועבודתווקבלתונשמתושורשלפיקהה

להקי״הולהתפללולחפשלהתבונןמחויבישראל
מצאתיויגעתישורשולפיהעניןבזהתעעעיניושיאיר

שהעגלמההואויותרישראלולכללנוהיאוארוסה

׳נאלזשנתקי״בזאתי
והואהמדריגהאותהלהעלותל1

להתפללשיכולתפלותת־ניכמהדשוהבןמ״ןבסוד
דברי׳סיפירישחצינווהואהנ'׳לע״דדבריםסיפוריעי׳י

יוהבןוכו׳ארתזזזתאאלואומרכמובחירהשנכתב
אשהעשידסראההפשוקכוונתשזהערזי1£$

וסיפוריעוה״זעניניעסר״לאהבתאשי
לעמיתבעלההנקראלהתכהאפהנקראשהיאדברים

וז״שוהיןתייסהנקראמוחיןלהמשיך■רמנהמ״נ
ג'סודג״כשהואאמרתיויזהיחיהבאמונתויצדיק
בתדריג׳יחודישלפעמיםכיוהבןכהציםברכזפסוקי

אלףמאותששסידהנקראיםעסהמוניעםתחתונה
וישאע*פאמרתיוכאשרבקרביאנכיאשרהעםדגלי

מדריגתלעלותיכולדבריםסיפוריע״יכירגליויעקב
מאןזכאהכגוןבידיווישרגליוהנקראהערךפחותי
מקפיאתדרושאותפלהע״ידחייבאוהואבידאדאחז
ע״יוישהנ״להמגידמהרבכת״שעתואתועצמו

דבריםבכל־סיפוריכךוהכן־ואם־תכדןבמוחיןמתשבה
וק״ל:דעהודרכיךבכלנקראגשמיים
היהלכןודפח״חת׳אירהואאורתכישמיכתי

עולםהואח׳כיאורתמכניסאכרהס
היהלכןהבינהעזלסוהואהבאאורחכתוהבא

החסדאורכייומיןדכילאיומאהחשדמדתאברהם

בה׳זללה״ההאר״יבכתביעייןהספירותבכלהולך
בכלהבינהת׳אורמכניסאברהםהיהלכןסכה

ה׳תוספתע״יהתורהלכלאברהםזנהלכןהספירות
וישהתורהיוצאשתששהבינהעולםהואכיבשמו

לוהמשי״בלכיתנסוזחלתיעמוקיםדבריםעודבזת

עולהו׳המשכתע״יהתחתונההדליתהיאדודחיך
לאדםשיששמעתי:ג״כד׳הנקראא״סעד

עלמתפללובאשרשניאוראשוןמגלגולעונות
והבן:ודפח״תשלועונותגסנתקןאזאחיעאין
ביסדהע״העלשעירוהדבריםשכלשמעתי

והיהתהליסקפישלתהסעושההיה

להםישואותיותבאותיותוהמאורעותהדבריםמכניש
והדבריםהדבריםכלנמחקוובזהוחיותצירופים

ר״לחיליעלכגוןדבראיזהעלכשמתפללעתיקיןוכן
רבאבמעשהולפעמיםבאותיותהדבראתומלכיש

הלוחותעלחירותלכן:להציקרוצהפרהליינקרוצה

לשמיםלבושיכויןובלבדבתורהלחדשישראלברלכל

:בתורתו׳עינינוויאיריכשריכשרואס
ראיתי *0*

והדברים
וה׳יעזרנירחבבביאירסבנהוצריךעתיקיין

אמן:עיניויאירבתורתו
אחרתלמדינהאביזמלךששלתאותובןפישל.



קירזרלהד,הקדושהרבבב*שנמצאהחלומות

תהיהשאתההסובושמדשליהכע״שבהולםיצ*ו

עומדהיהושהלישראלתורהואומרולומדה׳עובד
לצדיק־םלבואהרגיליםהחשוביםמהאורחיםא׳איש

אליוראשואחזללה״האאי׳זוהרכיןמהסלשמוע

עלעומדואניבוודאייהיהכהכלומרבראנוממנע
ראשו:נענועיאתורואההספסל

בפנישיחוקבלתישליבסכהעומדשדהראיתי

:דודילשהתןחרוזיםכמהואמרת*העמוד
*י

אותיובירךזללה״האא״זאתראיתיהסיכותבת
והשיבהורהעתיללמודשאלתי.אותוואת״כ

ואמד־ושניםימיםאאריךאי״הכיזמןעודשיהיהלי
:הא״בשלהאותיותעמישילהודלי

הקדושבגופוגופיא״עשהדבקתיבהלוםראיתי
שמעתיואת׳׳כקדישאדיקנאזקנוובתוך

והתחלתיוסו׳רחוםאלה'מדותי״גהציבורשאומרים

כישפתייםבחיתוךולאהפהבתוךלומראנכיגס
דיקנאבתוךשאנייורותי״גממשזהאמרתי.הלא

:שלוקדישא

א׳בפעםתפיליןזוגשלשהשהנחתיבחלוםראיתי
אביביתעלהעומדלביתשעליתיראיתיגס

:שםאשרבתעלותועליתיזאח״זפעמיםב׳

למאודאותיקירובזללה״השאא״זבחלוםראיתי
אותי:ונישקוחיבק

וישבתיסוכותשהיהראיתישתותפ׳ה'ביום

ששברתיראיתיוגסולולבואתרוגבסוכה
האיביסואכלתיניסליךהאזיןשקוריןהקטניםאגוזים

:שבתוכם

והיוג£ל$שעליתיסדילקאבק״קפהבחלוםראיתי
יכולתילאועי״זמאודלזהזהסמוכיםמדריגות

אתברגליודחפתיהילוכיודרךדעתילהרחיב
ועיערפשלמקוםארןונפלההעליונהא׳המדריגה

בעליתי;תחתיצעדילהרחיבבכדי

סדילקאבק״קפהתקמ״העקבפ׳ד׳ליוםאןד
מוהר״דהמנוחחדישלבעליה■שהיתיראיתי

צבי

המנוחמחותניטסאנישישבתיבחלומיראיתי
באידיאסעודותשלשבשבתנחמןחוה׳

זהכיזוכראניוזאת:ושכחתיד״תליואמראחת
הואצדיקכשהואהאדםכידבריוותחלתהקדמההיה

מפסוקוהראיהבהוהואבווהתורההתורהאלמקורב
:הכרסאתהחלאהתקדשפן

יהדסיםג'עםלולבועודולולבאתרוגחרב׳

בהמ״דואחיסבאיזהמתפללשהיית*בחלומיראיתי

אתואחזהגבהא׳היהואת״כבתורהקראו

וראיתיכמנהגהכתבאתלראותלמגדלועליתיכס״ת

אתראחריםתיבותועודסובאותיותהס״תבתוך
:טובאותיות

ה'עצתשנתראהפ׳א׳ליוםאורבחלוםראיתי
תק׳ייסהיא

סימןוהיאראשיאתשגילחלפ״ק

שקורץא׳אגוזלקחתיוגסלגדולהאי״השאפלה
איבהואכלתימעליההקליפהאתושברתיוועלטשינע

הקליפותכלממניה'שישברמבוארוהפתרוןשבתוכה
ובגשמיותרוחניותטובכלליויתןוגשמיותרוחניות

ויראנומהקליפותהקדושותהנצוצותכלוהעלאת

:אמןהאלהכדבריםרביםועודמתו״הקנפלאות

אורתאצליהיהמא״ימענדילר'הרבבחלוםראיתי

שלמהכמור'מזאסליבאחריםורחיםאועוד
סעודהואחר'גמרממדיטתרייסיןאגשיםוגסחר״י
התחילהכוסשלקהוקודםלברךכוסלוליתןרציתי

איזהשאחרפעסובכלמראשולאבאמצעשה״שלזמר

לשמועיכולתיולאהפסוקיםעלתורהאמרפסוקים
מןקפץואח״זובמהירותבחשאיתורהשאמרמחמת
עוזבכצומכרכרמפזזוהיההביתלאמצעהשלחן
עתיושמחעמיורקדשליקטןנביתאותילקחואח׳יז

וכו׳;ואח״!בחולשה״שלומרליתמיהוהיה
למולתטקשהיהראיתיתקמ״אבלקפ׳בשבת "ונתן

אהיהשאניהתנוקזללה״החא״ז

שלכסאעלישבוהואעשיתיוכהערלתובשרחותך

זכורלטוב:אלי-׳הו
אא״זזללה״האתראיתיתקמ״אפ׳פנחסליו׳ב׳אור

וחיבקידבקו.יחדתחשפא״פמצתיוקרבתי
ועבעיטבעךהלשוןבז:ציואחרידיוכשתיאותי



ומשתומםעומדואניהשופרמןיוצאהקולוהיהגופו
התקיעו׳ותוקעלפניבעצמו־אומראעש׳כשהואמילאני
ועליתילס׳י־תשקוריןכתויעמודקראואח״כבעצתו
שעוליןברכ׳כמווברכתיהשופררחבאצלועמדתישמה
יוצ׳משופ'ביזיךהשופ׳כשהקולעומ׳מתשוהייתילס״ת
תשר׳־תבוותקעתילביתיבעצמ<השופרלקחתיואח״כ
מתנולמעלהאיןאשרטובהואפתרוטוזהבעצמו

ולהכניעמעליהדיניםלהמתיקהדבריס־הץבכלדאיבו:
דיקנאשהיאגדולשופר3עליולהאירהתקטריגיסכל

אח״ככולוהעולםולכלוכו'עילאהואימאקד^שא
בווהיהבקיטולשהלכתיבחלוםראיתיהיוםלאור
מלכו׳לבושתתשבו^!זרוק׳כסףשלשורותשורות
עצרתשמינישהיההנ״לו׳״עש״קיוםלילראית•אח״ז

גדולהשמחהשמחאאייזוגס'גדולהשמחהושמחתי
כלומעלמעלינוהדיניםימתיקשהקב״הופתרונו
אמן;ישראלולכללטישועתעתויהיהלגמריהעולם

לינדמהוגספסחשלשנילילשלהסדראומרשהיה
פורים:שהיה

מלא^דמעוחוהיהליאא״וונתןאתבחלוםראיתי
לבןומעותרובלוחציכמהרובנרבעבתוכם

ולאחיהישיניסג^דיןכמונחושתומעותישןומעות
היהוזהישיניםג׳ב׳ערךב״כמזהלקתלעבברוך

ו׳ליוםאוררב״וזכךק״קמעיובזדרךבנסיעותינו
:לפ*ר,תק״סהתורהמקת

יזקמ״ק^ןאא״זוישבה׳ליוםאורבהלוםראיתי
ותקעשופרול$זהאלמעמירבבה״כעלעלה

וכו׳תקיעהבעצמואומרוהיהתר״תתש״תחשר׳׳ת
דהיינוא׳תקיעהלתקועכשהתחילנוהגהיהוכך

כמנהגשלוהפהאצלהשופרולקהראשונהתקיעה
לצדידיובשתיאוח!היהנאח״כמעטבוונפחבתוקעי׳

יתברךהאלנעזרתהם£רונעלם■הם
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