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3 י•עיניםבראשית

 נמצא עלמא קב״ה ברא דרכו ראסיס שנקרא גאורייחא
 ק אס בנפעל הפועל וכח הפורה ידי על נברא דבר בל

 דכתיב האדם וכן התורה כס העולמות ובכל דבר בכל
tנמצא מד וקב״ה וההורה יהכאר כאפר אדס התורה את 

 וצמצם כולם אס מחיה ואתה : הקכ״ה חיות הוא דבר בכל
 תוך ממעל אלו״ה חלק והושם התחתונות מדרגות עד כ״י

 מדרגות שיתעלו היא כוונה עיקר כל כי החומר משכת
 והוא המושך מן יתרקהאור ולהיות למעלה התחתונות

 כעל י״ס מצר התחתונו' מדרגות למצרים יוסף ירידת ענץ
 יתרון שיש האור ויתרון כדכתיב הענוג יתוסף זה ידי

 • תוכפות מל׳ יוסף נק' ולכך החשך מן כשהועלה תענוג
 נובלות שהם שבירה לשון שבר יש כי יעקב וירא וזהו

 דנחית מה כל ונשבר שנפל מה הורה מעלה של חכמה
 נובלות שם שראה י״ס במצר במצרי' שבירה יקרא מדרניה
דו ואמר .ולעלות להתברר שצריכה פס שנפלה התורה  י

 וזהו ועצמי השיש חיות אל להביא ונחיה להעלות שמה
 המדריגה סוף מד התורה שירדה מה כי יוסף וימס עג־ן
 אותו ויחנסו ויסת ביה קרי מדרגיה דנחיס מיתה נק'

 ר״ל חנמה בתר אזליק ובאילן החיים p נקרא שהתורה
 כמאמרם בארון ויושם נחנס המדריגה לסוף שירד אף
 יש הנובלת אפילו בארון מונחים לוחות ושברי לוחות ז״ל

 העצמית התור' שהיא הלוחות כמו בארון להיות עלי' להם
 הדבר המחיה התורה הוא דבר שבכל כיק לענץ ונחזור
 אל אס כי גשמיוסה אל דבר בכל להביע אין ההוא

 וכי בזוהר ואמר בראשו מיניו החכם בסוד הדבר פנימי'
 על דקיימא מאן מסתכל סכימא אלא נש דבר עיני באן

 מאין ההוא הדבר ראשית אל מביס דבר בכל ר״ל רישא
 בראשית וזהו : ההוא הדבר של שרפה ומי נשתלשלה

 הכל כללות שהם והאלז השמים נברא במורה וכו׳ ברא
 והארן תולדות׳ לרבות את רז׳׳ל כמאמר ,שבהם דבר וכל
 שאיע מפא ובוהו תוהו היהה שמשוקענארציוס מי ר״ל

 ופירש ־ ובוהו תוהו הם מעצמם ובאמת החיות אל ■מביס
הו על ומשתומם תוהא שאדם ■רש׳י  סי ר״ל ; שבה ט
 בארצות המשוקע הכסיל על ומשתומם תוהא אדם שהוא

 איט והוא הקב״ה של חיות הוא ט הרי ר״ל הוא בו הרי
 אל דבר בכל מסתכל וכשהאד׳ : מסט ומתרחק מבץ :

ד ה' שדתי מקיים החיות ע  דבר שבכל תמיד נ
ה ט ס מ ה כל מהוה הדה נג  הלומד כל וארז״ל : מי

 לעולם אמרו ופעם ט׳ שלייתו שנהפכה לו טח לשמה שלא
 לפסה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אדם ^מוד
p n זמה שלאי בסי' ימצא מאץ יקשה הנה כי עד״ז^ 

א סיוחם הדברים כל הרי בעולם א ומי התורה מ  מ
שלועד מה הלא אך .לשפה *לא לבסינה חיוס הטיץ

 התפארו׳ בשביל או רעה מדה אתו בשביל הוא לשמה שלא
 סדה וזהו : וכדומה ממון משק בשביל או ולהתגדל ב״א

 התפארו' הוא והעיקר בשבירה שנפל ומשק התפארות של
 וכשהוא לעצמו וחשק ההתפארו׳ נוסל וזה ;וחשקי הבורא

 אוחז ומאהבט הבורא מתפארת נשתלשל שזה מבין
 כאמור בראשו עיניו החכם כי וראשיתו דבר של בשרשו
 לעצמו והתפארות חשק בל מחשבה כפנכללו ונמצא
 כף מי לשמה שלא מבחי' בא נמצא שרשה אל מסנה חוזר

 עצמו וילמוד אדם יעסוק לעולם וזהו : לשמה בחי' אל
 כשאיט אבל • צשמה לידי עצמו יביא לשמה שלא שמתוך י

 i,'כו לו נוח שאמרו זהו לשמה בשלא ונשאר .כן עושה
 שעוסק הולך בחושך והכסיל אור נקרא התורה והנה
 צריו בחושך ■ והיושב אור מדליק ואיט לשמה שלא

 שמשוקע מפני תהוס פני על וחשך זהו ״ אור להדליק
 נמצא זה ומפני s התורה אור מדליק ואיט בארציות

 אלהים ורוח אמר ע״ז י בעולם לשמה שלא במי׳
 ולהשיא לשוב יוכג זה ידי שעל המים פני על מרחפת

 אלהים ויאמר : כאמור ואלהותו העצמי חיות אל עצמו
 אז אמירתו אלהים לשם לשמה כשעוסק : אור יהי

 בערבוביא. משתמשין וחשך אור היה מהחלה אור מדליק
 ויבדל ועתה משך נק׳ זרה והפני' אור נקרא התורה כי

 עיזי ס״ס ז״ל מאמר׳ וזהו החשך ובין האור בין אלהיס
 כמאמר׳ שבאומן׳ עזים נקראי׳ ישראל ר״ל ברישא מסגי

 ראשית שהוא ברישא ולהתדבק לילך כח להם יש מ״ס ז״ל
 המדריגו' במשטס הם משוכא שבתמלה מפני ואמר :הכל

 לנהורא משם ומתעלים מתדבקים לנהורא משם והדר
 • זה כר. להם יש לכן בגדלות שכל הקשנות • וממתקץ

p וגשמיות בקסנות שנשארי׳ *ם0 עובדי משא״כ h 
 עT הד לא בהמתו דעת השתא בלעם גבי רז״ל אסר
 והלאטוטש בקסנוהשכל קסן נברא והאדם ויובן לתקן

 סמלה בראו ומדוע לעבדו האדם בבריאות היה הקב״ה
 מסעם ג״כ אך.הוא .לעבדו דעת לו ואץ שכל בלי

 דחשוכא ותיאובהא הסכלות מן החכמה יתרון ט :הנ״ל
 ו^בי נוקבא נקרא כיהקסנות . בנהורא לאתכללא
 תשוקה מעוררת הנקב' . תשוקתך אישך ואל . הגדלות

 השכל אל כשבא כ”ואח קסנות בחי׳ תחלה והאדם בחתן
־ זיווג בחי' והוא לגדלות הקסנוס גס הכל מדבק הגדול

 ויתבאר אלהיך. מלץ יפי® כלה על מתן כמשוש והוא ■
א לק מיכף גדלות לאור לבוא אפשר ואי .־במ״א  נ

 עזוס שהוא עתי מ״ס כ' פירש וזהו . מחלה הקסטת
 ,הקסטש לאדם בהחלה בא ר״ל • ברישא מסגי שבאדם
ט׳ חשוכא ברישא עולם של כברייתו והשיב  ; כאמור ו

 בלא יום דלית כסו וכו׳ יום לאור אלהיס ויקרא וזהו
א ערב דהי רק לילה ר דהי ואח״כ סמלה הקסטת ט ק  ט

 אסדוש נעשה אמד מם ;מעשיו שמבקר הגדול השכל
 ילך אדם שכל הסדר להמס ראד שכן בכלל חהו .אחד

ט שנה לי׳׳ג ובבואו כן ס כנו  . חיבור לשון דעת ־ הדעת י
ט לעליונה סססונה מדרגה  ׳ שוט דרך על שלם דעת ז

 דלך מלשון שובבים שנעשו דברים ריל * שובבים בגים
ע שובב ד  שלש יש . אמנם . ימל ומדבקו משוט לט נ
d 1 שאץ והאדם ;קסן ונקרא פנה בי״ג אפי׳ לדעת זכה

דעת



ס יבראשיתמאור י נ

מה המתונות בתורה הבתובה הסתה מנץ וזהו יצרו אחר «מסתה ?עת  מלשון <קלא ויהר כאמור שלם דעס וי
 אחת פרשה לגדלו׳יתר השם אל ונתקרב וכשבא מותכות טצמו־־ שהציל כמו להנצל וצריך לןוסף דסוסישר במע^ה
לכינים לנו והיית משה שאמר וזה ראשין ד׳ ונעשה • ■ • ״ -• ^

 נופלים נקראים הכינים ואז חומד ולב רואה עין כי
 ממדריג׳זו ונפלו בראשו עיניו החכם כי הכיני׳ שנפלו
 אל כשנתקרב למקומם הכינים יחזרו עתה אסר ע״כ
: בזה ודי יתרו ויחד בסוד להשם הכל ומייחד השם

א מר הדרין כג  לא אלמלא ישמעאל ר׳ דבי תנא דסנ
פני להקביל אלא ישראל זכו י

 הילכך אביי אמר דים בחודש אחת פעם שבשמים אביהם .
 שארז״ל מה נקדים הענץ להבין . מעומד למימרא צריך
 נודע כבר ט לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני
 בסוד המדריגות כל נפלו כי הוא הירח מיעוע סוד כי

 והנה והמית׳ והגליות הדעה קפנוס ג״כ בא ומזה קפנו׳
 ישראל אנחנו כי הירח מיעוע בסוד הוא הדעת קפנות
 אוחו שנעבוד ב׳׳ה הבורא וכוונת הבריאה כוונת עיקר

 הולדו בעת מיכף שהאדם ראוי והיה הדעת בשלימוה
 תיכף ראוי שיהא בכדי השלם הדעת עם נולד יהיה

 מה אך השלם הדעת צריכה שהיא השלימה לעבודה
ת שהאדם ב״ה הבורא ע״ס העולם שמנהג  אינו הולדו נע

 דעס והולך מוסיף מס ובכל הבורא עבודת לשום ראוי
 בכדי בגידולו נשלם שאז שנים לי״ג בהגיעו עד יותר

 קפיוג עביר הירח מיעוס סוד בבחי׳ הוא כ״ז איש שיקרא
 ללבנה מונין ישראל בני ואנחנו הירח שנתמעפה הלבנה
האל* מנייני בכל הסיעוס בא ע״כ כנודע אליה וסשולי׳

בבתי׳ מקודם להיות צריך שהדעת ובפרע בכלל
 הדעס קפפס סוד ג״כ הוא הגלות סוד וגס טיעוס
 אף ישראל לכל והגדלות החידוש בא ואח״כ כעדע

 ולעתיד וחסרון מילוי בסוד שהוא בתמידות אינו שכהיום
החמ׳ כאור הלבנה אור יהיה בימיט במהרה המשיח בימי
יצאו אז כי יאסף לא וירחך הכתוב שאמר וכמו

 דמות לו שנראה ז״ל שאמרו מה זלה״ה מורי ואמר יוסף
 לא שחרית לו שלבשה שבגדים משום אביו של דיוקנו
 א; הביע ויוסף בהם מתפאר׳ והיחה ערבית לו לבשה
 הוא התפארות עיקר כי בא מאין והתפארות היופי שורש
 של דיוקנו דמות זהו תפארת יעקב מדת שהוא השם גויות
 קרקע אסתר וזהו כן לעשות צריך אמד כל ונמצא אביו
 ז״ל כמאמרם הסתר מלשון אסתר והנה :היתה עולם

 • אסתיר הסתר ואנכי דכחיב מנין התורה מן אסתר
 קרקע המדרגת סוף' עד היה ההסתרה ר״ל אסתר חהו

 נען וז׳׳ש . הקב״ה חיות ונתצמצם ונעלם נסחר עולם
 בקרקע הגעז תוכיות אל בנעיצה נכנס ר׳׳ל בקרקע צפרניו

 תוכיות אל במוהרו׳ נכנס והוא מותרות וצפרניסהם
 מלאכתו לעשות הביסה ויבא וזהו במותרות: הגנוז הדבר
 שייחד דהיינו יחודא דא דקב״ה עבידהא בזוהר אמר

 ואמרו הגמור הימוד שהוא בעליוטח החתונות המדריגות
 עציה משוך מסד של שחוש אלא הימה ירקרקות אסתר

 ע״ד :מאוסים מעצמם המדריגה בסוף שהם דברים כי
 סל מוס משך שהקב״ה אלא כו׳ צואה מלא ממס אשה
 כל חסד שהוא בהקב״ה יותר ידבק לעולם נמצא חסד

 שחוש מפני אם ק״ו ע״ד התענוגים כל ותענוג החסדים
 לממיי׳ כ״ס החשק נמשך מאוס בדבר סמ-שך■ מסד של

 מרקדין כיצד זהו . הגשם אל ימאוה ולמה • חיים
 :האוכל מתוך פסולת ריקוד מלשון ר״ל . הכלה לפני

 משוך מסד של שחוש שחסודה מפני היא נאה כלה בס״א
 הפנימי חיות האוכל אל רק הגשם אל להביס ואץ עליה
 אלא אהדדי פליגי ולא :שהיא כמוח כלה אומרים וב׳׳ה

 נק׳ נמה ר״ל : לישנא בהאי ומר ליסנא בהאי אמר סר
ונכלל כנוס כ״יסהכל בסוד בה כלול שהכל מפני כלה
. . .ויובן השורש אל יביש א״כ בה שרפם הדברים וכל בה

 הדעת יהיה'הרחב׳ וע׳׳כ הקשנות מן המדריגות כל על מולק אינו נכנס הוא צרכיו רז״ללעשו׳ שאמרו ומה
 ומלאה הכתוב שאמר כמו קודם קשנות במי' בלי הסלם אפי' שר״ל וכו׳ נ׳;0לי בהאי אמר סר ג״כ אלא האסור

 ע״ד וההשגה הדעת כך כל .פיחרמב ה׳ את דעה הארן הדבר פנימית תוך אל נכנם גוף סל צרכיו שהם בדברים
 ויאמר באצבעו מראה ואחד אמד כל שיהיה חז״ל שאמרו לנו וסלח כלה בסוד ואנו מתן בסוד שהקב״ה וידוע

ק לפני נתקשס שבהם המצות כל הוא סבלוטת מ  והשגת גשכל השגת על הוא שהכוונה לו קוינו ה׳ זה כדרך ה
ק: סל בלבו תשוקה להביא להתקשש שצריכה הכלה מ  התמיה עולם יהיה כן ועל הדעת בגדולות אלהומו ה
 הירס מקשטת ג״כ היא המיתה כי • המיסה ובישול מסה קישושין נק׳_ וזה בגדלות: להכלל צריך הקשטס והנה
 הדעת העדר ובלי הפסק בלי יחTחמ יהיה ואז כאמור חוה אס ויזק^תדס בסוד דעת.שלמה נקרא וזה • הוי דלא

ד ראשונה מוה הוא שניה וחוה ראשונה מוה כי אשתו* ו « _ . . ̂ :אז שנזכה הגדול , .
ה חיני' והאדם :כטדע אשה לזאמ״יקרא שניה ומוה הסתה ־ ע ד  מה אם כי מעצמה אור לה הלבנס־אין כי נודע ל

ס . למוה השפל מוה אס אדם דדע חסו למעלה ההסתה ג  אל שמתקרבת מה כל כי השמש סן שמקבלת .
 על המדריגה דלית ד' בסוד והיא אורה ניתוסף השמשי -ןאז,^ : סלם דעת וזהו מינור לשוןtיעהrו ז׳׳ל ־כדדרשו

b ׳ראשין ד' סל ׳0 .הוא o צלבנה המשולים ישראל בני ואנחט כלום מגרמ׳ לה ויראהגדלית אהנה ובדעת והבנה 
tאנו נקרא- למה וארז^׳ קלה דעת ו:׳ ראשין ג׳ של שזי זיש i o iאור אס כי עצמינו מצד ■שאיןלט-־אור 'לבנה 

 בסוד היו ויהושע ומשה השמש בסוד מלמעלה 5להיומל-המאי שצריך י״ל ■בחורה. אמס פרס' שמוייתרגסימד
סוד סממרלבנק;ט אימכלוסל' יראה בלא אהנה אגל ויראה אהבה באדם אינ הו  בגדלוס השלם הדעת• מסהי

 לו אייייכי-אם-מה-שמסר לר טהי לא" מהושע הדעת שנדמה" אלא אמת אינו השם שאוהב לו שניא' ואע״ס■ :
ביט והאיר,מלון;משה נדמה' אהבה ובמיני עולם! באהבה שהורגל. מפני p לו  קיבל משה פאז׳׳ל שהואמה ע״ה י

ה לק;צריך1^^^מ^/כ תשוקה ג״כ לו שיש מר. א" כי אסייטומסרה ליי הקע-  מסירה במי׳ רק איט לי
לא גער ביהושע נאמר וע״צ עצמו כמשה ממש קבלה ולא סדרגוא" גס לתקן יוכל ואז אהבה למדת יבא שפניו«אמ״כ

- . . י . . ,,, 5-ומי ■■ : . • .ג~. .



5 געיניםבראשיתמאור
 ימיש לא שע״נ קסטת הוא נמי׳נער האהל מסוך יסיש
 לקנל השמש לאור top להתקרב משה של האוהל מחוך
 מאות שלש ממט נשכחו משרט״ה כשנסתלק ולכך אור

 השמש מאור שנתרחק ע״י משה של ■אבלו בימי הלכות
 מיעוס שיש זמ( וכל הירח מיטוס מסת־ נ״כ היא שהשכת'

 כ״א אינו מ״מ ית׳ בבורא מתיחדץ שכ״י אף הירת
 ימיט אחור השיב הכ' כמ״ש כביטל אב״א זיווג בסוד

ק ובשע׳ .לסניס ולא לאחו׳ ויהיו וכמש״ה וגו׳  חורה מ
 קסנות בחי׳ נתקן שאז ע״ה רבינו משה מ״י לישראל

ט תורה מתן ע״י שאז הירח  הדעת קסנוח מכלל שיצאו ז
 אשר כנודע דיעה דור נקרא זה סעבור השלם לדעת ובאו
 ממיצר יצא הדעת שגס על מצרים מגלות יצאו ע״כ

 חרות תיקרי אל הלוחות על מרוח כתיב כן ועל קטנות
 מלכיות משעבוד חירות המוס ממלאך חירות חירות אלא

 מימת היה המיעוס סוד שניתקן שלס לדעת שזכו שכיון
 הקסנות מסוד שבא מלכיות ומשיעבוד המות ממלאך מהכל

 משהסניס אל ה׳ ודבר שם נאמר וע״כ למעלה כאמור
 שורש הדעת.לפי בגדלות תמיד היה שהוא על פנים חל

 :תמיד בפנים פנים וזיווג יחוד בחי׳ אצלו היה נשמתו
ם ג  בעגל שחסאו קודם חורה מחן בשעת ישראל כלל ו

וגו׳ קהלכם כל אל ה׳ דבר בפנים פנים גאמר
 זיווג בחי׳ ■שהי׳ בפני׳ פנים במי׳ לימוד זכו קהלכם שכל

 נפלו בעגל אח״כ כשמסאו וע״כ בקסט' שאינו בעת ויהוד
 בכל הקענות התפשסות ונעשה הקשנו׳ למדריג׳ וכבו

 עוד נזכה שלא קודמת לבחי' כולם ששבו המדריגות '
 ■ב׳ב הטאל,צדקנו ביאת עד בתמידי׳ זו למדריגה
 גם נאמר ע״כ נשארמדריגתו משה ואצל למעלה כמבוא'

 זה אחר וכתיב פא״פוט׳ משה אל ה׳ ודבר זה אחר ^
 בבמי׳ ג״כ היה שהוא וגו׳ ימיש לא נער טן בן ויהושע ׳

” :לעיל כמ״ש הירח קענוס .
ה נ ה  בדכורא נוקבא המכללות סב״בנקרא דווג במי׳ ו
 שהוא מיעוט שום השלם;בלי גדלות ידי על. ט ■

 ואחד כ״א כמשארז״ל יח׳ הבורא אל ישראל תשוקת גודל
 עמו אח׳יות נעשו לו קויט ה׳ זיל ויאמר’ ^צבעו מראה

 ההתדבקות גודל ע״י אמד אחדות ונעשו בו וססכללי׳ ית׳
 גודל וגם ית׳׳ש לבורא ' בעצמם שמצנוררץ והתשוקה
 ישראל בכנסת לדבק יה׳ בו כב׳יכול שמתעורר התשוקה

 שאנו טקבא בסוד ב״י. אנחט כי השגתם טדל ע״י
 משה לנו צוה תורה כמש״ה יח׳ ממט השפעות כל מקבלי׳

ק ופ״כ מאורסה אלא מורשה הקרי אל וגו׳  חורה במ
 אלהעמוקדשכם לן ■נאמר סב״ב זיווג בחי׳ אז שנעשה

ט׳  כב״יכולאחדו׳ אז ונעשה לנוק' ושיןTהק סוד שהוא ו
 במי׳ התכללות ע״י דכר בשם ג״כ להקרא המכללות ע״י
 ית׳ אליול והאהבה' האשווןה טדל ידי על בדטרא טק׳

 אלפיס אלפי באלף למשל קסטת בלי הדעת שגסp בגודל
 התכצלות'גוק׳ החשוק'^נעשו שע״י הגשמי זיווג הבדלו׳

 שם על אחד ^:שר והיו ההולדה בא זה סע׳׳י נדטרא
 זאת שמבלעדי ברוחם מקוד׳ ,ואסדי׳-שנעשה התכללות

ק אחד לבשר את״כ להיות ההולדה היה לא על  נק׳ ו
 אלט באלף בנמשל כך גופא פלג רק אשה בלא השרד•
נאלהותויית׳ תכלית ואץ .קן אין עד הבדאח אלס־ס

 כנסת נקרא פב״פ זיווג בבחי׳ שכשהוא ישראל כנסת עם
 :דכר בבמי׳ שסהתכללותה על דכר במי׳ ישראל

ה נ ה  בסוד.הקטנות ישראל כנסת אט שכעס אף ל
 ל נעשה לבנה וש7ק בעת מקום מכל והמיעוט

ק בשעת שהיה זה יחוד במי׳  פב״פ זיווג בבמי,׳ חורה מ
 תשוקה אז נתעורר כן שעל הלבנה ומילוי הגדלות בסוד

 ■רוסר' תענוג אלהות.שמרגיש רוח שישבו למי ושמחה
 מה שאז ימ״ש בקדושתו להתקדש ב״ה לבורא והתקרבו'

 ומתרפקת הועלת׳ כלום מגרמה לה דלית ד. בחי' שהיה
 יש P ועל דכר בבחי׳ בהתכללותה אחד בימוד דודה על

 באותו שימות אגT לא הלבנה ושT.ק מעת כי קבלה
 סן יצא וגדלות סב״ב לבחי׳ שבא כי.בעבור החודש

כ הלבנה ושrק בעת המיעוט ע'  שהוא הדברים מכל יצא. ו
 המיעוט מסוד היא הלא כי המיתה מן ויצא המיעוט בסוד
ק בשעת שהיה כיוס ונעשה כמבואדלמעלה ג״כ  תורה מ

 שלא החודש לכל לו מספיק וזה המום ממלאך חירות שהיה
״ '״ :הקטנות מסוד הבאה במיתה .ימות

קו ן ז  להקביל אלא ישראל זכו לא אלמלא ר״י דבי תנא ו
 זכו לא שאלמלא דייקא. פר שבשמים פני.אביהם . י

 פני’להקביל. אלא הקטנות בסוד שאט הזה בזמן ישראל
 בחודש אחד פעם פב״פ,כאמור,ש.הוא זיווג בח־׳ אביהם

 שעיי דים בפנים פנים בחי׳ נעשה שאז לבנה קידוש בעת
p ע״י אז פנתכללו יפ״ש בעבודתו הולדת בחי׳ נעשה 

 להיות ית' עמו אחדות היות11יס׳ בו הלבנה קידוש מצות
 ית׳ בו ודביקותו אליו עטדתו •

ר מ ^ אביי א  מילץ כי דנודע מעומד למימריה צריך הל
 בישיבה הוא דנוק׳ ומילין מעומד׳ הוא דדכורא .

 במי׳ מהפללת שאז לבנה קידוש בעם כאן וע״כ כנודע
 המטה-פילץ דכר.ונחשב ונקרא. בדכורא. כב״יכול טק׳

 בסוד לב.ה .קידוש נק׳ וע״כ מעומד שהוא דדכורא
 מססברת פי׳ מתרפקת וגו׳ מיזאתעולה נאמר לע״ב ■ל . י :דודם עם כב״יכול הקידושץ

 אחל והתכללום באחדו׳ דודה עם פי׳ דודה על
 לשמה עוסק נהיות שזוכה מי התורה עסק בשעת וכן

 מכתי' ג״כ יוצא זה ע״י גדולים במומץ ורחימו בדסילו
 ונטמין הדעת גדלות לבחי׳ ובא הירח ומיעוט קטנות
 בנפשו שמרגיש וב״ש ב׳ה לבורא גדול והתקרבות גדולים

 ודביקות מאוד בנטלה ית״ש באהבתו והתקשרות ההכללות
תורה בשעת שהיה מעין בסי׳ גדולה  זיווג שהוא מק,
 מכל אז בבחיי'דכר'שיוצא טק׳ בחי׳ והתכללות פב״ת

 שעוסק מי אלא מורץ בן לך אץ אמרו שעל־כן המיעוסין
ת שהוא ' - ׳'סשיעבוד סירוס ל בתורה'שהוא עלו

 והרסבת לגדלו׳ בא ידי.שהוא' ועל המיעוש מסוד ,שבא
 עול מעבירץ'מסט מאסז״ל עליוהגלו׳ סל הדעת'אימי

 המוס ממלאך סירוס נסי וכן ארן דרן ^מלטס'ומול
 שש שעל ודהמע״ה ואמוראים תנאים בכמה שמצינו כסו

ק זה וכל להם יכול בסורה.לא עוסקים שהיו  בסורה בעס
ק או  אצ^ נעשה שאז מכלל,המיעוט אז שיוצא האמור . ג

 שיהיה ומעין בכלליו׳ תורה בשעת.מק שהיה מעין בחי׳
.־' '’ .׳. ;:בססידו ב׳ב המשיח. בעת .' .  , . י

ך  ׳ בסורה כשעסק אם אאיט'כי בהפסק הוא שכהיום א
r ■ ' י "י לשמה



- מ . אי י׳

 ע״י שנטש׳ ולחימו בדמילו לשמה
ס כבמי׳ ימוד ם אין שאז פנ׳ ט  שגסאמד מאמר כלל ד

 כי הוא הדבל זסטם דכל בשם להקלא י״ח עמו ונחסלל
 דיניןמחעליןואין מינה ובינה הבינה בסוד היא המולה
 לשרשם אוהם כשמביאי׳ בשרשם אלא נמחקים הדינין

 שאני שמ׳׳י גבורה לי בינה אני הכפוב כמ״ש מומקיס
 הדינים שהם הגבורות בחי׳ מם לבא ליך5 גבולה לי גיגה
 התכללות ט״י נמתקין ששם התולה בתוך להביאם &לי

 יח׳ ממו אחדות שהוא ית׳ ממו דכל בבח־' פביס בזיווג
 שהוא שולמתכלל דין שום אין אחדות שנמשה ומאחל

 הדעת לגדלות בא שהוא ובמבול וצמצום מישס מסוד בא
 לה דלית ד׳ בחי׳ שהיה מה וא'כ כלל דינין שם אין

 שהוא דלים גומל נק׳ ואז ית׳ עמו נתאחד כלום מגלמה
 סוב החיים בחי לקשרה ד׳ בחי׳ מדריגו׳ מס מסד גומל

 ; דכל בחי׳ בשמו נק׳ להיות הגמול
ר1 ש פ  אתו שבת במסכת משאלז״ל שזהו לומל א

 מילתא ואמרו מדרשא לבי האידנא דרדקי
 אלף א״ב טותייהו איתמר לא נון בן יהושע בימי דאסי'
 דלדקי אתו כאמול הוא שהכוונה דלים גומל ג״ד בינה

 הדעת בקסנות שהוא בחי׳נמל קסנות הוא דרדקי סי׳
 מדלשא לבי האידנא בא הדמת קמנו׳ שהוא דרדקי שבחי'

 מדלשא בי בחי׳ שהוא התולה אל בא שמקסנות פי'
 חכמים מדלש שנקרא התולה שהיא הסדלש פנימיח

 להתול׳ אתו דרדקי במי׳ שהם והדינין הקסנות שכל
 אלף בינה אלף וז׳ש הדינים פולש התור׳ כי שם ונתמתקו

א  הבינה שתלמוד שע״י מכמה ואאלפך כמ״ש לימוד ל׳ פ
 הצמצום מסוד שבאים הדינים סיתוק ויהא דלים גומל

 גומל ואז השלם הדעת גדלות לכלל ותבא והקסנוח
 ותבא כלום מגלמה לה דלית ד לנחי' מסד שתגמול דלים

 ממלאך חילות לק דינים שם שאין דכל בבחי׳ להתסללו׳
 נון בן יהושע בימי שאסי׳ וז״ש מלכיות ומשימבוד המוח

 להמולה האידנא שבא מה כי סי׳ כוומייהו איחמל לא
 בשעת שהיה כמו סב״ש בחי׳ גדלות ונעשה קסטח בחי׳
 בימי שאפי׳ דבר הוא לעתיד שיהיה וכמו חולה מחן

 מיעוס בסוד הדעת קסנוח היה ששם וכו׳ ק בן יהושע
 התפשסוח על להורות לבנה כפני יהושע פני הירמכמ״ש

 אז שהיה וגו׳ ימיש לא נעל כמש״ה אז שהיה הקמנות
 בדכולאלהקרא המכללותעקבא בלא בסי׳נער.וקסעח

 אמלו דבל בכל שנתסשס ח7ה מיעוס ומפני דכל בשם
ק בש״ס מ  שמיעסתי על כפרה עלי הביאו דל׳ח שעיר ב

 הכל ב״ה מהבורא ישראל התרחקות כל כי הירח אס
 שמיוחד השלם דעת לו שיש מי כי הדעת קסנות בסיבת

 ססאבא אין בוודאי פב״פ זיווג בבמי׳ יח׳ בו גמקושל
דו' על  הדעת ן מסלו בשביל הכל שחועאין מה וכל י

 ט נכנס אא״כ עבירה עובר אלם אץ כמשאלזיל
■ רוחשמות: י

, ו ה ז  על הגולם אני כב״יכול פי׳ כפלה פלי הביאו ■ ו
 הבחילה באמת אבל הירח אס שמיעעמי ;־

 זיכולץ ולע עוב להסבהמערבו׳ שניק לישראל ניחנה
 שהוא אלא עליה' הכפרה עיקל כן ועל נסוב לגמול
בלא כי כו׳ שמימסתי על עלי נב׳יכול אמל *סבלך

עינים . בראשית ■
כמו ה' עובדי כולם והיו כלל לע בחי׳ היה לא הסיעו׳ ההיא החול׳ עסק

 הכל להיות הזה בזמן שהצורך אלא צדקנו משיח בביאת
 ומלאה ואז הקענות כל שיתו^ מד כנודע המימוס בסוד

:בילא״ו אנס״ו ה׳ אח דמה הארץ
ת כ ס  אחה צדיקים של מברכותיהן ואר״א יומא מ

לרשעי׳ומקללוסיה׳ קללה לסד
 ל״א ואמר ;וכו׳ לצדיקים ברכה למד אתה רשעים של

 אלקיס וירא שנאמר נברא העולם אחד צדיק בשביל אפילו
 לצדיק אמרו שנא׳ צדיק אלא עוב ואין פוב כי האור את
 אחד צדיק בשביל אפי׳ ר״י אמר ואר״ח . וכו׳ פוב כי

 מאי ארשב״ל עולם יסוד וצדיק שנאסר מתקיים העולם
 בא לו פותחין לפמא בא וגו׳ ילין הוא ללצים אם דכתיב
 לבו עביל׳מפמס׳ ישמעאל רבי דבי תנא לו מסיימין לפהל

 ונפמפס.ופי׳ אלא ונפמת' א״ת בס ונפמחס שנא׳ אדם של
 דפלנ״ת; במוצא בפי״ת ונפמח׳מחחלף של שתי״ו המסרשי׳

ן י ב ה  עמוד תענית במסכת משארז״ל דנודע הענין ל
 צדיק ומנו לרקיע עד הארן מן בעולם יש א׳ י

 ב״ה שהבול׳ אחל במקום אצלינו שכתו׳ מסה נודע כי
 המולק אותיות כ״ב שהם בהחורה העולמות כל אח בלא

 ואצילותו צמצומו ותחילת באותיות א״ע צמצ׳ ב״ה שהבורא
 עם והדרו יקרו שפעת אור צמצם ואח״ב א׳ באות היה
 וכן ג׳ באות אותיות ב׳ אלו עם וכן ב׳ באות א׳ אות

 שתי״ו סי״ו אות עד אלהוסו התגלות הן לאות מאוח
 תי״ו סחיה תי״ו ולע פוב הוא ששם המדליטת סוף הוא

 לקשר צריך האמיתי והצדיק כנודע הבחילה שהיא תמות
 התחתונים מדרגות אפי׳עם המדרטס כל עם עצמו .אח

 את ולקרב תי״ו בחי׳ שהוא הבחירה במקום ׳שהוא
 עד השל״ק בסוד מדריגה אחל במדריגה עמהם עצמו
 המדריגות שאפי׳ מאמר עולם של אלופו שהוא א׳ אות

 הוא תי״ו אות גם כי החולה באותיות נבראו התחתונות
 אלופו של אלהוחו התגלות צמצם שם שגס התורה מאותיות

 סן לחוק המדריגה בסוף שהוא אלא כאמור עולם של
 ב״ה בבורא עצמו אס המקשר הצדיק צריך כן על הא׳

 עד טסי״ו התולה של האותיות כל נבחי׳ א״ע לקשר
 שזהו עולם של לאלוסו המדריגות כל לקרב האל׳יף

 החחתוני:' מדריטת כל למעלה שיתעלו השליט׳ עבוד עיקר
•ז • : אצליעבמ״א מס״ש זה כל כנודע  6ש טל א׳ נקרא צדיק ומט בעולם יש א׳ עמוד וזהו

 המדריטח כל עס עצמו את שמייחד האחדות
 בארציוס שהם המדריגות סוף סי׳מן לרקיע עד הארן שמן

 שהוא הרקיע ועד המדליטת סוף תי״ו במי׳ שהוא
 כמ״ש כל ג״כ הצדיק נקרא ולכך א בחי׳ עליונה מדריגה
 וארעא בשמיא 7דאח ות״א ובארן. בשמים• כל כי הכתוב

 וארעא בשסיא ואחיד המדליטת כל עם כלול שהוא שם על
 שעומד הבנין כמשל שהוא עולם יסוד הצדיק נקרא ולכך

 היסוד מתחת מגביהין אזי להגביהו וכשרוצים יסודו על
 הצדיק p ההוא' יסוד על שבנוי הבנין כל מתרומם זע״י

 מתעלה שהוא בעת המדליטח כל עם עצמו אח כשמקשל
 :שבבנין היסוד כמשל המדריגות כל עם מתרומם למעלה

ו1 ה  אל״א צורך שלאיזה העולם נברא אחד צדיק בשביל ז
 הנ״ל דעת שסלמדיט אלא מיניה נפקא ולמאי כן

שלא



-ו;־׳ י-יי,-בראשיתמאור  J  >

 רבנרכסועוב 6ב ועי״ז למעלה התמהינות המדריגו׳ אחד בחי׳ שהם הצדיקיס נשכיל אלא העולם הרא שלא ,
 פי' לצדיקים. ברכה רשעים של מקללותיהם וז״ש בעולם 'ומתעלין כאמול המדריגות כל עס עצמן את שמתאחדים '

 שמתעלים ע״י העולם לכל ברכה הוה הצדיקים בשביל ,כל שצריך הוא וכ״ש שבוודאי ולסי המדריגות כל ע״י
 : ונתרופם ונתעלה עולם יסוד נקראים והן למעלה .יותר שאפי' מאח' הצדיקים כל עם עצמו את לכלול וצדיק ..צדיק
. : המדריגות וכל העולם כל שהוא הבנץ כל , אמר לכן א״ע לכלול צריך תחתונוח מדריגות כל עם

ך ■ אחדויי יחשבו,מצד לאחד רבים שהם אף אחד צדיק ' כ ל  6הכ ט אותו מסייעץ לסהר הבא ארז״ל ו
.בחגיגה גם ולצן .אחד בלב .וגול ישראל שם וימן כס״ש; '  סלק עם עצמו את לקרב שרוצה על הוא לסהר י . .
:וכו' בעולם יש אמד עמוד הלשון בזה אמרו. י . דבוק ונפשה ית״ש לו הכל לשורש אלהות,שבחוט .
, י ו ה  שהוא בהכל החלק שנהאמד ע״י ית״ש אלהותו בדביקות :אמד צדיק אפי׳״בשביל ג״כ זה אחר שאמר ה
 בתוכו מופיע סוף אין של קדושתו שאור ונמצא סוף אין ׳ כי עולם שנאמר,וצדיק,יסוד העולם:מתקיים ': י . :
ת ובוודאיכל לשרשו דבוק שהחלק מאחר ,אחד רגע אפי' מתקיים העולם היה, ;לא לולא,הצדיק .  שעובד עטדו

 גדול סיוע לך יואץ עליו מופיע שהשי׳׳ס אוהו מסייעץ מן ים.Tומפר העולם שמפילים מעשה.הרשעים בשביל
. . ליססא הבא כי לו סותמין ליסמא הבא p שאץ מה מזה ‘ .

משכינתי׳ עולם של אלופו שמפריד אלוף מפריד נקרא
מהשורש ,ונפסק :בתחתונים השוכן אלהו. החלק שהוא .

נקרא 'שלכן מעליו'כבימל ומסלקו ב״ה הבורא שהוא צנ״י' עולם של. אלופו שהוא בבחי׳יא' ונתאחד ומתרומם

 .שמפרידים מפריד.אלוף ונרגן כמש״ה עולם של אלופו
 הצדיק התקשרות(אחדות הא'.וע״ש מבחי', התי״יו במי'
מנפילתו למעלה העולם מתעלה המדריגות כל־ עם

 נקראים ולכך הבנץ ,כל 6מתרומ היסוד שנתרומם
 בוניך אלא בניך מקרי אל שמ״ש בונים מכסים יTסלמ

 שהוא אחד צדיק בשביל וזה העולם־ בנין שמקיים.כל
 מנפילתו מתקיים העולם התחתונות מסאחד.עם'מדריגות

 הנ״ל היסוד ־ כמו שהוא עולם יסוד וצדיק ־ שנאמר
 שמודד מדה כל ולכן הבנץ כל מתרומם שבהתרוממו

 הכל מן עליו שבאץ המאורעות וכל לצדיק הקב״ה־
 אם ואף ב״ה להבורא למעלה עצמו את '.מתרומ־־ם.ומקשר

בעוה״ז שוחקות־ פני׳.. לו ומראה יעמו מסיב השי״ת ־

 אותיות'שס הוא סצוה כי י״ה עבר אותיות עבירה
 שהיא ב״ש בא״ס בהעלם י״ה בהתגלות ו״ה המיוסד

 ית׳ בו דבק נעשה דביקות לשון שהוא המצוה כיע״י .מ״צ
ם מכל לעין נראה שאיט בהעלם הוא שאלהותו אף ק  מ

ה לבורא לו שיש האהבה עבותות בחבלי אחוז הוא ,  ב'
 במכוה מופיע כבודו ששעת ואור ואלהוסו מצותיו ע״י

 עבירה P שאין מה הצדיק של בהחלק בהעלם ההוא
לי סותחין ואז י״ה עבר ושלום חס

שמו ית' אורו שפעת אור ממט בספרד חפן
 ית׳ הבורא מסתלק עבירה ידי שעל מאחר להבין אך ;הזה בעולם לו ׳. שמשלם ית״ש.על סמנו מאוד מתירא
כ כביטל סמנו .*. ,ויותר יוסר ב״ה לבורא עצמו ומקשר. מתדבק זה ובעבור  תשובה לידי לבא אפשר איך א'

 שפעט אור שהוא לגמרי הסוב ממט שנתחלק .מאחר ומתעלה מאוד מתגבר׳ הרשעים על קללה כשרואה ,וכן׳
ץ p ואם ית׳ ׳■ עושה כשהקב״ה מקרא ס״ל שלמדו כמו למעלה ׳יותר זה ידי על שישוב הסוב בקרט יתעורר א

 ה׳ סוב הכתוב כמ׳ש סוב שום בו שאין מאחר. לתשובה
בעברו הסוב נסתלק וסמנו ה׳ הוא סוב שהוא מה כי

 הצדיק ע״י שהוא, ומתרומם ממעלה שמו 'ברשמי', דין ,
 לסוב הן אחרים על p עצמו על ־:סן שרואה מה .שמכל ..

 וב׳׳ש ב״ה לבורא ויוסר יותר עי״ז מתקרבים למוסב ׳'■הן
ע״י :  המדריטת 'כל צם עצמו את ומקשר שהוא.מקרב .

 ברכה עליהם מביא כשהקב״ה הרשעים משא״כ ל.כאמור
 ית׳כמש״ה הש:־מתרמקי׳.סל!מ אדרבא עי״ז :וסובאזי

 אבל ובפשתי אשבע פן ויכעס'וכתיב ־ץשורון ׳וישמן .
ומקרבין . לבם ‘ ׳אזי..נשבר, ,קללה,. עליהם .".כשמביא:

, “■ל■׳. .א״ע־.להשי׳׳ת'.'.״:' :ר..: לל
שאמר חהד ה שהבורא סן'החרכים מצין החלוטת '.מן נשהקג׳׳ה ־®''- של:.צדוקים ומברטהיהן '...  ר; משנית ב׳

לעטר שהולך האדם על יראתו מצמצם פירוש החרכים "הצדיק יבול אתה,למדפי.' הצדיק. על ברכה ,צנבייא ־ . ל
 יראט שלא ומתיירא לו נדמה שעה שכל בסחר ;'מטרה עי״זליור-ר שיחקרנ■ יותר,להשי׳׳ס קירוב, מזה .'ללמוד־ :

 עציו רואה אחד כאלו ומתיירא בדעתו ומדמה׳ ־.אדם שע״י"זה לרשעים קללה פי׳־באו לרשעים להשי״יולקללה
 היראה עליו פלס ט ומי״ז החרכים מבין ומצין המלון .בעד כאמור אליו 4לעבודתו;ית',.ושני :,'מתקרבים.הרשעים

 מלעג' היראה כב״יכול כי יודע ואיט רואהו אחד כאלו !מן .אפי׳ סדריגסם לפי מתקרבים הצדיקיס כך .למעלה“
העבירה מן ויפרוש שישוב האדם לזה עצמו את מצמצמת ל "של טקללוהיהם' , ואמר עליהם השי״ת מביא6 ״הבלטת

 וחומריות ארציות אפי׳ דבר בכל כי לנודע ועוד העבירה
 יה׳ אורו שפעת העדר יצויר לולא כי יס׳׳ש כבודו הוא

ק גדול דבר משום ק  אות ממצ במל הדבר היה במולם ו
 צריך שס גם והלא במציאות העבירה הוה איך צן' ואם

 : היה כלא היה p לא שאם כלודויתב' להיות ״
D 2 0 K הכטש״ס בשם במ״א אצליט כמ׳ש הוא האמת 

פשגיח פסוק על ערומים טנזי נשמט זלה״ה

 מן לומד פי׳■,שהצדיק ברכס'לצדיקיס למד אתה .רשמים‘.
פי' לצדיקים יברכם הרשעים על השי׳׳ת שמביא :׳הקללה.

 מתברכת,שיוסף לעצסו'שמגודהו־והתקרבותנ'לבור&צ!׳ה י
ט ורב״כח אומן לו . טד ע  רז״ל מאמר כנזכד,למעלה ב

 יראויומסרוסםונפשה שמו ברשעים דין צוש' ,כשהקב״ה
כל מם פז ויתר שאת ביתר ומקושר דבוק יותר. הצדיק

ו .מצמצם האדם על 'יס׳- רחסטתו' טדל מתסת. ^ ר  י
 כן שעל כ« המדריגה בשפל הזה' ,כאדם מל' כב״יטל

 שמלם מורא שיהא רצון יהי rT־לסלס זכאי ר״.י:בן אסר'.
א עליצה, טי ר עבירה עובר כשאדם תדעו ודם כשר כ ^ 

 שהיראה כאמור היא שהטונה אדם שלא'יראני ולואי
לעבדה פורש שהוא בשעה האדם אל סצסצמ׳ עליונה



עיניםבראשיתמאוד
 הצדיקים משא״כ א׳ מסר מממחס כתיב ולכן גסי״ת בכל כאלו לו ונדמה ודם בשר ביראת אליו ומתלבשת

 סל אלופו לאל״ף התי״ו בחי׳ עם עצמם את מקרבים דפת לו היה ואם החלון בעד רואהו אדם שום ;שפה
׳ העובדים מן להיות יזכנו והשי״ס פולס ̂ י “ “ - ׳  היראה עליו מעורר שהשי״ת במ״ש שיאמין ואמונה

 פלא חיצוניות' ביראה מלובש שהוא אך להפרישו יפליונה
 מאחר בירא'.ה׳ להחזיק אז לו נקל היה אדם' ״יראנו

 מלבופץ היראה ושיפשיס מלמעלה הירא׳ עליו ^פנחעורר
 מהעביר': ולפרוש מהשי״ח לירא העיקר ״החיצוני'ולתפוש‘

rו ה  סכנה במקום המהלך במשנה י שאמר ז
 בכל וכו' פמך את השם משע אומר

ס וסי׳ לפניך צרכיהם יהיו 'הפבור סרשש  בפ׳
 צרכיהס יהיו'כל לעבירה שהם.פורשים בשעה יאפי׳
 במקום שהמהלך כאמור שהוא עליהם לרחם לפניך גלוי׳

 אפי׳ וזהו ח״ו עבירה לעבור שהולך בעת הוא סכנה
 צרכיהם כל יהיו לעבירה פורשים שהם ' בשעה
 רואה אחד כאלו להם שידמה פי׳ לפניך סלוים
 לבא יוכלו שעי״ז ויראתך אימתך עליהם ותפיל אותם

בחיצוניו׳ המלובשת היראה מאותה ולעשות השובה
: אליך לשוב אמיתית יראה  כאשר ודם בשר כמורא שמיס מורא שיהא ייר ההו

 שהוא בעת ודם בשר של מורא עליכם טפלת
 שתפול י״ר היראה אותה ע״י שאז ח״ו לעבירה פורש

 הדבר פנימי על שתסתכלו פ״י שמים מורא עליכם
 שאז מב׳׳ו מתיראים אתם כאשר סי׳ כמורא וזהו כאמור

שם המלובשת אלקים ביראת להחזיק לכם נקל יהיה

באמת אותו .
. .בילא״ו ובתמים

ת כ ס ס ו ייי^י! ב ר צ  מחנה לרב פסונאי ליה א
 אדם של בראשו p מצא

 בשגס התור׳מנץ מן משה .ראשו מל דמה להו אמר מהו
 מן אסתר .הען המן מנין המורה מן המן :בשר הוא

ט׳ אסתיר הסתר ואנכי מנין'שנא׳ התורה  מרדכי i ו
 דכיא מירא ומיתרגם דרור מר דכתיב מנץ התורה מן

 יקרא כי פסוק נקדים וחידוחס חכמים דברי הענץ להבין
p העולמות כל ובריאת שעיקר דנודע וגו' לפניך צפור 

 האדם שהוא המעשה סוף לכוונת היה תולדותיהן וכל
 ברא בראשית הכתוב כמ״ש אדם הנקרא ישראל שהן

 ישראצ ובשביל דרכו ראשית שנקרא התורה בשביל
 שיחסשפ חפן ב״ה שהבורא תבואתו ראשית שנקראו

 המין ע״י והגשמי המעשה בעולם מלכותו ויתסרסם
 מאוד מהפנג השי׳׳ת כי ישראל שהם המובחר האנושי

 במומר'גשמי מלובשין שהם ישראל אותו שעובדין ממה
 ואופני וחיות המלאכים מעבודת שמתענג מהענוג יותר
 ישראל שמתגברץ התגברות מפני זה כל כנודע ש7הק.
 החומריות את ונוצחץ העבודה ק שמעכבן חומרן על

 תרי באדם שיש כמדע בימין השמאל ומכני&ץ והרע
בשמאלו הרע יצר ומשכן בימיט מוב יצר משק דלבא חללי

 הרע ונמחק בימין השמאל נכלל ההתגברות עוב וע״י שמסתלק י״ה עבר נקרא עבירה שעושה בעת אף וא"כ
 וכמאמרז״ל השי״ח לעבודת מסייעהו ואדרבה פוב ונפשה היראה בחי׳ מ׳׳מ אלוף מפריד ונקרא השי״ח ממנו
 עיקר כי הוי לא דשמעתתא חדווהא יצ״הר אלמלא בחי׳ הוא לעבירה הולך שהוא בעת עליו שנופלת ההיא
ה הזריזות שנופלת זה וע״י כב״יכול ואלהותו ית׳ יראתו צמצום ד עו ^ ש ח ה  וקעיגור שנמתק היצה״ר מצד בא ו

 בשני לבבך בכל וט' אס ואהבת מש״כ שזהו סניגור נעשה החיצונים בלבושין שהיחה אף היראה פעם באותו מליו
 תחבקני וימינו לראשי תחת שמאלו וכמש׳ה ט׳ יצריך לתשובה לפעמים מתעורר ועי״ז היא ה' יראת בחי׳ מ״מ
 נפשהסהמסקסהיצה״ר לעבודה והחשק התשוקה שעיקר העבירה בשעת עליו שנפל היראה של שהעוב זה אחר
 מתהפך המונע שדבר מזה גדול לבורא שיש חענוג לך שאין צמצום הוא שם שגם ונמצא משובה לידי להביאו יכול

ק לו שפותחין אך יש׳ אלהוסו  ג״כ המעכבין ונשמי המעש׳ בעול׳ שהוא גס ומה לעוב ע״י ו7ב הTהבמ לו לי
 להטרא גדול מעמג יש כן כל ה׳ עובד ומ״מ חומרי ובגוף שמלא ונמצא זה והבן ב״ה הבורא שהוא משרשו שנפסק

ק ית׳ שהבורא ע״י הוא זה ,וכל מזה ב״ה •־ מיניה פנוי אחר ולית כבודו הארן כל  התורה נ
ה נ ה  ומ״י ליצה״ר וממתקין שמתבלין התבלץ שהוא לישראל הבחירה שהיא הי״ו בחי׳ מדריגה מקום ו

 לי ופשו האד׳כמש״ה בתוך שכינתו משכין השי״ס התורה והרשעים למעלה כמבואר ורע עוב דרכי׳ בשט
 ושורה מופיע ב״ה א״ס שאור כנודע בתוכם ושכנתי מקדש הכתוב וכמ״ש מוב לרע ואומרים הרע במדס אוחזים

 כתורה ודטרו חיותו שמדבק שע״י התורה אותיות בתוך שהוא תי״ו בחי׳ אצלן גתחלף וגו׳ ■עובי לרע אומרים הוו
 התורה באותיות האלקי.המופיע סלק בחץסו, נדכק סי׳סכמ״ש לבחי׳ ורע עוב בחי׳ המדריגות סוף שהוא

ק בחלום עי״ס הרואה בגמרא  חיצונית סניה לשם ולא זו לכוונה הוא עסקו כשעיקר' שאצלן לו שא סוב סי
ס  כ״ה שהבורא מקדש בחי' ג״כ האדם ונקרא כטדע הכל אצלם נחשב לפוב התי״ו שבבחי׳ הרע במי׳ ג

 והסעטג התשוקה ע״י האד'העובד במוך שכינתו מצמצם חקרי אל בם ונסמתס וזה סי״ת ונעשה ורע עוב שוה
 במקדש שמציט וכמו לעל כאמור האדם מעבודת לו שיש ידי על כך הצירוף עושים שהם ונסמעם אלא זנסמתם
 אשר ארון כדי שני כין שכינתו ש״ה הבורא שצמצם הכללי לרע סוב בין מבחינים שאין לסוב הכל להם שנדמה
 התשוקה ע״י זה וכל יכלכלוהו לא השמים וקמי השמיש סלב כן ע״י שבאמת ונממסם ונקרא ביניהם להבדיל

 האד׳ שהוא הפרפי בבחי׳מקד׳ הוא כן יס׳לישראל לו שיש עבור נסמסם האדם שבתוך אלהי החלק משכן שהוא
 שכינתו ב״ה,מצמצם שהבורא ית׳ לו הרכבה להיות הזוכה וע׳׳כ הסבירה בעברו האלהי חלק אותו משק בלב שאץ

 בחי׳ שהם שדך שני סוד שהם סללידלבא מרי בתך אס מסרידיס שהם עבור א' חסר בם ונסמחם כתיב
 לוח על כתבם כמש״ה לוחות שני ובחי׳ ארון בדי שני עביר׳ נקרא p שעל עולם של סאלוסו הס ולבב פצמס
ס הא׳ בחי׳ שחסר ונמצא י*ה עבר להשרו׳ והמקדש המשכן הבור׳בציוו טונת עיקל לבךשהיא החייו להם נחלף ונ ■ . ' . ■ . . שכינתו ' ־' י .



^בראשיתמאור  •i ^I )

 ראשון שהמקדש אך האדם שהוא הפרסי כמקדש שכינתו
 גרגליס ראיה ממת שע״י בכללות היה הבנוי ושני

 הקודש רוח משם שואבץ היו וגו׳ זכורך כל יראה כמש״ה
 ממש בתוכו אחד כל השכינה השראת מכס זממשיכין

 להשכין עיקר שהוא פרסי ומקדש משכן להיות'בתי׳
 דלבא בתי שני סוד שהם ארון בדי פני בין יס׳ שכינתו
 נכלל להיותו ב״ה לבורא מרכבה נ"כ השמאל להיות
 כאמו׳ בשוה בתים שני על ית׳ השראתו להיות נימץ

 באמצעות זה וכל בשוה ארון בדי שני בץ וזהו למעלה
 וצריך גבורה לי בינה אני כמ״ש בינה שנקר' התורה

 ונמתקו שמאל שמצד הגבורות כל הבינה שהיא להתורה
 ליצה״ר שמתבל תבלין התורה נקרא שלכך סוב להיות י

 כנודע נמתק התורה שהיא לבינה ובהביאו משמאל הבא
 דביקותו סוב ע׳י זה וכל בשרשן אלא נמתקין הדינן שאין
 הכל שורש שהוא התור׳ באותיות המופיע א״ס באור
 כל של הבריאה כוונת היתה למעלה האמור ולזה והבן

 לעולם שהוא תחלה במחשבה מעשה סוף כמ״ש העולמות
 :ית׳ שכינתו ויצומצם יומשך שם שגס והגשמי המגישה

!“n j השפלו׳ ע״י אס כי « צמדריגה לבא אפשר אי 
 מרע״ה כמ״ש מה בחי' שיהא האחרון קצה עד

 כמשה ענוה במדריגות להיות אפשר שאי אף מה ונחנו
 השראתו הוא כך לו שיש והשפלות הענוה רוב לפי מ״מ
 אורו בהירת אל עצמו את שיקרב מה וכל האדס בתוך ית'
 שמשיג מאחר יותר שפלות למדריגות עוד יבא השי״ח של

 משה ולכך עצמו בעיני יותר מתמעס ית' גדולתו יותר
 היה כך כל ב״ה הבורא גדולת מאוד שהשיג ע״ה יבינו
 בעיניו נחשב היה לא כי מה ונחנו ואמר האלם מכל עניו

 עדיין נחשב שהאדם זמן כל כי ית׳ גדולתו נגד למאומה
 ההוה דבר כל כי גבול לו יש אזי למאומה עצמו בעיני
 ית׳ להבורא אפשר ואי בגבול הוא ישות בבחי׳ שישנו

 באין א׳׳ס ב״ה שהוא מאחר בתוכו קדושתו להשרות
 הארון מקום להיות שצרץ אך גבול בבחי׳ הוא וזה נבול
 למאומה נחשב יהא שלא גדול בשפלות המדה מן אינו

 ב״ה הבורא ואז אין בחי' ונקרא כלל ישות בבחי׳ ואיט
;והבן בקרבו עצמו את מצמצם א״ס שנקרא

ו ה  ה״מ3 חורבן לאחר שאף מעס למקדש להם ואהי ה
 המיעוס סעס ע״י מקדש בהי׳ להם הכלל.־אהיה :

 דכא את אשכון ואז השפלות במדריגות עצמן את שמיעעו
ו : וגו׳ ה ז  מועסים והמה עליה בני ראיהי כן גם ו
 להבורא מרכבה להיות גדולה למדריגה שעלו עליה בד

 עצמם בעיני, מועסים שהם ע״י לזה זכו מה וע״י ב״ה
 ליש עצמו אס להחשיב להחומר א־ן שבאמת גדול שפלות

 אס ט איע המעלות וכל לו שיש והשפל העובדות כ; כי
 שבהסחלק בקרבו הנתון האלקי חלק שהוא שמו ית' הוא

 כי ונמצא וגוש דומם כאבן נשאר ממט העליון החיות
 ■ מזה פעמים כמה אצליט כמ״ש יה׳ הבורא הוא הכל

צלז  סיקר כל להיות ית׳ בתורתו הפוסק אדם כל ו
 בחי׳ ולהיוס ית׳ ט לדבק ועבודה העשק ע״י מגמתו ־

 שכינתו להשראת בפרסי למעלה האמור מקדש שהוא ק
 כן קינה פן נודדת כצפור כמש״ה צפור בחי׳ שנקרא ית׳
צפור ליס הקדוש בזוהר שדרשו וכמו ממקומו נודד איש

 שכיגסא החורבן שלאחר קב״ה אלא איש ואין שכינתא אלא
 אמית:ש׳ל ארבע אלא להקב״ה לו ואין קינה מן טרדת

 ה עמת למדת שזכה במי מעס מקד׳ בחי׳ שהוא הלכה
ש ״ ז  בתורת קריאה לשון באלף יקרא כי הכתוב ו

 צפו״ר-;ל«יך ק׳׳ן תראה ה׳. בתורת כשיקרא
 שהוא לצפור קן שתהא למדריגת לבא עסקך עיקר שיהא

 במחשבתך יהא זה כל כאסור בתוכך יס׳ שכינתו השרא׳
 זו כוונה פניך נגד שתשים לפניך צפור ק״ן וזהו .וכוונתך

: דרך שנקרא התורה שהיא בדרך
ע ד ו נ  אלפים מפני פחוס על שורה השכינה שאץ ו

 הנוסח נתייסד זו שלטונה ישראל מ רבבות ושני
 ימוד לשם לומר התורה עסק אז סצוה שום עשיית קודם
 בעסקו עצמו את לכלול שצריך ישראל כל בשם וכו׳ קב״ה

 ולאו ישראל כל בכלל מצוה שוס עשיית או ותפלה בתורה
 הכתוב כמ״ש פן נקראים שהם הצדיקים בכללות דווקא

 כל בשם עצמו את שיכלול צריך אלא וט׳ p בה היש
 תחתונה ומדריגה בארציות שהם אותן פס אפי' ישראל

 צריך צפור קן לבחי׳ פלזכו' האר! פל או פן בכל חהו
 פי' הארן ועל הצדיקים שהם ען בכל עצמו אח לכלול

 או אפרוחים * כאמור בארציו׳ שהם אותן הארן עם
ק נקרא אפרוחים פי׳ ביצים  לפרוח גדפץ להם שיש או

 להן שיש דעת ע״י העליץ לשרפו עצמן את ולהגביה
 העילס לאויר יצאו שלא נקראי׳אותן ובצים המדוח ותיקון
 ומקשב ית' הבורא של אורו לראות עיניהם נפתחו ושלא

 בחי'.פן,(ארז שהוא מזו למסה זו מדריגות כמה הפסו'
 P להיו׳,בבתי׳ שרוצה אוהו שצריך בצים או ואפרוחים

 כל בפס שהוא המדריגות בכל כולן עם עצמו את לכלול
 כל עם עצמו אס שכולל ועי״ז למעלה כמבואר ישראל

 אם מה ואז להתורה ומשעבדן אותן גס מעלה המדריגות
 אור יופיע עליהם שנם והביצים האפרומי׳ על רובצת

: אם בפס כמכונה שכינתו
ע ד ו נ  מחזיק גדול׳ למדריגהיותר בא שהצדיק זמן שכל ו

 מגדולח ^יותר שהשיג עבור לאץ מת' עצמו את
 בדעתו לדמות רשאי ואיט למפלה כאמור יס׳ הבורא
 ית׳ עבודתו שבאמת החשובה ההוא במדריגה שהוא

 את ומקרב יושר שהולך מה וכל וגבול סוף אץ הוא
 גבוה מעל גבוה מדריגות כמה רואה לעבודתו עצמו

 שהוא שכפי השכינה השראת בבחי' שיש עליכם וגבוהים
 שרואה עד השכינה השראת בחי׳ אצלו הוא כך במדריגה

 שתשלח האם אס תשלח שלח חהו כלום עדיץ השיג שלא
 השראס למדריגת זכיתי כבר בדעתך לומר שלא מדעתך
 שהוא מאסר סמדריגתו טפל rn כך ידמה שאם השכינה

 שיצומצם אסשר אי שאז גבול ובימי׳ f אי ולא י״ש בבחי׳
 בגדל שאיט והיש למעלה, כאמור .בסוט יס״ש שכינתו
 7צי סחתוני׳.אלא סדריטת על יס׳ שכינסו שישרה

 בדעתך.ואז p תעלה שלא האם את השלח שלח להיו׳
 שאר עס להתימד ליקח. פי׳שסזכה לך הבנים.קקח את
־ ־ ־, י ^; ׳  •־ י ■ .סדלינזחלהעלו

ו ה ז  אם סי׳ מהו אדם סל בראשו קן מצא ששאלו ל
ר אדם אחה מצאו • •־ ס׳ שפכינסו ריח, pונא ה י

מהו פי׳ מהו צפור קן במי׳ ר, שנעשה ראשו על חושפת
מיקי־ ■ •־ ׳■̂־׳ ר־ ■ -------
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 : להס אמר זו למדריגה שהביאחו והפינה הדנר מיקר

 : ואפר עפר שהוא פממשנחאדמה פי׳ ראשו על ואדמה
tw ראשו מל o הגמיר נשפלות אין במדריגח הוא 

 ■ האלקי מיוח בלתי חומרו מצד לאדמה עצמו את סתזיק0 ־
 מצדו הבורא סיות ובלעדי העובד עיקר שהוא ■בתוכו ■

 הוא העובד שעיקר גמצא למעלה כאמור עפר גוש הוא
 קן להיות שמביאו הסיב׳ עיקר וזהו בעצמו הי^נ״ה

 אין במדת עצמו את להחזיק יוסיף ותמיד ציפור לבתי'
 למעלה פי׳ ראשו על הןא שאדמה בדעתו שידמ׳ עד

 יותר שאדע׳ באופן אדמה מגוש יותר שסל שהוא ^ראשו
 מרז״ל כגודע משה מדריגת מה בחי׳ שהוא מראשו מעלה -

 אמר ע׳׳ה רבינו ומשה ואסר עפר ואנכי אמר שאברה׳
 במדת מדריגות וכמה כמה יש באמת כי ■ מה ונחנו
 להשתוקק למדריג׳ ממדריג׳ לילך וצריך למעל׳מזו זו ענוה
 כך בשפלות א' למדריגה שיעלה וכל מה למדריגת תמיד

: השכינה השראת אצלו יתוסף '
? ד ו ג  מתחלה דעת בתוכו לקנות צריך הנ״ל שלכל 5ו

שלא בכדי דרכיו מל ולהשכיל לדעת שיביאהו י
 כמ״ש משה בהי' הוא שהדע׳ ונודע כנודע ה־צה״ר יסעהו
 ששים עד ודרא דרא בכל דמשה אתפשעותא בזוהר
 בכל הוא משה בחי׳ שהוא הדעת שהתסשעות דרי רבוא

 כי נמצא נשמות שרשי רבוא ששים שהן ישראל נשמות
 כל משה ההפששות הוא ואחד אחד בכל הנמצא הדעת

 אצלו הוא כן שבו הדעת רבוי וכסי מדריגתו לסי אחד
ק והעטה השפלות בסי׳  השכינה השראת לרבוי זוכה ו

 משה וז״ש :שבו השפלות וכשיעור שבו הדעת כשיעור
 הדעת סוד שהוא משה לבחי׳ לבא סי׳ מנין התורה «ן

 סיבה .איזה ע׳׳י הדעת זו לקנות איך מנין התורה מן ־
 בגימ׳ שעולה משה בשרבשנסזה זה בשגס להם ואמר
 לכל עצמו אה שיחזיק ע״י דעת לבחי׳ בא הוא משה

 בשר שהוא בדעתו שידמה זו שפלות למדריגות הסחות
 בעבודת עובדה שוס לעשות אפשר : היה לא שמצדו
 משה לבחי', יזכה ועי״ז ב״ה הבורא מיוה בלעדי אלקית

 היותר בגדר וענוה לשפלות מדריגה אחר למדריגה ויבא
 מה הוא משה שאותיות מה הנק׳ ענוה בחי׳ שהוא גדול
 כטדע עליונה מרכבה שהיא אבהן לתכלת רומז והש׳

. : , ■ ;והבן מה בחי׳ ע״י לזה שזכה . י. - י
 תבלין התורה נקיא שלכן למעלה מבואר כבר זהנה

ד ־ . ־  עסק ע״י ומתבלו שממתיקו ע״ש יצה״ר ע
 הדיניןנמתקין שאין הגבורות שורש בינה שנק׳ התורה ־

 עד כנודע בתורה שורש להס יש הכל כי בשרשן אלא
 אלהית בעבודת לסייעו סוב ונעשה בימין שמאל שנכלל ״

 בבצרה לה' זבח פסוק על במ״א אצליט וכמטאר כמש״ל
 הזניחה ענין כי לעתיד היצה׳ר זניחת על פורה שהוא ־־

 מלאך רשאר וכל מכל לעתיד הרע ממנו שיסתלק הוא
 שנפל אך מקודם קדוש מלאך היה באסה כי קדוש י

 וכל קדוש מלאך להיו׳ יוחזר ולעתיד כנודע מקדושתו
 ממעסיס הצדיקי' ודור דור שבכל מעס מעס נעשה זה ד
 למעלה כאמו׳ המורה ע׳י אוחו וממתיקיס שנו הרע את י.

■ ' , \ . שרשו.:. ששם •־• ־ ^
ץ ‘ ^ איה היצה״ר שהוא מנץ התורה מן המן שאלו ן

 ומודעת : זהבן הען המן וא״ל ■ בתורה שורשו
 בן לך שאין חורץ בן נקרא בתורה שעוסק מי! שכל זאת

 עליו המקבל כל וכמ״ש בחורה שעוסק מי אלא חורין
ח דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול  א

 הגלות סיבת כי הוא הדבר ומעם המר הגלות עול שהוא
 ישראל שקלקלו ובפרעות בכללות הבית חורבן ע״י הוא
 בתוך ופרסי^הוא כללי ממקדש שכינה סילוק שגרמו עד

 פרסי ממקדש הסתלקות וע״י בתוכם ושכנתי כמ״ש לבס
 ממקדש נסתלקה מעס למקדש להם ואהי בחי' שהוא
 בחי׳ לבנו הזה בזמן שגם שזוכה ומי הגלות ובא כללי

 שלכך חלקו לסי הבית בנין אצלו נחשב פרסי מקדש
 וגו׳ בניך וכל כמ״ש בונים חכמים תלמידי נקראים

 עדיין כך נעשה שלא אלא בוניך אלא בניך חקרי אל
 נחשב שאצלו וכיון כך להיות צריכים שהכל ע״י בכללות

 דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין המקדש בית בגין
 לעתיד;: שיהיה מעין אצלו שהוא הגלות בהוא ארן
ו ה ז  דני מר אותיות שהוא מנין התורה מן מרדכי ו

 והשיב ממנו ונקי דכי יהיה הגלות שהוא שהמר .
 וכיון דכיא מירא ומחרגמינן חירות לשון שהוא דרור מר

 נמתק בחורה שעסק וכיון נתירה מרומז זה מנין ששורש
י :הגלות מעול ונקי דכי ונעשה הגלות • ■

לו א צ *׳  הדינץ כי דנודע מנין התורה מן אסתר עוד !
 הפרס על או הכלל על הבאין מ״ו והצרות

 פניו מסתיר שהש״י פנים הסתרת ידי על הוא ח״ו
 בחורה הס הדינין ושורש ח״ו הדינין באין וממילא מהן

 עצמו אח שמדבק ידי ועל למעלה פעמים כמה כמבואר
 הדינין מביא ההורה באותיו' השופע סוף אין באור

 בחורה הדינין שורש מקום איזה ושאלו ונמתקין לשרשן
 הכתר ואנכי והשיב מנין פנים הסתרת אסתר שהיא

 אחל אחדו' שהוא ההורה בכללות שאוחז וכיון וגו'
 הדינין נמחקין אזי בכולו תופס האחדו׳ בקצה והתוסס

- . :■אנס״ו ברכ'סוב עניו והבא ■ •
ת י ע א ר  תוהו היסה והארן וגו' סלהיס ברא ב

הי אלהים ויאמר וגומר ובוהו . ; אור י
ה ערב ויהי וגו' לאור אלהי׳ ויקרא הנ ט'  הלא.?וא ו
 תוהו שהיה אמר ואיך לראשיתו ראשית ואין ראשון ית״ש

 : נמצא היה שהש״י אחיי הענין אפשרות איך וגו' י. .
ך  ובשבל התורה בשביל היה .הןריא' ־דהנה א

 שיכירו לישראל יח' אלקוחו לגלות דהיינו ישראל
 ש ש כשידעו להשיג אפשר אי שמהותו אף מציאותו וידעו
 בכל נקיי', שמים לשם מעשיהם כל .יעשו מצוי .׳אלוה

 ואפס זולתו אץ כי ית' א״ע.אליו וליחד דעהו דרכיך
 הארן כל כמאמר.מלא מיניה פנד אתר ולית בלתו

 לבושיו הארן כל שמלח לבושין נקר' שכבודו אך כבודו .
 אדנים מלשון אדנ׳׳י נקרא זו ובחי' דבר בכל שמלובש
 חחהוניס במדריט' למסה שיורד *ח' אלהותו שהוא למשכן
 יצאו ממנו אשר. . המקור עם זה לייחד וצרץ ‘וגשמיי

 ובכל העולמות כל המהוה ב״ה הוי!׳ה שם עם .דהייט .-
 ושתייחינונעש׳ אכילסיגו ותפלתיט תורחינו שלנו עובדו׳ .
 הוי״ה יתוד דהיינו בזה תלוים העולמות וכל זה יחוד :

יו״ד בראש יו״ד הוא משולבים שמות וכשהשני ואדנ״י
בסוף
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 דהייט נ1ת כ׳ ׳1וכ אלהי׳ דרא יזהו המדרש לכית משכהו הוא ומכמה עשית נחכמה דכול' *‘יאהדועה כזה נ&וף
ץ האור בין אלהי׳ ויבדל אז כנ׳ל יחול שעושה דבאולייתא האותיות כל של הראשח סומר הוא וחכמה י'  המשך ונ

 לחשך ואס יחוד שיש במקום להיות יכול שאינו יצה״ר הוא הוא והחכמה אותיות בכ״ב דהיינו כלמא קג״ה ברא
 כי אינו זה כלל הרע יצר לי למה לומר אדם החלה צ״ל פעולה שבכל כמו האותיות בל הראשק מומר
 דפמעתא חדוותא הוה לא יצה״ר אלמלא רז״ל אמרו הלא הוא החכמה ק כמו הדבר יעשה שממט ראשון מומר
 כך להיות וצריך יצה״ר מצד בא והתענוג החשק עיקר כי היולי חומר חכמים בלשון נקרא והוא הראשון מומר
מן שמתחל'צריך לראשי תחת שמאלו בסוד וממנו הי'בתוכו הדברים שכל לומר רצה לי היה לשק  היצה׳ר להיו'
 לשמם פלא ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם ארז״ל ולכן אך ראשון אות הוא שהאלף אף הפועל אל מכח יצאו

 להתעע כשרוצה מתחלה ללמוד כשיושב משל דרך וכו׳ בראש י׳ באמצע ו׳ בסוף י' בראש י׳ הוא א סמונת
 הוא נמצא החענוגי׳ כל תענוג שהוא המורה מן עצמו כלולים היו שבתוכו הראשון חומר עילאה חכמה הוא
b לבחי' בא ואח״כ לראשי תחת שמאלו בסוד לשמה שלא נמשך הדפת המשכת שהוא הו׳ ידי ועל העולמות 

 היצהיר היינו בוקר ויהי ערב ויהי וזהו תחבקני וימינו בל ונבראו הפועל אל מכח ויצאו ונשחלשללמהה ררד
ף ונעשה העולמות סו ב  :כנ״ל צריכים ושניהם אאד יום הוא והיצ״ת שלמה חכמת תהאה חכמה י'

ת ונשתלשל שירד ית׳ אלהותו שהוא הנ״ל אדנ״י בחי' דהיינו י ס * א ר  וגו' ואתהארן השמים את אלקים ברא ב
״ וכשעושה כבודו האר; כל שמלא דבר בכל ומלובש לפסה

 שהוא העולם עניני כל מקרב הוא שמ־ם לשם מעשיו כל ׳
המהוה ית׳ הבורא שהוא עילאה החכמה אל התאה חכמ׳

 הנהונה התורה אותיות שך״ב הואI הכלל
 סוד הוא העליונה התולה אותיות כ״ב מן טבעיס הם לנו

 לייחד התורה לשם דהיינו לשמה לומד וכשהאדם ההורה
ושכינתי' קב״ה והוא ואר; שמים מייחד הוא התורות פני דרכיך בכל שמקיים הדעת ידי על והיינו

 על בוא למוסב האדם את המחזיר התורה שאור וידוע הי' אל בתאה הי' והתקשרו' חיבור לשון שהוא דעהו
^ בחי' הוא העול'ומלואו כל ואז עליונ' נקודה מילאה  ולמדת יגעת אמרו ולא תאמין ומצאת יגעת וזהו זה ד

 את ומצאת יגעת וזהו בגווי' הגנוז אור על קאי הו' כי אלופו הש״י נקרא לכן באמצע ו' בכיף י' בראש י' א'
 אחר אם כי נגלה שאינו הפס שהעלימו הגנוז האור אורייתא כי זה יחוד ק גס הוא בתורה ובעסקו טלם של

תורתו נקראת בה' שעמל אחר שהוא ה׳ במורח היגיעה ומעוף חי כל מעיני נעלמה היא ושם נפקת מחכמה
 ולכן א' בנקודה כלולה ,התורה שכצ נסתרה השסיס

 יכול הפה שאין מה אחד בדיבור התורה כל הש״י דיבר
דבר למשה ישראל ואמרו לשמוע יכילה האוזן ואין לדבר
עליונה המכסה נמשך משה ופ׳׳י ונשמעה עמנואהה
 אשר הקדושה התורה כצ ונעשה נמסה וכשתצשצ וירד

 כל עם פה שבעל הורה דהיינו ים מני הרחבה יטTכ
כל שלומד ואחר חהאה הכמה דהיינו והדיניס המצות

 עד מא' התורה אותיות כ״ב הוא א״ת ט' בראשית וזהו
 אותיות כ״ב הוא וא׳ת המורה סוד הוא השמים ת'

 ופל לט הנגלית הורה הוא הארן ת' עד פא׳ התורה
 קב״ה דהייט והאר; השפים מיימד לבמה הורה ידי

האי; ושכינתי'  ח״ו עיימד וחיט לשמה לומד איט אס ו
 את מייחד איט כי אורו שנמנע וחושך וכהו תוהו היחה

ורות כנ״ל העליוגה הורה שתאיר בכדי תורות שני
 פנים כל על לשמה לומד שאינו גס כי פי' מרחפת אלקי' תכלית כי כלום יודע שאינו ומבין יודע הוא אז כתורה

טך דמעי כיון הקדוש בזוהר וכאמור יודע שאיט יעה7ה  וזכו רוחנית חיות בהם יש הקדושים .האותיו׳ ב
 אמר הייט אור יהי חלקים ויאמר המיס פני על מרחפת כקדמיתא סתיש כולא הא אסתכלת מה כשפשת מה •לתמן

 מן רחמים נקשת ידי ועל בתמים להולכי׳ עוג מנע שלא , החכמה מייסד הוא כלום ג הש שלא ויודע וכשצומד
 ויאמר ואזי לשמה לעסוק לשמה שלא מתוך צהביא השם ואם כצ׳׳ל אל״ף נחי' הוא ואז עילאה החכמה עס תתאה

 הוי דכנר חור בזוהר ואיתא אור ויהי א,י יהי ם אלק החכמה אל כלל בא לא אזי מה דבר שהשיג לו נדמה ומ״ו
 מחמת כי וגו' אלקיס ויבדל וכו' לצדיקים שגנזו קודם בתיקונים כראשית.*אי' וזהו אלוף מפריד גדגן .ונקרא

 להיות ומכשרתו כו' הרבה לדברי' זוכה לשמה שלומד ראשית עילאההוא מכמה חכמות ב׳ דהיינו ראשית'5•
 מעורב היה אס כי לרע סוב בין הגדלה וזהו ט' צדיק זה לעילא מתתא ראשי׳ היא תתאה ומכמה לחתא מעילא
עי7 מאן צו׳ לה׳ השכר  וזהו מרע נבדל להיו׳ זוכה כנ״ל הלימווד xא ורע סטב השמים אח .בהאי יטל למיעל ג

 מה ספני הש״ס ד ע׳ פי' אחד יום טקר ויהי- ערב ויהי■ היהה והאר; סהאה ומכס׳ פילאה מכמה הייט האר; ואת
הו הו היתה לספה וירד שנשתלשל אחר ר״ל וכוהו ט  והדר משוכא עולה של כברייתא ברישא מסגי עזים ט
 שנס י״ג עד קסן שיהא האדם נברא צמה בי פי׳ נהורא כקדמייהא.(יאמר סתיס דכולא כלוס משיג שאינו ר״ל עו׳

 חהו יהוקט הם האיך הקענוס ומעש׳ נמצו' חייב ואיט יהי צמסה וירד שנתצמצם פה דהיינו הצמצום הוא אלהיס
הי' האדם ימי במחלת ברישא הפזור.מסגי הס עזים ואי׳ אור ויהי אור וטרה וכס״ש אור נקר׳ ההורה אור ו

ל הייט הוה דכננ־ אור ־בזוה׳  נשתלשל עליונה שהחכמ׳ מ׳
 על מרחפת ורומאלהי׳ ממאה רכפה ונפשה לפפה דרד,

 כסא כירש׳׳ו אלקיס ורוח הטרה הוא מיס ר׳׳ל הסיס פני
א’T על נעשה כג״ל לומד אם הייט ט׳ הכבוד ס כ ט. ר  ט
 חכמות הב׳ ומיחד כנ״ל הלומד אס והנה להשי״ת הכבוד

f t פנע אם רז״ל כמאמר בפליסמט יצה״ר p זה מנוול

 דמי דבי בכל קודם ההעדר כי טלם של כברייתא
 משל דרך זהייט מעשיו שיתקן אחר מההקנין הקפטת

ו אור שהביאו חור.ואסר ט שאין ביס טנ  הל געש׳ ב
 בביס שהי.׳ החושך הלך היכן וקשה אור מלח הגיס

 צר1י אורדכפיב כמו נברא הוא כטשך גס שהרי מקודם
 תיאובתא בזוהר דאיתא הוא הטגין רק טשך ובורא אור

דמשך *



ברא*סית
הביס סוך אל האור וכשהביאו באור לאסכללא דמשך

 ודע שמחבחורנו׳ והיינו האור גאוך גכללהחשךהנ״ל
 ואילו מכאן הרע הילד דברי כאן עד פירש״י ט׳ כי
 אחר היינו במפסע אלקיס יניאך אלה כל על כי וזהו ט'

 דהיינו וביושר במפפפ הקשנו' מעשה אח מביא החשובה
 ויהי וזהו העוב מעשה באור קשנו׳ מעשה לאתכללא

; אחד יום פוקר ערב דהי

נח פרשת
ח ל  בדורותיו היה סמים צדיק איש נח נח מולדוס א

 אלו כ״ש לשבח אוחו דורשין יש סירש״י וגו׳
 לגנאי ן דורשי ויש יוסר צדיק היה צדיקים של בדור היה
 וצריך .לכולם נחשב היה לא אברהם של בדורו היה אלו

 ועוד לשבח לדרוש שיש כיון לגנאי דורשין למה להבין
 צדיק שהיה דהיינו חמים צדיק קויא-אותו הכתוב הלא
 בדורו היה .שאם הוא כן ואם כלום חסר היה שלא שלם

; שלם אינו הרי כו׳ אברהם של י ־ ־

עינלם
 כל לנו להשפיע יח׳ בבוראיע חשוקה כביכול מעוררים

 וברכה בשפע למפה מלמעלה השפעה ומורידי׳ סלה סוב
 הבורא עם ישראל כנסת אנחנו והנה ושלום וחיים ורחמים

 זה בלא וזה ית׳ עמו דבקים כשאנו שלם אחד דבר יח׳
 ואיו שלם השם אין כמאמר שלם נקרא אינו כב״יכול

 כבי״טל כי ית׳ להבורא כסא נקרא שאנחנו שלם הכסא
 זולתו אנחנו ופשיפא שלם נקרא אינו בלעדינו ב׳ה הבורא

 סשוקתיט דהיינו מ״נ תחלה מעוררים כשאנו רק יח׳
 סשוקמו מעוררי׳ אט זה ע״י ית׳ בו לדפק למעלה ממעה

 אז ביחד באים חשוקות כשהשני ואז למסה מלמעלה יח׳
 ר״ל אלהץ ה׳ עם תהיה חמים חהו שלם א׳ דבר הוא

 היה הבריאה עיקר והנה שלם דבר נקרא הש׳י פס אתה
 מממיל׳ דלתסא אתערותא ע״י הש״י אל שנלך כן מנת על

 באסערוסא מתעוררים אנו כשאין דהיינו ח׳ו לאו ואס
 אט אץ אז מלמעלה אותט לעורר הש״י וצריך דלתסא

ם עושין  רק דלתתא אסערוחא היה לא כנח והנה ^ו
 נח ע״י שיתקיים העולם בקיום חסן היה שהש״• מחמת

.להשפיע והוצרך מלמעלה אוחו לעורר הש״י הוצרך ק
 לסופט סעד צריך היה נח וזהו ית׳ בו לדבק תשוקה בנח רוצים ואין הדור את מוכיח דכשהצדיק הוא האמת

מאליו והולך בצדקו מתחזק היה ע״ה אבינו אברהם אבל ,שלהם הפוב החלק את מהם טפל הוא מוסרי לקהל י -
 כיץ תמים צדיק שנקרא ניחא והשתא דלתתא באתערוהא

 נתיב ולק דלתתא באתערותא לא אבל יס׳ בו דפק שהיה
 אברהם אותיות נהבראם והארן השמים תולדות אלה

 ההילוך שיהיה כן עיי היה הבריאה שעיקר כנ״ל דהיינו
:כנ״ל דלחתא באהערותא אע״ה אברהם של כהילוך ט׳ אחת הארןשפה כל ויהי  בלשון שדברו ודרז״ל ו

 קב״ה ברא באורייתא כי הוא הענץ * הקודש
 סטי אתר דלית וכמו עלמ♦ מתנהג ובאורייתא מלמא
 וקב״ה ואורייתא ואלהותו מיותו הוא מקום שבכל מיניה

ק חיות להם אץ האומות וכל העולמות כל א״כ חד  י
 אחר כי הוא מסנה שחיוק התורה ודמהו התורה מן

 אף הארץ כל שפס ה' בלל שם כי כתיב הפלגה דור
ס הלשונות כל שנתבלבלו דבר הלשוטת בכל נשאר מ׳

ומהן בתורה הכתובים תיבות איזה הקודש מלשון מה ........... , .
רז׳׳ל וכמאמר באומות לעולם טרך שיש עד חיוק הוא להם כו׳קשרו ונשמע נעשה ישראל שאמרו בשעה כארז״ל

ק בנן מבירו וחלק מלקו טפל זכה ז״ל אמרם וזהו  ע
 בעה״ז אפי׳ אלא הדברים נאמרו בעה״ב דווקא לאו

 אותם מוכיח אם שבתוכם הסוב החלק את נופל שהוא .
 הדבור כי זה לדבר מורי ואספרי' לקבל רוצים וחינם

 והוא רומני דפר הוא והדיבור השומע לאוזן הצדיק מפי
 והיא רוחני דפר היא ג״כ היא והשמיעה עשירית מדריג'

 ואיט שומע וכשהוא מהדבור למעלה עליונה מדריגה
 ic שהדבור שלו השמיעה חלק הצדיק לוקח מוסר מקבל

 וזהו השומע של השמיעה חלק עם אליו חוזר הצדיק
 דהייט שלו השבח נשמע סמהגנאי לגנאי הדורשין כוונת
ם  הצדקות שסבת בדורותיו כו' צדיק איש מפרשים ב:
 שלהם הסוב סלק את מהם שלקח מדורותיו היה ש;ו

 שבאמת ניחא והשתא לקבל רצו ולא אותם שהוכיח נמה
חהו דורותיו מחמת היה שזה מך תמים צדיק כיה

 ותנא מהם. נפלו כו׳ העגל את ומשעשו כהרים פני
 הסוב חלק מהם שלקח כנ״ל היינו ונטלן משה זכה וכול!

 משה ישמח שכתוב מה ז״ל האר״י בכהבי ואימא פנכה
 נשמה בסוד לישראל מחזירין הוא שבשבת מצקו במהנת
ם בשל שאיטרוצה יסירה ^י  בסוד והנה ועי׳ש א
 עצמן המבול דור הס המדבר ודור נח הוא משה הגלגול

־ : והבן בכתבים כמבואר במצרים שנתקנו
ת  הוא ובאברהם פירש״י . נח התהלך האלהים א

 לחמט סעד צריך נס לפניו התהלכתי אשר אומר
 ג*כ וקשה :מאליי והולך בצדקו מתחזק היה ואברהם

ט׳ תמים צדיק אומר הכתוב הלא כנ״ל  הרי הוא וא״כ ו
•אברהם של המדריגה לו מסר שהיה שלם היה לא . 
ך  בחי׳ והוא דלחסא באתערותא תלוי' שהכל דטדע א

 עם ואנחנו דדכורא לגבי דנוק׳ ת־אובתא כי מ״ן י
 וכשאט קב״ה לגבי נוקבא בחי׳ נקראים ישראל בני

אט למעלה מלמטה יח׳ בבוראיט לדבק מתעוררים

ס שחים בכספי פ״ס  ישרא; גלו ולכן שתים באפריקי ס׳
 אותיות הקדושים אותיות שיבררו כדי האומות בין

י ביניהם שנתערט התורה  עמהם ודבורם עסקם ע׳
 ישראל היו ואם להתורה לשרשם הדטריס מעלים דשראל
 להשלים ממהרים היו שלימה בדעת ה׳ אח עובדים
 קפטס ע״י רק ביניהם שנפלו מה מהם ולברר התורה

 שיבא עד הזמן במשך הגלות להתארך צריך שכלם
ם ואז בימיט במהרה מפיח ^י עפים אל אהפוך אז כי י

ה........... פ ' ■ : והבן וגו׳ ברורה ש
 וסרטם בחרן עשו אשר הנפש אח באברהם

 ננ״ל הוא הענץ לאורייתא דשעבידו אונקלום ־
 בתחתונים אלהוחו ופרסם מאמינים ראש היה הוא כי

 ,הג״ל הכונה אל וט׳■ מארצך לך לך הש״י לו אמר לק
 "וזהו האומות בץ פה'שנפל וללקט התורה את לברר
 שנעל התורה את ששיעבדו לומר רצה לאורייתא ו7דשעב

מחטת אברה׳ נתן הפילגשים ולבני שארז׳׳ל וזהי מהתורה
שם
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 של זרעו כי וגו׳ יצחק מעל וישלחם להם מסר שומאה שם

 אדרבה והן כאמור וללבן ■לברר הכח להם יש יצחק
 כי שם שגקרא התיבות את באו״ה מסמאין כביכול

 שיש חיותן וזהו והבן הקב״ה של שמותיו התורה.כולה
 יעקב וישא כתיב יעקב כשבא ולכן בקדושת אחיזה להם

רגליו נקרא מהתורה האומות בין שנפלו זה כי רגליו

HTI* נשבעי' שנבלע מה סי/ לשון בשבעים השיב באר 
 כסס באר לבחי׳ לקרבן לישראל נתנה מהתורה לשון

 :סעשיק שישיבו השוב יT על לעיל שכתוב
ש ״ ז  צולע והוא השמש לו ויזרח ע״ה אבינו יעקב גבי !

 לו יכול לא כי וירא כתיב מקודם כי יריכו על
ובודאי המרכבה מרגלי הוא ימקב כי יריכו בכף ויגע

 בכף ויגע רק שלימה בדעת עובד היה כי לו יכול היה לא שהגביה רגליו יעקב וישא וזהו התחתונה במדריגה שנפלו
ע בזרעו דאבוה כרעא ברא ירכו בני ארצה וילך כי פ״י לשורש׳ האמור רגליו בחי׳ את  צריכים יהיו כי ע

o p וזהו התיקון שיעשו עד רב וזמן משך האומות בין להיות ’ אברהם שלחם אשר הפילגשים בני מקום ששם
/ קדם; ארן אל מהp יצחק מעל

ש ל  להם לחצוב חיים מיים מקור עזבו אותי הכתוב ל
 הנביא כי המים יכילו לא אשר נשברים גורות

 מהתורה ורחקו הגוים במעשה שנחערט על pהוכ
 מל אצלינו כמ״ש חיים מיה באר היא אשר אמיתית

 לדברים זוכה לשמה בחורה העוסק כל רמ״א משנת
 למדריגת ונפלו וכו׳ המעבר כמעין ונעשה וכו׳ הרבה _

 בחי׳ הוא מיס כאמור חורה הוא שם שגם אף כעמים
 תורה היא מיס המיס יכילו לא אשר מכונסים סיס בור

 סוף כי לעולם יכילו לא בודאי ביניהן שנפלה ההיא
 יכילו לא אשר וזהו כלום ישאר שלא עד מהם שיתברר

 הבחי׳ כל התורה אל הכל לקרב שצריך הכלל המים
 החיים חיי חיים מים באר בחי׳ אל בור בחי' אpשנ

 דרך הוראת לשם לשמה התורה עסק ע״י והייט ב״ה
 .כטדע באר בחי׳ שהוא ולעשות לשמור . . •

ו ה ז  שלימו׳ יהיה מה ע׳י סי׳ וגו׳ המיסה ה׳ חורת ו
 מחמת בהורה שלימו׳ אין כביכול עכשיו כי והתור׳

 כשתתיישב נפש משיבת יהי׳שלימות ואימתי כאמו׳ הערבוב
 על מתיישב שהוא לשמה התורה עסק יT על הייס הנפש
 בכל נקרא התור׳ עסק כי בראשו עיניו והחכם מפש
 לטונה שיהיה אך האומות עם שמדברי׳ מה אף דבר

 בזה שלימה אמונה שיאמץ האמונה בזה pופי כאסור
ס ויתערבו וזהו דעהו דרכך בכל יקוים ואז  וילמדו גגוי

ץ לכאורה כי מעשיה׳  אך ישראל,חלילה על דוד דיבר א
ם ויתערבו למה סעם נתינת הוא  מעשיהם וילמדו .עוי
 שעושים ממעשים ותורה לימוד שעושים לומר רצה

. י בן: האומות עם ושעוסקיס ■י ה  .,; ו
ו ה ז  טדע כי וכי׳ :פרומה שיכלה פד בא דוד p אץ ל

 ופרס לפרס צרץ וכלל ופרס כלל בהתורה שיש ■ י
 והמצות הדינין הכוללת התורה אpנ כלל לכלל צריך

 וספרי ברייתו׳,ספרא וגמרא משניות פה ושבעל שבכתב
 העמי׳ לבין שנפל נקרא,מה ופרם בזה וכיוצא. שוספתא

 עד ולהגביה שצרץ,לפיס.לברך וכלל כרמך סרס לשון
שנסכסה החכסות לשון הכיס מן פרס לשק פרוסה שתכלה

0.! v____לשון בשבעים i ,■. ^ ,
ו צ ה ״ ש דט׳, מ אהרן ט׳ העולה קורס זאת את.. ו

 עשה הוא כי אלהים ה׳ וסגן שמש כי השמש לו ויזרח
 הנפולה התורה את שהוציא השמש זרימת שהוא התיקון
 כמו שמש ויקרא חד וקב״ה דאורייתא לאורה מאפילה

 כך ומחסה מגן פ״י אם כי בשמש להסתכל אפשר שאי
 לבוש־ן ע׳׳י כ״א הבהירות להסתכל אפשר אי התורה

 פנואל אח עבר כאשר השמש לו ויזרח וזהו ומכסאות
 יריכו על צולע והוא להש״י לשרשה התורה את שכינה

^ פד כנ״ל זרעו ע״י רגליו במי׳ שנתלשו ע ל  הקב״ה ש
 נדונין ורשעים בה מתרפאין צדיקים מנרחקה ממה יוציא

 החור׳ שלימות שיהיה רפואה זה יהיה לישראל כי בה
 את בדורותיו היה חמים צדיק איש נח נח מולדות אלה :בילא״ו מהן חיותן יעבור כי כה נידונין ורשעי׳

 היא התורה כי ופ7 הנה ;נח התהלך האלהיס
 על כי לומר נראה הזה בזמן הוא איך1 אדם ובכל נצמית

 הענוג כביטל מביא הוא הצדיק של הסובה מעשה פי
 אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר כד״א בבורא

 עבדי נא ראו מעלם של פמליא לפני ב״ה הבורא ומתפאר
 הצדיק טרם זה והחלהבו׳ומחמת גדול במשק אומי שעובד

 וגס העולמית לכל וברטת עובות משפיע ב״ה שהבורא
 והיה שמלת וטדע כולם הנבראים ולכל התחתון לעול׳
הי כתיבת ולא שממה הוא  שהוא תולדות אלה תהו י

 כמבואר נח נח עוביםגורם מעשים ט׳ תולדותיהן עיקר
 עליונים בעולסות דהייט לתתא וניימא לעילא נייחא במדר׳

 הייט בדורותיו היה וגרם, חמים צדיק איש ותחתונים
 כל שהשפיע גחרותיו והיה קיבת כמשמעות שממה לשון

 הצדיק עבודת הוא ומה ואסר לדורותיו וברכות העובות
 כי כו׳ התהלך האלהים אח לעולם עוב שפע להשפיע

 אלון Tספר נרגן כי הדינים את ממתיק הוא הצדיק
 f ס באי׳ זה וסמסת משכינתי' דלעילא אלופו מפריד
 הרחמים בעל אל הדינים מביא והצדיק וצרות דינים

 הצרה דהייט האלקים את וזהו : שם ונסתקיס והרצץ
 הצדיק הייט נח ממהלך הוא זה ידי על בעולם שנתהוה

ל על הש״י ועובד הולך  *T מל שנעשה והצרה הפחד י
 והגם ומסמיק׳ בעל^המסד אל מביאה והצדיק הרשעים

 דרך טל סקב״ה של שמוי נת?דל.. הצדיק עבודת מחמת
^ שם דוד רעש הו.ויו שלש הסה ברם שלשם, נת וז

^ הנקראים,.בר,ם סובים מעשים ציץ ?יומר אר״ש וכו׳ אלא.זירוז ?ו ו^שייאץ ״ ״  שסו שנתגדל שם אח מ
 לישראל עמל נביאים שמ״ח ידוע כ! רם ואת ה^״ה של עין>אממורסהע(להכיזאמ לזרזבמקוסשיזססיץכים

̂;. לעלוס העולה:שיכולה תורת; היא שם בגן סיפץ מ״ח מן _ והפה בדחילו לשמה שהו שמ  והשיט מקו ^,
סשימט ביאת עעש׳ שמן וידוע נבואתם לזרז ?רץ וביותר מורה הנ^־א זאת לעיל׳ לפרסת ורחיפו

 שישיגו מסהייט חהוזאת ’בניכם,צצנולזיכם ונבאו וכע״ש ^זק,,'למסי שצרץ.^.;^־י שישססרקכיס זסבמקום «
 מסשס ידי מל כי יפח ואת הנ״ל עיפין הס״ח מן נבואה : והבן: לפסה קורה ע/י ואחד אח׳ כל סהסכמ׳ היא הכיס •

■ . •הצדיק ■ ' ' ■ :־;
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 הקדופה גכול <סרחכ ועי״ז הקליפות סכריס הוא הצדיק

 האין ותשחת יפת ואת חהו יפת כי מתלגם ירחיב כי
 .לפני מלבא אוחו מונע האדם של והחומל האלציו׳ כי כו׳

 והארציות החומל משכר והצדיק בו דבוק ולהיות האלקים
 ומשחית משבר הצדי׳ האר! ותשחת ומשחי׳וזהו משבר שבו ,

 ותמלא האלקים שיבאלסני כדי הארציות הייט האלן
 הוא חבר כו' ואמו אביו גוזל כתיב כי חמס הארין
 אח כב״יכול גוזל ברכה בלא שנהנה היינו משחית לאיש
 ישראל את שהמשיא לירעבם וחבר וכו׳ הש״י הוא אביו

 שלהם השעם והמשקים המאכלים שבכל היות נודע כי
 כלים המה והמשקה והמאכל קדושות נשמות מצוצי רעה

 הוא שמיס לשם ושותה אוכל ואם הנשמות המה ובתוכה
 הנשמות שמקריב חמש קרבן שהוא ה' לפני אשר השלחן

 משחי׳ הוא שמיס לשם אוכל אינו ח״ו ואס מקול' אל הנ״ל
 וזהו ישראל את שהשחית ירבעס כמו הנ״ל הנפשות את

 והארציות החומריות את שבר לא ח״ו אם הארן והמלא
 אזי שלו וארציות מחומריו׳ מלא הוא עדיין אם כי כלו
 שהוא חמס האדן ותמלא וזהו כנ״ל אביו את גוזל הוא

; ואמוכנ״ל אביו גוזל
ח נ ת  הנה נו׳ אררש הרי על השביעי בחודש התיבה ל

 הבריאה וכל מלפניו שיראו עשה והאלהי׳ כתיב
 לא וזהו אותו הבריו׳ שיראו זה מפני הוא השם בברא
 אחת והמה שבלב עקמומית ליישר אלא רעמים נבראו

 שעקוב מחמת כי וכו׳ גבורותיו ורעס כד״א מגבורותיו
 נבראו לכן לבב כיושר השם את לעבוד לב לו ואין הלב

 בוראו את האדם ושיתיירא העקמומית ליישר הרעמים
 שהוא בעת נס השם את ירא אדם להיו׳ הוא הנכון והנה
 אל סי׳ ונורא גדול אל וזהו וברכה סובה לאדם שופע
 לפניו להתיירא צריך ונורא גדול היום כל אל חסד לשון
 מהם סר אז נהירץ מלכא אנפי חזיין כד הרשעים כסו .לא

 בעת והנה ודינין צרות ח״ו גורמץ זה ומחמת היראה
 השמים מאותות כתיב זה על בעולם איזה.סמד ח״ו שיש
 אינם העולם אומות כי השם רצון בעשותכס תחתז אל

 ח״ו מהרע׳ מפחד אינו הצדיק אכל סהצרו׳ אם כי יריאים
 דרך על השם יראת אל מזה ומתחזק מתעורר אם כי

 איתא והנה לעיל מבואר והוא נח התהלך האלהים אס
 על מרמז שכינ׳ כי פי׳ הוא גבוה צורך בתחתונים שכינה

 כי מיניה פנוי אמר ליח העולם כל מלאה כי היראה
 הפים מחמ׳ הוא והיישו׳ אפס הוא השם זולת הייט זולתו

 חכמה כי יראתה׳ חכמה וראשי׳ בנפעל הפועל כח כי
 זאת נפשה ומאץ הזה הכח הוא מה הייט מה כח הוא
 הוא אלה כי אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו חהו
 אלה את ברא סי ולדע׳ להבין ,וצריך לעץ הנלאה גיבר

י הז רב הערב ג אל ה אל מ מ  האסיט לא כי ישראל א
 עם עסיט כן ולא הנסצאי׳ כל אס ברא שהוא גהשס
 כ״ה הוי״ה ששם פאעיניס בני מאמינים אברהם אלהי

ה 10 המהוה מי  הוא אליה ס״י וזהו הכל אס ברא ה
 הד״ס מאמיני׳שהשם שאנו אמר מדהיל שהוא אלהי׳הגס

ה  מביאי׳את אט אסונתיט ממסת אז אלה כל את עשה <
ובעל ובעהחסד ההוא הדבר בתוך, ביה הוי״ה השם

 הוא גבוה טרך היראה הייט בתחתוני׳ שכינה וזהו הדין
 בא סובה אין וזהו והרצון החסד בעל אל להגביה שצריך
 שביל עושין שישראל מה היינו ישראל בשביל אלא לעול׳

 שקבק או^זיות הכ״ב כי תפלתן מחמת לשפע להוריד
 הברכות כל דבורם ע׳׳י בהזכיר מעוררין ישראל בפה

 מנחה שחד׳ ״עיניכם "מרוס 'שאו ר״ח וזהו והשפעות
 בתוך ברכות שפע מביאין הנ״ל תפלות ג׳ ע׳׳י כי ערבית

 הדבר את מביאים שהצדיקים מחמת והנה העולמות כל
 שם החסד ובעל הרצון בעל אל והיראה הפחד שממנו

 כי הירא׳ אל משתוקק שהשם מחמת הדינין כל מתבעלין
 והיראה מלחמה איש ה׳ נקרא ב״ה הוייה הגדול השם

 לחזור איש של ודרט ה׳ יראת אשה אשה בשם מכונה
 המלוכה ניכר הדבור מן כי מלכות נקרא והדבור אשה אחר

 כולם י ומיד וחפצו רצונו למשות עמו אל ומדבר שמצוה
 והנה להם טה כאשר ין ומקייס ועושין לדיבורו צייתים

 איזו (חסר : עליות גורמים הצדיקים מעשה השנה בכל
 וסוכה שופר מצות ע״י משרי בחודש ובפרס דיבורים)

 הדבור הוא התיבה ותנח וזהו דיני׳ ממתיקי׳ ביותר ולולב
 מדות והם אבות הס הרי על השביעי בחודש מלכות מדת

 הרצון ובעל החסד בעל אצל ואז המרכבה הם כי עליוטת
 אררס וזהו מלפניו נסים הדינים ואז דץ שום שם אין

 רהסיס והצרות הארורים כי רהס לשון האררס לשץ
א העולם כי לחדש יום עשר בשבעה וזהו מקדמוהי  הו

הבנין: ימי בשבעית וזהו ימים שבע׳ עוד ואח״ז ימים שבעה

לך לך פרשת
ד מ א  ולסובתך להנאתך פירש״י לך לך אברם אל ה׳ ד

 השם אס שעבד אוהבי אברהם כתי׳ הא וקשה
 אברהם דכתיב לומר ויש פניי׳ משום ולא אותו מאהבתו

והצדי' ה׳עמו חלק כי היינו משה משה יעקב אברה׳יעקב
 ולזס למעלה שורשו הוא כן השפל בסולם כאן שהוא כמו

 בטוב אעפ״כ עכור בגוף נתלב׳ שאףשהוא בכדי פה נברא
 הייט דסלכא פומבי מכחיש ולא השם אח עובד בחירתו

 בשורשו צדק שהוא כסו צדיק העול׳ בזה והוא המלך חותם
 כמו צדיק פה אברהם שהוא אברהם אברה׳ וזהו שלמעלה

ק שלמעלה בשרשו צדיק שהוא . סה ששמם צדיקי׳ ביותר ו
 למעלה נהנים הנשמות כי וידוע צדיקים למפלה שהם כמו
 דאכיל סאן כי דכישוס׳ נהסא שהוא רק השכינה מזיו
 ב״ס השם הוריד ולזה ביה לאיסתכלא בהיל דיניה לאו

 השם אל שתעבוד בחירתה שבמוב בכדי צמשה הנשמ׳
 וזהו דכיסופא נהמא לה יהיה ולא פעולת׳ שכר לה ישולם

 הנאה לך יתט פעוליך שבשכר ולעובתך להנאתך לך לך
ה דכיסוס׳ נהסא ולא ועובה מ מלובש' הוא שהנשמה הגם ו
ל מזה וארציו' גשמיו׳ לתאוו׳ עכורומתאוו׳ בחוס׳ ^ ׳ פ  ט

 סוכל ארציו׳שלך סמוך מארצך וזהו בעבוד׳השם לילך
ר האדם שאין זמן וכל השם בעבודת ד  v4< השפלופ ע

 לאדם יבא ומאץ כו׳ והוא אני אין כי השם לעבוד יטל
ן האדם ובהיות ט׳ באס מאין התנא אסר השפלות י ט

לבא ותזפו כזה סרות מדבר הוא טאו שתרזלס לט אל _____ .
• המה והסוף ההתחלה אם להתגאות לו מה 'לעפר ונמחק הוא חסד ספן כי המס בסיס ספן איט הרצין י ע ד

שאן



I »15דניםu (מאור
 נגדר אין באמצע שהוא מה זה גס להתגאות בהם »אק

 ממפה נולדת מאין מזכור אס וממולדסך וזהו מזיבות
 אשר הארז אל עצמך להשפיל תראה זה מחמת שרוחה

 כי החיים בארצות ה׳ לפני אתהלך אמר דהמע״ה כי בו׳
 אדם בני צרכי ושאר ושתיה אכילה כגץ גשמיים דברים

 כן שאין מה חיות בהן אין חאוה בשביל אותן עושין אם
 ושארי והשתיות האכילות ומעלה נפשו לשובע אוכל אס

 דרכיך בכל כדכתיב כוונתו במוב השם אל אדם בני צרכי
 ארצות נקראים הם אז שמים לשם יהיו מעשיך כל דעהו

 אל וזהו החיים חי בהם שוכן שלו בארציות כי החיים
 • החיים ארצות נקראים שיהיו אראך אשר הארץ

 ששה העמים אל אהפוך אז כתיב כי גדול לגוי ואעשך
 אנחנו בהיות כי המיוחד בשם כולם לקרוא יחד כרויה

 העולם אומות עם משותפי' ואנחנו השם את עובדים
 את עובדים אנו ואס הבהמיות במעשינו הבהמות ועם

 העולם מן הרע את מבמלים אנו אז בארציות גס הפס
 לא בעולם רע יהיה ולא כבש פס זאב וגר כתיב לכן

 אס ג״כ יעבדו האומות כל ואז כו׳ ישחיתו ולא ירעו
 גס דרכיו בכל השם אח שנעבוד מחמתינו וזהו השם

 בעבודסיט אותם ונעלה עמנו משותפים והמה גארציוסיט
 וזהו מתחשב לעבודתיט השם אס שיעבדו עבודתם

 את הטיס גס יעבדו צדקתך שמחמת גדול לגוי ואעשך
 איש כל כי ז״ל האר״י כתב כי שמך את ואגדלה השם

 הוא אביו שקראו הפס הייט בקדושה שם לו יש ישראצ
 מעורב שהוא מחמת אחר שם לו יש ועוד וחיותו מפתו
 אחרי הרשעים לכן רע מחלק שני שם לו יש ורע ממוב
 מעשיה' העיבו שלא מחמת שמם אס יודעים אינם מוחם
 שביעל אחר הצדיק לאפוקי שלו הרע של השם קיים ועדיץ

 וזהו שלו עוב בשם ונכלל הרע שמו ביעל שלו הרע את
 למועב יחזור הרע שגם יתגדל ששמך שמך את ואגדלה

 ההשפעות כל אזי כג״ל שתעשה אחר כי ברכה והיה
 תהיה כי ממך הכל יהא הוא לעולם שיבואו והברטת

 ‘ ברכה והיה וזהו העליון מעולם השפע להוריד צינור
ך ל י  כל אס הצדיק קייס כי וגו' דיבר כאשר אברס ו

 אברם הנעצס במדרש ואיתא לוס אחו וילך הנ״ל
 הולך הצדיק בהיות והנה היצה״ר הוא ולוע הנשמה הוא

 גם כי עמו אחו הולך היצה״ר גס למדריגה ממדריגה
 שם גם גדולה מדריגה אל ובא הגשמיות התאוות שבכל

 גדול יצרו מחברו גדול שהוא מי כי מפחיהו היצה״ר
 לשמור יוסר צריך ושם דקים בדברים ומכשילו ממט

 בדברים ס׳׳ו לפתותו יוכל בקל שם ט היצר ק עצמו את
 מאוד נשערה סביבע כי להרגיש אפשר אשראי לקים
 כמוס אף ח׳ו יתעא שלא להזהי מעולם שעירה וצריך

. ־ : וק״ל השערה
ה כ ר ב א  החיים מן היא התורה ט הברכה לשון ו

א מד ואורייתא וקב״ה ר  חיים «ז ג״כ ק
אילנא רגרבא אילגא חהו  :וזהו האדם הוא זועא וגב^נ

 5 באילן אילן הברכת לשון זאברכך !—
ד מ א חל לטי ואעשך וגו' לך לך; אבדם אל ה׳ ד  ג

 וסידש״י ברכה והיה שסך ואגדלה ואברכך
ואברכך אברהם אלקי שאומרים זה גדול לגוי ן&עשך־

 ' שאומרים זה שמך ואגדלה יצחק אלק־ שאומרים וה
ברכה והיה ח״ל בכולן יהיוחוחמץ יכול יעקב אלקי

־ ..................i : חותמין בך ־ י _
ן נ ^ ר ד מ ב  רמז כאן מאה במסתר עולה לך לך ו

ק יזכה ההליכה ’T שעל המקום לו  ל
 :לבנים זוכה אתה אי כאן וכסרש״י שנים למאה לו שיולד

ה הענין להבין והנה ט'  שלא הש״י שבשרו בשורה מהז
 שיתייחס בישח לכן קודם הלא בכולם חותמין יהיו

 מוסמין היו אם גס בודאי כן ואם ובזרעו בו יח' אלהותו
 ר זרנט שהן מאחר לבשורה כן גם לו נחשב היה בכולם
 אלהים ברא בראשית פסוק טל ס״ל שדרשו מה ונקדים

 עלה שבתמלה וגו' אלהים ה' משות ביום וכתיב וגו'
 השלם שאין ראה הדין במדת העולם לברוא במחשבה
 למדת ושיחתה הרעמים מדת הקב״ה הקדים .מסקייס

 הטרא אצל לומר שייך איך יפלא לכאורה והנה . הדין
 מראשיש דבר סוף מביע הוא כי ח״ו רצון שינוי ב״ה

 מאחי הדין במדת לברוא במחשבה פעלה זה סה וא״כ
; במה״ד יתקיים הלא דבר סוף אל שצפה

ם ג  אלה פסוק על הקדוש בזוהר שכתוב מה להבין ו
בהברא׳ סקט אל בהברא׳ והארן השמים תולדות

ח על כי החסד מדת שהוא באברהם אלא ח י  הגדול סס
 P נכתב לא למה להבין וצריך העולמות בריאת היה

 גהק־ למה באברהם כסדר האותיות בסויה בסירות
. : בהבראם שנכתב הצירוף

 כי צמצומים ע״י היה העולמות בריאת סוד דנודע אך
 שום לו תסר שאין המידות בכל שלם ב״ה הבורא

 - ח׳׳ו ההוא הדבר חסר שהיה ידי שעל ח״ו שנאסרו דבר
 איזה לו שחסר האדם למשל כמו העולמות לברוא הוצרך

 - נקרא ואיט חסר נקיא ההוא הדבר לו עאין זמן וכל דבר
 ־ ח׳ו שכל בי לבפוס על יעלה לא בודאי זה בפלימו' שלם

 עוין ויהיה הוה היה ית' שאצלי ב״ה בבורא כן לחשוב
 קודם שהוא בהיה כן גם היה ביהיה שהוא מה p ואם

 השלימות(לא בכל שלם נקרא שהיה העולמות בריאת
 שהוא מאחר כי אך העולם לבריאת עצש מצד ס״ו הוצע
 לכל ה׳ סוב הכמב כמ״ש וסיב חסד ורב גדול חסדן

 : להיסיב העולם בבריאת והנה להיטיב הטוב ומטבע
 ולכוונה כבודו מזיו ויחעעו מלכותו כס ושיכירו לנבראי'

 . בערס מלך אפר שלם חדק וכמ״ש השלמות את ברא זו
 כל בטרם בכת הגמור כשלימות מלך שהיה נברא יציר כל

 נעשה לפס כי הוא העולמות שבלא סה אך נברא יציר
 : פמכירץ הנבראים יr על נקרא שמו סלך אזי כל במסצו

 שכר וסקבלין מעבודש ומתעטין יקרו והוד מלטש כת
 , הגחל מסדו ידי על השלמות בריא' היה וא״כ ובבא בזה

 •• סיא יס׳ הבורא של אךשהמסד הנבראים על שהופיע
 יכוליס הנבראים היו שלא ומצוסצח ק אור מאוד גדול

 י להביע אתשר אי השמש באור למשל כש לסובלו
 ־ האור; הצפטם מסך ידי על אם כי מאורה וליהטס

ן מאורו ולהטס לקבלו הנבראים שיוכלו הפעור כפי  , כ
 ; הץ לא הגדול חסדו אור הבדלו׳ אלפים אלפי באלף

 י .מדש והוצרך פמציאו׳ בעלין והע לקבלו יכולים הנבראים
י'להיממנס החסד ״  י} הדין מדת שהיא הגבורה מדת ע
- שמודד ־ ־' ־ ־/-■ ׳ ״ ׳’
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״ גדזל ק :נס לרמה לי שנראה פמקיד' הצמצו׳ נ י אי מ פ נ ו
» בשמחה הרעה על יברך בודאי בזה ;ענ',״ שמברך מ

 בחסדיה נבורוח מכליל ובזה העובה התחל' זהו כי הסובה
ל^,״ ומישיש מלא שם אלקי״ם הוי״ה יחו״ד ונעשה . והבן
:'• אחרכך לו ש;בא הסובה ימצא דרכיו עצ ומשכיל דעת
תיו;׳ לכשר ההם הדינים היה בודאי מוצא אינו ואם עונו

 - יהוריןממרקין רז״ל וכמאמר הבא העולם לחיי ולהביאו אור לקבל יוכלו זה שע״י הנבראים לסובות נ״כ שהוא
ם מלא פס נקרא זה וע״י החסד קי ל א יפה כי מזו גדולה סובה לך אין ובודאי אדם של עונותיו אחדות ה'

־ עם העוה״ז מיי מכל בעוה״ב רוח קורה של אחת שעה
 הדינים ידי שעל ממה גדול? סובה לך אץ וגס חענוניו כל

־ מממ יושר ומתיירא הש״י אל בלבבו אח״כ נתקרב ההם
, בזה בדרכיו ולהשכיל להבין בראשי עיניו והחכם כנודע

־. העולם שהוצרך המעגל דחוני במעשה בגמ' מציע כן ועל
.עלי. פניהם שמו בניך ואמ׳ במוכה ועמד עוגה ועג למסר _

ק שאני לכך כאמור הגדול מסדו שמצד הבהירו' מגודל דהקיי׳  • התנזילו כו' בניך על שתרחם רצון יהי לפניך בית כ
ברכה לצון גשמי אלא שאלתי כך לא אמר בזעף לירד במחשבה שעלה הקדימה גס פי׳ הרחמים מדת הקדי׳

 להוריק המקו׳ התחיל לא ולמה בנחת לירד והתחיל ו^בה י
ה הבול׳ מפן שהיה מאמר מהמלה בנחת  רצון לעשות ב׳
■ סובה שוס ביאת קודם כי האמור לפעם א הו אך צדיק

, שיוכלו. הגבורה..בכדי מצד הבא לצמצום נריך לעולם
: וגנורוש חסדי׳ אחד יחוד נעשה ועי״ז הסונה אנז״כ לקבל

.למעלה כאמור סובה רק א׳ לכוונ׳ :

 הנבראים שיוכלו שיעור כפי בצמצום המסד מדת שמודד
 הגדול החסד שפעת אור שיופיע קודם זה וכל לקבלו
 אור כשיופיע שאמ׳׳כ בכדי צמצום להיות הוצרך ית׳ ממנו

 בכדי לקבלו שיוכלו כשיעור ומצומצם מוגבל יהא החסד
 יבנה חסד עולם כמ״ש החסד 'T סל מולם להיות שיוכל
מאמר החסד במדת ג״ב נכלל והדין הצמצו׳ זה וא״כ

והבן הגמור  העולם לברוא במחשב' פלה בחמלה רז״ל כוונס הדד
העול׳ בריאת עיקר והלא תאמר ואס הדין כמדה

 במחשבה שעלה זה מה וא׳׳כ למעלה כאמור מסד מצד היה
ה במדה״ד הפולס לברוא  העולם שאין ראה אמרו ולהקז

העול׳ היה לא לנד בחסד נבר׳ היה אלו פי׳ מהקיים

 שיוכלו בכדי כאמור רחמים ג״כ הוא במדה׳׳ד ',ברוא
 לא זאת שבלעדי למדה״ד ששתפו רק אמ״נ המסד לקבל
 נעשה וא״כ לנברחיס מתגלה המסד הארת כח היה

 המורה שותפות כלשון אחד כללו׳ משותפי׳ והחסד מדה״ד
ד: ■ מ א ד חו לי ע

ו ־ ז  הוא לבד חסד מדת כי מוזר ואור •ישר אור סוד ן
בנבראי׳ כח שאין וגבול מונע שוס בלי הישר

 האור אח שמחזיר חוזר אור נקרא הגבול ומדת לקבלו
 כך כל אורו יופיע שלא בכדי ומצמצמו ומגבילו ומעכבו

 כאמור אורות שניהם נקראים מ“ומ לקבלו יוכלו שלא מד
 שע״י להן וחסד לנבראים סובה והוא אמד אחדות הוא כי

,החסד לקבל יכולין הצמצמוס
ה ז ב  באברהם להדיא בתורה נזכר פלא מה ג״כ מבין ו

 באברה' נכתב היה כ״א למעלה שדקדקנו כמו
 פ״י כי מורה היה באברהם באותיות ביושר במור׳להדיא

 כאמור אינו וזה והארן השמים חולדות נבראו הישר אור
 של האותיות נכתבו כן ועל חוזר אור להיות שהוצרך

;החוזר אור על המורה למפרע באברה׳  שהוא הכללות ב״ה הבורא בסובת שהוא כמו והנה
 צמצום מקודם להיות שהוצרך העולמות בריאת

 בהווה Tתמ הוא כך הנזכר לסעם והדין הגבורה מצד
להופיע הש׳י שחפן קודם כי אדם בכל אפי׳ ונסרסות

ה נ ה  מאהבה הקכ״ה את עבד אביט,ע״ה אברהם ו
 ■■ במדת ואחז אוהבי אברהם הכתוב שאמר כמו .

 . זה ואמר הש״י אח לאהוב דורו לבני והורה להד החסד
 יצחק פחד כמ״ש כגבור׳ במדה שאחז יצחק אח כשהוליד

 הגבור׳ ומלת החסד מדת נכללין שיהיו הש״י ורצה כנודע
 . בנו יצחק עקידת על לאברהם צוה כן ועל אחד בכללות

 .אכזריות מדת באברה' נתעורר יצחק עקידת בשעת כי
 זה ידי ועל ב״ה המקום אהבת מצד בנו על אכזר להיות

 כן ופל יצחק מדת בגבורה אברכם מדת החסד נכלל
 החסד מדת ונתחבר שנתקשר קישור לשץ מקידה נקרא
 שהוא יעקב בא ואח״כ אמד יחוד ונעשה הגבורה במדת

 רחמנות מדת שהוא ומסדיס מגבורות כלול רהמנו׳ מדת
 לצמצם רחמנו׳ מצד באים הגבורו׳ שגס למעלה כאמור

 בבריא׳ שהי׳ כמו כסדר האבות באו וא״כ החסד מדת
 בעולם לגלות הפ״י פרצה הגדול הססד ידי שעל עולם

בראה ידי על אך העולמו' לברוא הגדול המסד ונתעורר
הדין במדת לברוא במחשבה עלה מחאוים השלם שאץ .צמצום מקודם להיות צריך לו ולהסיב הגדול בחסדו עליו
כ שזהו הגבורה מצד ודין  באופן. ההוא לאדם סובה ג'

 הדין בלעדי, כי החסד סובת לקבל אמ׳׳כ יוכל, שעי״ז
 בהירת אוי לקבל יכול היה לא מקוד׳ לו שבא והצמצום

לו המסד  למעלה כאמור הבהירו׳. מגודל אס׳׳כ פיגא.
 אדם חייב יזן׳ל אמרו כן ועל השלמו׳ בריאת בכללו׳
 כך הסוב׳,בשסמה על שמברך כשם הרעה מל לברך
 סוגה הוא הכל באמת בשסחה.כי הרפה ברכת יביך
 א1ה הצמצום כי.מצד יחשב לסובה ג״כ ההוא הרע אפי׳

 אמ״כ לו :להיסיב הבורא .שחפן החסד מדת שמצמצם
י מסבילי  השבה, וכפי לקבלו. אח״כ שיוכל שימור פ
 להיוס צריך כך עליו. להביא ב״ה הבורא שבדעת הגדולה
יהיה גדולה הפובה היה אס כי מקודם גדול הציונים

r שעל הרחמים בסדת לשחש r הרחמנות בא שניהם 
 האבוס ידי על פדוסיו בהחגלו׳. כן ועל והבן בעולם
 אור היה .ש«זחלה מסש גסדי-ההוא כן גס היה.
 יצחק מדת ,המוזר אור ואח״כ; אברהם בחי׳ היפר
 ,י הגבורות גס כי; מלתיטקב הרססנוס שניהם,בא ומצד

א .־ כ . ו ג  ‘ ' י ] - לפמלה כאמור רממטת ;
YITI מז סברס אל ה' ויאמר סדו מארצך: .1ל לך. ׳ . 

« לפאה בן יולד. זו הליכה ידי, שעל .  והוא ס’•
 י ד׳ אלהזתו׳יח׳■ שיתפרסם נעול׳ סייזפשמ הגבורה מדת.

 לגוי" ץ^ונשך ,הגבורהוכמפ׳׳ה ידי.יצמק,במדת על
 , ;. שיתפרסם יצחק אלהי שאומליס זהו ואברכך וגו' גדול

ז® שמך ואגדלה יצחק פדת ידי על ית׳ אלהוסו
שאומרים
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 הדכר אוהכ אני ואס מסה למסה עוד להפיל' הזאת שלא ככולן חיחמין יהיו יכול יעקב אלהי שאומרים
 יש איך ונפול וארציות נברא דבר שהוא הזה הרע מדת ח״ו נפרדץ שיהיו אמד ויחוד אחד כללות יהיו ן

 כל נבראו שבה ותורתו ב״ה הבורא את לאהוב ח״ו חסד בלי^שוס למוד הגבורה ומדת לחוד החסד
 בשאר וכיוצא החענוצי' כל הענוג והוא הנבראים שהסיום בהם ולח חותמין בך ברכה והיה לומר מלמול

 מהמדו' מדה איזה בקרבו שנתעורר בשעה המדוח החסד במדת להכלל אלא אינו הגבורות כוונות וסוף
 מלו של בשרביסו להשתמש ויחרד ויגור יראה אזי החסד ולהגביל לצמצם שהן רק העולם לסובת ג״כ והן
 ולמרות רצונו נגד ולמשות ח״ו להקניסו עולם של מלכו הכוונ׳ וסוף החתימה עיקר כן ואם לקבל שיוכלו פד

 אל בקרבו המדה בהתעוררות ואדרבה יח׳ כבודו עיני הגבורות שמצד הצמצום שתועלת בחסד להתכלל כך היא
עם עצמו את לקשר לו נקל אז ההוא קיצוני ודבר הרע לקבל יכולין העולם בני שיהיו הרחמנות להוליד הוא
 על עולם ועד מעולם ה' וחסד הגדול החסד אור אח

:בילא״ו וכי״ר א״ס יריאיו ^
ת1  דשעבידו אונקלוס ותרצו' בחרן עשו אשר הנפש א

 כל נודע כי הענין להבין : בחרן לאורייתא
 במקום כמ״ש התורה באותיות אחיזה להם יש :נשמו׳

 ועובד כראוי מצותיה ומקיי׳ בתורה שעוסק ומי אחר
 להם שיש הנשמו' מעלה התורה פי על באס' !ה'

 ממדריגתן נפולץ לשמו' שיש כמו והנה בתורה אחתה
 נשמות וכמה כמה נתפזרו כן כמו הישראלית :אומה

 'T על ע״ה אבינו ואברהם האומות בין ;דושות
חוקותי מצותי וגו' אשר עקב כמ״ש התורה כל וקייס

 יפתח ונסת שנתעורר מאחר יח״ש למעל׳בו המדה זאת
 שאין לשורשם נפולים דברים מעלה ואז אז היא המדה
 כנודע גדול תענוג מזה להש״י שיש מזה למעל׳גדול תענוג

:במ״א אצלינו שמבואר מסה זה כל
ה נ ה  אברהם ונק' החשד במדח אחז אע״ה אברהם !

 המדות תיקון התחלת כי למעלה כמ׳׳ש אוהבי
 העמים למדינות שירד השי״ת ורצה מחסד הוא והנהגחן

 שסופי שהם במצרי' ובפרס מאוד נפולין המדות היו שפם
 אברהם והוצרך זרמתם סוסים וזרמת הכתוב כמ״ש זמה

 עצמו את ולהשפיל לילך חשד מדת בעל שהוא
בנודע שם הנפולה האהבה מדת ולהעלות מדריגחן אל

 עצמו את להשפיל צריך אדם שוס להעלות ירצו שאס רז״ל מאמר כנודע קיים חחומין עירובי ואפי׳ תורותי
 אברהם היה שע״כ להעלותו שיוכל בכדי למדריגתו להם שיש העמיס שבין הנשמות אותן נתעלו זה ידי על

 להם אמר ואח״כ אותן ומשקה ומאכילן אורחים מכניס בשורש אברהם שאחז וע״י שרשן עם בחורה חיזה1
ט' אוכלים אתם משלי לא כן גס ידו על נתעלו ונתעלה התורה שהוא !נשמות שקועים היו שהן ע״י כי ו
המדות עם ושתיה אכילה כגון הזה עולם בתאוות נתעורר כן ועל נשמתו עם בהתורה האחוזין נשמות

 במדריגתן להם אמר מקרב אברהם היה שלהם שהוא הדרך אח להם שיורה אברהם אצל להתגייר לבא וחן
 השכינה כנפי תחת הכניסן זה ידי ועל ושתיה אכילה אותן ששעבדו לאורייתא דשעבידו וזהו בה ילכו

 מקבלת גדולה הוא שע״כ ורמים א הכנסת ל׳ כוונת שזהו התורה שהוא לשורשן העמיס בין לפשו׳הנפזרים
j לשרשן נפולין דברים מקשר הוא זה ע׳׳י כי השכינ' פני : למעלה כאמור

ך  ועל למעלה כאמור להש״י שיש מזה גדול תענוג שאין מארצו לילך המקום שציוהו הציוי מנין להבין ג
 כשרצה והכן־וכן אכלת' משלי לא אמר האכילה אחר כן לא וכי גו' גדול לגוי ואעשך לך לך כמש״ה

 רעה אהבה שהוא החשד מדת לתקן אע״ה אברהם מולדתו בארן שמו ולגדל גדול לגוי לעשותו אפשר יה
אץ הוצרך קדושות נשמות ביניהן שהיו העמיס בץ שהיה חמנסנודע מקום בכל ב״ה לבורא מונע אין-שוס '

בארן רעב ויהי נאמר שע"כ למדריגחן א׳׳ע להשפיל שבע שהם מדות שבעה ע״י העולם את מנהיג הש״י י
 ולא ללחם רעב לא היה כי גו׳ מצרימה אברם וירד הבנין וימי עולם ימי ונקראים בהם סובב שהעונס (ים

 המדות שהיו ה׳ דבר את לשמוע כ״א למיס צמא חסד עול׳ הכתוב שאמר כמו החסד ממדת (תחלק
 נפולה אהבה מדתו לתקן רצה ואברהם מאוד נפולין כמו אלו ימים שבפה ע״י העולמות שהנהג׳ וכמו |נה

ק עולם שהוא ה' העובד |צריך  את יקח אשר ואיש כמשה״כ המסד ממדת נפולה שהיא שבעה בו והוסבעו ק
 הלא כי דעתך שתתן הוא שהכוונה הוא חסד אחותו כנודע וכו' והתפארת ויראה אהבה שהן אלו ןיות
 וברצותו החסד מדת העליון אילן מפרי נובלת אהבה היא זה כי יחפון אבר לכל המדות להסו' הוא האדם !יד

כמבואר השפלה ל׳ מצרימה אברם וירד נאמר להעלותן לסוב הן ידם מל לפעול ויכול לאדם הנמסר צחירה
 גבוה ממקום ונאצלין נסולין שהן ואף כנודע למוסר !

 וכן עליונה האהבה מפולס שרשם שבאדם אהבה ץ
 האדם קרב עד בהשתלשלותן מ״מ המדות שאר וכן אה

 :נפולין מחת ונקראים ורע מסוב מעורבין הן י
 מן שבקרבנו המחת לסהר עבודתינו עיקר כל דן

 דתו,ית'1עמה'עב עובד שהוא ע״י ולהעלותן הרע ׳
 אהבה איזה לו שיבא בעת הסתכלותו סוב ע״י זה !

 בלבו ויאמר ויחרד שיסתכל ח״ו רעה יראה או ;ה
 אהבת האהבה מעולם נפולה אהבה הוא זה א

 הרעה העשה ואיך להעלותה צריך ואני ב״ה .ורא
. ת . י ד

 שייכו' לו שיהא למדריגתן עצמו את להשפיל שצריך למעלה
 מפני לכס נורו מלשון שם לגור וכתיב להעלותם עמהס

 היראה במדת למדריגהן הTביר לאחוז שצריך מרב
 שתהא ח״ובכדי כמוהם יכשל לבל מהש״י מאד וליראה

■ : העליה צורך הירידה
ה ז ל ם ההגדה בעל כיץ ו מרי  מצרינוה וירד בפסח או

 להשתקע יעקב ירד שלא מלמד הדבור ע״פ אנוס
 כי למענה כאמור היא שהכוונה שם לגור אלא במצרי׳

 ני ניע להעלות הוא מצרים בגלות הש״י כווג' עיקר כל
 ולתיקץ כנודע העמיס מבשאר יותר שם שהיו הקדושה

' כמדות -
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 להיוס אפשר היה לא זה ;מקן שלא עוד כל כי המדות

 ברTו הכחוג כמ״ה ה׳ דבר שהיא המורה קב?מ
 .וירד וזהו סיני הר במעמד האלה הדברים כל אח אלהיס

 ■ הנ״ל חיקון לתקן כאמור הדבור פי על אנוס מצרימה
 קבלח שהוא דבור מדריגח לבמי' ישראל שיבואו בכדי

 המורה נתינח שעיקר במ״א אצלינו כנודע המורה
 להשתקע ע״ה אבינו יעקב ירד שלא הדבור חיקון הימה

 שם למר אלא בירידמו עמהם ח״ו שם להיוח כאמור
 ח״ו ויאשם כמוהן יכשל ב״הלבל מבורא גדולה יראה
ק עם בהמחברוהו המדו׳ מקן ל אלא  שהן אנשים או

 אנשים כי לוע אל אביהב אמר וע״כ המדריגה בסוף^
 כוונתו אך אמיו בן אלא היה לא ובאמת אנחנו אחים

 כמ״ש דבנותיו וכמעשה בזימ' שעוף לוס שהיה על היה
 ואצלו מבשרו אומו מאכילין עריות אסר הל«ע כל רז״ל
 אברה' של מדמו שהוא האהבה מעולם נפולה אהבה היה

 היא אף הנפולה לוע שאהבת וע״י אלקי וקדוש גדול בגדר
 להעלותו רצה. ועי״ז אברה׳ אהבח פס אמד מעיקר יצאה

;לשרשו לעלות עמו ולהדבק ולהאמות
ו ה ז  שמו יגדל ושם מארצו שילך המקום שציוהו ו

 ולהתקרב עצרו את להשפיל שצריך למעל׳ כאמור
ק אצל  הקדושה גבול ולהרסיב להעלותן צריך שהיה או

 עליות' ע״י בעול׳ ב״ה הבורא אהבה ויתגדל פיתפשע
 0מקו של אוהבו יותר נקרא שבזה לשרשן הנפולו' אהטת

 ההליכה ע״י אוהבי אברהם שנקראת עמך ואגדלה וזהו
ס ית׳ אהבתו וחחפרסש מארצך שתלך ההיא  במדריגות נ
 ראוי וכן מקודם במעל׳ יותר גדול אוהב ותקרא נתולין
 אבותינו בו שהלכו בדרך ה׳ את לעבוד עלינו וחוב

 כל■ לסהר נלך בעקבותיה׳ בניהם ואנחנו הקדושי׳ >
ית׳ לעבודתו בהן להשתמש ואדרבה הרע מן המחשבות

 עדיין יזכה אל־ המדות נעהיו פלא עוד כל כי לבד שמו .
שאנו' כמו מלמעלה במתנה התורה נתינת דהייט לתורה

 בתמלה שארז׳׳ל וכסו התורה נותן בא״י יום בכל מברכין ,
 שניתן עד ומשכח׳ התורה לומד ע״ה רביט משה היה

ק במתנה לו  למדריגת להגיע אפשר שאי אף אדם בכל ו
 צריך מדרגתו לסי אחד כל מקים מכל ע״ה רבינו משה

 עוד כל כי במתנ׳מלמעלה התורה נתינת מדריגת שישיג
 נקרא אינו תמיד לומד שהוא אף מלמעלה לו מהנץ שאין

:בהתורה האמת רואה ואינו כלל תורה בעל
ה נ ה  אם תדע הלא זה בענין גדול דבר אודיעך ו

 שנפל בנפשו האדם שמרגיש זמן באיזה אירע
 האהב׳ ברוע נפל אס וביסוד מ״ו המדו׳ ברוע ההוא בזמן

 ■שרוצין נאמנה ידע בהיתר אפי׳ המשגל תאווה ובפרס
 המוסבעין הסדוח' עם עליונה במדריגה למעלה להגביהו

 נתינת לבתי׳ שיזכה יתברך לאהבתו לבבו ולפתוח בקרבו
 היא . ההגבהה וקודם למעלה כאמו׳ מלמעל׳ התורה

 ע״ה אביט אברהם 'בענין למעלה כמבואר ההשפלה
 על ולהעלותן עצמו את להשפיל מצרים לירידת צריך שהיה

 הכחוכ שאמר כמו ה׳ אס ירא היה לשם שבירידתו •די
 אין רק נאמר שעליהם מהם היפך לפיל וכמ״ש פס לגור
 ידי ועל הוא אדם בכל p הזה במקום אלקי׳ •לאס
‘במדריג בעמדו שם ה׳ וירא רעה האהב׳ למקום שנופל

 היצה״ר לנצח רעה אהבה בהתעוררו׳ ומתחזק הנ״ל
 התפוררות באותו ואוהב תאוותו למלאות רצונו מלעשות
 צ־יך אם ואף למעלה כאמור ב״ה ית׳ להבורא האהבה

 הבורא לאהבת רק יהא לא בחורה האמורה העונה לקיים
 חילוק יהא שלא וחסילץ ציצית המצות כל כשאר ית׳

 כן יעשה ואם מאותו למלאות יעשה ושלא כלל ביניהם
 האהבות כל בזה ומעלה גדולה למדריג׳ בזה ממעלה אזי

 האהבה לעולם הכל לראש להעלוק לשם שירד נפונין
 על באברהם למעלה וכמ״ש עליונה למדריגה בזה ועולה

 הוא כך שמך ואגדלה לגדר זכה בזה למצרים ירידתו ידי
 התורה נתינת לבחי' זוכה זה ידי ועל זמן ובכל אדם בכל

 אבינו יעקב תTביר למעלה וכמבואר למעל׳ כאמור
 הדבור פי על אנוס שהיה השבסיס עם ע"ה[למצרי׳

 התורם לקבל ראוין היו שלא לישראל התור׳ נתינת שהיא
 :זמן ובכל אדם בכל והן כאמור זו ירידה בלחי

ף נ י ב ה ל  נקרא התורה דהנה היסב הדבר עעס עוד ו
 ולילה יומס בריחי לא אם שנאמר ברית

 שאמר כמו הורה ג״כ שהוא האדם שברית וכמו גו׳
 איברי׳' ברמ״ח שלימה קומה אדם ההורה זאת הכתוב
 תעש׳ לא ושס״ה עשה מצות רמ״ח כמנין גידים ושס״ה

 המכשה הקליפה שהיא הערל׳ חופה האדם בריח ועל
 התגלות שהוא וסייע׳ מילה במטח הש״י וציונו הפרי

 לידי בא שלא עוד וכל אותה המכסות הקליפות מן הפרי '
 בשש שיקיא לגדר עדיין נכנס לא הברית המגלות

 מצות לקיים ישראל בר כל צריך p כמו כנודע ישראל
 מן הלב ערלת פילת שהיא הגופניות עם הרוחניות פילה

 כל בקרב,לב השוכן הקודש המיות מל המכסות הקליפו׳
 כי הפסוק עליו יקרא לבל יכונה ישראל בשם אשר איש

ס כל  נודש כי לב ערלי ישראל, ביח וכל ערלים הטי
 וכמו לבך לוח על כתבם וכמ״ש מורה בריח הוא שהלב

 קליפות שהוא כנודע ורע סוב דרכים שני יש שבתורה
על המכסה  הקליפות ולשבר להסיר וצריך הפנימית '
 ע׳ש שנקרא ההורה עיקר הפנימיות ולגלות ולפרוע

 ■על בודאי שהכוונה גו' בריתי לא אס כמש״ה ברית
 הפנימיות להתגלות האדם צריך כך התור׳ פנימיות

 לבל האדם של לבו בקרב השוכן ימ׳׳ש קדושתו. שהוא
 ואהבות המדוס רוע אחר הלב ערלת שהוא הרע ימשיכט

ממס ורוע התפטגיס אהבת באו שמצדו ר״ל .רעות  ה
 שהכוונה לבבכם ערלת את ומלתם הכתוב מ״ש ולקיים

 ערלת - שעם עם לשון הוא אח את ומלתם כך הוא
 עילת עם פי׳ את ומלתם וזהו לבבכם גם תסולו הגוף

 ערל בשם יקרא לבל הלב ערלת לבבכם גם גופניות
 לעבודת בקרבו במדות התחזקות סוב ע״י זה וכל לב

 מצרים מבמי• הנפולין ממתיו. כל ולהגביה בוראו
 מהפדוס 'מדה שוס יצא ולבל כאמור למעלה לשרשם

 המע״ה דוד וכמ״ש לבדו לה׳ בלתי הקדושה לגבול סחון
לןo שזהו וגו׳ והתפארת והגבורה הגדולה ה' לך מ  ונ
 מדות שבע יש כי כמדע ך7לךלב הן הממס כל וגו׳ ה׳

ס נר^־א מהם וחמשה זה בפסוק שמנה אלו מ  שהם מ
 הו״ד שהוא והודיה ונצחון והתפארות ויראה אהבה

אינם ומלכות יסוד שהם והשנים הגדול שסו להודות י״ה
נקראים
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 כל בפסו' מקרא הוא יסוד בסי׳ כי מדות קראי
 Tדאח אונקלום וחרמס ובאר; בפמים כל כי כסש״ה
 ומקשר ומיחד המדוח כל הכולל הוא כי וארע' נשמיא

 בחי' המלכו' שהיא העונדא אל המדוח כל
נקרא שלכך הממלכה ה׳ לך כמש״ה העשה

 העובד' נגמרה שלא עוד כל כי מ;כוה בכס העובדא
 שלימות בשם נקרא אינו מעשה לכלל המדוס יצאו ולא

 ויחוד בקישור והעובדא המדות שע״י מאחר הגמור
 בכס נקיא המיחדן יסוד בחי' שהוא בריח ע״י המדות
 בלי וסובו במילואו הדבר שעמר השלימו' שס על מלכו'
 מבית חסר כלום שם על ח״ו מדהלחיז שוס חסרון
 בחי' ע״י זה וכל העובדא המשלים הוא שהמלכות המלך
 המדות כל ההקכרות שהוא צדיק בחי' שהוא ברית

 כמו להעובדא להביאם האדן ועד השמים מרום העובוח
 בתיקונ' וכמ״ש וארעא בשמיא דאחיד אונקלוס שתרגום

 דמרכבתא ויסודא עיקר ותשכח רקיע הפוך רקיע יהי
 לך אימתי כי לראש לכל והמתנשא שאמר הפסוק וביאר

 מפולין המדו׳ כל עם שמתנש' כמי המדות כל ה' ,
 עד הכיי' על חופה שהערל׳ עוד וכל למעלה הכל להעלו'

 מדה לשוס לבא באפשר אין המדות ונסהרו שלא.;תקנו
 ערל נקרא שהוא מאמר ית', הבורא לפני ורצויה הגונה

 ערל כשהוא כשלומדה ברית הנקרא בהחורה וגש לב -
 חופה ג״כ הערלה ששם הפנימית לו מתגלה אינו ג׳׳כ לב
ע״י לבא יכול ואינו דאורייתא קליפין שהם הברי', ̂זנל

 לקיום ההוא בזמן לומד שהוא ברית הנקרא התורה.
 מלכות הנקרא הנ״ל עובדא בחי' שהוא המעשה.הראויה

 לו ג״כ כך בקרבו שהוא מה לפי כי כנודע למעל׳ לאמור
ת  הלב ערלת ערלתו בפר בהמולו ולכן התורה לעלו
 לעובדא להביאן למעלה המדות כל עס עצמו אח יסקשר
 יצא לבל בהעובדא סובו' המדות כל שיכניס פושה ׳^ליא
 כן גם בריס הנקרא התורה אזי לחון מהם אחד שוס

 ויש הפנימי׳ שהוא התורה ונתגלה הקליפות ונכרת יימול
ג ענו ת  ומדריכו ומסייעו ההיא ההורה מן רוחני , ״

ך  כשרון לידי ויותר יותר ולהביאו בה ילך אשר לדי
 - הברית ידי על המדו׳ כל ונתיחדו העובדא שהוא לממשה

 יוהף ההיא במדריג' תמיד שילך עוד וכל העובד׳ בבחי׳
 להיות ויזכ׳ בעבודתו בו להרגיש רומני חעטג אומן

 שום יעשה שלא למדריג' ויבא יח' הבורא אל סיכבה
 כמ״ש עליז השורה ב״ה הבורא שיפהו מה מבלעדי דבר

 לסוס ספל הרוכב ואין לרוכב ספל הסוס הקדוש בזוהר
ע ידי על מסה.הסוס שהרוכב כמו  אשר לכל ורסן מ

 לכווני אוהו מסה הברית בהעלות התורה כי יסע יחפוז
 כתורה לו ונעשה עליו השורה יח' הטרא שמא הרוכב
 במתנה התורה לנתינת וזוכה הרוכב ביד. שהוא כרסן

 הלב ערלת מילת יT על זה וכל לפעלה כסטאר ®לפעלה
ה’T ®מל עי ברית נס. נשמר ז  במה אותו מלעוס הגו

ד ®הוא ע ט ומלילך יס' רצוס ע  אפי׳במה ס״ו תאווע א
 כל כולל הוא הכרית ידי שעל לפעל׳ כאמו' היתר ®הוא

 הברית על מוס׳ הלב כשערלת להיפך ח״ו p הפדות
 בערלת רעות המדוח נכללו אז המדות כל רוע לו יי®,

הברית בפגם אם כי כמעס אינו מאותו שכל עד הכרית

 שום עושה שאינו שכמעס עד ההוא בתאוע משוקע והוא
 כנודע עניניו בכל ההי׳ לתאוה אס כי עובד ואינו עובדא
 סוס למדריג׳ ונופל מ״ו במעשה הגופני בברי׳ ופוגם
 זרמת' סוסים וזרמת כמש״ה הזמה בתאות שסוף שהוא

 מרכבה בגדר שאינו הרוכב מעליו שנסתלק מחמת
 בלא התורה שהוא הרסן ידי על שהנהיגו ית׳ להבורא

 למעלה כאמור ידה על שיתנהג פנימיותי׳ כלל לו ניחנה
 לסוס ספל הרוכב אין לשון הקדוש הזוהר אחז כן שעל

. ; בן ה ו
ן כ ל מ׳ מצינו ו  שאחר והאמוראי׳ הסנאי׳ בימי ע
 שנים כמה על מדרשה לבית הלכו אשה שנשאו י

 הלב מילת ידי על ההיא המאוה לשבר היה זה שכל
 האהבה ובנחוד המדוח מקודם ולתקן למעלה כמבוא׳
 הכתוב כמ״ש התורה עסק ’T על למעלה להגביה הנפולה

 לביתן חזרו המדוח שתיקן אחר ואז חסיד חשג׳ באהבתה
 באהבפ מצות פאר כמו בוראן מצות לקיים חולדו׳ להוליד

: חצוניוס אהבה שוס בלי לבד הגדול השם
 זכה כעדו עזר לו אעשה פסוק על ם״ל אמר׳ ו;ןן״ן

אוסיו' הוא עזר כי בו להלחם כנגדו זכה לא עזר
 וזה וכו׳ זכיתי ולא כענין ניצוח מלשון הוא וזכה זר״ע

 ערלת מילת ידי על המדו׳ וסיהר יצה״ר נצח אם סי׳ זכה
 לו ועשית זה ידי על להש״י מרכבה ונעשה מקודם הלב
 בריס מסיפין הנולדין שתולדותיו זרע אותיות שהוא עזר

 רע תשרובו׳ שום בלי אפס זרע נקרא והלבבי הגופני
 למלאות ולא זרע להוליד בוראו מצות לקיים אם כי ח״ו

 כנודע ערל שנקרא היצה״ר מלחמות ידי על ח״ו מאותו
 כבר שהוא מפני הברית על חופפת הערלה יT על שבא
 נם ונסתלק׳ממנו וברוחני עשמי הבריח מן הערלה סילק

 לא הערלה מצד שבא ערל הנקרא היצה״ר מלחמת כן
 עדיין הבריח על מופה והערלה היצה״ר נצח לא סי' זכה
 ובפרע בו להלחם בהערלה אחוז ערל הנק׳ יצה״ר וגס

 ומשקעו ח״ו במעשה הברית פגם שהוא ההוא בסאוה
 חיצוניות ובכוונת כמותרות בהיתר בין ההיא בתאוה
 כנגדו חהו נ״כ אסורות ביאוס לידי ח״ו שיבא ואפשר

:והבן ט להלחם
ן כ ל  אחר בנו יצחק את ע״ה אבינו אברהם Tשהול ע״י ו

 א״עלאמרכי ומל מילה מצות על יס' שציווהו
 משא״ב זרע בשם נקרא שהיא זרע לך יקרא כיצחק

 שאינו שמלא׳׳ע סרס מילה מצות קודם שנולד ישמעאל
 טלה התורה כל את ע׳׳ה א״א שקיים ואף זרע בשם נקרא
 נשלם שלא מאחר מ׳׳מ שנים פלש בן בוראו את והכיר
 המצו' לקיים רצה ולא .והבן עובדא ע״י הערלה כריתת
ק כל בעצמו  כל שקיים אף הגבורה מפי נצסווה שלא ז
 כמבואר המדות כל שכולל כל נקרא שהברית מאחר המצו׳

 ועושה מצווה להיות הגמור בשליפות לעשותו צריך היה
 לא ציווי בלי עצמו אס פל היה ואם וכו׳ המצווה גדול כי

אררס סעש עוד לעשור. אפשר היה ולא גמור שלימות היה
....... :האמור בהשלימו׳ הציווי אמר

כ5ז  עיניו לשוס בתיקון.המדות הישראלי איש כל צריך ״
 דהייע הנטלין המדוה כל להעלות דרכיו על ולבו •

חיצונים בדברים הזמנים ק בזמן נופל בהוא פדה בכל
ח'׳'
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 א״ע יגביה חיצונית יראה או חיצונית אהבה כגון מ״ו ,

 המול הf וע״י לע^ כמבואר למעלה המדה אותה עם
 כמו למעלה האמור לכל ומכה לבבו ערלת בער ימול

 יעמע ובאזניו בעיניו שיראה מקום בכל כי ע״ה האבות
 עליונו' מהמדוח מדה שוס שם ויראה בראשו עיניו אם

 העמי׳ובכל בין אף נפלו עליונות שהמדות כנודע הנפולים
 ממם היו ששם עממין בשבעה ובפרפ שלהן העובדות

 מדה אחדמהאומו׳ בכל עליונות המדות נפילת מיקר
כי יושב עמלק נאמ'בעמלק ע״כ אבל אחת ב באקהע׳  ע
 היה ששם אהבה מדת הוא שדרום ונודע דרום הוא

 אבינו באברהם נאמר וע״כ הנפולה האהבה צמצום ביותר ,
ה ה׳ בעבודה והילוכו נסיעתו העב׳שכל ונסוע הלוך ע׳
 אותן ולאהב הגדול שמו לאהוב אהבה מדת בתיקון היה
 מדת שהוא אוהבי אברהם נקרא זה שעל הבריות בפי

ק • שמו על הנקרא מדתו שהיא המסד ^  העמים בכל ו
 כן ועל הנפולין המדות צמצום ממש היה עסמין מהשבעה

 מקיימין היו שאס נשמה כל תחיה בלא עליהן ישראל נצסוו
 שכך השבירה מן הסדות כל מעלין היו שנצפוו כמו המצו׳
השביר׳והי' מן המדו׳כולן יתעלו יח׳שעי״כ חכמתו ראתה

 אי״ה המשיח ימות אמר שיהי' המובו׳והישועוח כל מכף
 והותירו כראוי המצוה קיימו שלא ע״י אך בימינו במהרה

 נפלו ועי״כ המדוח נחעלו לא עממין השבע מן והחיו .
 ובאו לבבם ערלת ניתקן ולא שבשבירה במדות ג״כ

 תעכסנה וברגליהם וכמש״ה הבריח פגם לקלקול עי״ז י
 קלקול להם גרם המדות ורוע בזה כיוצא פסוקים וכמה

: למעלה כמ״ש הברי'
כ ״ ע  מדות אנשי בשכה ראיט אשר העם וכל נאמר ו

 היו הנפולין שהמדוח כאמור הוא שהכוונה
 בה״ב אפי׳ ואמרו הלשיע והמרגלים בהם מצומצמים '

 שהמדות כי'נודע משם כליו להוציא יכול אינו כביכול
הכלי' שבירת נקרא הנפולים והמדוח כלים נקראים

 אינו הביס נעל אפי' שכביכול והלשינו כחשו והס כנודע
 בכל בדבר וכמשו משם ולין הגפ המדות לתעלות יכול

 מאוד גדול עונשן היה שלכן בו חלו עבודסיט עיקר
: כן גס

, ד ז ל  שגס אותה וירשט נעלה עלה יפונה בן כלב אמר ו
 בהן המצוצמי׳ כמדות כל למעלה נעלה אט

 אפי' משלה בכל מלכוש צזהכי ט בוראי שיסייעיט ע״י
 הס הכתוב שאמר וכמו יחפון אשר לכל להפותן בקליפו'

 ע״י העם את כלב ויהס נאמר כן ועל ה' מפני בשר כל י
 להעלות לסייעינו שבידו וגו׳ בשר כל הס שהוא בחי׳כס .

 הכס לו אך זו ההנהגה לנו שמסר הגפולין המדות כל
 מאתט ההתעוררות שיהי' אמר כרצוט לעשות וממשלה

 ועד נצח א׳׳ס שמו יס׳ לעבודתו לבבינו את יתזק וכש״י
:בילא״ו וכי״ר _

ר י ג מ א י  כאשר אברס וילך * וגו׳ לך לך אברס אל ה׳ !
הלא להבץ . ליס אתו וילך ה׳ אליו דבר , . ״

 הוה א״כ אברס אל ה׳ ויאמר אמירה בל׳ כתב מתחלה י
 הלשון שינה ולפה ה׳ אליו אמר כאשר וילך לפימר ליה ̂ .

‘ :  מרכבה היה דאברהס הוא האמת אך דבר כאשר וכתב '
ה להבורא ׳ ; אפרו כמאמר מחשבה נקרא אסירה והנה ב׳

 והנה כנודע עשירית מדריגה הוא והדיבור בלבבכם
 להתגלות הבורא מחשבות צריך הי׳ לא ע״ה א״א בשביל
ה כי הדיבור אל ולבא  ב״ה הטרא מחשבת משיג הי

 והיה הש״י רצון מקיים היה ומיד שילך וחפצו שרצונו
 רגל דוד בית מלטת שיצא חפן היה הש״י אך הולך

 ואז כדבור אל להחגלו׳ולבא הוצרך לכן מההרכב׳ רביעי
 רז״ל כמאמר מ1מל דוד בית מלכות ויצא לוס עסו הלך

 הנמצאו׳ בנותץ שתי כתיב שבלוס עלי כתוב כפר במגלת
א דוד בן אץ ולכן עבדי דוד מצאתי כתיב ובדוד  אלא נ

p ולא הדעת מהיסח שרשו כי הדעת בהיסח t בשכבה 
 היה לא הדיבור אל בא היה לא אלו משא״ב ובקומה

:עמו לילך לוס יכול
ן ה ז ט׳ אברס אל ה׳ ויאמר ל  הבור׳ורצוט מחשבת פי׳ ו

ר כאשר וגו׳ וילך רק הולך היה בודאי שילך  דינ
:והבן לוס אתו וילך משוס

ך ה ל  ,על ארז״ל הנה .ולשובתך להנאתך פירש״י ל
 יעשה מה גו׳ חדברון צ?ק אלם האמנם פסוק

 ת״ל הורה בדברי אף יטל כאלם עצמו ישים בפה״ז אדם
 ‘ ?״ה הבורא כי תפתח שפסי אדני ש”מ דנודע תדברון צדק
א שכבודו אך מיניה פנוי אסר לית כבודו הארן כל מלא  הו
 זו ונסי׳ דבר בכל מלובש יס׳ שהוא כנודע לבושיה לשון

 וב״ש ב״ה אדנ״י השם והוא דבר בכל ששוכן שכינה נקרא
 נעשו שפים ה׳ בדבר כי הדיבור עולם ג״כ ונקרא

 ועסיס בעשרים דהייט עלמא קב״ה ברא ובאורייתא
 ואיסא הנבראים כל נבראו הדיבור עולם השר' אותיות

 סססנו שפתי אדני וזהו האדם בפה קבען יצירה בספר '
ט׳ זרה עבודה כעד הרע לשון ששקול ארז״ל ולכן  כי ו

 נטלם הוא שדיבורו מאמין אינו הרע לשון כשמדבר
 נגבי׳שפסיט' ללשוניט אמרו אשר וזהו אדנות מדת הדבור

ט בפ״א אצלינו כמבואר לט אדון מי אתט  עצמו ישים וז
 רק דימר שוס ידבר שלא דהייט עצמיותו פי׳ כאלם

 עולם הוא שדטרו רק אלם הוא עצמו שמחמת כשיאמין
ה בדברי אף יכול ואמר כנ״ל מדתאדנ״י הדבור  לא שי
 צדקסדברקמצוה לומ׳ תלמוד כנ״ל כצומאמין רק ילמוד
 שימם השח רז״ל שאסרו וזהו לשמה שלא אף ללמוד

 בעלים בדברי׳ ולא בם ודברת שנאמר בעשה עובר בעילה
 שרם דברי רק דבור שוס ברr שלא אפשר איך ולכאורה

׳ בם ודברת מלשון כגשמע ת כך הוא הפי׳ אך ט דני  ו
ם עם מדבי שאמה מאמץ שתדבר מה כל ר״ל בס שי  ה

 I כג׳׳ל השרה אותיות ך״ב הדבור עולם הוא שדבורה
 ' ברא באורייח׳ כי ימוש אל העולם בהנהגת וכשמדבר

 י העולש״ שכל עלמא ממנהג ובאורייתא עלמ׳ קב״ה
טי עולם השר׳ אוסיו׳ כ״ב ע״י ממנהגי׳ ד  שיאמין דק ה

 נקיא זהו העלם הנהגת לשוס נא כשמדבר אבל כנ״ל זה
;■ן ■ ; בפילים: דברים • ■ •
כ ״ ג ו ה ז  בסי' ט שפים לשם יהיו מעשיך כי רז״ל אמרו ו

 שהוא שכינה קורץ שאט הסחשניס השוכן הנ״ל
בי בכל שמלובש ב״ה השסאדנ״י  והשם שם נקרא ד

 שמים לשם וזהו בהירות מלשץ שמיס נק' ב״ה הוי״ה
 ,פעמים כמה אצלט כמטאר הנ״ל הבחי׳ שני לייסד הייט
' קשם שלכאוי׳ ולעובקך להנאתך פייש״י לך לך וזהו

I לפס - ' . . ■



לך מאור
 להגאחו פגיה כשביל זאת שיעשה הש״י לו פתח לפה

 אך הש״י רצון עושה היה בודאי זה בלא כי ילפובתו
 מה אפי׳ פי׳ לך לך לו ואמר לעבדו איך אותו לימד הש״י
 לו יהיה ולסובתך צהנאתך לך שהוא דבר עושה פאתה

 ,לשם יהיו מעשיך שכל הש״י אל הילוך ג״כ בזה
: כנ״ל שמ־ס

א ר מ ה כג ט סו ן ד אי ר  ע״ה א״א שאסר בשכר רבא ד
 זכי נעל שרוך ועד מסוס אם

 ציצית של ולתכלת תפילין של לרצועה מצות לפתי גניו
ק עמי כל וראו דכתיב הפילין של רצועה נשלמא א  וגו׳ ה

 היא מאי תכלת של מוע אלא . הנאה דאיכא וסירפ״י
 מכל תכלת נשתנה מה ספני אומר מאיר ר׳ היה דתניא
 ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני צבעים
 לרקיע כך כל דמי לא דתכלת ופירש״י הכבוד לכסא דומה

: לדומה דומה אלא ,
ל י כ ה  והארן כסאי השמים שכתוב מה נקדים הענין ל
 הבורא השראת מקו׳ כי נודע כי רגלי הדום י

 והנ׳ ית׳ אליו מרכבה בתי׳ שהוא כסא בחי׳ הוא ית'
חי'  השראתו הוא אצלם בודאי העליונים צבא שהם שמים י

 מופסקים אינם רומניים והן כבודו הארץ כל מלא כי
 שכוונת אך מאוד רוחני שלהם השתוקקות כי יימנו

 כסא יהיה הוא שגם האדם בבריאת הית' יתברך הבורא
 שגם אצלו תענוג יותר שהוא ית' קדושתו להפלאת

 ולזה מהותו מושג הבלתי אלהוהו גילוי יהי' השפל יפולם
 מרכבת שהן האבוס במדריגות שיהיו לישראל מרה ייהנה
 אור להמשיך בעקבותיהם נלך בניהם ואנחנו ית' ה׳יו

 כסא במי׳ להיות שנזכה עד בקרבינו סוף אין הלמות
 נפסיק ■ שלא מחמס בלבבינו שישכון ע׳׳י ית׳ ״׳יי

 נפסק עון איזה מ״ו יארע ואם יס׳ בו הלביקוסיע
 וגו׳ בארן צדיק אין אדם כי ית׳ החיים חי יימיפי

 שלם בלב גמור' תשוב׳ ע״י ית׳ אליו לשוב תקנה *פ
 במי׳ להיות זוכה ועי״ז ית׳ החיים מי לשרשו ׳פוב
 דבוק ולהיות בלבבו סוף אין אור ית׳להמשיך אליו ^^א

ד אך  הכסא בחינת הוא שאצלם העליונים צבא ע
 להשראתו זוכים אגו אם אף מדרגסיט נקרא גהמידיו׳

ה  כסא שהוא כפירש״י שרפרף שהוא הדוס במי׳ רק י
:והבן בקפנות שהוא קסן

ו1«  התשובה ע״י כי אלהיך ה' עד ישראל שובה ה
 אלהותו שיצמצם אלהיך יהיה שה׳ עד מזכה

 בבמי' ית׳ אליו כסא ‘במי להיות ותזכה בלבך לפכון
 בחי' יהיה שם שגס התסתונה מדריג׳ רגליו הדום

: ית״ש גו הדביקו׳ שהוא הכס׳
הו ל  שאם הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה ^

 לבא התשובה ע״י יזכה כאמור משרשו מ״ו נפסק .
ד שקולה היא ציצית מצות כי נודע אך : הכבוד כסא בחי׳ שיהיה הכבוד כסא עד נמדריג׳  המצות כל ע
r זוכר ידה על כי w הסתכלותו ע׳׳י ית' בבוראו 

 שמלא אלהומ תכור שיסתכל צד שבכל כנפות ארבע מל
 כל את וזכרתם אומו וראיתם וכמש״ה כבודו הארן בל

 האדם להזכיר הציצית מפוגלת הוא שכן ובודאי ה׳ מצות
ק כל שמלא א״ס בורא פ־ש א רוחות בארבע כבודו ה

2ייא דנים לך 1,
 בסורה בסי׳ כן שנתב כיוון מיניה פטי ולי׳אחר העולם
. שע״י ומאחר הוא שכן הדבר בפנימיות יבין והזוכה ' 
 לבחי׳ יבא עי״ז כאמור ההזכרה לו בא הזאת המצוה

 מרכבה שיהיה הכבוד כסא לכחי׳ שיבא באופן התשובה
 כסא עד שמגפת חשובה גדולה שאמרו כמו ית׳ אליו

 ' הססכלוס ל' החרכים מן מצין לשון הוא ציצית כי הכבוד
 אין אור להשיב חשובה לידי מביא כיההסתכלוס והבן
 שאמזוהו שם על דצוצית' נתן יקרא ג״כ ולכן עליו סוף

 הסתכלות מ״י הכוונה כי לתשובה והעלוהו ראשו בציצית
 ששלח אותו גבי וכן תשובה למדריגת לבא האחיזה הימה
 עד בתשובה חזר ציצית וע״י להזונה זוז סאות ארבע

 נודע כי ט׳ באיסור לו שהציעה מצעות אותן שאמרו
 אל להביאה צרץ באדם שמתעוררת רעה אהבה שכל

 יח״ש הבורא אס האהב׳ בהתעורר׳ לאהוב שיתחיל הפוב
 • המוב אל כסא הרע נעשה ועי״ז המדות בשאר וכיוצא

 אהבה שע׳י כסא בחי׳ ג״כ שהוא מצעות לשון וזהו
 ואחז גו מזר זו אהבה ע״י עליו הרע השראת שהיה

 וזהו הרע מן שפירש עד אותו ואהב ית״ש בבורא בזה
 זה וכל והבן בהיתר הציעה באיסור שהציע' מצעות

 ד לעיל כאמור ציצית בחינת ע״י הוא
ך  מעט מדריגה אחר ממדריגה לילך שצריך נודע א

 הכתוב שאמר כמו אחד בפעם לעלות ולא סעס
 דומה המדריגות שיהיה וצריך וגו' במעלות תעלה לא

 שלפניה כסו עכשיו של המדריג׳ מהות יהיה שלא לדומה
 לבחינת הציצית הסתכלות ידי על לבא בתחילה וצריך

 החכמה לים שלו דעת להמשיך החכמה ים שהוא ים
 לבחינת זוכה ואח״כ רקיע לבחינת למעלה עולה ואמ״כ

. , הכבוד: כסא י
ו ה ז  , מאוד הדבר אליך קרוב כי וגו׳ היא בשמים לא ו

 לבא יוכל שלא הכוונה לעשותו ובלבבך בפיך
 ■ קרוב כי רקיע בחינת שהוא שמיס ולבחינת ים לבחינת

 וגו׳ ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי כסו הוא
 ואחד בפה אמד ותפילתך התורה עסק מ׳ו יהיה שלא
 והבן: והדבור המחשבה ליחד יהיה גמור אחדות אלא בלב

א צ מ נ ק נחשב גדול לזטס בודאי כי ל שני  להם מה
 לידי יבואו לא בלעדה כי לישראל ציצית מצות ׳

 האמור הסתכלות ידי על אם כי לעיל כאמור משובה
חשובה: לידי יבואו

וירא ת1פחנ י
 האהל פתח יושב והוא ממרא באלוני ה׳ אליו לירא

 ררא וגו׳ שלש׳ והנה וירא עיניו דשא היום כמוס
 בזוהר כתב :ארצה וישתמו האהל מפמם לקראתם וירן

ב. יצחק אברהם אנשים שלשה מאןנינהו הקדוש ק ע  וי
 ובכל אדם בכל להיות צריך הקדושה שהתורה טדע הנה
 נמצא ג״ה שהבורא הוא האמת אך נצמות. היא כי זמן
 עביל׳ ובבעל גטל היותר ואפי׳,ברשע מישראל אמד בכל

f גדול היותר n הרהורי לו באים רשע שלכל והראיה 
 הולך וכשהוא הש״י אליו מתרא׳ מהו מם בכל תשובה

 יניע״ פסי לומר מתחיל הוא אז שכלו, מגביה■ שהוי/ בזה
מעשה .
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 ומה המרכגה הן הן האצוא כי אנוחי למעשה מעשה

 הרוכב ואין לרוכב מפל הסוס בתיקוני׳ כתב מרכב׳ הוא
 לנהר אותו וינהיג שירצה למקום הסוס שילך לסוס מסל

 לילו הרוכב שרצון למקום שהולך רק ממונסיס ולמקומות
 רק הולך אינו הגד,ל לשמו מרכבה הוא וכשאדם סס

 ולא הס״י רצץ רק עושה שאינו רוצה שהש״י למקום
 כתבי ולא סהס כתב ה׳ אליו וירא וזהו : היצה״ר רצון
 אליו סמחרא׳ מישראל אחד כל על קאי כי אברהם אל

 הוא ממרא חוזק לשון הוא אלוני ממרא באלוני הס״י
 אס שממר׳ ההמראה בחוזק אפי׳ פי׳ המראה לשון

 הש״י אליו מתראה ח״ו גדול רשע אפי׳ דהיינו הש״י פי
 פתח יושב והוא :כנ״ל לו שבאי' הרהורי:השובה דהיינו
 כשבא היום כחום : פתח לו פותחים שזה פי' האוהל

 כשמגביה פי׳ עיניו וישא .תשובה הרהורי התלהבות לו
 ויעקב יצחק אברהם אנשים שלשה והנה וירא שלו השכל
 לשמו מרכבה שהיו האבות מדריגת שהוא לומר רצה

 מעשי יניע מתי שאומר לקראתם וירן וירא הגדול
 להיות י זו למדריגה כן גם להגיע ורוצה אבותי למעשי

 . רוצה יח׳ שהוא למקום רק שילך יה' אליו מרכבה
 וישתחו ואז כנ״ל לו שפתתו פחח מאותו האוהל מפתח
לבחי׳ המשכה שממשיך המשכה הוא השתחואה לאפיו
.. ■ ; י • ו * והבן ארציות • ' ' ' ׳

ם י י  שלא עד התורה כל אס ע״ה אבינו אברהם ק
 וחכמה . נפק' מחכמה י אורייתא כי ניתנה* י

 בנקודה ומעוסף מלובש התורה כל ושם נקודה נקרא
 השמים ומעוף מי כל מעיני■ נעלמה היא ולכן אחד

 ולכן אחד בנקודה, הכלולה האור שכל מאחר נסתרה
 ודרשורז״ל האלהי הדברים כל את הלקים וידבר נאמר
 התורה כל שאמר אחד בדבור כולה התורה כל שאמר

 של היה שהוא חכמה שנקרא עליונה בנקודה שהיא כמו
 בנקודה התורה • כל להשיג יוכל מי אך ב״ה הוי״ה שם

 שישתלשל ונשמע׳ עמנו אתה דבר ישראל אמרו להן אחד
 והאלקי׳ ברT משה וזהו משה בחי׳ שהוא הדעת אל ויבא
 ו׳ המשכה שהוא קול לבחינת וירד שנשתלשל בקול יעננו

 ומשם .הבינה אל ירד שמהחכמה ב״ה הוי״ה סם סל
 אבינו ואברהם להשיג ישראל יוכלו ואז קול לבחינת

 היה עליונה הנקודה שהיא זו לבחי׳ מרכבה היה א״ה
 בנקודה שהיא כמו התורה כל והשיג ב״ה הוי״ה שם של

 אל כתיב ולא סתם ה' אליו וירא כתיב ולכן עליונה
 והוא כנ״ל החכמה'העליונה אל מרכבה היה כי אברהם
 לעולם ע״ה אבינו אברהם ובא חי כל מעיני נעלמה
 כי. בשם להקרא יכול אינו ולכן מאוד ונעלם נסתר שהוא

 השמים סולדות אלה כתיב ולכן מאוד נעלנמ בא'למקום
 כי באברהם. אלא בהבראס אל'תקרי בהבראם והארן

:} קיום היה הוא  ־ חכמה כבחינת מרכבה היה שהוא הע̂ו
 .יסלארן בחכמה ה׳ עשית , בחכמה כולם■־ כנ׳׳ל־וכתיב

 השמים תולדות ולק העולמות כל חיות היא סהאצמה
כי והארזרל׳׳ח  תוהו העולם היה אבינו אברהם עד מהו

 אבינו אברהם סבא עד הפלגה ודור יכגיבול דור ובוה־ו
 . עלמא הוי שנץ אלפי שית רז״ל כמאמר העולם וקיים

אלפים שני ופירש׳׳י תורה אלפים שני תהו שני״אלפים

 לו היתה פת וזהו . אברהם מימות החחילו הורה
 שעולם נכסים עישור נומלת שהבת נודע כי לאברהם

 מדת עשירית מדריגה הוא בו ישראל שאנחנו הזה
 רז״ל כמאמר ב״ה הויה שם של אחרונה ך! מלכות

 בחכמה זה' בה׳ נברא הזה העולם בראם בה׳ בהבראס
 שממנו אב הוא שהחכמה ברתא יסד באבא ארן יסד
 כנ׳׳ל זו לבחינ' מרכבה היה ואברהם הנבראים כל יצאו
 היה דבר בכל פי׳ שמה ובכל לאברהם היתה בס וזה והבן

■ ■ . :הש״י עובד
ה ר ו א כ  ברית ע״ה אבינו אברהם כרת איך קשה ל

 בעלי והס כמ״ש כנעני שהוא ממרא עם י
 לא ולמה כנ״ל התור׳ כל קיים היא והלא אברם בריס
 שראה הוא הענין אך :בלית להם הכרות לא מצוה קיים

 הבמחת כפי כנען ארן את לרשת בניו יוכלו שלא אברהם
 הברית שעזבו שאחר והראי׳ מילה בריס הש״ירקע״י

 וליקת עצמו את למול הוצרך ולכן הקדושה מארן גורשו
 גרמו שהם אברם .ברית בעלי והס וזו מילה הברית

 לרשת בניו יוכלו פלא בראותו מילה הברית אברהם שיקח
 רש״י שכתב מה כן גס וזהו המילה ידי על רק ארצם את
 שלכאור׳ המילה על עצה לו נתן הוא ממרא באלוני על ז״ל

 עצה לשאול יצשרך התורה כל שקיים אבינו אברהם
 ההוא שהדבר הנ״ל דרך על. כן גס הוא אך המילה על
 את לרשת בטו סייכלו כדי עצמו את סימול עצה לו נתן

;כנ״ל ארצם ־ . ,
ת ב ש ד ס ש״ ב כ ד ר מ א ״י ר  אורחים הכנסת גדולה א

שנא׳ השכינה פני מקבלת יותר
 , כמדת שלא וראה בא אר״א עבדך מעל תעבור גא אל

 המתן לגדול לו׳ יכול הקסן אין ב״ו מדת ב״ו מדת הקב״ה
 וגו׳:. תעבור נא אל אומר בהקב״ה ואלו אצלך שאבא עד

ה נ ה ,הלא .וגו׳.כי תעביר נא אל הפסוק לשון להבין ו
 מלא שהרי כך לומר אפשר אי ית׳ בשכינתו -

 אל יאמר והיאך מניה פנוי אחר ולית כבודו הארן כל
 ' וזה כבודו מקום אינו כביכול ששם דמשמע וגו׳ תעבור נא

 דאמר.גדולה א״ר ר״י דרשת זה לפי להבין וגם אינו
 אורחים שהכנסת מזה מוכח איך וכולו אורחים הכנסת ‘

 מצות ימו שבק מפום דלמא השכינה פני מקבלת גדולה
 כנודע השכינה פני קבלה ג״כ שם יהיה אורחים הכנסת
 שמדבק הדביקות שם על מצוה המצות נקרא שלכך.
ה הכלל אל בקרבו השוכן האלקי חלק האדם ףב״  אץסו

 גדולה אינה בעימה שהמצוה אפשר וא״כ מלשון:צווקא
 השכינה פני קבלת יש שם פגם רק השכינה פני מקבלת
 כמדת פלא שאומר ר״א דרשת על וגס שתיהס ומקיים
 ■ באברהם ואלו המתן לגדול חומר קמן אין וכו', הקב״ה

 השכינה פני■ קכלת היה שם גס הלא כו׳,קשהכנ״ל
 שם יעל שכינתא .אנפי נקראים שהצדיקים .וכפרש.

ר, מספר כנודע כחוכס שוכן ית׳ ששכינתו  ובקבלו הז:
' ודאי כתשיס לו■ בנדמה :דהיינו.המלאכים האורסיס

: ' : השכינה פני קבלת הוא , ־ ■ : ■
; ך ע׳׳י• העיקר הוא המשה. לעשיית כך הוא האמת א

מלשן כד,יקות השכינה.שהוא פני קכלת בחי' .. ,
מצ-ה ששכר באבות כמ׳׳ס פצוה מלשון כדמשמע שוחא

' נ.שה



מאור
 הדניקות שהוא המצוה הוא המצוה מן פכר שעיקר סצוה

 בתי׳ שהיא המצוה פגעשייס הרוקני והתענוג האלהי
 בריקניא מצוה נקרא זאת לולא כי השכינה פני קבלת
 ואינו כנודע המצוה גוף רק ואינו ונשמה חיות בלי שהוא
 האלקי מלק והדביקות התשוקה ע״י רק מצוה ■נקרא
 כנודע ישראל חלקי כל עם ב״ה השורש אל בתוכו השוכן
 נוף בחי׳ הס במעשה הן בדבור הן אלהי עבודת שבכל

 זאת שבלעדי ההוא המעשה או הדיבור המחיה ונשמה
 על מתים בחייהם הרשעים נקראים ולכך מיוח הוא,בלי

 ע״ה א״א בקשת שבאמת אך חיות בלי שמעשיהם שם ־
 פני בקבלת עוסק היה הוא כי וגו׳ תעבור נא אל כך הי'

 שרא׳ ובע' ה׳ אליו וירא בפסוק כמפורש בודאי השכינה
 לקיים כשאלך שם שגם שמו יה׳ מאתו האורמי׳ביקש את

 דבוק אה׳׳ שם וגם עבדך מעל תעבור לא אורחי׳ הכנסת
 שם גם עמדי שתהי׳ רק ח״ו בריקני׳ מצוה יהי' שלא כך

 השכינה פני קבלת כחי׳ שהוא בדביקות המצות כאקייס
 .פני מקבלת גדולה אורחים שהכנסת יהודה רב יהוכחת
 לא בודאי גדולה אורחים שהכנסת לולא כי הוא השכינה

 פני קבלת הודאי את מניח ע׳׳ה אבינו אברהם היה
 הוצרך שהרי ספק שהוא אורחים להכנסת והולך השכינה

 ודביקות השכינה פני קבלת יהיה שם שגם זה על לנקש
 ונפי לו נדמו. כערביים שארז״ל מה דנודע ופרס ית' כי

 שהמצוה ודאי אלא שכינתא אנסי נקראים אינם דמיוט
 השכינ', פני קבלת ח״ו יהיה לא אפי׳ מאוד גדולה כעצמה

ק  כמ״ש גמור כשלימות זו מלוה לעשות ביקש שהוא י
 :והבן וגו' תעבור נא אל ■

flTT ״נ  בשר מדת הקב״ה כמדת שלא ר״א מאמר ג
:  לגדול לומר יכול איןהקתן ודם בשר מדת ודם .
 יהיה אם כבודו שם אין מאתו שילך שבמקום מפד המתן

 הארן כל מלא כתיב בהקב״ה אבל שם יהיה לא כאן
 כבודו הוא שם גם כי תעבור נא אל ביקש ולכך כבודו

 לומר יכול והיה מדביקתך מופסק תהיה לא שם וגס ית'
 זאת רק שילך מקום בכל מאתהש״י ילך שלא מפני זאת

 מס ית״פשגס מפנו מופסק יהיה שלא היתה הבקשה
:והבן כאן ג״כ שהוא כסו ית׳ הוא

23 ׳יב עינים וירא
ב״ס' לטרא גדול הענוג שיש נפולין קדושות נשמות

יי) • כנודע מזה .
V III 6סמר באלוני גם ה׳ לו שנתרא׳ פי׳ ה׳ ו אלי וירא 

 מסרא הרשעים שהם הבשן אלוני מל' אלוני פי׳
ס ה׳-שרא' עליו נרא׳ שם גס הש״י כבוד נגד שהמרו פי׳  נ
 קונו רצון להשלים יוכל שמשם ית׳ אלהותו צמצום שם

 ,כחום האהל סתת יושב והיא סנפילתן שיתעלו ע״י כאמור
א היום הנה וכמש״ה הגיהנם שהיא היום  בוער נ

 המילה מל מצה לו שנק הוא ממרא ופרש״י כתנור
 שמרד והמרד המראה מ״י ממרא לכוונתיט ג״כ שהוא

 עבודתו יש שם שגם איך עצה לו שנק הוא ית״ש בבורא
 ' פתס יושב שהוא ע״י להעלותו קונו רצון להשלים ית׳

 של ההמרא׳ סי׳ עצה לו שנתן וזהו הגיהנס שהוא האהל
 לעשות יוכל משם שגם איך עצה לו שנתן הוא הרשעים

 לפניו רוח ונחיז להש״י גדול הענוג שהוא ית׳ הבורא רצון
 במקום על כי המילה בעבור סי׳ המילה על זה וכל

 כנודע עדיץ ערלק נמשכה שלא בריח שמרו כי בעבור
 מס כל התחתונים במדריגת אפי' כבודו הארן כל שמלא
 של טהסראהן אפי' עי״ז ית׳ ט לדבק יוכל בעול׳ שירא׳

 שיתראה עצה ליקח יוכל ית׳ כבודו עד שממיין רשעים
 מילה מצות עבור המילה על זה וכל משם גס ה׳ אליו

 אפשל פאי ביה מנשקי דלא ערלתו שנמשכה במי משא״כ
הק הקדושה הכרת שוס כבר בו שאין להכירו  איך ו
 רצון לעשות דרכיו על ולבו עיניו לשום האדם שצריך

 ועי״ו מאוד פחותה בסדריג׳ שהם מדברים גס קוט
:וכי״ר אנ״סו ובבא בזה נזכה

א ר י א התירה היות נודע וגו׳ אליו ו ר  על מורה ק
סיפורי׳ בכל ב/ה להנץ וצריך הדרך הוראת שם

 עבודת לעבודתיט עצה ליפול איך שבחורה סיבה מכל
 עד בוריין על להשיג באפשרי אין שהסודות אף הש״י

 הארן ומלאה כמ׳׳ש בימינו במהרה צדקיט משיח ביאת
 לראות וצריך פרד״ס בדרך נדרשת התורה מ״מ וגו' דעה

 :יח״ש לעבודתו דרך והסורי׳ המרמזין שבתורה הרמזים
 אלקים ברא ישראל ובשביל התורה בשביל בראשית והנה

שבריאת הוא שק והואיל הארן ואס השמים את
אל בשביל הוא •העולמות ׳ מה נודע הנה היום כמוס וט׳ באלוני ה׳ אליו לירא ^  שלא באופן התורה ובשביל י

 מ״ו ואם במורה דבוקים ישראל שיהיו מזה זה יתפרדו את להציל אפתחקדגיהנס יושב אברהם .שאס׳׳ל . «
 הצדיק?׳ צריכים מהתורה עצמו מקר מישראל איש איזה ,לבד יהודים שהם מכירים זה שע״י הרשעים.ע״ימילה

 הקליפות הוא זולל ר״ל מזולל יקר ולהוציא לקרבו שבדור . ונודע ליה מבשקר ולא דסשכ'.ערלתו ארמית עבועל
 זולל להיות הרע לבו שרירות אחר לילך בתוכם שנשקע ,לקרב. היה ע״ה א״א של וחפצו. מגמתו מיקר שכל

 נאמר עליו הרשעים אס לקרב הצדיק זכה ואם וסובא ;שבין. נסולין נשמות ולהעלות השכינה כנפי סחת הרשעים
 וארז שמים שבראתי כמו תהיה כפי מזולל יקר תוציא אס ..הנפש ואת פסוק טל לפעלה אצליט כמטאר העפים

 העשה .אהה אף נעשו שמיס ה' בדבר כמ״ש פי בדבד ;על לאורייתא דשעבידו אונקלוס ותרגום בחרן עפו. אשר
 כאשי כי , כמ״ש חדשה וארן חדשים שמים Tפ בדבר מבק הנשמות כל נמעלו זה י7 שעל ה׳ בתורת ידי.עסקו

 משיתי אשר בזה״ק. ודרשו פושה אר אשר ונו' השפים אברהם של בבריתו ולהכניסו לגייק אצלו ובאו העמים
ה Tממ פושה אני אלא כחיב לא עם. הברית שמירת הוא שעיקר שם אצליט ומטאל אביט  פושה שהצדיק אף במז
פי : גס ק מאז א״א הנהגת שהיה וכמו לבט ערלת שימול השי״ת עם עושה • הצדיק כי עושה. אר הש׳י. או
 .להעלות גיהנס של פתחו על יושב כהווה rחס עתה

 יr על להעלותן לגיהנס שירדו נפוליןממקורן בשמות
 על- המשיכו שלא הבריס שמירת הפחות לכל ששפרו

להעלות קונו■ רצון לפשות זה וכל כנ״ל הערלה .עצמן

 עושה אני ונקרא הש״י עם אחדות כביטל ונמש׳ בדביקת
 מזולל(והענין יקר • התורה בהתחדשו' כשמוציא זה וכל

 שמאבדין הרשעים להפרעמן אמר על,דרך לומר אפשר
שהרשעים מה כי שמקיימין לצדיקים מוב שכר וליק ט׳.

מאדדיו ■
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 זה): והנן חדשים שמיש ונקרא מקיימין הצדיקים מאנדין
 לכו נפסוק שאמר מה ננין הוא איך הענין להנץ אך
 ימים אוהנ וגו׳ אלמדכם ה׳ יראח לי שמעו בנים ■

 ; פוב ועשה מרע סור מרע לשונך נצור סוב לראוח
ה נ ה  שמעו בנים למימר ליה הוה לכו הלשון להבין ו

: דקדוקים ושארי לי ־■
ה נ ה  שאני ע״מ האשה את המקדש בגמרא אמרו ד

 הרהר שמא מקודשת ה״ז רשע ונמצא צדיק
 נקרא בתשוב׳ שהרהר מיד כי הנראה לסי וא״כ בתשובה

 הרהור לו יבא שלא בעולם רשע אץ הלא וקשה צדיק
 יוצאת קול בת יום בכל רז״ל כמאמר יום בכל השונה .

 כי תשובה הרהורי הם והם .וכו׳ בניס שובו 'ומכרזת
 קול שומעת והנשמה חזי מזליה חזי לא דאיהו אע״ג

 ידוע זה ודבר רשעים ואפי' בחשובה ומהרהר הכרוז
ך : בעולם רשעים אין וא״כ מדרז״ל  כי הוא האמת א

 אדם למשל לבד הרהור להם יספיק לא ודאי לרשעים
 עב החשכו' שם אשר אפילה חשך למקום נר מכניס

 בהכנסו מיד הנר יכבה הקרקע שבתוך בחדר כמו ומכופל
 הרשע כך מאד ומצומצם מאוד עב שם שהחשך מחמת
 כבירים מימים ■ החשכות והכניס בקליפות מאוד נשקע
 וכנגדו מאוד ומגושם עב המשכו׳ שנעשה עד לתוכו

 ככפיפה. נחש עם דר אדם אין כי ממנו הקדוש׳ חלקי יצאו
 פעולה שוס בו יפעל ולא מיד יכבה ההרהור לו וכשבא
 החשך אח לשבר וצריך ידעך רשעים ונר כמש״ה

 לידי לבא שיוכל וסיגופים תעניות ע״י והחומריות
הו : חשובה  נפתחים ספרים שלשה בגמרא שאמרו וז
 לאלתר ונחממי׳ נכתבים גמורים צדיקי׳ השנה בראש
 כמ״ש הוא אך לאלתר הלשון ולהבין כו׳ רשעים לחיים

 הולך אשר לאיש הוא לבד ההרהור שמספיק מה כי לעיל
 מעשה שעשה לו שנזדמן אך תמיד ועובדו השם בדרכי

 עליונה שהקדושה מחוך כי ההרהור מספיק בזה רשע
 אור אליו בבא מיד דבר באיזה שנכשל אף בתוכו שורה

 מחמת הראשון לאיתנו שיחזור בו יפעל תשובה ההרהור
 ונמצא הגס׳ מיירי ובזה כהרשע גדולה לחשבות נפל פלא
 גמורים צדיקי׳ וזהו מה דבר באיזה שנמצא ר״ל רשע

 נכתבי׳ השנה בראש כי ר״ל לחיי׳ לאלתר ונמתמי׳ נכתבים
 יכשלו מ׳׳ו באס השנה כל על הצדיקים בספר הצדיקי׳

 נכתבים והרשעים לבד ההרהור להם שיספיק דבר באיזה
 לחיי׳שלא לאלתר ולא ר״ל למיתה לאלתר הרשעי׳ בספר
 את לזכך צריך אך .והבן ההרהור לאלתר להם יספיק
 שירצה לזה הרשע את יביא מי אך כאסור בתחלה סומרו

 למודי בניך וכל כס׳׳ש הוא סעוס ולשוב מומיו אס לזכך
ץ אי® ניי כל אס מלמד ב״ה הש״י כי ה׳  מצ'5ומ לשוב א

 ומלכותו כתיב הנה כי תחתונים במדרגות אפי' עצמו את
 אפי׳ מלכותו התפשפו' מקום בכל כי משלה בכל

 כהנים ממלכת לי ההיו ואתם .כמאמר בקליפיוס
 בכל עליהם שימליכוהו מנת על. לישראל ההורה ושניחנה

אסעצמם, בקוT שם שיהיו מדריגה באיזה שהם מקום
ק אם אפי׳ הש״י אל , ד  הקליפות למקום מ״ו לאד׳שנפל נ

 יפול שבע כפש״הכי דרט צדיק ויאחז יקום משם גס
 יש אשר וגו׳ הבל יש ע״ה המלך שלס׳ שאס׳ וזה וקס צדי׳

: וגו׳ הרשעים כמעשה עליהם שמגיע צדיקים

ץ נ ע ה אדיר סלו במשל החשכות למקו׳ הצדיק נפילת ו
 שיהא ההוא מדינה לכבוש למרחו׳ שלוחו ששל׳ י

 הענין כך מלך שם להקרא בן גס עליה המלך שם נקרא
 דרכו צדיק יאחז ובודאי נופל כשהצדיק הצדיק בנפיל׳

 הרשעי׳ כל ואז להש״י עצמו את וידבק משם 7מ ויתעורר
ק ודווקא עליה להם יש כן גס ההיא במקו׳ שמשוקעי'  או
 והצדיק הצדיק אותו של נשמתו משורש שהם הרשעים
 ובמה שם השוכני׳ ברשעי׳ ג״כ אוחז עצמו אס כשמגבי׳

 שבך ריקני' כי עושי׳ שהם צמצות אחיזה צד בהם לו יש
 שאמר כמו ריקני׳ הס שהמצות אף כרמון מצות מלאי׳

 יש מצות להיות׳ מקום מכל רקתך הרמון כפלח הכתוב
 התחתונה למדריגה שנפל אף ואז בהם אחיזה צד להצדיק

 הקב״ה את ג״כ ממליך משל׳ בכל ומלכותו הנקרא׳מלכות
 אינם כשהרשעי׳ זהו אך שם גס מל־ותו ומחפשפת

 רשעים ויש וזהו בצדקתו ומאמיני׳ הצדיק עם מתנגדי׳
 אבל הצדיק נפיל׳ ידי על הצדיקים כמעשה אליה׳ שמגיע
 הגוף פתח הנה כי לומר רצה רובן חפאח לפתח בעו״ה

 - ושכנתי שכתוב כמו העליונ׳ הקדוש׳ מבוא שם דרך אשר
 האדם של הדיבור ידי על דהיינו הפה הוא בתוכם
 והנה .כנודע הש״י קדושת בקרנו ממשיך זך כשהוא

 ומלשיטס ורכילות בשקרי׳ ח״ו פיו אח האדם כשמפמא
 בקרב לבא הש״י לקדושת מבוא אין אזי הרע ולשון
 ומדבר משיחו ועל ה׳ על לה״ר שמדבר נמשך ומזה האד׳

 רואה הוא כך הוא שהאד׳ כמו כי ודופי לה״ר הצדיק על
 אור שקדושת מחמת רע שוס רואה אינו הצדיק כי

 בקרבו שורה האמיתי והסוב בתוכו שופע יס' הנורא
 הסוב אלא רוא׳ אינו ויסתכל יפנה אשר מקום בכל ואז

 שמן צו יהיה שלא לצדיק א״א כי בחינתו רואה והרשע
 וגו׳ בארן צדיק אץ אדם כי הכתוב שאמ׳ כמו מנהו

 ומלשון זה רואה והרשע חסרון מלשץ ומפא ימפא ולא
 כן ואס ט שאין מה כזבים אפי׳ וכהנה כהנה עליו

 ממנו נפרד שהוא מחמס להעלותו להצדיק אפשר אי
 אשר P גם הגורם וזהו והריחוק הפירוד בתכלית

 לעשותו לו שיזדמן בעת העבירה מן יפרד לא הרשע
/ :הנה כי

! ^ ע ב ן ט1ד י פי׳ אסר ז״ל מרומים בגנזי נשמתו ״
 שמיס מורא שיהא רצון יהי הש׳׳ס .

 עובר כשאדם תדעו ולואי ט׳ ודם בשר כמורא עליכם
 רוצה כשאדם והעניןהוא אדם יראני שלא אוסר עבירה
ס בחדרי עצמו את ומתחבא ס״ו עבירה לעבור  חדד
 .וטפלו אותו רואין כאלו ומתדמ׳בדסיוט יראה עליו טפלת

 מקום ובכל מיניה פנוי אסר לית כי נודע כי יראה עליו
 כמש׳׳ה בקליפות אפי׳ ביהוב״ש הבורא חיות הוא

 נמצא הדבר היה לא כן לא דאס משל׳ בכל ומלכותו
 אן כב׳יכול ק גם הבורא סיות יש בעבירה ואף

 מ״ו ומסילו מהבורא שם אשר בחיות רוצה איט הרשע
 שיראה הוא כנ״ל יראה עליו שנופלת זה והנה והבן

ט לעורר ההוא למקום עצמו אס מצמצמת עליונה  או
 ; העבירה סיוס וזהו יעשנ׳ ולא הקליפו׳ מן שיפרדמשם

 הקליפס למקום הקטש הניצון כב״יטל ממשץ והרשע
שישוכ ט פועלת אינה עליונה שהיראה ומה ר״ל ח״ו

P
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 מכוונים ונליתהמעור בריתהלפון כי הוא המגירה הן

ד ועל יחד  בברית כן גס יכשל הלשון בברית שפגם י
 ומממאין הצדיקים על שמלשינים הרשעים ולזה המעור

: המעור בריח ן כ ס ג
ה ז  כמו והא וגו׳ החלונו׳ מן משגיח הפסוק פי׳ כן גס ו

 לעורר עצמה את מצמצמת עליונה שהיראה שכתבתי
 החלונו׳ מן מסתכל אחד כאלו לו שנדמ' באופן האדם אש

 גדולה בחשכות שיפול לו הגולם וזה החרכים ומבין
 אפשר שאי עד כנ״ל בתוט ומצומצ' עב נעשה שהחשכות

;בתוכו לבא הקדוש לאור ,
ו ה ז  פי׳ מצרות נפשו מצרות שומר ולשונו פיו שומר ו

 או מצומצם לחשך יבא שלא וצמצום מיצר לשון
 ביד ותמוגגינו הכתוב שאמר כפשועו צרות מלשון

.והבן עונינו
ה נ ? ד  לו נעשו שזדונות חשופה גדולה רז״ל אמרו ו

 שיש שאמרנו אחר כי הוא הדבר ולהבין כזכיות '
 הפוב לראות רצה שלא אך בהעבירה אף דבר בכל סוב

 ואח״כ ואז הלשון בריח שסימא מחמת פעם באותו
 מעלה אזי עיות אשר את ומתקן פיו ונוצר לשוב כשבא
 ומחקן מקודם אוחו שדחה ההיא שבעבירה ההוא ססוב
 מהעוב נפרד והרע גמורה חרסה ע״י ההוא הסוב
 והמעור הלשון פריס לנצור עיקר ודאי וזה למעה ונופל
 ששומר והצדיק וגו׳ בריתי לא אס הכתוב שאמר כמו

. צדיק נקרא מלפגמו
 הולכי׳ שאתם מקום בכל פי׳ לכו לי שמעו בני׳ לכו 1ה ל

 עבירה לעבור ורוצים ממני הולכים כשאתם אפי׳
 עצמ׳ אח מצמצמ' שהיראה כמ״ש אלמדכם ה׳ וראת ח״ו

 מי כאמור הקליפות למקום שבא הצדיק ידי על או כנ״ל
 שבכל הסוב לראות פי׳ סוב לראו׳ וגו׳ חיים החפן האיש
 כי ידי על הרע מן העוב ואס עצמו את ומפריד מקום

 שמרת שלא ע״י נכשלת ת״ו ואם מקודם מרע לשונך <ציי
 אח״כסור מעשהמ״מ בשעת הסוב ראית ולא הברית

 ידי על הסוב אס תתקן תיקון לשון ועשה סוב ועשה סרס
 ודרשו וגו׳ שלום בקש הרעים המעשים ועזיבת החרמה

 מלשון שלום אחר ממקום ורדפהו זה במקום בקש דז״ל
 מלכותו שיתפשס ב״ה הבורא שלימות שתרדוף שלימות

 שלא הבורא אס להמליך תראה בקליפות גס הדברים בכל
 לשורשו: ההיא הסוב ותגביה שיהי׳שלימות רק f ס תפגום
ו ה ז  הזוהר מספר כנודע ממרא באלוני ה' אליו וירא ו

 מלשון באלור אליו וירא אברהם נקרא שהנשמה ^
 בגודל אפי׳ אליו מתראה ב״ה הבורא כי סי׳ הבשן ■צלור

 והוא אמר לזה בו יפעול לא למה כן אס אך המראה
 הדיבור שסימא הפה הוא האהל פתח יושב היצה״ר פי׳

 כחום ולפיכך בתוכו לבא הבורא לקדושת מבוא ואץ
 פיו לנצור הוא העיקר ק על לעבירה שמחממו היום

ובבא: בזה לו סוב ואז ולשונו
א א בגסר ב כ א ד ע צי א ט י נ  נקיד למה אר״י ת
שבאליו אי״ו על - ,

 ויש״י שלו באכסניא אדם שישאל ארן דרך תורה מדה1<
 איש על ולאשה אשתו על לאיש מפור׳ יותר מביא בחומש

דקרא מפשעי׳ לכאורה והנה אברה׳ איו שאלו נשרה שגס

:כן גם לשרה ששאלו כלל משמע לא
ם נ מ  איה לאברהם אלא שאלו שלא הוא האמת א

 שרה על ראיית׳ הי׳שע״י כוונתם ושורש שרה
 עלמא בחינת הוא שאיש כנודע אברה׳ מדת התגלות ידעו
 ומדריגתו מעש׳האיש וכל דאתגליא עלמא כסי׳ואשה דאי
 שהיא בהאשה מתגלין למוסב בין לסוב פין שהוא מה כפי

 מעשה ונשפעין מתגלין שבה דאיתגליא עלמא סוד בחינת
 שכלית ראיה לו שיש הרואה שיכול באוק ומדרגתו האיש
 ונודע .מעשיו ופרסי האיש מדריגת ראיית׳ ע״י להבין

 ■ כמו הגדולים הצדיקים מדריגת משיגים ינם א שהמלאכים
 ומחיצתן השרת ממלאכי יותר צדיקים גדולים שארז״ל

 יותר מדרגתן לגובה כנוי שהוא השרת ממלאכי לפנים
 להשיג יכולין היו לא המלאכים כן ואס השרת ממלאכי
 ידי על אס כי מדרגתו והתגלות אברהם איכות ולהבין

 של מדרגות איו עוT זה ידי ועל שרה אח לראות שרצו
: דאתכסיא עלמא בבחינה שהוא אברהם

ו ה ז  ששאלו שמה סי׳ אברהם איו שאלו לשרה שאף ו
 איו ויבינו שידעו לכוונה הוא שרה על כמו לשרה

והבןבילא״ו: במדרגתו אברהם

שרה חיי פרשת ,
ו י ה י  הנפלם ממדרש נודע וגו׳ שנה מאה שרה מיי ו

 המוסר שמסבע שררה לשון שרה נקרא שהגוף
מ והגה .הנשמ׳ נקיא ואביהם זולתו על להשתרר מ  א

 כי הוא והענין : עצמו את ימית לחיות הרוצה רז״ל
 ולהתגדל הזמן הבלי אחר להמשיך בתולדתו אדם עצם

 מבורא עליץ חיות להמשיך הרוצ׳ האדם וצריך ולהתפא׳
 ושפל דכא את אשכץ הכתוב שאמר כמו בקרבו ית׳

 הולדו בעת שהוסבע מבעו עצמיות אס להמית דוח
 מה פסוק על בגמ׳ שאמר וזה בעיניו רוח שסל ולהיות

 והענין מאה אלא מה תקרי אל מעמך שואל אלהיך ה׳
 אס שאחזו העם את דעת לימד ע״ה יבינו משה כי הוא

 אותו המורה שבחה זה ועל מה ונחנו שאסר מדתו
 כסה יש הממה במדס שגם אך האדם מכל עניו שהיה

 כמדע האמת מן הרחוקין פוביס לא אשר בחיטת
 לפי אשר אדם בני כמה שיש עד זה בדבר להמסתכל

 דכא אס אשכון בהן נתקיים ולא ענוותנין הן העין ראות
 אמר ולק האמת צד על זו במדה אחזו שלא מפני אך

 מדריג׳ מעמך שואל אלקיך ה׳ מה מ״ה רביט משה
 שצריך מאה אלא מה חקרי אל רז״ל ודרשו מ״ה

 של אלופו הא׳ עי״ז בו שיכניס באופן זו מדה לאחוז
: האמור על לרמז עולם . ■
ו ה ז  שהוא הגוף מיי יהיו אימתי שרה חיי ויהיו .ו

במדרג' בהם שעבד השנים שנה מאה. שרה :
 כי שנה ועשרים הא׳ את בתוכו שהכניס עד באמ׳ ס״ה
 שנה עשרים עד מעלה של דין בביס עונשין שאין מדע

 ואח״ב שנה ך׳ עד שליפה דעת לכלל בא איט כי והפעם
 יפי אס P גס מעלה באס׳ הש׳י את לעבוד כשמתחיל

 יעי ומדת וזהו כאמור מ״ה מדת ידי על והיינו מערות
גמור בקסטס הוא שאז הפעוסו׳ ימי ואף היא מה

מעלה
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ומעלה: שנה מעשרי' הבה כדרכי כשהולך ומתקנה רעלה
ש י ״ ז  סי' ודע וגו׳ בילדותך בחור שמח המע״ה שלמה ו

 כל על כי הכל לחקן צריך דעח לכלל כשחבא - י-
 ■ ■ י : במשסס האלקים יביאך אלה י י

ע ד  שויס טלה ופרפ״י חיי שני שני׳ וז' פנה ועפרי' ו
 אף שמעל' כאמור מאה במדריג׳ כשהיא לסוב׳

 עד שהן הנערומ וימי שנים שבע כבן שהן הקסנות ימי
 העצמיות שימית ע״י לומר רצה שרה וחמת .שנה עשרים
 ארבע קרית נקרא ב״ה הוי״ה שם ארבע בקרית מחומרו

 קודם כי נתחברו פי׳ חברין היא אותיו׳ ארבע שם פל
 באה אברהם ויבא ואז כנודע בהשם פירוד היה כביטל
 - שאין מה ידה על ומתנהג הנשמה כח שנתגבר' הנשמה

 ' כשבא כך אחר כי ולבכותה לשרה לספוד . מקודם ק
 וזהו הראשוני׳ מעשיו על ומתחרע מתאבל דעת לכלל

 - הימים ג״כ שמגבי׳ עד הנעורים מעשה לשרה לספוד
: ובבא בזה לו סוב ואז הראשונים

ו י ה י  בראשו חש רז״ל שאמרו מה וגו׳-נקדים שרה חיי ל
 חש לראשך הס חן לויח כי שנאמר בחור' יעסוק

 ולכל שנאמר כו׳ גופו בכל חש כו' במעיו חש כו׳ בגרונו
 בצלם כי נודע הנה כי נקדי' הענין להבין מרס׳ בשרו
 לו המתוקן צלם אותו ופירש״י האדם את עשה אלקי׳
 תמונה שוס לו אין ית' הבור׳ והנה הוא יוצרו דיוקן דמות

 בראשית כי אךהענין מושג בלתי איןסוף שהוא מחמת ח״ו
 כו׳ ישראל ובשביל התורה בשביל רז״ל ודרשו וגו׳ ברא

 אין שהפ״י מפני כי כנודע הצמצום על מורה ואלהים
 אור לצמצם כביכול הוצרך העולם בריאת ובעת סוף

 ית׳ שהוא אף בעולמות עצמו את לצמצם יקראו שפעת
 מחמת מקום מכל לסובלו יכולין העולמות ואין סוף אין

 כביכול. עצמובעולמו׳ את צמצם גבריאתן רצה יח׳ שהוא
 אלהיס זסנקרא ובחינה לסובלו העולמו' שיוכלו בכדי

 באותיות שכינתו שצמצם התור' הוא הצמצום מהות אך
 חד וקב״ה אורייתא כי העולמות נבראו ידם ועל התור׳

 והנה העול׳ ברא ובה ית׳ עצמותו הוא כי הסע׳ מזה
 נקראים והן ל״ה ושס״ה עשה מצות רמ״ח ים בהתור׳

 קומה היא׳ החור׳ כי בראשית יוצר של קומה שיעור
 הזה בדיוקן התור׳ ידי על נברא כן גס ואדם הנ״ל מצד
 אבר. וכל גידים ושס״ה איברים מרמ׳׳ח קומה בו שיש
 והבן אבר לאותו המיוחד׳ שבתור׳ מ״ע כעד - הוא

■ : ׳■ : פעמים כמה אצלינו כאמור
ה נ ה  האדם שיהי׳ ■ זו בבריא׳ היה הכמנ׳ עיקר ו

 שהוא התורה מן שלימות וכל חיות ממשיך
 יעדר שלא בכדי ל״ס ומצות מ׳׳ע התורה בקיימו האומן

 פרסית מצוה מכל חיות לו נמשך ואז אחד אפינו מ׳׳ו
 על לעבור שלא בשמרו גיד לאותו או אבר לאותו השייך

 מ׳׳מ במעש׳ כולם לקיים באפם׳ שאין אף תעשה לא
 בשור'פולה העוסק כל רז״ל כמאמר בדבור לקיימו יוכל
 לקיימן אפשר שאי מצות בשאר וכיוצא עולה הקריב כאלו

ק שהוא מחמס  שהוא רק יבצר• לא ומצדו לקיימן מו
 בהעדר מ״ו וההיפך למעש׳ הדבור לו נחשב אפשר בלתי
 ח׳ו כן גם מחסר יוצר'בראשית של מקומה מצוה שום

לנפשו הפנס ונמשך זו מצוה שכעד האבר מאותו החיות

אבר על ח׳׳וחולי נ״כ נעשה בגשמי לגופו ג״כ ועי״ז
■ ; ;ר״ל זה ................^

ה נ ה  אך לרפאותו רופא לו מבקש דעת לו אין אם ו
להתור׳ האומן אל שב היה אס הוא האמת

 כמו חסאיו מהות במעשיו לפשפש בנפשי׳ אינם עT כי
 הפסד שום לו יקרה אם בחכמה חכם אומן שעשה כלי
 לא בלעדו כי שעשאו הראשון לאומן להביאו צריך ח״ו
 בעניןזה כן גם הוא כך ההפסד מהות אומן שוס ידע

ר עם התורה חיות עליו ולהשיב האומן אל לילך צריך  או
 הגשמי לרופא יצסרך ולא בחורה המצומצ׳ ב״ה סוף אין

 אז ובודאי והבן ברגע הרפואה לו שיבא להיות 'ויכול
 כל כי ובבנים וממונו בגופו שלימו׳ סיני בכל שלם יהיה

 רז״ל אמרו וכן כנ׳׳ל תקנתו הוא הכל ח׳׳ו לו שיארע מה
 :■ וגו׳ לתקן יוכל לא מעוות זה הרי התורה מן הפורש

ו ח ז  חמים תהיה מתי פי' אלקיך ה׳ עם תהיה תמים ו
 שהוא ובתורתו בהש׳׳י דבוק כשאתה ה׳ :עם

־ בהחורה עצמו אח כאמור הצמצום בחי׳ שצמצום אלקיך
 ■ :ונפש בגוף ימות של מיני בכל שלום תהיה אז •

הו  ־ לרופא רשות שניתן מכאן ירפא ורפא שארז׳׳ל *ז
 הנה אך לרפאות שלא חיתי מהיכא כי לרפאות

 רפואות לבקש ולא כנ״ל לעשות צריך היה האמת מצד
 זה על אמונתו וסומך דעת לו שאין מפני אך לבד הנוף
 כו' רשות ניתנה לכך ח׳׳ו המת במות חפן אינו והש״י

 תשמע שמוע אס ויאמר הכתוב שאמר כמו האמת אך
 אשים ואס אשים לא רז״ל ודרשו רופאך ה׳ אני כי וגו׳
 ואם בהורה זה נזכר שלא דאף ז״ל מהרש׳׳א וכמ״ש ' כו׳

 מצוי ב״ה הבורא כי אשים בלא הכל נכלל הוא אך אשים
 הוא אשים אם אף והנה לעולם קדמו ותשוב׳ וחורה תמיד

•לעולם קדמה שהרפוא' מחמת אשים לא כאלו : 
ו ה ז  קודסץ יח׳ הבורא רפואות כל כי כן גם הפעם ו

'והבן למכה • : ■
? ד ו נ  החולה אותיות ושבעה מעשרים נבנית שהתורה 3ו

 וחמשה גמורים רחמים ושתים עשרים אך
 ■ באים ומהם הגבורות אותן הן מנצפ׳׳ך הכפולים אותיות
 'T על ב׳׳ה סוף באין עצמו אח שסדבק ומי הדינים
 כי הרחמים אותיות ושתים בעשרים כוללן הוא התורה

 אין והנה הגבורות ונמתקין בסל בחרי ד ההורהח מן
 סוף באין עצמו את לדבק זו למדריגה לבא יכול אדם
 אשכון ואז ענוה >די על אם כי ובתורתו וב״ש ב״ה
 ואז ב״ה להבורא משכן לבבו ונעשה רוח ושפל דכא את
 שלימוס מיני בכל שלם אז והוא המלך בבית חסרון אין

 מדת כי מעמך אלהיךשיאל ה׳ מה פסוק על כמאמרינו
 ה׳ את ליראה אם כי ואז מעמך שואל ענוה הנקרא מה

 מביא ענוה כי יראה לו אין ענוה לו כשאין משא״כ
 מורא לו ואין לדור יטלין והוא אני אין ואז יראה לידי
 שורה שהוא ׳ סשא״כ אצלו איע שהוא מחמת הבורא בפני

 'קרוב המלך כי עציו יראתו טפל1 מסט ירא הוא בקרבו■
 ידי על כי סאה אלא מה תקרי וזהו'אל ובקרבו לפניו

 ׳ חיי ויהיו וזהו שלם של אלופו לאז׳לף זוכה מ״ה מדריג׳
 אימתי הזוהר כמאמר הגוף הוא שרה כי שנה מאה שרה
בא ואח״כ מ״ה בבחי׳ כשהו׳ מאה חיים בבחי׳ יהיה
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שוין ־ולןשיהיו פ:י ושגע שנה ועשרים האל״ין. גהי׳

 יהו הגבורות שמצדן מנצפ״ך אוסיו' התמש׳ אפעו לשונה
 מדריגות מלשון ושנים אותיו׳ בהפשריםושתי' מללץ

 שוים כולם ואז אחר' מדריגה נקרא אות כל כי
 תאות להמית שרה ותמת יT על זה וכל לשובה
 וזהו המיוחד שם אותיות לחבר ארבע בקרית הגוף

 הנשמה היא אברהם ויבא זה ואחר חיבור לפון חברון
על שמתחרש לשרה, , לספוד נשמה לבחינת שזוכה

. r .והכן העבר ^
 מצד באים הדינים נודע כי לשריך תהי רפאות '

 ומחריבן עולמות בונה היה הקב״ה כי השבירה
 אם כי ורע שוב דרכים שני יהיה למען היה והכוונה

 חפן והבורא רע בחינת שום היה לא השבירה היתה לא
 השבירה בחינת היתה לכך ורע שוב בחירת יהיה למען
ס שבירת כי ונודע ^י  שבור מבחינת אם כי היה לא ה
 דעתו כי וכו' ולעילא מפלגא המין אמר זה ועל ולמש׳

 שוב בחי׳ ליחד שצריך הוא האמת אך ח״ו 7להפר היה
 וגומר לשריך תהי רפאות פי' וזהו שוב הכל לעשות ייש
 אומן אמון אצלו ואהי׳ הכתוב שאמ׳ כמו כנ׳׳ל הדינים הם

 כך הוא תמיד כי כו׳ אצלו הייתי אמר ולא כדרז״ל
כמבואר העולם קלקולי את ומקקנ׳ האומן היא שהתורה

:והבן כאמור מבשלן
ם ה ר ב א  אברהם עד רז״ל אמרו . בימים בא זקן ו

 אברהם בין מכירין היו ולא זקנה הוי לא
 והנה וכו' זקנה והוי רחמי בעי אברהם אתא כו' ליצחק

 הוי לא אברהם פד אמרם בביאור אמורה מילתא כבר
 תיקוני י״ג המדות התגלות ענין על שהוא וכו׳ זקנה
 שנתמדם־ דבר מפני ונשנה נאמר׳ וכעת שם יעויק וכו'

 ליה דישתמודעון בגץ היה עולם בריאות כי דנודע והוא
 וחנון רחום יחקרי מה על כי ית׳ מדותיו התגלו' שהוא
 כדי העולם לברוא הוצרך ולכך וכו׳ חסד ורב אפים ארך

 אפשר שאי המדות פאר וכן וכו' לרחם מה על לו שיהיה
 השדה שיח וכל כאמור דלתתא אתערותא בלא להעשוח זה

 מכיר ואץ אין שאדם לסי וסירש״י אץ ואדם וגו׳ שרם
 לעולם צורך שהם וידע אדם וכשבא גשמים של בשובתן
 אתערותא בלא אפשר אי כי כו׳ וירדו עליהם התפלל
 וכו׳ רחום הוא מה בדרכיו הולכים כשאנחנו רק דלתהא

 על העולם שינהיג ית' בו תשוקה ומעוררים מביאים אנו
 הים אברהם עד ולכן וכו׳ ומנין רחום ית' תיו1מד ידי

 היה שלא סדום אנשי הפלגה דור המבול דור התהו עולם
 ולא לכן ראוים היו שלא מדותיו לגלות מי על ית' לו

כנודע ובהו תהו העולם היה ולכן דלתתא אתערותא היה
 מהו ר״ת והארן השמים מולדות אלה שכתוב מה שזהו אדם שראה בר״ש דר״א מעש׳ על אחר במקום אצלינו
אברהם כשבא באברהם אותיות בהבראם כך ואחר בעל שהיה מאוד נפשו את שעכר ביותר מכוער שהוא
 לומר רצה האומן אל לך לו והשיב וכו' וא״ל גדול עביר׳

 האומן אל לך אבל הרשעי׳ את לפרכס מהראוי אין כי
בתורה לדבקימ דעת ללמדינו כנ״ל בחשובה להחזירני ט׳

 שלימה באמונה זה וכשיאמין דבר בכל העיקר הוא כי
 והעיקר הכל יתוקן ממילא כי עזר לשום צריך יהי׳ לא

 ס״ל שאמרו כמו ביותר מקובל הוא הנצרך תפלת היא
 אף עליו אחרים מהפלת החול׳ מפלת מקובלת שיותר
 ■ ואמרו וכו' ידך לי הב שא״ל דר״א במעשה בגמרא שאמרו

 בזה הכוונה האסורים מבית עצמו מתיר חבוש אין שם
 וגס שמוח מע״ב שם הוא י״דך ל״י ה״ב תיבות ראשי כי

ובזה שמות מע״ב שם כן גס הוא הר״ת י״די' ל״יה י״הב

 במתחן צדיקים גדולים כי ובודאי להעלאה מסוגל הזה
 'דבר כי אך עצמו את יוסף העל' לא ולמה מבחייהן יותר

 אי. הזה הקדוש שם ידי על ברגע הפעול׳ לעשות זה
 בר״ת הגמרא רמוז לכך אחרים ידי על אס כי אפשר

 העלהו הזה השם ידי על כי ואוקמיה דא י׳ ליה הב י'
 כי כו׳ מתיר חבוש אין אמרו זה ועל זו ברגע סמליו

 אס כי אפשר אי וזה הרמז שם ידי על היתה ההעלאה
כביכול עצמו את מצמצם ית' הוא כי אחרים ידי על

 באי כל מם חסד וגמל ית׳ בדרכיו והלך ע״ה אבינו
 תשוקה ונתעורר דלחתא אחערותא היה אז כנודע עולם

תיקוני י״ג מדוחיוית' ידי בל העולם להנהיג ית׳ בו .
א' מה בדרכץ והלכת רז״ל אמרו והנה הנ״ל דיקנא מלבדו עוד אין כי העולה כלל .אחר במקום מזה ועיין הו

ראשונה המדה אבל מדות בשאר תינח להבין וכו׳ רחום ’ ‘ ' י
 שהמדה אך זו במדה בדרכיו לילך אפשר ואיך א״ל שהיא

 שהבורא מדה שבכל המדות שאר כוללת היא ראשונה
 בשאר בין בגבורה בין בחסד בין העולם אס מנהיג יח׳

 עולם מ״ו יאמרו ולא יח׳ אלהותו שהוא וידעו יכירו מדות
 א״ל הראשונה המדה וזה הוא מקרה נוהג כמנהגו
 היו לא אברהם עד וזהו יח' אלהוחו הוא שהכל שיכירו
 הנהיג שהש״י בץ לומר רצה ליצחק אברהם בץ מכירין

 מכירץ היו לא יצחק פחד במדת או לאברהם חשד במדת והשם כנודע יוסף של ארונו ע״ה רבינו משה העלה השם
כמאמר עולם לבאי זה לימד ואברהם יח' אלהותו שהוא ' ■ ■ ■

 שאכלתם למי ברכו להם אמר ושתו שאכלו לאחר רז״ל
 והיה שאמר מי משל אכלתם משלי אתם סבורים משלו

- : והבן אכלתם העולם
׳ ה  מאי בזכות במדרש ואיתא בכל אברהם את ברך ו

 נאמר מעשר במצות כי נודע כי מעשר בזכות ומשני
השמים ארובות לכס אפתח לא אם וגו' נא ובחנוני

:די כלי עד ברכה לכס והריקותי ...............- ....... ,
ן ט המקופי הצדיק ׳t על זה וכל להעלותו השם בזה י ג ן ?  • עוברת סTשעל משפע צנורוס כמה יש כי הוא ה
י לאדם למסה שמגעת עד לעל^ מעולה השפע אומרם על במאמרינו ית' עמו אחדות כניטל ונעשה ית'
הצנורות לסתום גורם למעה האדם קלקול מחמת אך הצדיק התקשרות ׳r על דייקא ט צדיק בי פושל ימי ז״ל
ם שם שאץ מקום דאתכסיא לעלמא צא ית׳ גו  רק דני

 וזה בשרשן וממתיקן עמו הדינין ומעלה פשופיס רחמים
 והדינין הנזיר׳ שפס דאמגליא עלמא הוא אני גוזר אני

ד על כנודע הוא נקרא דאתכסיא עלמא סי׳ והוא זה י

 והדינים" הדיני׳ למקום קלקולו ע״י שבא ע״י והיינו
 אל לפטר הפפע החיות מנימץ ואץ ומקערגים עומדים

 המעשר וסגולת הצנורות סתימת נקרא וזה הזה האדם
ץ שיסכימו עד הדיני' ולהמתיק הדינים להעביר הוא דנ  ה

בהשפעת .
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 הוא למה ולהבין ש<מחקו ידי על למסה הברכה כהששעת

 כמי כי לו מודד-ן מודד שאדם שבמדה נודע כי כך
 ואס למעלה נתעורר כך מדה באיזה למסה ■שמתנהג
 ועל כך כן גם למעלה נתעורר רחמנות במדת •נתעורר

 כן ועל כו׳ להיפך מ״ו ואם הדין המתקת נעשה זה ידי
 על למעלה רחמנות כן נם נעשה הצדק׳ שהיא מעשר ידי
המדות. בכל וכן ברחמנות המדה למסה שהתעורר ידי

 ליוצרו ולדמות הסוב אל עצמו את לקרב אדם •צריך
 כתיב אברהם גבי והנה וכו' רחום היא מה רז״ל •כמאמר

 כי טדע אך לשון כסל והוא בימים בא זקן ואברהם
 זקן לשון וזהו דיקנא תיקוני י״ג נקרא עליוטת הפדות

 עליוניס בימים זקן הנקרא דיקנא תיקוני בכל בא הי
 העליון לסוב והימים המדוח כל עם עצמו אח שהקריב

 נצחון ל׳ זכות מאי בזכדת וזהו כלל דין שם שאין מקום
ט׳ בארן צדיק אין אדם כי כו׳ זכיתי ולא כמו  והכא ו

 וכי לברכו דהשכימו משמע דיט ובית הוא וה׳ החיב
 ומשני השפע הורדת המעכב דין איזה יהיה שלא אפשר
 לעיל כאמור מכל מעשר לו ויתן שכתוב כמו מעשר בזכות

 כולם דיט ובית הוא שהסכימו עד הדינין אס שהמתיק
שלימהכנ״ל; בברכה יחד ׳  פלוגתא אימא הנה .וגו׳ ביסים בא זקן ואברהם •

 שמה ובכל בת לו שהיה אמר מד בגמרא ..
 בכל אחד דעת מביא ורש׳׳י בת לו היה שלא אמר «מד
 יקרא לא פסוק נקדים מחלקותן ענין והבין .בן בגי׳
 המון אב כי אברהם שמך והיה אברס שמך את עול

 שמך על ה׳ אות מוסיף הריני רז״ל ודרשו גויס;תתיך
 בריאות כל כי נודע כי מוליד אברהם מוליד איט אברם

 ואהיה שכתב כסו התורה אותיות ידי טל היה העולמות
 כביכול עצמו את צמצם שהש״י והוא אפון אצלו

 אורו לסבול יכולין היו שהעולמות פה כשיעור גהאותיוח
 בחינת שהוא א׳ אות מסוד מאלהותו הנשפע ומיותו
 עבור לקבלו העולמות יכולין היו ולא שבאצילות הורה

 הש״י צמצם כן ועל אלהותו ממש שהוא הבהירות גתיל יי
 התורה פחיתת היא שט כ׳ באות א׳ אות סם אלהותו
 צמצם זה שבאות שם על כנודע צמצום לשון הוא שבי״ת

 והנבראים שהננולמות מה כשיעור כביכול עצמו אס
 עצמו אס צמצם זה ואחר ית׳ חיותו אור לקבל יכולין

 לאות סאות וכן ג באות ב׳ ואות א' אות כביטלעס
 גס גדול א אות אל יותר שקרוב מה וכל צמצום היה

 יוסר הרוחניות ודקות ועילוי בסדריג׳ והוא בהירתו כן
 לעולם ומעול׳ לאוס מאות האותיות שבהשתלשלות עד
 סוב הבמיר' מקום המדריג' סוף שהוא ס׳ אות מד

 העולמות כל של והנהגה המות תי״ו החיה תי״ו ורע
 כל מקרבין שיהו לישראל נמסר ב׳ אות עד סי״ו פאות

 הכל ליחד שלם של אלוט אל״ף לבחינת המדרגות
 השלמות לכל ושפע חיות יןTמור ועי״ז גהש״י

. . , שלן: והנבראין . .
i n n ושתים עשרים שהוא לישראל שנמסר הדטר סוד 

 מישראל אמד כל בפי שנקבעו התורה אותיות
 כל ישראל מנהיגין ו7 פעל כטדע הנהג׳ לשון הוא «דבוי

טלם נבראו שהם עי'י עולם של ןבאל;פו השלש'ולימד

 פזיכה ומי הדבור ידי על הוא הנהנתן גם לכן בהדבור
 ; שפע להמשיך יכול וקדוש 7 דנורי שיהא הקדוש לדבור
 ׳ האותיו״ שהן בת נקרא זו ובחינה העולמות ולכל לו וחיות

 . העולשס בכל ית׳ אלהותו צמצם שבהן תי״ו עד ב׳ שמן
 ' ע״ה אבינו ואברהם לישראל נמסר והתיקון ההנהג' שזה

 אוהבי אברהם שנקרא עד באהבת הבורא את שעבד
 הדבור לו ומסר העולמות כל של ההנהג׳ הש״י לו נתן

 שמך על ה׳ אות מוסיף הריני וזהו הסה מוצאו׳ ה׳ שהוא
 ומנהיג אב שתהי׳ 7נתח גויס המון אב כי זה י7 ועל
 הה׳ בחינת ידי על העולם אנשי וכל הטיס צבא כל את

 בירך וה׳ בימים בא זקן ואברהם וזהו כאמור מוצאות
 שהם העליונים בימים שבא שע״י בכל אברהם את

 העולמות להנהנו' הדבור לו שנמסר זכה עליוטת מדות
 שנבראו העולמות כל כאמור בת בחינת בת לו שהי׳ וזה

 דברים בג׳ דטדע אלא ס׳ ומד ב' מן אלהותו בצמצו׳
 הפלה עיון הוא מהם ואחד אדם של עונותיו מזכירין
 שד כל אלא מדריגה באיזה שהוא בדעתו כשנדמה

 מדת אצלו מתחזק היה למדריגה ממדריגה שהולך
 ' במדריגה שהיה על ט״ה רבינו במשה שאמר כמו ענוה

 אשר האדם מכל מאוד עניו כיה ישראל כל על יתירה
b דלא פי׳ בת לו היה שלא אמר מד וזהו האדמה פני 

 • דבא אלא כטדע במציאות פלוגתא להיות א״א כי פליני
 שלא על הוא בת לבח־נת שזכה לזה שהסב׳ לאשמועינן

 זו במדריגה עצמו את המזיק שלא דייקא לו בת לו היה
 שאמר כמו זו מדריגה בת לו היה שלא כמי דומה היה ולו

 רש׳י שמביא והידיעה בת לו שהיה זכה ואפר עפר ואנכי
 ל׳ הוא בן כי הנ׳׳ל כדיעה ג״כ הוא בן בגי׳ עולה בכל ז׳׳ל

 ונירש׳י בן ויולד נח שהוליד למך נבי הכ׳ שאס׳ בניןוכמו
 ג׳׳כ חהו העולם נבנה שממנו מפני בן כאן נאמר למה
 עולם בנין לשון שהוא בן בגימסריא עולה בכל כאן

 ע״ה אביט לאברהם נמסר והנהגתו עולם שבנין
 בכל וזהו מוצאות ה׳ בחינת שהוא לו שניסוסף הה׳ ע״י

 איט אברס וזהו העולמו׳ בכל פי׳ בכל תהי׳ שהנהגתו
 הדבור מסירת למדריטת הגיע שלא זמן שכל מוליד

 שנשסף ידי שעל מוליד אברהם מוליד איט לו שנמסר
 שלמות כל של הנהג׳ סוד שהוא מוצאות הה׳ בחינת לו

 אלעי בר ר״י .ביסים בא p ואברהם במדרש בילא''ו; מולדו׳ הדבור יr על לעצמו להמשיך שיוכל בודאי
 גדלת אלהי ה׳ ה׳ את נפשי ברכי פסח

 בסיני הוד ונתלבשת שנתהדרס לבש׳ והדר הוד מאוד
 לאברהס שהדרת ד״א :ונשמע נעש׳ ישראל שאמרו בשע׳

ט׳ נימים בא זקן ואברכם הכתוב ז׳׳ש זקנה בהדרת  ' : ו
 הוי לא אברהם עד משארז׳ל דנודע הענין להבין
 שהמדות דטדע זקנה והוי רחמי בעי זקנה י

ג נקרא מדות י׳׳ג שהן עליונות  העליק דיקנא תיקוני י׳
 הודו ע״ש וט׳ וחטן רחום אל ה׳ ה׳ מדות הי״ג שהן

 הבדלות אלפי׳ אלפי באלף למשל כמו הש״י של והדרו
 של שהזקן בגשמיות הגשמי׳ באדם תכלית ואין קן אין מד

 אלפיס אלפי באלף כך האדם של פנים הדרת הוא האדם
 . מדותיו י״ג נקרא העליונה הרומניות בקומה. הבדלות

 נתהדר(צעדל שבהן שם על דיקצא תיקוני שלהקב״ה
ה ^׳ הי
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 כעולמות עסהס מתנהג ית' שהוא ההנהגה על הקב״ה
ה עולם הוא והאדם ונננלאי׳ מ קו ק  דוגמת גשמיות ק

 המדריגה שבהשתלשלות אלא העליונה הרוחניות קומה
 נמוך העליונות מהמדות ונענעו נשתלשלו לעלול מעילה
 שמו ולגדל להדר לפאר יוכל ידו פעל הישראלי האדם

 בהעוב במדותיו עצמו את שידנק ידי על הקב״ה של
 מעולגין הם בהאדס בהפתלשלוחן המדו' באמת כי שבהן
 עשה זה לעומת זה כי הבחירה סוד שהוא ורע מסוב

 שהוא המדות רוע יש כך המדות סוב שיש כסי כי אלקיס
 רוע נפגעו שבהן בקליפות שהוא המדוח של ההיפך

 לידב' צריך הישראלי והאד' כלל סוב בלא המדו׳בבעכרס
 הבורא חל לידבק זוכה המדוח ידי שעל שבמדו׳ בסוב
 תדבק וגו רזי׳ל שאמרו וכמו עבודתינו עיקר שהוא כ״ה
 אלא הוא אוכלה אש והלא בהקכ״ה לידבק אפ:ר וכי

 שצריך רחום אתה אך רחום הוא מה במדותיו הדבק
 כל שיהיה עניניו בכל בה' להשתמ' המדו' כל בו לקבוע .

 שישראל בזמן פארז״ל כסו המדות על'ידי הנהגותיו
 הוא שהכוונה דייקא עושים וכו' הזה כסדר לפני עושים

 העשי׳ הוא העיקר אלא מד׳ות בי׳׳ג הקריאה בלבד לא
 הרע מלק מכניע1 שבמדו׳ העוב בחלק ככיאחז ואז

 חכמה להשפעת זה ידי על יזכ׳ האדם בעבע בהן המעור׳
־ ידי פעל י■,אחר בתוכו העליונה  כמו ית׳ בבורא נדבק ז
 ופעם תדבק ובו נקרא שזה במדותיו הדבק שאמרו
 ממש שהן מדות בי״ג נדרשת שהתורה נודע י5 הדבר

 כנודע דיקנא תיקוני י״ג סוד שהם פדות הי״ג אלו סוד
 בהמדות שידבק מאחר כן ואס המורה עיקר סוד שהם

 שעושה למעשה בו שמופבע־ן המדות שמוציא במעשה
 מעשה ידי על המדות ניכרין שבאדם נודע כי ידם על

 חסד ועושה אפו ומאריך הבריות על שמרחם שעושה
 האדם בגשמיו' ונתלבשי המדות נשתלשלו הכוונ' שלזאת
 להופעת זוכה כך ידי ועל מעפה לידי אותן יביא שהוא

 אור הופעת שהוא עליו העליונים הרוחניים המדות אור
 שהוא מלמעלה עליו בהן נדרשת שהתורה מדות הי״ג

 אל ה' ה' שהם מדות הי״ג אלו עם אחד אחדות הכל ,
 זקן פני והדרת פסוק על רז״ל אמרו כן ופל וגו׳ רחום

 מי באמת כי זקן של נוסריקין שהוא מכמה שקנה זה
 שעל שמי׳ לשם מעשה לידי להביאן לתוכו המדות שקנה

ד  חכמה שקנה זקן נקרא כאמור יס׳ בבורא ידבק זה י
 נדרשת שהתורה מדות הי״ג אור עליו נשפע זה יr על כי

 ואורייתא נפקת מחכמה אורייתא כי עליונה מחכמה בהן
 נעשה עליונה בחורה דבוק שנעשה ידי שעל מד וקב״ה
 במדומיו הדבק תדבק ובו שאמרו וכסו יתברך בהש׳ דבוק
 של הדרו אור להופעת זוכה שבמעשה המדות ידי שעל

 הודו שנקראים דיקנא תיקוני י״ג סוד שהם עליו קקב׳׳ה
 מכמה שקנה זה זקן פני והדרת הש״י צוה כן ועל והדרו
 המדות ידי על ית׳ עמו אחדות שהואנעשה: כאחר

 שהוא מאלהיך ויראת כאמור הקב״ה של הדרו הנקראים
ד על בו המנומנם  ממש כביכול שאלהוחו המדות י

 :במעשה המדות קיום ע״י האדם זה עם נתאחד
 נשתלשלה הגשמי האדם קומת כי טדע

שבד,דריגה to למעה המדריגות בהכתלשלית

 איבריס ברמ׳ח ג״כ הוא האדם חומריות שהוא המחמונה
 העליונה הרוחניות קומה דוגמת גשמיים גידים ושס״ה
 שעליה׳ מד,דריגה למסה במדריגה שהוא מה שכל כנודע
 נתעב׳ השפל עולם לזה שבהגיע עד הרומניו׳ אור נתעב'
 ועל העליון מאור הוא שורשו ומ״מ גשמי בלבוש מאוד

 פנים הדרת שהוא זקנה הגשמי האדם בקוס׳ יש כן ידי
 מהזקן לתלוש שלא בספרים כתוב כן שעל האדם של

 סאת תשחית דלא בלאו צוותה והתורה אחד פער אפילו
 דיקנא תיקוני י״ג מאור ונמשך מרומז שהוא שם על זקנך

 המדו׳ המשכ׳ ידי על שהוא הדק מן הדק הרוחני העליון
 מדריגה לבושין אחר בלבושין למפה הקדושי׳ העליוני'

 האדם קומת שהיא הזה הגשמי לבוש עד מדריגה אחר
־ לעומת שזה המדוה היפך הוא שבעכדס הזקן וזה  ז

 כי־ כנודע הקדושה מדת של ההיפך שהוא אלקים עשה
 :בקליפות דוגמא יש הקדושה מרכבה לעומת

ו ה ז  העליונות המדות ידי על מאד גדלת אלהי ה׳ ו
 תיקוני סודי״ג שהוא והדר הוד שהוא י במה

 בקומת שהופבעו עד בלבושין שנתלבשו לבשת דיקנא
 שעל הרוחניות המדות הופבעו ובנשמתו הגשמי האדם

 ידי ועל תדבק ובו שאמרו כמו בך לדבק יוכל זה ידי
 כשלמה. אור כוסה וזהו בעולמך ומתהדר מתגדל שמך זה

 אמרו זה ולסוד • והבן בלבושין עליון לאור שמלביש
 אפשד שאי למעלה שאסור כמו ונשמע נעשה בסיני ישראל
 שיקנה אס כי המורה שהוא העליונה החכמה לקנות

 מסס. שהן בהן נדרשת שההורה מדות הי״ג בעצמו מקודם
 עצמי קנין אותם שיקנה וגו׳ ה׳ ה׳ מדות הי״ג אלו סוד

 אור להופע׳ זוכה ואח״כ כמבואר גמור ובאמת בצועש'
 ועל מלמעלה עליו רוחניות מדות בי׳׳ג הרוחניות החכמה

 1ז נכוונה שהוא לנשמע נעשה ישראל הקדימו זה סוד
 עהן■£3 להסותן מקודם במעשה המדות נעשה פי׳

 והחכמה. מהשכל שמע ואמ״כ בנו המעור׳ הרע ולהכניע
ג ותעיר שתופיע עליונה  העליונים: רוחניות מדות בי׳

 שמלאני לשון לבניי זה רז גילה מי הקב׳ה אני,ר כן שעל
 מלאכיו ה' ברכו הכתוב שאמר כמו בו משתמשין השרה

 לשמונג והדר עושה וגו׳ בקול לשמוע דברו עושה וגו׳
 בחינת שהוא מזה זה גסקסקבלין המלאכים שבאמת

 מדריגת׳ לפי בהם כסלובשי׳ המדות בפוב אצלן עשיה
 P דין שסקבלין כמה עשייה בבחינת המדות שמקיימין

 נמצאי׳ הפדות כל וכן ורחמי׳ חשד עשיה בחינת שהוא דין
 שלמעל׳ מה נגד התחתונה בבחינה מדריגהן לפי נהם

 בהופעת דברו כקול לשמוע זוכין זה ידי שעל ממנה
 במדריג' העליוני׳ מדו׳ עשרה שלש מן הרומני העליון אור

 ממנם פלמפה מה נגד שמיעה בחינת שהוא רוחני היותר
 וכסו .מדרגת׳ לפי עשיה בבחינת מקוד׳ הכנתם שהיא

 כך ואחר במעשה המדות בפשיה מקיד׳ שהוא בהאד׳
 קב:׳ בחינת שהוא עליונה ומכמ,ה מהשכל שמיעה בבחינת
 אחד בכל כהווה בפרפיות בין בכללות בין התורה

t תמיד ומסד: .
ו . ה ז א pr ואברהם פסוק הי,דיש שפתח ל  ביסים נ

לבשת, והדי הוד וגו' נפשי ברכי פשוק וי.ביא
לנשד.נמ, נעשה ישראל שהקדימו בשעה בסיס שנתהדרת

כי



דניםח /iwi 1)מאור
 והדר הוד סכחוכ במה ־*חד ענץ הוא הכל כאמת כי

 הדרת שהיא ההדר בחיגת שסתלבשץ כסש״ל שהוא לבשת
 התחתו<י׳ במעשה הנ״ל דיקנא תיקור י״ד העליון זקן
 להופע׳ יזכו זה שע״י בהם המומבעין המדות ידי על

 מי״ג התור' נתע׳ בחי׳ שהו׳ עליו הנליון מהאו׳ המדו׳
 לנשמע נעשה שהקדימו וזהוענץ למעל׳ כמבוא׳ מדות

 נשמע לבחינת <זכ׳ ואח״כ במעשה המדו' קניית מקודם
 דיקנא שהן תיקוני י״ג מאור העליון דבר בקול לשמוע

 מהם בנויה שהתור׳ בהן נדרש׳ שהתורה מדות י״ג שהן
 בחינת למפה שנתקן פי׳ בסיני נחהדרת זה ידי שפל

 זקן פני והדרת הכתו׳ שאמ׳ כמו כן שנקרא זקן הדרת
 זקן ואכרהס הפסיק שמביא כן גס וזהו למעלה כאמור

 העליונות המדות נקראים שהימים דנודע בימים בא
 ימים נקרא והמדות וחשכות לילות נקרא המדות שהיפן■

.למעל׳ בהירתן שם על
ה נ ה  כמו למאמיני' ראש היה ע״ה אבינו אברהם ו

 הארן אלהי אמר ולא השמים אלהי ה׳ שאמר
 השמי׳ אלהי אלא היה לא מתחלה אמר שכך רז״ל •ואמרו

 ידישהרגלתיו על ואח׳׳כ בו מכירץ העולם באי היו שלא
 היה פלא נמצא כן גם הארן אלהי נקרא הבריות בפי

 שימשיך מי היה שלא אברהם עד בארן אלהוהו פרסום
 שיעסוק יT על לספה ממעלה העליונות המדות אור

ת׳ י בו לידבק יוכל זה ידי שעל המדות פס במעשה
 שלא ידי ועל שבשבירה במה המדות ברוע שהיו אם כי

 היו לא נעשה בחינת שהוא במעשה ממוקניס המדות היו
 החכמה אור הופעת שהוא בנשמע כן גם מתוקנים
 שלא ידי על כן ואל דיקנא חקוני שהן מדות מי״ג העליונה

 על הרוחני קומה מן דיקנא תיקוני בחינת שימשיך מי היה _
 הרוחניו׳ קומת ודוגמא רמז שהוא הגשמיו׳ בקומת גס ק
 אחר מדריגה לעלול מפילה ולבושין השתלשלות ידי על

 הגשמיו׳ בקומה גם זקנה היה לא אברהם עד -מדריגה
 בכדי למפה מלמעלה והמשכה ההשתלשלו׳ היה בלא

 שהוא רחמי בעי . הגשמיות בקומת ויתרמז שיתלבש
 לשק שזהו וגו׳ וחנון רחום שהם המדות ותיקץ קיום

 ונמשך שנתקן זקנה והוי המדות בכל וכן רחמים ־
 ג״כ ונתרמז שנתלבש עד דיקנא תיקוני י״ג השתלשלות

 :גסבגשפיות זקנה והוי הגשמיות בקומה '
ו ה ז  ימים בבחינת שבא פירוש בימים בא זקן ואברהם ז

 הפדות שהמשיך כמבואר העליוטת המדות שהם
: ואברהם נקרא ק ועל למסה העליוטת ע ז

ו ה ז  הוד וגו׳ נפשי ברכי זה פסוק על המדרש שמביא נ
בזקנ׳ לאברה׳ שהדרת שמסיי׳ כמו שהו׳ לבשת והדר

 המדו׳ תיקון יT על עליו שהופי׳ העליק הזק!־ הדר׳ שהיא
 יT שעל בכל אברהם את בירך וה׳ וזהו במעשה. מקודם

 בהופעת והמשיכן דיקנא תיקוני י״ג העליוני׳ בימים שבא
 דיט ובית הוא שהוא וה׳ זה ידי ועל מלמעלה עליו אורן

 סודעיקר שהן המדות אור המשכת י7 כטדעשהואעל
 שהוא ברכתו על והסכימו הדיני׳״נמתקין כל םתול׳שאפי׳

 ועשה מרע כסור לפוב בהמדו׳ שיש הרע את שהכני׳ ע״י
 למעלה הדיני׳ כל נפסקו ועי״ז כמד׳ שנפת׳הרע מהן שוב

שהוא דיקנא תיקוני ומי״ג העליונים הרחמי׳ עליו -והופיע

 כמ׳ש הדיני׳ המתקת י7 שעל העליונה התורה הופעת
 נ דיט ובית הוא וגו' בירך וה׳ וזה גבורה לי בינה אני

 למסה הסדות שמתר^ מי כי למעלה שביארנו וכמה
 שידע שהוא מלמעלה שליו החכמה אור להופעת זוכה
ד' הכ׳ מתוך למד שלא מה אף בתורה וישכיל ויבין פ ס  ב
 מדוס סי״ג עליונה החכמה אור עליו שיופיע ע״י

 אף מקיים ונאה דורש נאה יהיה בהן נדרשת שההורה
;בו מדבר העליון שהשכל למד שלא במה

ה ז ב  שהכתג מקום כל שמעון ר׳ שאמר מה נבאר !
 מקום וכל הכתב דורש אהה הנקודה על רבה

 דנודע הנקודה דורש אתה הכתב על רבה שהנקודה
 גודל שם על נקודה רק שהוא י׳ נקרא עליונה שהחכמה

 החכמה שלימות כל להשיג הפיסה לט שאין ההשגה וגובה
 ציור לו שאין י׳ אות כמו ממש אלהוחו שהוא העליונה
 האותיוס כל סתהוין הי׳ ומן אותיות בשאר כמו והשגה

 מתחילתו לעשות אתה צריך לכתוב שצריך אות איזה כי
 בהתפשפוח כך אחר יתהוה שממנה הראשונה נקודה

 האותיות כל מתהוין העליונה מהחכמה כן האות ציור
 האות עשיית בתהילת וכמו כנודע המדות והמשכת

 לציור חפיסה אין עדיין הראשונה נקודה שעושה בשעה
 עליונה בחכמה כן גם בנמשל כן לעשות שבדעתו האות

 המדות התפשסוח עד תפישה בו אין עדיין יו״ד שנקרא
 מה בהתפשסות עליונה החכמה מתגלה שאז למסה

• :עליונה מהחכמה
ו ה ז  שבחינת הכתב על רבה שהנקודה מקום כל ו

 עליו מופיע העליונה החכמה שהיא הנקודה
 הכתב מתוך שלמד מה על הכתב על רבה והיא מלמעלה

 התורה שדורש הנקודה את דורש אחה בכפרים הכתוב
 עליו המופיע עליונה החכמה שהיא הנקודה שבבחינת

 תיקון ידי על זה וכל הכתב מתוך למד שלא במה אף
 בהן נדרש׳ שהתורה מדוח הי״ג המשכות אל זכה המדות

 הנקודה על רב׳ שהכתב מקום וכל דיקנא תיקוני י״ג שהן
 מה אלא הרוב על אינ׳ שבו שהתורה וכו׳ דורש אתה

 הנקוד׳ והופעת בספרים שכתוב הכתב מתוך שלמד ,
 אתה וזהו המעס מן פעס בו החכמה בחי׳ שהוא עליונה

 בפה אס כי אינו בתורה דרשותו שכל הכתב את דורש
 מן השכל להופעת עדיין זכה ולא הכתב מתוך שלמ'

 ע׳׳י למד שלא במה אף מלמעלה עליו עליונה החכמ׳
ק שלא  להמשיך זכה לא ק ועל עדיץ המדות כל תי

 מתקני ק להיות יזכט והש״י אליו פעלה הי״גמדותשל
 תיקוני מי״ג העליני׳ חכמתו שסע׳ או׳ עליט ויופיע הפדו׳

בילא״ו אנס״ו כמבואר דיקנא

, פרשתתולתת •
ה ל א  יעקב פירש״י ט׳ אברהם בן יצחק חולדות ו

 אס הוליד אברהם בפרשה האמורים ועשו
 נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני שהיו פירש״י יצחק

ן כו׳ שרה
ה נ  טסל אלה שנאמר מקום כל רז״ל מאמר נודע ה

 ר״ו הראשונים על מוסיף ׳אלה הראשינים את
ו• מוס



ת \ מאור ו ד ל ו ן עינים ת 5$1ט
ה 'דידן בנדץ or יצדק איך ולהבין ראשץ עגין על מוסיף ל א ט׳ אכרהס בן יצמק מולדות ו  נסדר® אימא ו

. כשנולד צדיק אבי יגיל גיל הכתוב שאמור זה ישמעאל מולדות ואלה כתיב הקודמת בפרשה מקודם הלא
ק שמים בעול' שמחה נתעורר יצחק כו׳ יצחק תולדות אלה למימר ליה הוי בכאן כן אס ט׳ א  היו ומזלות י

ט׳ וליל׳ יומס בריתי לא אס שנאמר שממיס ־ אדס בכל זה שייך איך להבין גם הראשונים אס לפסול  בריתי ואין ו
 והנה . יצחק את אקים בריתי ואח שנאמר יצחק אלא מוכרחת המורה שכל ספרים ומסי סופרים מפי קבלנו כי

מן: ובכל אדם בכל להיות בקרב' שרה ותצחק וירא ס׳ פסוקי נקדים הענין להבין • ז
ך ׳  ויאמר זקן ואדוני עדנה לי היסה בלותי אחרי לאמר דאבוה כרפה וברא המרכב׳ ק הן האבות כי דנודע א

 ומכתש וגו׳ היפלא וגו׳ זה למה אברהם אל ה׳ י עליונה מהמרכבה רגלין בחינת נקראים אנחנו לכן
 מה יפלא לכאורה כי הללו הפסוקים ולהבין וגו׳ שרה בנו את מזכה האב והנה רגלי אלף מאוח שש כמאמר

 הזרע בשורק על שרה האמינה לא זה מה ועל זה אנחנו ה׳ עבדי נחלת כן גס וזאת כו׳ בכח בחכמה בטי
 נבוא׳ שהיסה אמנו ששר׳ היתכן שצחקה הענין ומהו כי והוא הקדושים מאבותינו נחלט אשר סגולתו מם

שרה אלץ מאמי אשר כל כמש״ה הקודש רוח ובעלת ואיך אלהץ ה׳ אס ואהבת הקדושה בהורתינו כתיב
 הנחיל 'לכן ית׳ אותו משיגים אנו אץ הלא זה אפשר

 יח׳יוכ״כ אותו לאהוב שנוכל אהבה מדת ע״ה א״א לנו
 לנו הנחיל לק ג״כ אפשר הי׳ ולא תירא אלהץ ה׳ אס

 את דע כן גם כתיב וכן היראה מדת ע״ה אביט יצחק
 ע״ה אביט יעקב לנו הנחיל וזהו ועבדהו אביך אלהי
 אותו לידע שנוכל קבלה בספרי כנודע הדעת סוד שהוא

 התורה קבלת בשעת רז״ל אמרו והנ׳ • נרצה אס יס׳
 מה אמרו התורה שיקבלו ישמעאל בני אל הקב״ה מזר

 לא הכי אי לו אמרו מנאף לא להם אמר בה כתיב
 כו׳ בה כתיב מה אמרו עשו בני אל וכן כו׳ בעינא

ם רצו ולא תרצח לא  במיג׳ היה בישמעאל נמצא כן ג
 השביל׳ הסוד כנודע הנפולה אהבה סוד והוא גיאוף
 בחירת שיהי׳ כדי ומחריבן עולמות בונה הקה״ה שהיה

 ועל באריכות פעמים כסה אצלינו כמבואר ועונש שכר
 כל פני על ישמעאל בני אצל הקודמת הפרש׳ מסיימת כן

 כאלה ולא מפולה. האהבה סוד הוא אצלו כי נפל אתיו
 אלהי אס דע הדעת לט שיש ישראל בני עמו ה׳ סלק

 העליונה לאהבה האהבה בחינ׳ שנעל׳ צריך ועבדהו אביך
 בגנזי נשמתו הבעש״ס שאמד וכסו אמר במקום כמבואר
 האהבה הייט הוא חסד אחותו אס ימח אש׳ ואיש תרומי׳
_ . בכל וכן אחר במקום כמבואר להעלותה וצרץ הנפולה
 הדץ מדס צימצוס לא אם ממציאות מתבשל והיה החסד ידה שעל הדעת סוד שהוא מי״ו ואלה וזהו המדות
 ססד ג״כ הוא המסד במדת הדץ מדת ששיתוף באופן שמוסיף לאשץ ענץ על מוסיף הוא ואז המדות פעלה

 פעול' היה לא הדין שלולא העולם קיום כן גס שהוא ספני מן הקדושות הניצוצת בהוצאת הקדוש׳ גטל ומרחיב
 כת היה שלא המציאות בישול לפועל'ע״י יוצא החסד שאומרי׳ ושושיס רשע אנשי יש והנה אותן ומעלה הקליפה

 והמכללוסו הדין הממקס היה והוא לקבלו בנבראים ליצני נקרא חהו רעה אהב׳ לו טתן שהש׳׳י יעשה פה
 אלא מ׳׳ו רצון שיטי היה ולא העולם קיום לצורך בחסד שרה נתעברה הש״י שהוא מל״ך פאב״י שאומרים הדור
 אותיות שהוא בהברא׳ כתיב ולכך כך להיות שהוצרך שמאס דהיינו הנעלם ממדרש כטדע שרה נקרא הגיף
 הנטלס שבריאת זו כוונה על להורו׳ למפרע באברהם המלאה בבק כעובר הגוף לתוך רעה האהבה נא ■׳הש״י

 כסדר שאברהם שם כמטא׳ תחר ואור ישר אור ע״י היה יצחק של פניו קלסת׳ צר הקב״ה עשה פה נעשה ומה :
 להורות הוא למפרע כן שאין ומה הישר אור בחינת הוא צריך מי׳ו רעה האהבה אליו בבוא פעה באותה כי <ו׳

 המסד אס לצמצם די לעולמו שאסר החוזר אור על של פנמ קלסתר צר וזהו סהש״י מאוד ולהזדעזע <ירסע
מה ואז ♦צחק פי ־ לדמות מתחיל יהוא לומר רצה לאברהם ט  היה עולם שבריאת וכסו די בלי עד ימסשע שלא הי

^ לטונה וגטרה משד ידי על - האהבה ק נפל׳ ע הלא לאמ׳ העליונה לאהבה זו האהבה הטס כל כן גס נמו הג  הנ
 אתה שבא שמקודם כן הוא בעול' יס׳ ב״ה הטרא בכל נמצאים ועשו יעקב והנה אברהם בחינת העליונ׳

 להיות צרץ צאדסאחד אפי׳ נפרע נץ בכלל בין מסד יעקב נקרא והסוב עובורע מעור׳ הוא אדם כל ט 'אדם .
 הססד השסע' לצמצם הגטרה מצד הבא צמצום חסלה יעק' ט׳ תולדות ואלה שפירש׳׳י מה וזהו פשו נקרא ■מרע

ק לקבלו שיוכלו בכדי •הרע סן הפוב כשמפריש דהייט האמורי'בפרשה עעשו ■ להש״י להתקרב הרוצ' באדם ו

 מזה ולמדו שבה הקודש לרוח רז״ל ואסרו בקולה שסע
 היא תאמין לא ואץ בנביאות לשרה עפל אברהם שהיה

 ומכמש כך אמר מ״ש וגם המקום והבמחות בשורות על
 וגס שרה צמקה זה למה שאמר ית׳ נגדו לכחש וגו׳ שרה

 שלום דרכי מפני הקב״ה שינה שאמרו מ״ל דברי להבין
 דרכי ומה זקן אסרה.ואדני שהיא אף זקנתי ואני לומר
 היה אם השלום והעדר מחלוקת היה ומה הוא שלום

 :זקן שהוא עליו שאסרה אמתק על הדרכי׳ שומע אברה׳
ך  אמר במקום אצליט כחוב דכב׳ הוא הענין סוד א

ק אלקים ה׳ עשות ביום פסוק על פסתל׳ ושפי׳ א
 הפול׳ שאץ ראה הדין בסדת העול׳ לברוא במחשבה עלה

 והיוצא הדץ למדת ושתפה הרחמים מדת הקדים סחקייס
 להיו׳ כך דווקא להיות הוצרך כי שם שמבואר ממה
 פד׳ עפו לשתף ואח״כ הדין במדת לברוא במחשב׳ עולה

 שאסר כסו מסד ע״י היא העול' בנין כי עבור הרספי׳
 יטלי' היו ית׳לא הגדול וחסדו יבנה חסד עולם הכתוב

 עד הגדול מסדו שיצמצם מה דבר בלי לקבצו הנבראים
 ע״י העולם נברא לכך לקילו שיוכלו מה כפי רק שיתגלה
^ שמדת הרחמים למדת הדין מדת ששיתף  מצמצ׳ ה

 קבלת סכח יותר שירד סבלי לעכט והחסד הרחמים את
הופעת מגודל כלל ־העול׳ בנין היה שלא המקבלים

!

 להינת צרץ קוטשל למטתמ להתדמות בדרכיו וליצך־• :והבן כנ׳ל השוב את ומעל׳
גם



עיניסתולדותמאור
 ילפוד מוגדא לנוא הפועל אל מכס יוצא6 מתקיימת , ולהבינך החסד את המצמצמת מדה לו פיהא כך כן גס
ע אברהם כי אברהם ידי על יצחק עקידת היא זה בית לשק שהיא בבי״ת התורה פתיחת סוד דנודע זה ט  א

 שאמר כמו דורו לבני מלמעלה החסד מדת המשיך ע״ה ■ שנקר׳ התורה כן כסו שבתוכו אתמה ׳5שהביתמצמ
 זהאהב׳ החסד מדת ידו על שנמשך אוהבי אברהם הכתוב שיוכל בכדי המצמצמת מדה לה להיות צריכה מסד חורת .

 מציאות ביעול היה החסד אור הופעת לגודל אך לעול׳ שיהא היראה היא מסד החירת המצמצמת והמדה לקבלה
 יצחק פחד שהוא הגבורה המשכת היה לכך הפעולה התורה את מצמצמת שהירא' לחכמתי קודמת מעאו יראת •

■ ■ ■ י ׳ העובדא פרי ולידי מעשה לידי שהתור'תביאנו עד מסד י,
 חסד שנקרא התירה את המצמצמת היראה לו אין שאם

 שמא פעולתה בו שתסעול בכדי לקבלו להמקנל כח אין ■
 הופעת מגודל ית' לבורא קירוב ולידי מעשה לידי לבא

 שהיא היראה יע״י פעולת' מציאת גימל נתהוה אידה
 קיום כדי עד אלא לו מופיע שאינו אורה ;צמצ' ביח ,
הש״י כוונת פעולת יתפעל התורה ידי פעל חסדה פעול' .

בכדי לעולם יצחקידי על שנמשכה העליונה היראה

ליה דלית על חיל רז״ל כמאמר ולעשות לשמור שהוא

 להמשיך אברהם התחיל שכבר החסד פעולת שיתקיים
 המקבלים שיוכלו בכדי החסד צמצם יצחק החד ידי שעל

 הגבורות נכללים להיות תכללותwלי־ צריך שהוא אך לקבלו
 העקיד' על ע״ה אבינו אברהם נצסווה לכך בחסדים

 בעצמו אברהם שמעורר ידי שעל התקשרות לשון שהוא
 הבורא של אהבתו עבור •צחק פחד ממדת אכזריות מדת
 אצלינו וכאמור באברהם כן גם יצחק מדת נחכלל ית'

^' ברשעתן והרשעים מזה ^באריכות אחר במקים ר פ  מ
 עצמם את ומפילים החסדי' מן הגבורות החכללות כביכול

 שהם הגבורה ממדת הדיני׳המסתעפי׳ כרוע העולם ואת
 ע״י ־ והצדיקי׳ העליונ׳ הגבור׳ ממד' נפולים דיני'

 אוהן ומכללץ ושרשן הדינים עם עצמן אח שמנביהי'
 שאמרו וכמו ולעזר לסעד להם הוא אדרב' בחסדי'

החסד להם מצסצמין יצחק פחד ממדת שהם שהגבורות
ובכל התורה 'בעסק וזה לקבלו שיוכלו בכדי אל

נקרא' שהירא' כמ״ש שהוא כביד לדרתא ותרעא דרחא .
 התורת לו מצמצמת שהיא המצמצם כח שם על ובית דירה '

 מעשה פרי ולהוציא לקיים שצריך שיעור כדי עד חסד
 ליה דלית על חבצ כן ועל עובדות ל;די אותה להביא
 כי עביד לדרתא ותרעא היראה שהיא בית בחינת דרתא

לפער בכניסתו לצמצ' בית לו שאין מאמר ,׳
 בו מוגבל שאינו למקום נכנס הוא התורה -
התורה בנתינת ית' הבורא כיונת פעולת נו שיפעזל עד :

העולם הנהגת • לשומרה יכול אינו והוא ולעשות לשמור שהיא לישראל
ה הצרי! שיעור כפי מוגבלת אינה פלי שהמורה מאחר י" נ ה התחל׳ שהוא ע״ה אבינו אברהם שבא קודם ו
תהו אלפים שני היו כנודע חורה אלפי' פני . פתיח׳ הוא כן ופל התורה פעולת מציאת להתהוות ■לו •

ג' התורה  סיבות ראשי והארן השמים חולדות אלה פכתו' כמו שהיא בית לבחינת לבא צריך חכמתו שקוד׳ כ
 אותיות בהבראם נאמר תהו אלפים שני רמז ואחר חה״ו חכמתו לחכמתו קודמת חעאו שיראת ידי על שאז היראה ̂ ■

 היפך והולדה חולדוח בחינת היה שממנו ללמד באברהם יראת שאין וכל כאמור קיום לכלל תבא פי' מתקיימת ;
 והארן השמים חולדות שנאמר שזהו הקודם התהו נתהוה כי מתקיימת חכמתו אין לחכמתו קודמח חעאו

 שאין מה והולדה התולדות ק שאלה באנרהס בהברא' המצמצם מכלתי תורה של החסד התפשעות ידיגודל על :
 זה וכל הולדה ולא תהו בחינת שהן הקדומים דורות כן וכשיש ח״ו מתקיימת ואינה הפעולה התהמת מציאל׳ ביסול

 מעשיהן ע״י שבדורתן ידי .על הוא תהו בחי' שהיו יוכל אז התור׳ פתיח' במי' שהוא מחלה בית בחינת לו
 החסד התכללות מן יצחק פחד מדת נפרדה המקולקלין להם להורו׳ שהו׳ אורחי׳ הכנס' מצות ידה על ג״כ לקיי׳

אכיל׳ בה ילכו הדרן נתגלה פלא עד בהתגברותן למסה הדינין ענפי ונסתעפו משיג שהוא התורה ען מפרי ול̂י
י ׳ לדרך פבהשגתו התורה ע״י זולתו אדם בני לקרב דהייט -

 פעולת ידו על לפעול שיעורן לסי צריכים שהן מה כפי ה'
 שמופיע כיח בסינת היראה לו שיש ידי על זה וכל המעשים

לקבלו שיוכלו כדי עד התורה חסד חת להם ומצמצם להם

 ידם על מנהיג שהבורא האלהות מדות ושאר החסד מדת
 וגו׳ זקן ואברהם פסוק על אצלינו כמבואר עולמו את
 נקראים עליונות המדות כי זקנה. היו לא אברהם עד
 עולמו אח הבורא מנהיג ידם שפל דיקגא חקוני י׳׳ג
 למסה עליונות המרוח ■מסיך ש סי היה לא אברהם ועד

 הנסולין והדינין הרע התגברות ידי על הנ״ל זקן בחינת
 זה שבעבור המסד נמדת התכללות בלי הגבורה ממדת

כן ועל למסה זקן בחינת המדוח תיקון אור נמשך לא
 זקנה הוו לא

בימים ובא
 להמס^ המחיל ואברהם בגשמי ג״כ

עליונות המדות בחינת עליונים

 היראה שהיא בית בבחינת התורה היא שאצלו ידי, על
 להיכן היראה שהוא בית בחינת לו אין אס כן שאין מה

 דבורי את המצמצם דבר בו שאין פ״י האורחי׳כי את יביא
 מסד של התור׳ את לצמצס כח בו אין מפיו היוצאין התור׳

 סעול׳העשיי׳ שיביאןלידי המקבלי׳לקבלו כשיעו׳שיוכלו עד •
 סעיול׳וכשיש פוס ידה על פועל שאין מציאו' ביעול ונתהווה

אוראי׳ לתוכה להביא יוכל כאמור בית בחינת הירא׳ בו
. , . בחרן עשו אפי הנפס ואת שכתוב כמו לתולה לשענדס

 פבפדר! אך להתגלות זקן בחינת ממדות פעולת תיקץ אור שהוא הצמצום ידי על לאורייתא דשעבידו אונקלוס ץתרגו'■ -
 המדות יופר תיקק להיות די היה לא חסד רק שהוא לבד נקראת שהתורה יצחק pb אקים בריתי את וזהו הבית ■

 נעשה לא לכך מצמצם בלי החסד מדת מדתו שהיה עבור יצחק אח היא התורה שהיא הברית , וקיום בלית
 בחינת ונמשכה שנתגלה יצחק הולדת עד הגמור .תיקון קיום נעשה ידו פעל והצמצום היראה הוא יצחק פס פי׳

הראוי׳ פעולה פיפעול כפי המסד יצומצם ידו שעל היראה חכמתו לחכמתו קולס׳ מפאו שיראת כל וכפ״ס למלה
לתיקק

 והתחיל החסד' איש שהי' ידי על זה וכל זקן בחינת
להמשיך שיוכלו בכדי הנפולין הדינין להעצוס להגביהו



אלף

<ולדות מאור .
 פיתגלו נכדי הדינים המתקת ולתיקון העולם לתיקון
 שיהא העולם לזה דיקנא תיקוני י״ג זקן בחינת המדוס
 יראה מדת יצחק הולדת ידי שעל אלפי׳תורה פני התחלת

 שהתחיל׳ להתורה בית ובחינת צמצום יהי׳בחינח כן ע״י
 פתיחת שיהא באופן חסד תורת שהוא אברהם בימי מאז

 שהוא וצמצום בית בבחינת בב׳ אברהם בימי התור׳
 בב׳ בכתוב התורה פתיחת באמת כמו יצחק הולדת יראה

 שהתחילו פתיחתה בזמן ג״כ כן כמו וגו׳ ברא בראשית
 ביראה בב׳ לפתוח ג״כ צריך היה תורה אלפים שני אז

 על שנמשכה חסד של התורה לצמצם יצחק הולדת שיהא
 אצל צריך כהיום שאפי׳ למעלה וכמבואר אברהם ידי
 בב׳ סלו ההורה להתחיל בהווה אדם כל

 שיהא לחכמת קודמת יראתו להיות בית בחינת
: מתקיימת חכמתו ■
א ב נ  שהוא בקרבה סרה ותצחק הכתובי׳ לביאור ו

 סובה הבשורה דבר שקבלה שמחה לשון באמת
 שהית' אך להושיע יח׳ לו מעצור אין כי שידע׳ באמונה

 היה הדורות קלקול ע״י שאז שידעה הנם גודל על תמה
 על היראה מעולם שנפלו והתגברותן הדינים התפשפות

rנמשך בנים להמשיך כזה ונס בחסדי׳ ההכללות שאין י 
:מן העליונם דיקנא הקוני י״ג מן

ר צ ו ד נ ב  והיה זקן בתינת רצון אותיות שהיא ח
 הנס כח נשגבה ופליאה תימה לה

 אפשר אי הנראה שלפי לעשות הש״י שהפליא הגדול •
 אברהם מד שבארנו וכסו למסה להתגלות עליונו׳ למדות

 עבור עליונות ממדות זקנה בחינת נמשכו לא זקנה הוי לא
 בשורת ובעת הגבורה מעול׳ הדינין ונתלות התגברות

 אברהם כן גם היה לא זה מקודם עדיין יצחק הולדת
 פסוק הכתובי׳שנכתב סדר בסלימו׳כמשמעוח בבחינ׳זקנה
 מפלאת היה׳ זה ועל וגידולו יצחק הולדת אחר ואברה׳זקן

 סל בנים שימשיך ב״ה הבורא שעושה הנס גודל סליאת
T' כזה שפל בדור דיקנא תקוני י״ג זקן בחינות התגלות 

 ולגלות להמשיך באפשרי אינו האד' בדעת הנראה שלפי
 ההוא בדור הדינין התגברות מגודל אז העליונות מדות
 שאמר׳ מה שבאמת זקן ואדוני וגו׳ שרה ותצחק וזהו

 בלותי אחרי כי לומר ורצה ב״ה הבור׳ על הוא ואדוני
 נדה שפירסה רז״ל וכמאמר לי היתה כבר עדנ׳ לי הימה

 התימה אך הנס אמיתית רואה אני שכבר שעה באותה
 שהן זקן ואדני מבחינת נמסך זה שדבר זקן ואדוני הוא
 הוא הזה ובדור ית׳ אלהותו שהוא דיקנא תיקוני י״ג

 מה כי כאמור עליונות המדות המגלות סיומסך הימה
 אחר הוא פליונו׳ המדות המשיך שאברהם לעיל שכתוב

 והמשכת גבורה סס חסד המכללות נעשה שאז יצחק לידת
 שנמסכו גדולה תימה היה לזה קודם אגל בעולם היראה .

 אברהם אל ה׳ ויאמר בעולם להתגלות העליונות המדות
 תמיה לה למה פי׳ וגו׳ האף לאמר סרה צחק׳ זה למה

 שבעולם הדינים שהם האף עבור פ־׳ האף לאמר זה על • ׳
חולדו׳ להמשיך חמיה לשון שהוא אלד אמנם אף לשק שהן

 שהמשכ׳ זקנתי ואני בה שולש שאף בדור זקנה מבחי׳ ■
יח׳ אלהותו סל דיקנא תיקוני י״ג זקן סבחי׳ הזאת

הפלא מעולם ההולדה לה אמס־ך אני דבר מה' כיפלא “
■ ג־מל ■־ ־ '

33 יזדנים
{אותיות שהוא דינים אין שסם

 גיורים רחמי׳ שהוא עולם של אלופו סוד
 שהוא כלל דינים הערובות בהם שאין ופשוסי׳

 במזלא אלא מילתא חליא בזכוחא לאו ומזוני חיי בני סוד
י : סוד שהוא א׳ שהוא במזל מילת׳ חליא

א ל  פלא לשון שהוא דבר מה׳ היפלא וזהו האמו׳ פ
 מניעים אינה לשם כי האמור הפלא עולם

 יצחק סלידת הבשורה שבא וכיון כלל הדינין מניעת
 בעולם אלהי׳ יראת שנפלה להופיע יצחק מדת התחיל׳

 להחצמצס אברהם של■ החסד מדת להחחקן התחילה
 בחינת שהוא העולם חיקק לפעולת הצורך כשיעו׳ עד

 הדינין והתחילו בב׳׳יח התורה פתיחת והיח׳ בית
 בסד׳ ונתכלל יצחק סבא עד מעס מפס נמחקין להיות

:הדינים כל ונמחקו אברהם סל החסד
ו ה ז  הדינין יח׳ שהוא השלום מפני הקב״ה שינה ו

 וע״י יצחק חTל בשור׳ ידי על בחסד להמתיקס
 מפני זה וכל פלא מבחינת הסשוסים הרחמים הופעת

 יתגלו למק בחסדים הגבורו׳ התכללי׳ שיהא סלוס דרכי
 הדינים יT על עיכוב יהיה שלא בעולם עליוני׳ המדוח

 : כנודע בחסדי׳ הגבורות כשנכללי׳ שלום נקרא שזה
ה נ ה  אמירת ית׳ הבור׳ כשאמר הבשורה אחר חיכף ו

 הפלא מסולם יצחק הולדת לה להמשיך היפלא
 מעשה מחום׳ ולא בזמן אינו אמירתו כי מיד כן נעשה

 בחינת וגעשה הפלא מעולם הפשוסיס הרחמים ונמסכו
 מדת בעולם יצחק פחד המדה שנולדה בכח יצחק לידס

 התיקין כסי אברהם סל החסד מדת לצמצם היראה
 מכל עדיין ממס בפועל הלידה היה שלא אף אז הצריך
 התחלת נעשה זה וע״י נמסכה כבר מדתו בחינת מקום

 אברהם כיסי שהתחילו תורה אלפים שני סל התורה
 לא כן ידי ועל הירא׳ מדת שנמשך ב׳ בהתחלת כשלימות

 התחיל כבר כי הנם מדל שרה כעיני חמיה עוד היה לא
 מבחינת הרחסי׳ הופעת ידי על הדינין עיכיב להתתקן

 שהיא ב' בבחינת חסד חורת והתגלות פלא
 עוד יעכבו שלא הדינים לחיקין כדאי שהוא היראה

 סמדריג׳ ביותר ית׳ אמונתו התחזקות היח׳ אצל׳ וגם
 ברגע הירא׳ הספסמוס ידי על מקודם לה סהיתה
 הפתיח׳ ע׳׳י והמור׳ הסדו׳ תיקון תיזוק והתחלת הבשור׳

 הס״י כשאמר ההיא וברגע ההי׳ ברגע עכשיו שנתקן
 ניתר^ סיד ברגע כך ונעשה הרחמי׳ פלא מסוד להמשיך

 אף כי ביותר האמונה אצלה נתחזק כי התימה לה
 מדריגות וכמה כמה מקים מכל מקידם אמונה לה שהיה

 נעשה הבשורה ידי על שכרגע באופן סוף אין עד בזה יש
 ברגע היראה המשכת ידי על בעולם המדות כל התחזקות

:הקב״ה של דבורו ידי על ההוא
ו ה  זולתו אחרים אצקיס בכל סכחשה פי׳ שרה ותכחש ח
 גיד גדולה צדקת כן גס היתה שמקודם אף יח׳ ■

 הוספה לה נעשה ההמשכה זה ידי על מקום מכל מאוד
 אחרים גאלקיס להכחיש והוסיפה ית׳ בו באמונתה
 לה אץ שהאמונה בתחילה סהיהה ממה יותר במדריגה

 התורה בכל כמודה בע״ז הכופר וכל . זה והבן שיעור
ס זו שבאמת כולה חורת פתיחת התחזקות נעשה p ג

■ ר,-ד ־
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 ש:שסע ב' כנזיגח ידי על הקודם מ[ יחירה ?מדריגה הסד ,

 כך האמונה גכמינח שנחחזקה שכמו הכשירה ברגע אז
 היראה המשכת די על זה וכל חסד תורת בחינה גתחזקה

 הפשועיס הרחמים והאציל שהמש־ך היפלא ית׳ באמירתו■
 היראה מדת יצחק תולדת נעשה זה ידי שעל פלא מבחינת

 לכחש שהוסיפה כמ״ש שרה ותכחש וזהו בעולם חיכף
 האמונה לה שניתוסף ידי על אחרים ואלקיס בכלע״ז

 נתינת שהוא יראה כי וזה היראה התפשפזת מחמת
 ממדריגה מתר לכחש שהוסיפה שרה ותכחש למה סעם

 היראה עליה שנפלה ידי על יראה כי ואמר הקודם
 אמירתו ידי על יצחק לידת יראה בחינת כבר שנמשכה

 מיתוק נעשה רחמים הופעת ידי ועל כאמור היפלא יה'
 היראה של הצמצום ידי על חסד תורת והתגלות הדינים ,

 התחילה ואז המדוח התגלות על תימה לה היה לא ואז
 הרי היפלא הש״י אמירת אחר עכשיו כי צחקתי לא לומר

 על הנם הפלאת גודל שהוא צחוק עוד לי אין צחקתי לא
 פלא מבחינת הרחמים בהופעת שכעת הדינים עיכוב ידי

 תורת שהיא היראה התפשסות י7 על התורה וצמצום
 לתיקון הצריך שיעור כסי התורה התחלת שהוא חסד

 הרחמים נתפשת הדיניןשכבר מניעת עוד אק העולם
 שמצמצמו ב״ת בחינת ידי על התיקון כשיעור החסד וחורת

 צחקת שמקודם צחקת כי לא ויאמר המקבלים ערך לפי
 הרחמים החפשפות עדיין היה שלא על תימה לך והיה

באלקים הכחשה וגודל האמונה מעלת וגודל הפלא מעולם

ח על יצחק מדת ידי על פי' יצחק אלא המורה בריח  י
 העולם לתקון הצריך שיעור לפי אותה המצמצם היראה
 שקיום כמבואר יצחק את אקום בריתי ואת שנאמר
 מדת עם יצחק עם פי' את היא התורה שהיא הברית
אין שמיס וע״כ מסד לחורת שמצמצם היראה  שמחים ו

 התיקון להם בא היראה התפשפות יצחק הולדת ידי שעל
:להם הצריך כשיעור והנהגת׳ קיומם

ר ה ז  שאמר מה כי אברהם בן יצחק ■ תולדות ואלה ו
 בהנראם רן והא השמים תולדות אלה הכתוב -
 ידי על זה כל באנרהס היה וההולד' תהו בר״ת שנרמז

 היראה של התפשפות שהוא למעלה כאמור ג״כ יצחק מדת
 תורת צמצום נעשה זה ידי ועל אברהם של החסד לצמצם

 אלה שיקראו בעולם ההולדה בחינת שיהיה בכדי חסד
 b להתנהג העולם שיוכל התהו היפך השמים תולדות

 חולדות ואלה וזהו ותולדות הולדה בחינת התורה ידי
 על הוא הולדה שאינה התהו היפך מולדות בשם שיקראו

 בכדי מסד לתורת המצמצ' שהוא אברהם בן יצחק ידי
 בלא הולדה היא לבד יצחק שמדת ולא הולדה להיות שיוכל
 עם פי' יצחק את הוליד אברהם הפסוק מבאר לזה החסד
 בהתכללות יצחק עם אברהם היא ההולדה שעיקר יצחק

 שהוא ידי על יחשבו לחסד כן גם שהם בחסדים הגבורות
] ידי על הולד׳ בחינת שיהי' בכדי העולם קיום לתיקון
] אחדות נעשין ק ואם יצחק מדת ידי שעל החסד צמצום

, ;בילא״ו אחד וכוונה ̂ .
? יציחי! הולדת בחינת עדיין נתפשת שלא בעולם אמרים י ב3ו התלבשו׳ ענין נודע אוהליס־הנה יושב חס איש מ

ק ה • ן ת »דדו* התווית * ) די רח ' ‘'י■.-־1ו זה .
ו ה ז  ידי על שבאמת צדיק אבי יגיל גיל המדרש כוונת ל

 היראה התפשפות שהוא יצחק הולדת בחינת
 אבי יגיל התיקון שיעור בסי אברהם מדת לצמצם בעולם

 על ניתקן לומר רצה ישמח אברהם חסד מדת סי׳ צדיק
 מדת ידי ל4נ התיקון צורך כפי פעולתו לפעול תיקונו

 לעולם הצריך הקיום כפי ומהקנו שמצמצמו יצחק פחד
 בהתורה נבראו הכל כי פי׳ שמחים ההל וכו׳ וארן שמים
 וכל התורה שהיא תמיד בהפועל הוא והנהגתו כנודע

 יצחק לידת בחינת בעולם היראה תתפשפות היה שלא זמן
 העולם לתיקון הצריך שיעור כפי מסד תורת לצמצם

 פי שעל בהנהגתן שלימות עדי«ן היה לא ילהנר%גתו
 שני נקרא היה אברהם שנא ־ מקודם כן שעל התורה
 שמים בהנהגת שלימות היה שלא ידי על תהו נאלפיס

במד' עדיין מנהיגתו שהיא חסד תורת היה שלא שארן

 דבר ובכל הפועל כח בו יש דבר שבכל התורה
 נראה שהוא אף ב״ה להבורא עצמו את להתקרב צריך
 בחינת חה פעמים כמה אצלינו כאמור וגשמיי ארצי דבר

 המותרות הוא עשו בחינת p שאין מה יעקב מדריג׳
 הוא את שנאתי עשו ואת יעקב את ואוהב שכתוב כמו
 שאין מה אצלי אהוב הוא יעקב של הרבוי כי רבוי לשון

 וזה שנאתי משו מבחינת שהם המותרות שהוא הרבוי כן
 אוהלים יושב שהוא ע״י שלימות מל׳ חם איש יעקב

 התלבשות שבכל והתכסות התלבשו׳ מלשון הוא אוהלים
 ידי ופל לשרשן ומדבקן ומעלן הבהירות רואה והכיסוין

 אצלו הוא דבר שבכל מאחר חסרון מבחינת יוצא זה
 ידי על מזה גדולה שלימות שאין בודאי ה׳ עבודת

 שעובד מה בגדיו ריח אס וירח וזהו בשרשן שמיישבן
 ידי ועל ית' לפניו רוח נחת עולה כן גם הלבושין מן ה׳
כמו ה׳ ברכו אשר שדה כריח וזהו .והבן ויברכהו זה - ־ . ו. . ____\...........*___  ומעלה הדברים כל שמייחד תפוחין חקל הוא רש״י שכתב והנהגתה פעולתה לקבל שיוכלו שיעור כפי אותה שיצמצם

ז העליון לחקל ולילה יומם בריתי לא אס שנאמר במדרש שמסיים וזהו ^י  וע״י למדריגה ממדריגה לילך בזה ו
ח שמים חוקות בריס הנקרא המורה שהוא א  ויתן ויחזור ויחן וזהו מלמעלה אותו מסייעין התעוררותו שמתי לא ו

ק ואלן שמים קיום העיקר : בילא״ו והבן בריח ידי ■על הוא והנכג
ב אי התורה וחסד אותן והמחיה המקיימן שהוא התורה ק  במדרש ואימא . בקולי אברהם שמע אשר ע
 של כליות שחי יT על אסר מד ולוי ר״ש דפליגי ^ היראה צמצום י7 על אם כי לקבלן וארן לשמים אפשר

 מעצמו אפר ומד מכמה טבעו׳ שהיו ע״ה אבינו אברהם קודם בעולם היראה היה שלא זמן וכל למעלה כמבואר
 התורם כי אדם התורה זאת כי טדע הנה :תורה למד ועל זה מסעם מהו אלפים שני היו באמת יצחק הולדת

r’ שהתורה ונודע המחשב׳ עולם הוא ומכמה נפקח מחכמה שנתצמצ׳י חסד מתורת קיומם על נתקיימו יצחק הולדת 
ק ל״ת ושס״ה מ״ע מרמ״ח שלימה קומה היא והנהגסס לקיומם הצריך שיפור כפי היראה *r על  האדם ו

השתלשלות ידי על גידים ושס״ה איברים ברע״ח נברא ותיקון קיום שאין סי׳ יצחק אלא בריס ואין עוד ומשייס
מ ,

ו
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 כגשמי כך נשתלשל התורה שהיא הרומני המקור הן

 שיעשה קודם אומן כל כי ונודע הגשמי האדם כקומת
 עתידה שהיא כמו כמחשכתו הכלי תחלה מצייר כלי •שום

 ג״כ כך כמעשה לפועל תמונת' את מוציא ואח״ע להיות
 ה' ויעש ואח״כ האדם את ה' וייצר תחילה כפסוק ■כתיכ

 עלה שמתמילה ציור ל' הוא וייצר כמעשה האדם אח
 כסו הרוחניות קומה הנזכר המחשכה עולם ית' כמחשכתו

 כמעשה ית׳ הוא עשה ואח״כ ית' כמחשכתו שם שהוא
 עליונה כמחשכה אצלו שהיתה כמו גשמיות כקומה כן גם

 וצריך כמעשה כו' ה' ויעש אח״כ וזהו הרוחניות ?קומה
 ידי על המחשכה עם המעשה להכחיש שלא האדם

 הציור קומת שהיא התורה פי על שלא ח״ו שיתנהג
 סיף שאמר כמו כמחשכתו תחלה ית' הכורא שצייר
 אס עשה אלהיס כצלם וזהו תחילה כמסשכה מעשה
 להתלכש המחשכה מעולם שנתצמצמ' התורה שה־א האדם

 האדם קומת אל להשוות ככדי אצלינו כמכואר כלכושין
 כמכואר כה לאחוז שיוכל ככדי וצורה מחומר ג״כ שהוא
 דמות לו המתוקן צלם אותו וזהו פעמים כמה אצלינו
 הבורא שציירו כמו ציור לשון הוא יוצרו הוא יוצרו ליוקן

 הגשמיות בקימה ג״כ שנשתלשל עד עליונה במחשבה יס׳
 כח כי ההורה כחינת ששם שכעולס דכר בכל צריך כן על

 יכחיש לבל העליונה למחשבה לדמות בנפעל הפועל
 שלו מקומה להבין האדם ויכול המחשבה עד המעשה
 של ברומו העומד שכקומה רומנים עליונים ■דברים
 שאם מאמר אלוה אחזה ומבשרי הכתוב שאמר כמו עולם
 על זה וכל אחד אחדות הוא מהמקור לפסוק שלא זוכה

 ח״ו אז כי עצמו לתועלת דבר בכל יכוין שלא ■ידי
 וזהו עצמו בחינת את שימית רק האמור משרשו יפסיקע

 במקור ואחדות קיום בגדר להיות מתקיימת התורה אין
 לעשות רק עצמו בחינת דהיינו עצמו שממית במי אלא
 לקומה ליחד דעתו דרכך בכל כמש׳׳ה ית' לו רוח גחח

 האדם בקומות שיש אך יוצרו דיוקן להיות העליונה
 שערות עוד יש גידים ושס״ה איברים רמ״ח לבד הגשמי ■

 בהתור' הרוחניות בקומה מקומן ואיזהו הנ״ל בכלל שאינם
 כי דנודע אך הרוחניות מקימה כן גם נשתלשלו בודאי גי

 שחדשו חדישים וכסה כמה לבדהתרי״גמצותישעוד
 שאמרו וכמו למשמרת ומשמרת הרחקה ועשוי הסופרים

משמלתלמשמרת: עפו
הגשמי׳ בקומה שהשערות כסו כי השערות בחינת

 מקרירות שימור הצריכים איברים לשמור הן
 הסייגים ברוחניות ג״כ כך ית׳ חכמתו שגזרה כמו והפסד

 למצות משמלת הן הסופרים . ששדשו והנדרים
:והבן התורה

 טבעץ שהיו כליות שתי אמר סד המדרש יובן ■לבזה
 התורה את קבלו שלא אף למדריגה שזכה מכמה

 השיג לו שהיה עליונה השגה ע״י מקום מכל ההוא בזמן
 ■ כמו שנתנה קודם שהיתה כסו ההוא בזמן התולה את

 ומד אחר במקום אצלינו כאסור עליונה בממשבה שהיתה
 אלוה אחזה מבשרי לעיל שאמור כפו למד מעצמו אסל

 הרומ,יוש בקומה השיג הגשמיות הקומה מן ימעצמותו
שעתידים מה כל גס בחינותיה ■עם. שהיא כמו ?קדושה

ס שערות מבחינת שבאין משמרת שהן לחדש הסופרים  ג
 ע״ה אבינו אברה' קיים רז״ל שאמרו כמו זה ע״י קיים כן

 שהוא אף משמרתי וישמור וזהו תבשילין עירובי אפילו
 ’T על זה וכל קייס דרבק מצות שהם משררת מבחינת
 לשם הכל והסתכלותו מעשיו וכל כאמור עצמו אח שהמית

 היה לא לכך לעצמו כיוון לא דבר שבכל מפני ולכן שמי'
 דבל אס כי קומתו ובחינת עצמותו מבחינת רואה

 מסתכל היה דבר ובכל עליונה לקומה השיווי אל שמביאו
 כמו אהל בשם המכונה הגשמית בקומת שנכסה הפנימית

 יסתכל לא אהל בבחינת באהל ימות כי אדם הכתוב שאמר
 שידמה לק ח״ו לעצמו ין יכו ולא שבתוכו הפנימו׳ אל אס כי

_ :ית׳ רצונו ולעשות ליוצרו
ק ו ס פ  אין במדרש ואיתא וגו׳ יצחק עבדי ויבואו ב
 כשהוא לא או מיס מצאו אם יודעין אנו *

:מיס מצאו הוי מים מצאנו אומר  מים מקור עזבו אותי פסוק נקדים הענין להייו
 השפעות שממט המקור הוא הש״י הוא כי חיי'‘

 הדבוק וכל מלבדו עוד אין האופנים בכל חי לכל החיוס
 ובלבד מימיו יכזבו לא אשר הח־ות בשורש דבוק הוא בו

 עונותיו ע׳׳י ח״ו אס כי מצדו הפסק׳ יהיה לא אשר
 ית' מצדו אך ממנו חיותו יעדר מהמקור עצמו את יפסיק

 .עונותיכם אם כי הכתוב שאמר כמו הפסק שום אין
 הנקרא אחרא מסערא הוא שחיותו ומי וגו' לין י מבד

 ניצוצית שם שנפלו ,מכונסים מיס שהם נשברים בורות
 בורות זה לפעם נקראים שהם השבירה בעת החיות

 אלוף מפריד ונקרא העליון משורשו נפסק זה נשברים
 בעולם השכל ציטרות פתחו שהם העולם אבוס וצכך

 לבחינת עצמו את לחפור איך עולם לבאי דעת ולמדו
 חיותו שורש שמשם בהמקו' דבוקין להיות חיים מיס באר

 הכתוב שאמר כמו עבדים בשם תלמידיהם ונקראים
 על היתה ית' לבורא שלהם עבדות כי יצחק עבדי

: האבות ידי ־
ד  ההיא החכמה מעינות נסתמו אברהם מות אחרי א

 שנקבע הרע בחינת שהוא פלשתים שסתמום מחמת
 וכסי העפר יסוד ונתגבר העולם על שנתגבר באדם

 בדרך ואחז בנו יצחק ובבא והשכלי הרוחני כח נחלש זה
 למסור לשוב דורו לבני ק גם הנ״ל דעת ולימד אביו

 גדולות ועצות שכליים מיני בכמה חיים מיס באר לבחינת
 וכל המיס בארות אש ויחפור יצחק וישב כי עד ונעלמות

 באמונה שיאמץ לזה מבוא שהוא האמינה ידי על הוא זה
 מניה פנוי אתר ולית כבודו הארן כל מלא שהש״י שלימה

 ויסאוה לו ישתוקק האיפינה ידי על ואז מלבדו עוד ואין
 שראשי נמל בחינת שהוא בהש״י עצמו את ולדבק לאחוז
 ואז אמונה ידי על שהוא ל׳ה׳ ח׳כתה נ׳פשט של תיבות

 חיי׳ מים באי של המעץ שהוא לשרשו יבא זה ידי על
 כאמור נ״חל בבחינת בנמל יצחק עבדי ויחפרו וזה כנ״ל

רי ־ רועי ויריט וגו' חיים מים באר שם וימצאו  וגו' ג
ט אחרת באר ויחפרו וגו׳ עשק הבאר שם ויקרא  דרי

 באר וימסור משם זיעתק ששנה שמה ויקרא עליה גם
 וגו׳: פתה כי רחובות שמה ויקרא עליה רבו ולא אחרת

ך י ר צ  בארות הג׳ ענץ ולהבין להשכיל למודעי אני ו
בשפוק י י
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 הגדול כלס5 כעין הסחכלו האכוח כי חן נשמו

 וגודע עליה׳ שיעברו החלאוח כל הרורוח״עס כל סוף מד
 הדעת ריבוי היה קיים היה המקדש שבית בזמן כי

• לבחינת עצמ' אח שידבקו לגדר להתקרב איך האמיתית
אר ־  אומות שאסילו הגלות מבזמן חתר יותר חיים מים ג

 כמו־ קרבנות ומביאין הכרה קצת מכירין היו העולם
 וגו' יבא אשר והנכרי ע״ה המלך שלמה בחסלח שכחו׳
 קרבן הקיסר להם שלח לחורבן סמוך אפי׳ שמצינו וכמו

 המקדש בית בזמן גם בעולם עדיץ שהיה אך כנודע
 הרע נתגבר ישראל עונות ידי שמל עד ורע סוב בחינת
 כך ואחר עשק הבאר בחינת נקרא כן ועל הבית ונחרב

 עזרא שבימי השני המקדש בית שהוא אחרת באר ויחפרו -
 לבחינת לחפור שידעו עד הנ״ל דעת כן גם שנתיב'

 קסרוג שם על שמנה שמה ויקרא עליה גם ויריבו באר
 משם שויעחק עד דעת על החומרי כח שהגביר השסן

 באר ויחפור הארוך הגלות שהוא הזמן המשך בבנזינח
 יהיה לא שאז ב״ג צדקיגו משיח בביאת שהוא אחרת
 אעביר הסומאה רוח ואח שכתוב כמו כלל הרע קמרוג

 רחובו' שמה ויקרא סוב שכולו עולם יהיה שאז האדן מן
 ומלאה הכתוב שאמר כמו הדעס הרחבת יהיה אז כי

 להשיג ב״ה סוף אין באור לדכק ונזכה וגו' דעה הארץ
 אחר שכתוב וזהו עולם דביקות בהש״י ולדבק ית' מהותו

 באר בשם נקרא השכינה כי שבע באר משם ויעל זה
 כל צריך אך .והבן עליונה במדריגה להיות שיזכו שבע
 ואינו מעכבו שהרע בזמן אוי עצמו את להחזיק אדם

 שכלו בפין יראה מקום מכל באר לבחינת לעלות מנומו
 במקום אצלנו כאמור ית׳ אלהוחו צמצום הוא שס שגם
 שורש מהו סמנה ויבץ המניעה על ויראה מזה אמר

 גבורה או מסד מבחינת אם היא מדה מאיזה סיותה
 שמעוררים ההוא המדה ידי שעל לשרשה להביאה ויראה

 במחשבה בין להבוראיח׳ לעבוד בה יתחיל לקרבו אותו
 אך אלהות הס האלו המדות כי במעשה בין בדבור בין

 וכן סוב כן גס מהם נעשה ואז בשבירה ממקומן שנפלו
 ששרשו עליו qהבאי הדינים מצד מניעות לו באו אם

 בדעתו יבין יצחק מדת שהוא הגבורה רדת למעלה
 על שנפלו אך הקדוש העליון ממקום הס הדינים שאלו

rבורות מקום שהוא הדינים למקום מדריגות ירידת י 
 ולעבוד הש״י את ליראה הגבורה במדת ויאחז נשברים

 הדינים ויומחקו לשרשן ולהביאן בזה ית' לבורא תיכף
 מדת שהוא בשרשן אלא נמתקין הדינין אין סוד זה כי

 עונותיו ידי על שבאו הדינין אלו ידי שעל מיד כי יצחק
 עד אחיזתן בשורש עמהם ועובד עצמו את מתחזק

 נתבסלו הגמור אלהות רק הוא ששם לשורשן סבאו
. ונמהקין: הדינין  אמר ע״ה אבינו שאברהם בשבת הש״ס יבואר ובזה

 עלי פלגא אמר ויצחק סמך קדושת על ימחו
 יותנ־ ואמליץ הגבורה מדת הוא יצחק הרי עליך פלגא

 שורש הוא כי למעלה שכתוב מסה מובן והוא מאברהם
 כמאמרה נתבסלו לשרשן הדינין שהביאו ידי ועל הדינין .

 בא כך אחר ואז דייקא בשרשם אלא נמתקין הדינין אין
הרשכ׳ יעקב ואלהי כמ״ש המשב' שהוא יעקב בחינת

 ויגי יצחק עבדי ויבואו וזהו בימין ומאחד הכולל הוא״ו
 ■ שאי מים מצאו אם יודע אינו במדרש ואמר וגו׳

 ש; זמן כל המים למצוא איך הדינים יT על יודעים
 ויגי׳ וע״כ יצחק בחי׳ שהוא לשרשן הדיני׳ באלו נבא

 החנ מימי מיס מצאו ואז להשור׳ הדיני' לו שהמשיכו לו
 י לבורא בזה שעבדו מאמר בימין שמאל שנכ-ל

 מניעה שום אין באמת כי ימין נקרא שעבודתו
 כאמו העבדות עיקר הוא המניעה ידי על אדרבה

 ונ פילגש היחה ותמנע פסוק על אצליט וכמבואר
 ה מניעה לו שיש שאומר מי מניעה לשון ותמנע

 ול»> הנ״ל דעת לו שאין עשו בן אליפ״ז בחינת בקליפות
 ה< דוח' הי' כי אותו דומה היה שיעקב רז״ל אמרו

 ועובד לשורשו מקרב הי׳ המניע׳ שבתוך והחיות
להש״יכאסוה

ן , ד ז  סי ידי על כי וגו׳ שבע מבאר יעקב ויצא ו
 הורגל לא אשר מקום אל והלך מולדתו סמקו׳

 וי חרנה לשון שהוא ומניעות הדינים מקום אל נפל
 התקרבו על נופל פגיעה לשון כי שנודע במקום ויפגע

 גבוי למקו' לשרשן הנפולין המניעות שהקריב דברי' שני
D1DD2 ש רז״ל ודרסו וגו׳ גויס שני לה ה׳ ויאמר 

נוד< הנה וכו׳ ורבי אנסונינוס אלו גאים
 ניצוצו נפלו שאחריו ודורו הראש!/ אדם חסא ידי על כי

 ניצוצוי אותם ’T ועל העמיס בין ונשמות •וקדושי׳
 לולל כי זה ידי על וחיותן האומות מתנהגים הקדושי׳

 מהקדוש הוא חיות כל כי כלל חיות להם היה לא זאת
 שנפלה הקדוסו׳ הנשמות בהם סנחלבשו וע״י העליונה
 עם הסס׳ חיק מצילין כי ושפע חיות להם יש ממקוק

 עביי זה בענין כן כמו סעו׳ בתוכן שיש ואף הספר
 אצלם יח׳ הבורא מצמצם הקדושים והניצוצות הנשמו'

 הל«0 ואף הקדוש תיקן בחינת שהם חיות להם ליפן
 השכינה גלות סוד זה ובאמת מאוד ועב גדול שבהן
ם בין שמתגיירי׳ הגרי׳ נשמו׳ באים ומזה  מי כי הפט׳
 ולה! עצמו את מנייר הוא הקדושה מן נשמה בו שיש

 יד על מהן הניצוצות •לברר כדי ביןהעכו״ם ישראל נסזרו
 מלכופי כי בזה ויאמיט לישראל שניתנה והחול שדעת

 ומה! במס׳ עמהם ישראל התעסקו׳ וע״י מפל׳ בכל
 מלובשי' הקדושים ניצוצי׳ ששם עמהס שמדברי׳ והדבורי'

 ני כלולי׳ שיהיו אצלו ומקרבן בזה מאמין וכשישראל
 וצלז לשרשן מקרבן למעלה עמהס עצמו את ונמשך

 משיה מצפה זה ועל ואמיתית תמה ועבודה דעת לזה
 ויבונזלי חיותן יפסק הבירור כשיוגמר ואז הניצוצו׳ שנברר
 ינן׳ אעביר הסומאה רוח ואס הכתוב שאמר כמו לגמרי
 אצלם להצמצם אז יצסרך לא ב׳ה הבורא וגס הארץ
 וזה! בהן המתלבשות הקדושה עבור היה שהעיקר מאחר

 לישראל שהגלות כמו כי טי״ו לו צר לו צרתם בכל סוד
 צריו כסו.ק לבררן הנפולין הקחשו׳ הנשמות עכור הוא

 נדא ממט ידת לבלתי קדושתו למק ית׳ הבורא
 י להחיותן כזה הספל למקום כביטל עציט את להצמצס
 I הקדוש] תיק בחינת שהן קיום להם שיהיה בכדי ולקיימו

^ ישראל יוכלו אז דור בכל העט״שקיימץ וכשיהיו- ב  ל
בימי? במהר׳ התיקון שיוגסר עד מעס מעס מהם

ק .־ .־ ־ ־ 11 .•א



ת טאור ו ד ל ו 37 יט . עיגים ׳ ת
p ושלימות המילוי להם היה לא המיות להם מצמצם היה לא ואם ־ in מות5נ פהס המורכן מכחינח הוא 

 ואי״ה כנודע המירנן מעולם שהן ביניהם שנפלו הנפולין בביאת ואי״ה והבן תיקון לעשות אפשר היה ולא י®’?1
 בספרא הסלף יהיה הבירור כשיגמר בימימ. במהרה בימישבב׳ וחמהבמהר׳ שלימה גאול׳ יהיה או

I ואז כשלימות הקדושה נבול הרמבת ויהיה לקדושה :עמו ולישראל ית׳ לעצמו כביכול הכמינות
א1 א’י  עוד להם יהיה פלא מפני צור ותחרב ירושלים תתיישב כי עשו את אהב שיצחק ז״ל האר״י בכתבי ת

 ליתן שיקדימו לישראל הש״י צוה ולכך הקדושה מן סיות מדבר׳ היחה עקיב׳ ר׳ נשמת כי בפיו ציד
 גזירת עליהם למול יכולה היתה לא זה ידי שעל שקליהן כל ותבין עשו של ראש בבמינ׳ בו כלולה הימה ;י

ששקל המן גזירת נפלה שקלים שמצות כמשארז״ל המן . . י .
ה׳ אמרות ט והוא כסף ככר אלפים פשרת בשבילן
יכולת■ להיות לישראל נמסר האותיות של שהצירוף צרופה
 בצירוף יקיימו ששקלו שקל אותיות ומן לפוב להפכו בתם
במי׳ שהיא בס׳׳א הזה מצירוף נעשה הבורא מצות ההוא

אותיות: עשו

כ! מאיו
 גימור רע באמת היה הוא כי למעלה שכמב מה מס יה |
! T יצמק משיג היה עמו דבורו שבשע׳ יצמק ייראה 

הקדושו' נשמות מבמינת שהוא עקיב׳ רבי נשמת
 ית׳ לו מרכב׳ ע״ה אבינו יצחק שהי' ואף pלחיו

מהפסו׳ שנרא' כמו לרמותו לעשו י^ייאילאהיהאפש׳
ו . .......... . איך נ״כ תבץ זה ומפעם מ״ש עם סובן היא ״
יוסף ובית אש יעקב בית וזהו שקל צירוף שהוא ללז״ש שבאבות מובחר שהיה ע״ה אבינו יעקב שניהם *אלילו”

אש ידי שעל לקש עשי ובית להבה יוסףבראם לא ולמה גמור רע שהוא עשו עם להש״י ®מג'
 נדחילר פועלן לשם המצות שיעשו יעקב ניס התלהבות ונס פבורין בשני זה אחר זה הפחות לכל שיוולדו ’

 צירוף ונתי^פכה הקדישה כח יתגבר זה ידי על ורמימו שגיהס שיהיה ואף כרבקה צדקת נבפן שיהיה
ך ועל כרם לעובדי להן לרע אותיות השקפת! ע״י נ״ה הבורא שרצה אך אמר בסקור ^חחד בכל זה די

 בקליפות סתמילה שהיה בצירוף ישראל מהפכים האופנים הניצוצות ממנו לברר דווקא צריך אבינו שיעקב ^יילה
;והבן הקדושה וגבול כח ונתחזק דבר שוס להעלות שצריך מי כי ומדע ההם ®קיישים

ה ההיא המקום מד ולירד לשחות צריך לספה המונס ז  שניהס ני משיטת מלשון גאים בבפנך גויס שני 1ו
 סצד רע הוא שהאחד אף משיבות בשם נחשבים שיסאמדו הוצרך לכך להעלותו שצריך בהדבר יאחז P״*

 כמבואר בו המתלבש׳ לקדושה תיק שהוא מפני אך עצמו לבר׳ שיוכל בכדי גדול בקירו׳ אחת בבת א׳ ימקי'
 שארז״ל וזה בו כלולין היו וגדולות קדושות שנשמות לעיל מותרות ע״י בעצם רע שהו׳ ט המלובשת הקדוש׳ ממע
 את מעשרין איך אבא שואל שהיה בתיו 7צ כי פסוק על כיצירי 7ס לבר' ויתחיל כנודע שביצחק הדין '®'צי

 ציד לומר רצה בפיו ציד שכתוב מה כי המלח ואת התבן אוחזת וידו וזהו אחד בסקור ביחד התאמדוק י מ
לז היו בפיו מלובשק שהיו הקדושות הנשמות כל כי כאסור הילוך לשון הוא עקב כי עשו  מסע מדנ

ק מסיו המלוב׳ כקדושה ע׳׳י הוא העמי׳ של והנהגתן  שהיה יצחק עם מדבר שהיה בשעה נשמות או
ק  ; בו כלולה שהימה עקיבא רבי נשמת וביחוד זה משיג בדורו׳ כך כן גס והי׳ לבררו הנ״ל בעקב יעקב ואחז כ

ע כי ונודע ג״כ שבירר כסו בעקבותיו שהלכו יעקב מבני ®כאין ״  שבוע כלנא בת את גתמילה נשיא י
ובא תבן על שוכבין והיה הניה ממנו והדירו הלא הכתוב שאסר וזה : אנפונימם נשמות לאור י^י^יא

ק מהם ובקש עניא כגברא ליה ואדסי ז׳׳ל אליהו לכאורה שנאתי עשו ואס יעקב אס ואוהב ליעקב כפי ״יי  ת
ק מבן על לשכב וצריכה ילדה שאשתו נאמרו מה על בפסו׳ הקודס׳ השאלה על משוב׳ הוא איך  ר״ע לו ונ

 יצחק והפיג צפה זה וכל מאוד עובה מדה וזהו תבן את הלא אהבתני במה ואמרת׳ וגו׳ אתכם אהבתי ®א®'
ץ”י א י עק׳ את אוה׳ שהוא לט אהבתו מודיע הוא '  רצה לו אומר היה עמו דבורו בשעת כי ע״ה אביע י

צדק׳ ליק Tשעת הקדוש ניצין אומו עסו מדבר היה לומר האסו׳שבודאי עם סובן הוא וגו׳אך עשו אס פאע׳הלא
:והבן ר״ע נשמת על רמז שהוא מחק עשו אס ני ראל יש אותט אהבתו על ברורה הוכח־ היא

ו הלא אח׳ בבת אמד בסקור שניה׳ נתאחדו מה ספני ייעק׳ ה ז  שהוא גאי׳ שני שהם ורני אנפיניעס אלו שארז״ל ו
שבירר הניצוטת בידול מצד שזה לעיל כמבואר המלובש׳ הקדוש החיות ממנו שיוצא נכדי האעו׳ משע׳ ״
r פעל *ט r הבאין סדורות שהם ואנפוגיטס רבי גס עכשיו יעקב כי ונמצא לעיל כאמור ידה על ומתנהג חי הוא 

I ^ ה אחריו: חיות העדר הוא אחד במקור פהיההאחוה היא א במדרש דאיתא יובן ובז ב ל ^ ע  יאמרו ל
אם• לה׳ משיב והקב״ה אתם אחינו לישראל עשו בני הכתוב שאסר כמו חיות בלא לעצמו הרע שישא׳ .•ככלי

 אוריק־ משם קנך שים כוכבים מבין ואם כנשר תגביה שמביא הדינץ ע״י כי לו לרע באדם האדם שלש אשר ־®מ ׳
ממילא הרע ימול בודאי הבירור שיוגסר אחל כי וגו׳ ה׳ בעטדס יוסר ממחזקין הקדושה לאדם בציעל האיס

 עם ואמחה אחוה צד שוס לו ואין החיות העדר מחמת
:והבן קדושה צד בו שאין מאחר יעקב

בזוהר שכתוב כסו ידם על שחיוק ®כייקהניטצת’■
, , . . התלוי דישראל פורקנא ממהר דלהק דומקא ■®קלוש
ל ישראל זזשסמעפץ ידי על לו שרע ונמצא הנ״ל גכייול ת י ק סירש״י וגו׳ האלהיס לך ו ק ויחזור י י  :ו
ה י ’ הגדולה האהבה לעץ ניכר וטדאי בהן המלובש המיוס  האלהוס העבודה שנניקר טדע זה להבין הג

 אביך אלהי אס דע הכתוב שאמר כמו בדעת הוא ־ :כאמור ליעקב עשו שאח ע״י ישראל אותנו שאהב
 בדעת הש״י שעובד יT שעל תענוג הוא והדעת ועבדהו לא ודרז״ל החרבה אמלאה. הכתוב שאמר

 דטדע אך התעיוג מעולם בעבודתו תענוג לו נמשך לחב ני ירושלים של מחורבנה אלא צור נתמלאה '
. שהתעטג ■ ־ ' ,
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 כי הפשק ריך5 ק על1 הענוג אינו המידי פההענוג

 נמשך כן אז הרומני סעעג נהרנפת האדם שעבד בשעה
 אז ית׳ לו ויש ב״ה להכורא מננודסו ועולה גדול הענוג

 וע״כ הרוחני בסענוג זה שעובד העבודה מן שעשועי'
 בהחלק אז שנמעורר כמו הכל בפורש הענוג נהעורר
 כי הענוג להרגיש אפשר אי כי יה' בו דבק נעשה והחלק

 יהא שלא ועבור בהשורש כך ומעורר ידידביקו' על אם
 בתוספות לו ועתנים הדעה ממט מסלקין המידי העטג
 ונקרא נו שהיה הראשון הדעת מן יותר ובגדלות יותר

 בחינתו' המשכה הוא הדעה כן כטדעשעל שני גדלוה
 ומתגדל' יותר נמשך שחמיד,הוא ידי על המיוחד שם של

 זאת להס שאין ידי על כי קלות דעתן נשים כן ועל
 שניתן והדעת תמיד הדעת הוספת להן שיהא המדריגה

 ויתרון תוססות בלי מקומו על Tתמ קיים בקסנות להם
ק כן ע!  יתן ו׳ פי' ויתן ויחזור ויתן וזהו קלוס דע

 שיהיה בכדי שיסתלק אחר ויתן ויחזור הדעת סוד שהוא
 באמת כי כאמור שני גדלות בבחינת דעת ויתרון תוספת

 דלחתא אתערותא ידי על כי לו מסייעין ליפהר הבא
 בכדי התענוג מעולם הדעת לו וממשיכץ לו מסייעין
 והדעת יעקב נקרא שהדעת וטדע בעבודתו שיתחזק

 מצד הבאים הרינין המתקת ובחינת המכריע הוא
 רוחני עליון תענוג ומרגיש בדעת שעובד שמי הגבורה

 ויתן וזהו הדינים כל מיתוק זה ידי על נעשה בעבודתו
 יסכים הגבורה מדת שהוא אלקים בחינת פי' האלהיס לך
ס  על הברכות כל עליך ולהופיע לך ליחן ויוסהק בן נ
 בחינת שהוא הדינים הממתיק הדעת שהוא ית; ו׳ ידי

 מלמעלה לך להנתן דלתתא באתערותא שנתעורר יעקב
 השמים מעל ויתן ויחזור שהוא דעת יתרון הוספת
 משמני פי׳ע״י הארן ומשמני התענוג עולם העליון מתענוג

 וע״כ ארן בחינת שהיא דלחתא אתערוסא מ״י ארן
 הגבורה מדת שהוא יצתק י■r על זו ברכה נאמרה
 ;לעיל כאמור המתקה נעשה הדעת יזוי שפל זו לכוונה

ה נ ה ק כל דרשו הקדוש בזוהר ו ע  יצחק אמירת של ה
 זמן שאז ראש על וגו' וצודה השדה וצא לעשו

 גם ויבא וכו׳ עלמא בני כל למידן יצחק מדת התפוררות
 עלמא בני דכל מובא למיחזי בארן משוס וכו' השען
 לון יהיב וקב״ה יצחק פחד למדת להביא ציד למיצד
 ידי על בשופר,לעורר לאהערא לאשתזבא לישראל עיעא

 ואז יעקב קול הקול כמ״ש רחמנות מדת יעקב קול זה
 קול השופר ידי על נתעורר כאשר כי עשו ידי איןהידיס

 ידי על והוא הגבורות כל נמתק־ן אזי רחמנות מדת יעקב
 כמו השופר קול ידי על .הבאה החשובה התעוררות

 נתעורר פע׳׳י יחרדו לא ועם פעיר שופר יתקע אם שכתוב
 ידי על הדינים כל ממתקת והתשובה בתשובה ישראל כל

 בימ־ן כולן ונכללו בימין שמאל בקרבן ישראל בכללו
 לכך העבר על ומתחרעין האפשרי בכל י להש" לעבוד
 להשי׳י ויש כטדע זכיות ונעשו עונותיהם כל להם נמחלו
 שדבר כזכיות. נעשו שעבירות ממה וכפול גדול תענוג
 בא זה וכל בקדושה לבא מאוד נתעלה בקליפות שהוא

 :הרחמנות סבת בא זה שע״י השופר קול יעקב קיל ידי סל
ה ז ב בזוהר איתא וישת יץ לו ויבא הפסוק יבואר ו

 שעל מצילו גא ליה קריצ רחיק׳ מאחר הקדוש
 כמבואר והכל כסולא מרכא שהיא שנייפעמיס יש לו חיצת

 שנתעורר הרחמנות מדת יעקב מדת ידי שעל למעלה
 העונות מן ועשו תשובה עפו השופר קול שבשביל ידו על

 לעולם יללה שמביא יץ בחינת הוא שעשו שהעבירות זכיות
 קול ע״י רחמנות מדת למעלה 'פנאעורר התשובה וע״י

 מה אפילו סי' יין לו הביאו ותפלות <שוסר קול יעקב
 הביא כאמור יין .בחינת עונות שהם לעולם יללה שמביא

 רחוק שדבר יח׳ מזה.הבורא שהתענוג וישח אליויח'
 , יק לו הביא יעקב קול מדת סי' לו ויבא וזהו. להקדושה

 ופי', בקדושה להתכלל וחזרו שנמחלו ישראל עונות■ שהוא
 ע״י כאמור שהוא ליה קריב רחיקא מאחר הקדוש בזוהר
 שהיה החשובה קודם בתחלה יח' ממנו רחוק הדבר שהיה
 קול וע״י זה ע״י הדינ־ס והתגברות רבים עונות להם

 שנמחקו למעה המתקה ונעשה רחמנות נתעורר יעקב
 שהוא הרחמנות ע״י למעלה והמחקה העונות ונמחלו

 רחיק' מאתר וזהו יצחק פחד מצד הבאים הדינין הממתיק
 קרוב שנעשה ליה קריב מהש״י רחוק שהיה ליה קריב
 כזכיות נעשים ועונוחיהן להש״י ישראל שנחקדבו להש״י
 הצדיקים בעבודת לו שיש ממה כפול הענוג להבורא והיה

 יותר להש״י יש ונתקרב רחוק שהוא מדבר כי שנודע
 וכו׳ עומדים תשובה שבעלי במקום שארז״ל וכמו תענוג

 טדע כי זה על מורה לו מלס שתחת כפול העעם ולכן
 ית׳ לבורא שיש ובשביל התענוג מעולם הוא שהעעמים

 יש לכך כפול תענוג יעקב בחינת שהביא יין מבחינת
 תענוג לו יש יין מבחינת כי זה על להורות כטל סעס

 רחיקא שמאתר ע״י הצדיקים ממעשה יותר כפול ועעס
 ולכן אצלו נתקרבו ית׳ ממט רחוקות שמדריגוח ליה קריב
 מסכמת יצחק פחד מדת אף כי ויברכהו זה אחר כתיב
 והכל השנ׳ בראש וברכה סוב שפע הל ישראל את לברך

 מזם וישת יין בחינת אליו שהביא יעקב קול מדת ע״י
 ההסתקה הדעת סוד שהוא מאוד בזה והתענג

. :אנס״ו כילא״ו

ויצא פרשת
א צ י  המקראות מן רז״ל וגו'ולמדו שבע מבאר יעקב ו

 הלך דאח״כ שנים י״ד עבר בבית נסמן שהיה י
 או עבר בבית למד ארז״ל ולא נסמן לטן ויבאר . לחרן
 כי הדעת הוא יעקב סוד כי טדע דהנה אך בו כיוצא
 וזה מלגאו שזה רק אחד הן משה ובחינת יעקב בחינת
 כנודע הדעת חיצוני' וזה הדעת פנימית זה כי מלבר
 הדעת התגלות היה לא לבן לבית יעקב הליכת וקודם

רין הטרה שרשי וכמה בהעלם אם כי והתורה  היוסטז
 הדעת התגלות היה שלא ידי על תחכוניס במדריגות

 שם מלובשין מרה שרשי כמה היה ל:ן ובבית בעולם
 שעשה המעטות מספורי פורה בספר הנכתב התורה שזהו
 שהוציא. ההם שרשים היו מלובש־ס שכה' לבן בביס יעקב
 כטדע לבן הקליפות מעמק אותם וצירף ובירר יעקב

' הקליפותפלו• גודל
ה נ ה ההם השרשיס משם ח הוצ ע״ה אביט יעקב ו

׳בעשיים ן
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 פס נקיא םע"כ לבן אצל בחרן פס שהיה פנה נפשריס
ק המקום  שהמקו' פס על מקוס אף.של חרון לשון שהוא ח

 מקום היה התורה שרפי מלוכשין היו פס אשר ההוא
 עמו יעקב עסקי וכל חרון בחינת שהוא גדול קליפיות

 התורה שרפי ולגלות לברר הכל היה וצאנו בנותיו מכור
 שם אשר וענין הענין ע״ז שיש התורה מפולות מודע פשס
 עקודים הצאן תלדנה שעי״ז ברהעיס המקלות את יעקב

 שנשא וענין גניזין ופתרץ דרזין יזין :הן ובסד־ס נקודים
 זה שכל פבע״ע ותורה שבנתב תורה סוד שהן ויהל לאה
 פד בסתימו שהיה מה למסה המורה התנלוס והתק'ן ראה
 המגלות המשכו׳ נעשה הדעת שהוא ידי ועל יעקב בוא

 : שבע באר נקרא עליונה שהתולה שבע מבאר התורה
ו ה ז  התורה סתימת מבחינת שבע מבאר יעקב ויצא ו

 שהלך הבירורין ידי על התגלות לידי להניאה
 מכוסה המורה שהיה קלישת מקים שהוא מר״ן לבחינת

 הבאים לדורות הכנה לעשות זה וכל בהן ומלובשת
 שהיה מה כהתגלות התורה י הפגת להשיג שיוכלו

 מרומים בגנזי נשמתו זללה״ה הבעש״ס וכמ״ש בהתכסות
 אצלי נשאר עדיין כי הוא יעקב אמר. לבן שרדף שמה

 שנכתבו הפשוקים .אלו שהם' ההי' השרה התלבשות
 זה שנתווכחו ואיך יעקב אחר לבן שרדף איך נתור׳

 שבאלו התורה שזאת כלהענין הפרשה סוף עד זה עם
 שלא מה לבן אצל בהתלבשות עדיין נשאר' הפרשה

 להביא אחריו שירדוף כך הש״י וסבב יעקב עדיין בירר
 ששם להתברר נשלמה לא שעדיין התורה את אליו

 שנכתבו הדבורי׳ אלו עמו דטרו ידי על יעק׳ את בהפיגו
 וכל כלום אצלו נשאר שלא עד זה גס יעקב בירר שם

 במקרא הכתובים העניינים בכל לבן אצל שעשה מה.
 התורה לגלות לשמים העבודה ועסק שרה הכל היה

 לידי להניאה וש׳ הקליש׳ עומק שהוא מרן מבחינת
 נאמר כן ועל עליונה לתורה לכוללה הקדושה התגלות
 שהוא הבאר פי מעל האבן את ויגל למרן סמוך בהגיש

 שרשי חיים מים הבאר על מכסה שהיה נגף אבן סוד
 להתגלות שהניאו גילהו והוא שם מלובשי׳ שהיו השרה

 הסירו כסש״ה אבן בתינת שהוא הקליפות שסילק ידי על
 התורה לגלות התחיל שאז וגו׳ מבפרכם האבן לב את

 אל לפניו מלאכים שלמ הכוונ׳ ולזה שם מושרשת שהיחה
 'עשקו ידי על שנבראו המלאכים אלו שהם אחיו עשו

 לבן עם לאפר לו ושלח כאמור שם ובמצות בתורה
 האמור רמזיעל שמרתי מצות חרי״ג בגי.׳ פירש״י גרתי
 'להשלים בכדי פנה העשרים .כל והמתץ ש«ר ששם
 עד ואחר וזהו מצותיה תרי״ג עם השרה התגלות סוד

 כתבו ועתה כמש״ה עתה נקראת שהתור׳ פי' עתה
 האיחוי. לומר ורצה עסה נקרא השר' שהתגלו׳ וט׳ לכם

 התגלות' שם שיהיה עתה עד היה מלבוא פעמי שאיחרתי
 שהשר׳ והמכסות סתימה לשון נסמן שהיה וזהו השרה

 עבר בביס ומשסה עשן היה יעקב בסיגת שהיא
הו' : להתגלות להוציאה לחרן הליכתו מקודם  ויצא וז

 פסיעה דפסע הקדוש בזוהר וכשב שבע מבאר יעקב
 סתיטיוס מבחינת השרה סוד יעקב בחינת שיצא לבר

סרנה בהתגלו׳ לבר שזהו וילך שבע באר בחינת שהוא

 שהיס לבר שהוא לה-.גלו׳ להביא לבן עס עסקיו ידי על
 נכתבים והסיפורים העניינים שבאמת נעלמה תורה הכל

^ חסר היה אלו כי החור׳ עצס והן היום בחורה פ  ,א
 שק־ מפני פסול הס״ח היה הסיפורי׳ מענין אחת אות

 הצגת לפרשת ותפילץ ציצית פרשת בין חילוק ואץ חורה
 חורה הן כי וספורים מנינים ושאר ופיצולין המקלות

 התורה קומת b זה כי מדע ליודעי אחד אחדות עצמית
ץ שהן קדושים בספרים להסעיין כנודע  כל כי דרזץ ס

 נמשה ההוא השפלה במדריגות האור ובקיעת התגלות זה
 אז נאמר p שעל האבות בחיר יעקב בחינת ידי על

׳ :וגו׳ אורך כשחר יבקע
ן מ ב  השרב האור בק^ת rשסמ יעקב אותיות י

 דעת סוד שהוא יעקב בחינת ידי על נעשה י
שרה  מכסה ולהסרת להתגלות החוסה מביא שהוא ה

:האור טל המכסה
r ,T 2 l ט׳ המקום מאבני ויקח פסוק יוכן  כך ואחר ו

 האברם שהיו ש״יTP וגו' האבן את ויקח נאמר
 ראשו את צדיק ינית עלי אומר' זאת זו עם זו מרובות

 מלמעל' הדעת המשכת סוד לנודע כו' אומרת וזאת
 לעוצם למסה הדעת המשכת שבא עד החחדוח ממקור
 פגץ סוד שזהו הדעת התחלקו' נעשה ששם הפירוד

 ואצו השר' בדעת חכמים של והפלוגתו׳ המחלוקת
 הדעת שבא אחר באמת כי חיים אלהי' דברי ואלו

 ונמשך האחדות עוצם העליון ממקיר מלמעלה בהמשכה
 ישראלטפ״כ נשמות פרשי שמשם התחלקית עולם עד
 כעדע פרשו בסי פנס לכל קדעת שמתחלק אברס י״ב היו
 ישראל כני שבסי במספר י״ב היו שהאבנים שאיז׳׳ל מה

 הדפת אצל נמשך אתד וכל כמבואר אחד אבן הן ובפרפן
 ההתחלקות מפולס נשמש פורש כסי ההתחלקות מעולם

 בהיסך דעש אומר ג״כ והשני בשרה דעתו אומר כך
כ הוא מסבירו הדע׳ ג'  נשמש לשור' ונפשך המתחלק ע״י
 אלהיס דברי ואלו אלו בשרשן כי נאמת אבל כך מראה
 הדפס המשכ׳ שמש׳ בשורש כי א' אחדו׳ הכל חיים

 אלא מחלוקת ואץ כלל התחלקות א־ז שם הביג׳ מעולם
 הדעת יפרד הפירוד בפול׳ גמעה הדעת שכהמשכת

 כיון נחטוט אחד לדבר הכל ובאת׳ ראשי׳ לכמה והיה
 נראה שהוא אלא הדעת ק אחד ממקור שואבין ששלם
 כל כסגוגביהץ ובאמת בהתחלקו' הפירוד בעולם

 אחדו' נעשץ האחדות לעולם המקור לשורש המחלוקת
 י״ב היו האבר׳ והנה שים אלהיס דברי ואלו ואלו א׳
 שרשו לסי הדעת אחד לכל מתחלק ,כי ב״י שמות על

 זו מריבים האבנים שהע וזהו כאמור אחד הן ובשרשן
 על שהוא ישראל אכן רוע' משם מלשון אבנים זו עס

 שזאת החכמים בין שבע״ס דשרה המחלוקת עניין
 ראשו צדיק יניח עלי אומרת זאת דעת חלק בחינ' אומרת
 זבסצזתיו ה׳ בעבודת כך ולעשות ורובו ראשו לסמוך

 והאמיתי לדעת כוונתן חמד כו׳וכל יניח עלי אומרת וזאת
 מחמס רק יבקב בחינת א׳ האמיתי מדעת שואב א' שכל

 למחלוקת נראה לכך ההתחלקות כעולס׳ למעה שהוא
 לעולם הדפת כשמביאים למעלה אבל הפכים ולדברים
 אחת מצבה אתת אבן נעשץ הדס׳ המשכת לראש האחדות

על ' '
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ה’t שפל האופן שם :פלוגחות וסילוק מריבות בלי אחד ממד1ו מצב על  אחד אחדוס כולם טמו ו6גע ז

ו ה ז  כאופן עליונה בקדוש׳ ונכללץ עמו פולין שבעלייתו בוקר אור לבחינת שהשכים בבוקר יעקב וישכם ו
 והדר וזיו קדושה איכות קונה הצדיק בו אשר שהמקום שם אפר האבן את ויקח שבמקורו עליון דעת
 של אמות ארבע בחינת שהם הצדיק והסקשרוח העליון הי׳חדות מעולם הנובע ומקור ראש בחינת מראשותיו

 של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו אין שארז״ל הלכה התחלקות מבלי כאמור עמדה על נצבת מצבה אותה וישם
 בים בבורא הצדיק התקשרות יT שעל כס״ש שהוא הלכה עליון מהמהור השפעה אור שנשפע ראשה על שמן ויצק

 בסיגת ונמש׳ העליון והדר בזיו נ״כ ונכלל נקשר Tחמ שווין שכולן הדעת בחינת כל על כנודע לשמן המכונה
 הצדיק ביציאת p ועל מזה אמר במקום כמבואר מקדש ויקרא כאמור חיים אלהים נחשבץדברי להיות לעובה

ט׳ הודה פנה המקום p אינו כמקורו ששם אל חסד בחינת איל בית המקום שם  וזיו והדר הוד שהיה מה כי ו
 בשביל אם כי איט בתחלה המקום על הקדוש העליון לוז ואילם למסה כנראה מחלוקת בלי אל מסד אם כי

 כשהצדיק ועכשץ כאמור המקום עם הצדיק החקשרוח ער\ם סי׳ שהוא ומליז נלוז מלשון לוז לראשונה העיר שם.
 שהיה המקום מזה הקדושה סנה אחר במקום נתקשר בית נקרא לשרשו וכשבא המחלוקת גודל עבור ומעוק׳

 הצדיק בקדושת שהוא בשרשו ונכלל הצדיק עם אחדות לדורות יעקב תיקון האמור זה וכל החסד סנימוח אל
^ ה׳ בהר לעלות כבושה דרך להם שיהיה בכדי הבאים  המקום קדושת עמו קשור חסיד הולך שהצדיק מקום ו

 שהיה בעת מליו הצדיק שהמשיך והדר והזיו הראשון המקור משורש שנמשך לבר פסיעה שפסע ידי על והוא
 סוגע נקרא הצדיק שהולך מקום וכל הראשון במקו' הבארו׳ כל סוד זה כי התגלו' לבחינת שבע ומבאר
 לשם שהמשיך ההוא המקום בחינת שהיא הראשון במקו׳ עפר בבחינת שהו'התור׳ מים למצוא האבות שחסרו

י שהמשיך ההוא והחיות המקום מם התכללותו ידי על : שאסר וכמו הפחיתו׳ במדרגות
? ב ט3דו ״  בחינת הוא ההוא המקו׳והחיות עם החכללותו ע״י לשם ססוק על מרומי׳ בגנזי נשמחו זללה״ה ש

ז כלליח היא שבע ובאר ארןיפראל בימי אביו עבדי חפרו אשר וכלהבארו׳  ויעקב ישראל אי
 שבע באר הנקרא למקום עליון חיות המשיך אביט כמ״ש שהוא עפר וימלאום פלשתי׳ סתמום אביו אברה'

 ססיעה וססע שיצא אף זה ואחר במקו׳ההוא כלול בעודו ומדריגו׳ עס׳ מיסו' החור׳ התגלו׳ עשה האבו׳ מן א׳ שכל
 מכל התורה המגלות כל לבירור להבי׳ למרן ללכת לבר שם למצוא ואחד אח׳ כל של מדתו תיקון ע׳׳י תחתוני׳

 מדרך מקום ככל ט סגע הראשק חיות בחינת כל מקום העפר יסוד מכסה יכסה שלא חיים מים באר בחינת מים
 יעקב שיצא שאף שבע מבאר יעקב ויצא תהו רגלו כף התגלות נסתמו אברהם הסתלקות ואחר המים על

 באר בחינת סרנה אתו וילך מ״ס לבר פסיעה ופסע המים בחינת על לכסות ששב העפר ד ים! ההם|ע״י
 להתכצל זיוה סנה העיר מן הצדיק שפנה ידי על שפע וגברו שחזרו הקליפות שהם פלשתי' ע״י היתה והסתימה

 הליכתו מקו׳ שבכל במקו׳ ויסגע וזהו בהכלל האחדו׳ חלק המי׳ בארות את ויחפור יצחק וישב כמ״ש ומפרן שב ויצחק
פסקו' האור וע״י מקוד׳ לו ומיוח׳ הידו׳ במקו׳ תמיד סגע שבמעשים המור׳ התגלות כן גם הוא זה כי וט׳ מפרו אשר

 שתקט מה היום גם התורה גניזת ששם ויצחק דאברהם
 הבאים לדורו׳ היה זה וכל שבפרסו׳ ההיא התור׳ ועשו

 השגה שום להשיג אפש׳ היה לא האבות שאלולי לתקנם
 שאנחנו מה כל עכשיו גם כי ונמצא להש״י ולהתקרב

 האבות עם הוא הכל להש״י העבודה בקירוב עושים
בהווה סי׳ ה׳ לסני עומד עודט ואברהם וזהו הקדושים

 משכו׳ לבמינ׳ שבא אף שם וילן חסיד עמו הכלול הראשון
 מכל השמש בא כי מרנה וילך כאן שנאמר כענץ ואפילה

 שמיו' הראשון המקום מאותיות המקום מאבני ויקוז מקו׳
 מיו׳ כל שור׳ כנוד׳כי אומיו׳ ידי על ההיא המקו׳ חיו הוד
 ע״י עצמו אח מקשר שהצדיק יT עד הקדושים אותיו׳ הן

החיות העליוטם האותיות סמקו׳ נשסע למעל׳ האותיות
 הראשון המקום מאבני חהוויקח מקומו ועל עליו הקדוש׳ על לעזריט צדיקים לימין עומד שהוא כך הוא תמיד

 לילה זה יT שעל מראשותיו רשם בחמשות עמו ההולך בארות עפר בבחינת למטר לט וגלה שחיר^ התיקונים ידי
 וישכב חהו קדוש מהמקום המיות ידי על יאיר כיום שהוא והת^לותן האבות במיר יעקב שבא עד חיים מים
רה סוד ממש ט  שנשפע במקום כ״ב וי״ש בתיקור' כמ״ש ההוא במקום ההתגלו׳ יצא וT ועל כאמור והדעת ה

ה סוד ונשלם יסודיי ומסר מרן מבחינת ר  שם היה אשר ההוא במקום אותיות כ״ב של המיות שבכתב ט
ה סוד לאה סוד שהן ושפע״ס ר  עליה שוכב אמה אשר הארן נאמר כן ועל לינה בחינת רחל וסוד שבכתב ט

 ארן כל הקב״ה שקסל מלמד וסירש׳׳י ונו׳ אתננה הזאת התגלו׳ ועשה לבן בבית עסקו שע״י שבע״ס תורה
וציא  חיות שבחינת ידי על הוא האמת כי וכו׳ תחתיו ישראל הויו״מ צירופי סוד שהס שבסיס י״ב כן גס משם ו̂י

ה לבחינת שהוא עלי שכרך נקבה סוד שזה ר  נדרך עמו ונחלוה עמו הלך א״י כללות שהוא שבע באר שפע״ס ט
ט שכרו עיקר זהו להשלימן ושבכתב טונ מדרך מקום בכל תחתיו א״י בחינת כל היה כן יT על : ו

על יעקב רצא הפסוק פי׳ יאמר או ט׳ לו כך סיסירשיי ו  לשעתה קדשה יאשונ׳ שקדושה יr על■ מ
 מעילא מובן והשאר ובא יוצא אשר בכל לע״ל וקדשה ,רושם עושה המקו' מן צדיק שיציאת מלמד י

:בילא׳׳ו ודו״ק הדרה הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק מן שכל
ט׳ הודה פנה העיר מן יצא  S ט׳ במקום ויסגע .גו׳ שבע מבאר יעקב ויצא דהצדק הוא זה ענין והבנת ו

ט' סולם והנה ויחלום וגו׳ המקום מאבני ויקח עצמו מקשר שהוא וארעא בשמיא דאחיד כל גקרא  ו
סופרים וספי ספרים מסי שקבלע מה סי על זה להבץ הוא אשר המקום ועם שבארן המדריגות כל עם תמיד

שכל
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ויצא מאיר .
קדם זמן וגכל אדש בכל, להיות צריך התורה ?ל8  נ

 צאן עדרי שלשה שש והנה בשדה כאד והנה וירא יישיק
 מדע כי : גו׳ שמי: ונאספו '1ג גדולה ■ והאנן ט'

 מתנהג ובאורייתא עלמא קב״ה ברא באורייתא משאר״זל
 והתור׳ הקדושה מהתור' נלקח והשפע' החיות שכל מלמא
 האבות שחסרו הבארות ענין והוא חייה מים באר נקרא
 העולם לזה המשיכו באר שנקרא התורה שהמשיכו ליייט

 כי בשדה באר והנה וירא וזהו ארציות בבחינת אפילו
 לחרוש לעבודה סצריכ׳ שדה כמו שדה נקרא העולם
 חקלא מחצדי בתורה עוסקים נקראים כן כמו ילזרוע
 שקדמוהו האבות שהמשיכו מתוקן הבאר כבר מצא ייעקב
יצחק אברהש האבות הס וגו׳ צאן עדרי שלשה והנה

כאעינים
 ונושנתס מנץ אמר הגזירה יקוים שאם ג״כ וראה
 P גם זה על 6וביק תאבדץ אבוד כי ח״ו בהם יקוים

 ומשנתם למנץ שנים שתי להקדים הש״י לו שהבעית עד
 למנץ שרם ב׳ שהקדים הקב״ה פשה צדקה כמשרז״ל
 החורק כי בעונתו שלא השמש בא כי וזהו . ומשנתם

 נהר הפעם באותן היה הוא כי השמש ביאת נקרא
 כסו זה לתקן ראה לכך המקדש ביס מקום שהוא המורי׳
 והתפלל כמי תשש שם דן עד וירדוף אברהם גבי שמצינו
 שיוכלו בכדי ג״כ תיקן למצרים תוTביר נמי וכן עליהם

 המקדש בית מקום דרך כשעבר יעקב כן ועל משם לצאת
 לבניו הצריך כל חיקן ההוא במקום לעמוד שעתיד
שנצשער המקו׳ מאבני ויקח וזה הדורות בסוף הבאין

 תפילה השערי סתימת יהיה שאז כאמיר. החורבן על ההוא הבאר מן ידם על מתנהג העולם שכל ייעקב
בספר כן שנקרא' האותיות שהם האבנים ידי על אך ׳ ’ י י י

 כ״ב וי״ש בתיקונים כמ״ש ההוא במקו' וישכב יצירה
 על תיקון יש החורבן אחר ההוא במקים שאף אתוץ

:רחמנות מדת עליה' להמשיך כאמור אותיות כ״ב ידי
 הוי״ה נקרים הרחמים בחינת כי ונודע

 חולה בחינת שקיחן דחלום לשון וזהו סולם בנקודת
 בקשתו’t על שנעשה ונו' ארצה מוצב שסולם ע״י

 שהתפלל יT שעל עליו נצב ה' והנה וזהו לעיל כאמור
 הבחינס עליו נצב נפשה הוי״ה ה׳ והנה זה על שם

 אביע יעקב וראה הוי״ה השם על למעלה שנצב מולם
שיעלו הערים ידי על יהיו הראשוטח שהגליות ע״ה

 והאבן העולם לכל וחיות שפע משקין משם גו' *שקו
 לתוך ליכנס מניח שאינו הרע היצר הוא וגו' גדולה
 ופניות גדלית לו שמביא התור׳ בחינת שהוא הבאר

 שזה תשוב' כשעוש' אם כי ליכנס זוכה אחד כל שלא
 פנימיות לומר רצה המדרש לבית משכהו זי׳ל אמרו

 נימוח הוא אבן אם ואז משובה כשעוש' היינו המדרש
 ידי ועל נגף אבן הוא מהן ואחד לו יש שמות ז' כי

 וזהו אבן שם שהוא משמותיו אמד שם נתבעל התורה
 יחוד לשם לומר שתקנו מה נודע כי גו' שמה ייאשפו
 עצמו את כשמכליל הוא ישראל כל בשם ושכינתי׳ "קכ״ה

 שורה הוא הש״י ואז אחדות ונעשה ישראל כל עש
 כיץ אך כך כל חזקה בחינתם שאין מאחי בקל וירדו הרע היצר שהוא כתיב רע יגורךלא ואז כאחדות
א קי ע כי  אדוס של שרו ידי על שהוא הזה האחרץ הגלות שראה האק את וגללו וזהו שם להיות יכול שאינו י

■ ■ י ■ נתבעל רע שהוא יצה״ר של השני השם כן גם ונתבטל יגו'
והבן: ידיהנ״ל על

א צ י מלאכי והנה וגו׳ ויחלום וגו׳ שבע מבאי יעקב ל
 בבל של שר שראה במדרש אימא • וגו׳ אלהים

 אסר שעולה אדום של שר שראה כיון ויורדין שעולין ייין
 יעקב עבדי מירא אל הקכ״ה אמר יורד איט ס״ו שעא

 אם כס׳׳ש אורידט אצלי יעלה אפילו אד אתך ט
 המובן זהו ה׳ נאום ךrאור משם וגו׳ כנשר תגביה

 בעין הסתכלו שהאבות דנודע הענין להבין : סהסדיש
 והגליות התלאות כל עם הדורות כל וצפו הגדול שכלם

 ע״ה אבינו יעקב וראה עליהם והתפללו עליה שעוברי׳
 ב״ה משחרב כמ״ש תפילה שערי יונעלו הגליות שע׳י
 ית׳ מאתו לבקש לבניו תיקון וביקש הפילה שערי יגעלו
 תפלתם שישמע יתברך בו לאחוז מקום להם שיהיה בכדי

 נקרא השכינה כי ארצה מוצב שסולם הש״י לו והראה
 כנודע ובו יבוא צדיקים לה׳ השער שהוא סולם בחיג׳
 סורבן לאחר השכינה שנסתלק־ שאף ארצה מוצב והוא
 נשאר מקום מכל שכינה נסעה מסעות עשר שארז״ל כפו

 כמ״ש ה׳ אל לעלות יכלו זה ידי פעל סמנה ישימה
 שראשו אע״ס ארצה מוצב סולם וזהו בצרה אנכי עמו

 השכינה סן בחינה כן גס מוצב מקום השמ־מהיסכל מגיע
 הגלות בזמן כח לט שיש כחיט וכל אותט לזטת עמנו

 הפורה אותיות כ׳׳ב ע״י הוא הרמה למקום לעלות
 להאותיות־ סשתוקקץ שאנו השתוקקת כי בפיט שנקבע

.הגונה למדריגה שפולין עד להסול׳ שלים אט ידם על

 בסיגה רק שק מסט כלולי׳ שק השרים כל על שר שהוא
 עד ירד לא ח״ו שמא יעקב ירא ואז כטדע ממנו אמד

 לכך באמת כי יעקב עבדי תירא אל הקב׳ה לו שאסר
 כי יעשה למעט שהש״י עד מאוד נמשך האחרון הגלות זה

 ה' 7יפק כס״ש ממש יה׳ ע״י אם כי יהיה לא הגאולה
:וגו׳ המרום צבא על

ו ה ז  השכינה מדריגות שהוא שבע מבאר יעקב ויצא ו
 הוצרך הבאי׳ הדורות להעלות צריך שהיה ע״י כי

 שהן תחתונה למדריגה עצמו את להשפיל ממדרגתו לירד
 כן ועל דינים מקום שהוא מרנה וילך הזמן באותו יהיו

הק לעיל כאמור עליהם,שם והתפלל במקום ויפגע  :ו
א צ י ט׳ אלקים מלאכי והנה וט׳ מב״ש יעקב ו  אימא ו

 גליות ארבע של מלכיות ארבע שראה במדרש
 הקב״ה לו אמר ויורדים שעולים ואדום יון מדי בבל

 ארד שמא אני מתיירא א״ל' עולה אינך מדוע ואתה
 בי האמנת אלו הקב״ה לא הם שירדו כדרך אני גס

 בך{ובזרעו לשלוט ולשון אומה שום יטלין היו לא ועלית
 משתעבדין המלכיות אלו יצ!יו בי האמנת שלא עכשיו
 בגלות שאעזבם תאפר לא זאת גם ואף בגליות בבניך

 :המדרש ע״כ כלה אעשה לא אותך אצא
ה ג ח  התורה מקור סוד כי דטדע זה ענץ להבץ ו

 בהתגלות אצליט נמשכה שמשם החכמה ומעין
 החכמה עילם שהוא המחשבה עולם במקור הוא הדבו׳

 היא התורה ושם המחשבה שלם סוד שהוא והבינה
ההתגלות והמשכת התגלות באין סתימות אצילות בבחינת
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 אומר אין פשס ממקורה התורה סתימת שיתגלה בכדי
 הדעת ע״י הוא הדגר התגלות לנתינת דנרי׳ יאץ

 הדבור לעולם המחשכה מעולם המשכה סוד שהוא
 כמדע וגכורה חסד ויראה אהנה טללת הוא והדעת
 דבר לאמר משה אל ה' וידכר המורה בכל נאמר שלכך■

 שע״י אחר במקום אצציט כאמור שהוא ישראל בני אל
 מעולם התימה סתימת נמשך הדעת סוד בחינת משה

וידבר, שזהו דבור בבחינת ישראל לבני להתגלות המחשבה
 המגלות בחינת נתאחד הדעת שבאמצעות משה אל ה'

 החכמה מעין של להמקור הדבור שבבחינת התורה
 נסיק דלא מלה כל הקדו׳ בזוהר אמר לכך שבסתימו׳

 שהוא לעיל' סרחת לא ורחימו בדחילו נש דבר מסומי'
 נתאחד ידו ועל דראה אהבה הוא הדעת כי כמ״ש

 שבסתימת העליון צמקורה שבדבור המורה התגלות
 ומדבר ותפלה במורה העוסק ולכך השג׳ בלא והעלם
 כאן יש הרי ורחימו בדחילו הוא אם התורה אותיות

ד ועל הדע׳ סוד  נעשה הדעת סוד ורחימו הדחילו י
 ממעין המחשבה עולם ממקרו ובדבורו במומו המשב׳

 שנעשה העליונ׳ והבינה הסכמה עליו ונפשע' החכמה
 המקור עם בדבורו מדבר שהוא התורה אחד אחדות

 הדעת ע״י למעלה בשרשן להדבורי׳ עלןיה ויש עליון
 הדעת בסוד ממש שהוא ורמימו בדחילו לומד שהוא

 התגלות של שהמורה ע״י אחד ואחדות גמור יחוד ונעשה
 דעת בלא כשהיא כן שאין מה לשורשה לעילא פרחת
 שבהתגלו׳ שהתורה ונמצא ורחימו דחילו בלא שלומד
 מי כאן שאין ע״י משרש' מופסק׳ כביכול אצלו הדבור
 של דבור לבחינת העליון המעין מן וימשיך שיקשר

 בכדי שם להתאחד לשרשה לעלות במה לה ואין המגלות
 עולם המקור מראש העוב שמן עליו נשפע שיהא

 שבדבור המורה לבחינת שבאצילות החור׳ שורש המחשנ
 תבין ובזה : והבן לעילא פרסת לא וזהו לומד שהוא

 הבינ׳ עולם שהוא בשרשן אלא הדינין אין מ״ש סוד
 לו בינה אני הכתוב מ״ש דטדע למעלה כאמור שהוא

 שכל גבור׳ לי ואומרת בינה נקראת שהתורה גבורה
 התורה, אל להביאן צריכי׳ דינין בחינת שהם הגבורות

 וע״י שם ולמתקן ממערין דינין דמינה בינה בחינת
 אל טחן ועי״ז הגבורות התגברות שהם עליו שכאין ■

 ע״י ורחימו בדחילו והמפלה התורה דבורי ומדבר לט
 כאמור דעת כאמור דעת בבחינת עצמו אח אוחז

 המחשבה לעולם הדבורים אלו ומקשר הדעת כי בנמצא
 שהוא מפני הדעת זה ע״י ומחשבה דבור יחוד שנעשה
 היא והדעת לשרשן אלו דבורים ומקשר ומגביה מעלה

 הגבורות נכללו כי ונמצא חו״ג ויראה אהבה של המכללומן
 דינים שם שאין מקום המחשב׳ לעולם ונתעלו בחסדים

א למפה כי כלל  ולמעלה וגבורה חסד בהתחלקות מ
 אל שב הדינים ע״י כי ונמצא מסד סורס נקרא הוא

 בחינה הדעת ידי על בשרשה מסאחדת שהיא המורה
 שם שאץ המחשבה העליון־עולם להמקור וגבורה מסד

 הדינים נמסקיס וע״י פשוסים רחמים רק התחלקות
ק הגבירות שמאלו המחשבה עולם בשרשן ’  דעתו נ

המחשבה עולם העליץ בעול' עי׳א ולדבק בהחו׳׳ר לדבר #

 ונמחקו חו״ג נחכללו ששם המחשבה לעולם הדעת ע״י
 במדריגות תחלה שהיו הגבורות מאלו שנעשו נמצא

 יראה דעח המכללות מהם נעשה ועסה ודינים ירידה
 יראת מהם שנפש׳ עליונה בקדישה שנתעלו דו״ר ואהבה
 טפל שבהדינץ הסוב שנתעל׳ כיון ונמצא ב״ה הבורא

 הגטרוס מסוד הם דינין בחינס שכל כנודע למפה הרע
 אלו סתערבץ התחתונים פגמי עבור אך הקשות

 שמסלקים וע״י דינים לפעול הרע בסיני הגבורות
 ורמימו בדמילו שעוסק ע״י בהחורה לכללו הפוב

 מהרע הפוב ונבדל הדינים נמחקים פוב מהם ועושה
ם: שמעתי וכאשר למפה נופל והרע ש  ב

ט ״ ט ^ ^ ב  דגיפץ הש׳ס סי׳ מרומים בגנזי נשמתו ה
 אדם גני לר״א עוקבא מר ליה שלח

 וכתב שרפס כו׳ למלכוס למוסרם וגידי עלי העומדים
 לבית עליהם והערב השכם לו והתחולל לה׳ דום ליה

 כלים והם חללים חללים לפניך יפילם והוא המדרש
 שר״א למעלה כמבואר שהוא זללה״ה הוא ופי׳ מאליהם

 לבה״מ עליהם ויעריב שישכים שע״י זו גדולה עצה לו נתן
 שקמו אדם בני באותן המלובשין ההם הדינים יתמתקו

 ע״י הוא למסה צרים לאדם שיש מה כי לו להצר עליו
 סיגי והתגברות מהתערבות למעלה עליו שיש הדינים
 ראוים שהם למפה אדם בבני ומחלבשין והגבורות הדינים

 בהם יתגרה לגל הוא והעצה ידם על חוג שיגלגלו לכך
 הסורה בפנימיות לגיה״מ עליהם ולהעריב להשכי׳ אלא

 ורחימו בדחילו ויתפלל שילמוד ידי על הדעת סוד שהוא
 הדעס יT ועל ממש דעת בחינת שזה למעלה כמבואר

 מקום המחשבה בעולם להתאחד למעלה נתעלה והדגורי׳
 הפוב ח״ורק רע פגע ואין שפן ואין דינים שם שאין

 דינים בחינת נפולין הגבורות אותן עם הוא ונכלל הגמור
 הגבורות אותן גם כי לבו אל שנותן ע״י זה וכל בהפוב
 הם דינים איזה עליו בא שאם כנודע אותיות הם נסולין

 המאורע בענייני ועוסקים מספרים שלכך נפולין אותיות
 והאותיו׳ נפולץ מאותיות שנאים ע״י באותיות עליו שבא

 האותיות אלו ממש הן הן ההוא המאורע מן שמדגרין
 באותיות באחזו וע״כ הדיני׳ אלו באו שסה׳ הנפולין
ד על נמשך דעת בחינת שהם ויראה באהבה התורה  י

 ויש המורה לסקור למעלה שבחורה האותיות עם זה
 שנכללו הדינץ מקום של הנפולץ לאותיות כן גם עלייה
 הן לפוב הן היורד התפעלות שכל כטדע בשרשן בהפוג
 לשרשן עלייק יT ועל אותיות צירופי ע״י הוא הכל למופב

 מעורב שהיה הרע מהם נפרד הפוב אל הדינים פנימוס
 ונהפכץ למפה טפל הרע כי פוב בחינח הכל ונעשה בהם

 הדיני׳ אומן במחלה בהן שנתלבשו אדם בני אותן גס
 יפעלו לא שלמעלה הדיני׳ גלעדי כי אוהבים לו להיות

 שהרע חללים.חללי׳ לפניך יפילם וזהו רע פעולה שום
 שניסל עבור סלל בשם ויקרא למפה טפל יהיה שגהדיני׳

ק מעורב שהיה הפוג שהוא החיות מהם  וניהין ונעשה ב
 אלקיס יראת גמור הפיב בהם שהיה הסוב מלק מן

 דום הפסוק כוונת תהו המחשבה לעולם בדעת והתכללות
 אלו שיביא שפירשו דומיה לפון שהוא לו והתחולל לה׳

 אץ ששם הדומיה לעולם הדיני׳ התלכשו׳ של האותיות
אומר ־
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 דני( אין פשס כאמור המחשבה מולם דברים ואין אומר

 הדעת שסוד ונודע כלל רע סיגי בלא גמור סוב רק כלל
־ למעלה: שכסבחי וכמו יעקב בשם כן גם נקרא

 הדעת סוד יעקב שבחינת שבע מבאר יעקב ויצא וזךע■
 מעין המורה סתימת מקיר מן שבע מבאי יצא

 שבע באר ונקרא חיים מיס באד בחינת שהוא המכס׳
 התורה על, שמאי כנודע שבעה עמודיה מצבה שם מל

 בחינת להתגלות למסה ונמשך החכמה ממעין יוצא והדעת
 הנפולין הדינץ לכל ומימוק עילוי יהיה fשעי" דבור

 עושה שהדעת מרנה וילך ודהו נפולין מאותיות הבאץ
 להמתיקן ודינים אף מרון חל״ן לבחינת ועלייה הליכה

 נמשן־ שהוא בחורה ורחימו בדחילו בדעת דבודס עיי
 תתלה ע״י כן כמו נעשה פעולה כן וגם שבע באר בחינת
 דעת• יr על כן גס זה וכל התורה אותיות ג״כ שהיא
 אותן ויפריח ימשוך שהדעת בכדי ורמימו דחילו שהוא

: המחשבה עולם החכמה מעין באל לבחינת למעלה

ו ה  שבמקום ספלה אלא פגיעה אין במקיס ויפגע ה
 להפגיע יתחיל ניס הד למקום בנפילתו שם שהוא

 ועי״ז התורה באותיות ויראה באהבה דעת עם ולהתפלל
 בסוד שהיו הדינין מקום של הנפולין אותיות גס יתאחדו
 כי על וגו׳ אסתיר הסתר ואנכי כמש״ה פנים הסתרת

 מהבורא התפרדו ידי על שהוא וגו׳ בקרבי אלוה אין
 ואותיות הדינים יסכללו ועתה העונות מכגמי נ״ה

 ששב ידי על ואז בהסוב להתכלל ויכנסו בהד״ת הנסולין
 שם וילןשסעל ואז פנים הסתרת בחינת הפגם ותיקן

 הפגם ותיקון הדינים המתקת ידי שעל ילין שדי בין
 אלוה אץ כי על היה הרע כי רע אין ואז ית' בו נדבק

 וזהו ברכה וכל סוב כל יש אלוה יש כי ועתה בקרבי
 בתוך יתברך הבורא שהוא ילין שדי בין בחינת שם וילן
 ומגן שמש כי נודע כי פי׳ השמש בא כו׳ ישראל בני עם
 אלפי באלף כביכול לשמם נמשל יח' שאלהותו אלתיס ה׳

 מגן ידי על י אם כי בו להסתכל שא״א הבדלו' אלפי'
 כי להשיג א״א ב״ה סוף אין של בהירתו אור כך ומחסה

 השמש ששקעה השמש בא כי וזהו צמצומי' ידי על אס כי
 ועכשיו הדינין למקום נפילתו ידי על בעונתה פלא

 על וכ״ז ילין שדי בין בחינת אלהותו אור וחזר ניתקן
 P שנקראי׳ האותיר שהם המקו' מאבני שויקח ידי

 הדיני' שבמקו' האותיו׳ שהם מאבני שלקח יצירה גשסר
 מעין האותיות לראש והעלן והביאן מראשותיו וישם

 מלשון סי׳ רחלום זה ידי ועל המחשבה לעולם התור׳
 בהסוב להכלל ונתחזקו הדינים מולי שהבריא חלים הדר

 ידי על כי וגו׳ ארצה מוצב סולם והנה למעלה כאסור
 התגלות במדריגות ארצה שמוצב סולם בחינת הדעת
 לרום ידו על ונתעלה שנמשך השמימה מגיע וראשו
 אלקים מלאכי והנה המחשבה ועולם המירות לעולם שמיס

 עולים אלהיס מלאכי נקראים שהם היין שלומי סי׳
 שעל יורדים כך ואחר חמלה עולים וכסירש׳׳י בו ויורדים

 באותיות ורחימו לו בדח ועוסק מתפלל שהוא הדעת ידי
 בהסוב ונמתקין ונכללין הדינים אותיות ג"כ עולין המורה
למענה כאמור למסה ונופל מהסו׳ ונפרד ונבדל יורד והרע

 הדיני׳ המתקת ידי שעל הרממי׳ שם עליו נצב ה׳ והנה
א במקום וישכב החיי׳ ממקור הרחמי׳ נסשעים מ  ה

 גם כי וי״שכ״ב אותיות שהם כתקיני' שכתוב כמו הוא
 אומיו*■ שהם אך אותיו׳הסור׳ כ״ב יש הדינים במקום שם

 אלו גס נכללין בדעת בתורה שנדבק ועי״ז נפולין
 האחדות בעולם .ולהתאחד להתעלות עמם האותיות

 התלבשו.'■ ידי על הוא הגלות כי ונודע צהתכללבהסוב
 ואם■ לישראל להצר האומות באופן מלמעלה ההם הדינים

 התורה ועסק הדעת ידי שעל זו אמונה לישראל היה
 ויפול הגמור בסוב הדיני׳ מיתוק יהיה ורמימו בדחילו

 כך ואחר תחלה עולים האומות. היו אז למסה הרע
 שאין ידי על אך הרע סיגי מן הסוב שנפרד אחר יורדים

 כי לגליות קן אין לכך גמור באמת זאת הממונה להם
 מקום מכל והתפל׳ התורה בדבורי שעוסקין אותן אף
 למעלה כאמור ורחיעו דחילו בלא דעת בלא שהוא כיון
 הדינין למעלה להעלו׳ שיוכלו ככדי . הולם בחינת אין

 סוד מהו הדעת ידי על אס כי אפשר אי שזה לשורשן
 עבודתן עסק שאין עבור בגלות הוא הדעת כי הגלות

 , הוא הדעת ומיעוס הגלות הוא כן על בדעת להשי״ת
 בה להכנס ושער פתח שהיא האמונה מיעוס ידי על

 ולכך שביעית מדה סוד היא המדותכי ולכל לדעת
 השמים כל תמת בשביעיו׳ בחר לפיכך יצירה בספר כתב
 ובכל מדריגות בכל באמת כי וכו׳ ימים שבע ארצוח שבע
 השביעי׳: מדה האמו:׳ היא לה׳ השע' העיק׳ עולמו' עליי'

ה ת ע  סלכיוס ארבע שראה המדרש כוונת לביאור נבא ו
 פעל ויורדין שעולין הדיני׳ סוד גליות ארבע של

 להעלו' יטלי׳ ורחימו בדחילו הדעת עם העבודה עסק ידי
 הפיהוק אסר הרע סיגי ולהשפיל ולהוריד שבהן הסוב
 שהש״י סי׳ עולה אינך מה מפני ליעקב הקב״ה לו ואמר

 ואיק ולירד להתעלות הן שראוין שמה לישראל מלמק
 הדפת סוד יעקב בחינת ידי'שאתה על הוא כן נעשץ
 שמצדם ההם לדינים ומיחוק עלייה אין כן על עולה אינך

 ישראל כי הדעת ידי על אס כי א״א זה כי הגלות בא
 בגלות הדעת גס זה ידי ועל כאמור אמנה סקסני הם
 הסיבה עיקר כי ועלית האמנת אלמלא במדרש שאמר וזה
 .ידי על האמנת שלא עכשיו כאמור אמונה היא לזה לבא

 עובדץ היו שאס לזה הגמורה האמונה לישראל להס שאין
 הדינים כל נמתקין היו ורחימו בדחילו שהוא בדעת כן

 .משתעבדין׳ב־ן יהיו p על לעולם סוב כל בא והיה
 כלה אעשה ככבים עובדי כל מקום ומכל גליות בארבע

 והאמונ׳ הדעת שיתפשס כן להיות צריך סוף כל סוף כי
 משעבדין שהיו ככבים עובדי כל כלים שיהיו עד בישראל
 ק המיתו ידי על הבא ומעול' הזה מעולם ויאבדו לישראל

 ,כי הרע ונסילס למעלה הדינים שבתוך הסוב והתעלות
 עולם הקדמוטס העולם לאומו׳ להם שניק אף באמת

 כהוייתן תאמרשהדברי' לא הבא העולם ולישראל הזה
 כל שבריאת היתכן כי הזה בעולם ק מל לישראל שאץ

 :ישראל בשביל היה וגדולים קסניס הנבראים וכל העילמות
 י הענין ביאור אלא הזה העולם חלקי כל מהם ניסל ויהיה

תו' העולסיס צור ה׳ בי״ה כי שכתוב מה סי על הוא  . כנ
/ שהוא הזה העולם ה' ובאות הבא העולם י׳^נברא  ה

■ ראשונה ׳



עיניםויצאמאור44
 כשסר נקראים אלו אותיות ושני המיוחד משם דאשונה
 חדא בחבורא רק מתסרשין דלא ריעץ חרץ הזוהר

 ידם על שננראו עולמות שני וכן כלל פירוד שום גלי
ס  תרץ בבחינת להיות אחד באחדות להיות צריכי׳ כן ג

 נגד וגוף חומר נקרא הזה העולם כי דנודע והוא ריעין
 ונשמה שגוף כמו ונשמה צורה בחינת שהוא הבא העולם :

 נקרא הגוף מן הנשמה נפרד בלמי ביחד שהם זמן כל,
 והעול' העול׳הזה כן כמו מימה נקרא הפרידה ואמר סי :

 פי על להתנהג הזה העולם עם ישראל צריכים הבא
 הזה עולם נפרד יהא שלא עוה״ב בחינת שהוא הנשמה :

 הזדככות ידי על צורה מחומר Tממ ולעשות הבא מעולם
 במותרות ממנו ישתמשו לבל הזה העולם שהוא הגוף

 שהיא הצורה הנהגת לפי ממנו שצריך מה אם כי וסיגים
 מחנהגין ישראל היו אם וימצא אותן המחי׳ הבא מולם

 עם הצורה אחד אחדות היה שלו הצורה עם הזה כעולם
 ולהיות צורה בשם להקרא המומר הזדככו׳ והי׳ החומר

 בחינת העליץ החיות בחינת, בו שופע והיה אליו ספל
 שמוצב ומקשר המיחד הדעת ע״י זה וכל הבא עולם
 נקרא היה הדעת ידי שעל השמימה מגיע וראשו ארצה
ם נמנעץ היו ולא החיים עולם כן גס הזה מולם  כן נ

 העוה״ז חומריות הזדכט׳ עבור עליץ אור מהסתכלות
 נזדכט כן גם והיה הדעת יT על בהצורה ואחדותו
 אחד כל נשמח שהיא בהצורה נתאחד והיה גופו חומריות

 עליון חיות בו שיש הזה העולם זה כי מישראל ואחד
 שניתן מה אך הבא עולם ממש הוא כי לבדן לישראל גותן

 קוס' מן נחש׳ שאיע והמותרו׳ הרבוי הוא ככבים לעובדי
 שה־א מפני הבא העול׳ הצור׳שהיא מחלבשו׳ שבחוט הגו׳
 שאץ ופסולת וסיגים הזה עולם שהוא הטף לקומת מון

 בחוט שאין מת הזה עולם נקרא שהוא כלל חמת בהם
 העולם מקומת לחון שנדחה הפסולת והוא הקדושה חיות
־  הרץ בבחינת הבא העולם חיות התלבשות שבתוכו הז

 כל כי בחוש יראה שכל עיני לו שיש למי באסה כי ריעץ
 באין מאוד מאוס הוא משתמשיןט עוה״זשסרסעיס עניני
ק חיות בלי מת דבר שהוא לעין ונראה כלל חיות  מותרות י
 שיהא והדעת האמונה לישראל שאין מפני אבל עיקר ולא

 העולם טפל לכך שלו להצורה העוה״ז בחומריות התקשרות
 על לעולם הדינץ קיסרוגים ובאין מהחיות ונפרד תמיד

 את המקיימין דור בכל צדיקים כמה שיש זה,אילולי ידי
c שיש ידי על לגמרי ליפול אות! מניחין ואץ העולם r i 

 זה יT שעל ורחימו בדחילו הש״י את שעובדין דעת
 הרחמיס למדת הדין סמדת הקב״ה של מדותיו מהסכץ

 עלי בקמים הפסוק סי׳ וזהו הצורה עם אוחו זמקשריס
 בחי׳ אזני תשמענה הדינין מצד הבאין צרי׳ שהן מרעים
 שהוא השמיעה לעולם מעלן שאני דבור ולא סמיעה

 אי״ה המשיח בימות והנה נמר,קץ ושם המחשבה עולם
טי יהיה אז נ״ב  העולם הזדככות יהיה בעולם הדעת ר
 להתכלל הבא העולם עם להתאחד חומר בחינת הזה

 ויפלו ויתחברו למפה יפלו גיס והס והרבוי והרע גצורה
 הזה העולם ובסיגי ההוא ברבוי האוחזים האומות 01

 ן בא שמהן הסיגים סן לגמרי החיות סילוק שיהיה מאחר
וגו׳ יעקב אס ואוהב ליעקב עשו אח וזהו הדינים

 יד> על היא ניכרת יעקב של האהבה כי הוא ופירושו
 בחיים הדבוק החי הזה העולם אס כי להם ניסן שלא

 יעקב אס ואוהב וזהו להצורה ודבוק פשל שהוא כאמור
 . שהוא הזה עולם בחינת לבשרו הפפל אס מלשון את פי׳

 משא׳׳כ הייס בחינת שהוא עמו ומתאחד הבא לעולם פפל
 'הוספת נשץ שהוא עשו של הריבוי שנאתי עשו ואת

 שאין מעוה׳ז מלק אותו שנאתי כי על דייקא ואס בוא״ו
 ג״כ שהן is לו ראוץ שהן אוסולעשו נסתי כלל חיות בו

 לעובדי ניתן לכך מסיגים ושרשן כלל בחיים דבוקים אינן
 משורש שנדמה חיות בלי בהן כיוצא הזה עולם כוכבים

 הזה העולם אבל סיגים בחינת והיא ולחוץ הקדושה
 עסו לישראל באמת ליתן להקב״ה והאהוב הנחמד

 הכל שהוא מכני הקדמונים ולשון עם מכל האהובים
 והעולם והתורה וישראל העליון אלהות אמד אחדות

 התפשפותאלהותו נמשך כולן יT שעל הזה והעולם הבא
 שבחינת וגוף לבוש בחינת בחיצונית וזה בפנימוס שזה רק

 שיהיו כללי אחדות לאמדו וצריך בתוכו מתלבש עוה״ב
 ונפש בגוף כסו צורה עוה״ז ממומריס שיעשה ,לאחדם

 שום אתם לזרים ואין קרובו עם לישראל טתן זה האדם
 במהרה הטאל ביאס עד העוז״ז זה בחלק ואחיזה סלק

 יהא לכך לעין החומריות כל הזדככוי. יהיה שאז ביסיט
 עוה״ז שם כלל יהא שלא הבא עולם אחד שם רק נקרא
 כאמור גמור אחדות הכל רק בפירוד עצמו בפני נקרא
 :בילא״ו אנס״ו אחד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום

א צ י  פירש״יכיספא .חרנה וילך שבע מבאר יעקב ו
 הארץ לו קפצה מיד למיהדר דעת־ה יהיב לחרן .

במקום; ויפגע וזהו
ה צ ה ד מ עני ד  ידי מל ב״ה הש׳׳י העובד שהצדיק נו

 לטס סד כל כי סלמעל׳ לו שנוסנין והמוחין החיות
 כביטל מתצמצס כך יס׳ האל אות מצ להשיג שיוכל שיעוריה
 מה זמן המדריגה בזה כשטלך ואח״כ אצלו יח׳ אלהותו

 בכדי אצלו שנתצסצם אלהות בחינת הצדיק מן מסתצקין
 דץ כל כי גדולה יותר מדריגה אל לבא עצמו את שיתחזק

 יותר למדריגה לבא יכול אינו הזאת במדריגה שהוא
 רגילט ומחמת בו מלובשת ההיא שהבחינה מאחר גדולה

 שפבע ממפת ממט שלמעלה אחרת בחינה שום רואה איט
 מסט כשמשלקין אבל ההרגל כפי לעשות מושכו ההרגל
 לדבק דרט צדיק יאחז ובודאי בו שהיתה זאת בחינה
 ממדריגתו שנפל מחמס מאוד להתחזק מתחיל לשרשו

 נתרבה מאוד מסטרר שהוא הגדול ההתחזקות ומחמת
 כסו כי כנודע התעוררותו כפי מלמעלה הסיוע p גם

 בא ואז למעלה נתעורר כך מלמפה הוא שהתעוררת
״ ■ ;גדולה יותר למדריגה .

ך  אלהוסשהיתה הבח־נ׳ ממנו שנסתלק אף מקום מכל א
 יוכל שעי״ז הקדושה רושם בו נשאר מקום מכל בו י

 אחר לספהמ״ו נשאר היה הכי בלאו כי כאמור להתחזק
 את מתחזק הרשימו השארת ידי ועל הקדושה סילוק
 סילוקה אמר שאפילו הקדושה פבע שק כאמור עצמו
 שכינה זזה לא מעולם רז״ל כמאמר רושם אמריה נשאר

ט מערבי מכותל י  להיות שטעל פי׳ וקם צדיק יפול שבע כי וז
שאיע מי אבל בצדיק הוא זה וכל יותר למדריגה קם

בנדר



5̂ כגעיניםויצאמאור
ר ד t כשמירה והובסח מונה כשורה כשר משרת נדס ממנו ידח לנלמי מחשכות חושש והקנ״ה צדיק ע s i 
ה דכתינ המנץ ללכס קל ונעשה רגליו את לנו ■ נוכל ית׳ כנורא דנוק שאיט מחמת אזי אצלו לקרנו ורוצה  אנכי מ

א לפני הנכיא אליהו את לכם שולח עליו אץ ית׳ כנורא דנוק שהוא מי כי הדינים למקום  והש־ג נו' ה׳ יום נ
תוט׳ לג דץ שם שאין החיים מיי כמקור דנוק שהוא מחמת המפית כיאת שלפני שכמו הדכר אמת והן אכו

 כביכול עצמו את מצמצם ואז דבוק שאינו מי ובהיפך כלל
 דינין באותן שם שהוא המקום אל אלהומו האדם אל

 לבחינת ויבא יח׳ אליו יתקרנ זה שמתוך עליו הבאין
 מים באר שנקרא ית׳ ביראתו לידבק שהוא שבע באר
הנצחי: מוב סכל שבע הוא בזה דבוק שהוא מי אשר יזיים

 הדעת. הרחבת יהיה זה ומחמת אליהו בשורת יהיה ב״ב
 בכל זו בחינה יש ק כמו וגו' דעה הארץ ומלאה כמ״ש
 המין ששאל בגמרא אמרו דהנה זמן ובכל מישראל אדם

 כי המובן לפי הוא הענין וכו׳ דהורמיז ולעילא מפלגא
כי דלתתא מפלגא כאדם בא והחומר הרע התגברות

ן דן ז  למבין כנודע ח״ו רע התעוררת שוס אין דלעילא פלגא בחינת נקרא יעקב שבע מבאר יעקב ויצא ו
 הרע ההתגברות בא דלחתא בפלגא שנתעורר ומחמת מבחינת כשיוצא עקביים לשון תחתונה מדריגה

ה עבור היתה המץ ודעת דלעילא בפלגא כן גם ח״ו חרון הנקרא הדינין למקום שבא חרנה וילך שבע באר  ז
 שהאדם האמת ומ״ו רשויות רשתי האדם שבא לומר ידי על לומר רצה למיהדר דעתיה יהיר לחרן מעא כי

 נידיש ושמ״ה איברים רמ״ח בכל גמור אחדות הוא ומחמת ית' אלהוחו צמצום שם ויש עליי הבאים הדינים
^ לשוב לבו אל מתן זה  הגמור הסוב אל לדבק חלקי' השני לייחד וצריך כנודע ארן שהוא האלז לו קפצה ו

 דלתתא פלגא מצד אפי' החומריות התגברות יהיה פלא לינק רוצה שהעגל ממה יותר כנודע העליונה החיים
 אל מאוד משתוקק העליון החיות כי להניק רוצה פרה

 לקבלו במקבל כח שאץ מפני חך בתוכו לשכון האדם
 אתערותא נוקבין מיין שזהו למיהדר דעתיה דיהיב ומיד

 מחייעין שארז״ל כמו עליונה האדן לו קפצה Tמ דלתחא
 ונופלים הדינין נמחקין מיד זה לבו אל וכשנותן אומו

:המכוון אל שבא מאחר ממנו
כי רושם עישה המקים מן צדיק יציאת וזערדל

 וזה שיהי'בחירה בכדי כן שנברא רק בראן אחד אל כי
 עם וליחק להגביהן העובד שצריך רגלץ בחינת נקרא
 סובה בשורה איזה לאדם בא אם והנהי דלעילא פלגא

 שיכא קודם דבר איזה על כשמתקשה לימוד בשעת גס
 בו שנכנס במוחו שמרגיש בשורה כמו בו נכנס הדעת לו

 ומלאה כך ואחר אליהו בחינת נקרא וזהו אחד נקודה
אד לו ובנקל חיות ונתמלא דעתו שנתרחב' דעה הארן

איש באמת כי הפוב אל רגליו במי׳ גס חלקיו את ליחד תחלה בו שהיה המקום מן היוצא הצדיק
 ממדריגה בתוכו שנשאר הרושם ומחמת רושם עושה

 כאמור גדולה יותר למדריגה עצמו את מתחזק הקודמת
 עליו יבא אס שלימה באמונה האדם יאמין ולכן לעיל
 שהוא מועס אפי׳ הפסד איזה או מ״ו ויסורין צער איזה
 שנהצמצס וזהו ית' הנורא אל שיתקרב לעוררו בכדי

שארז״ל מה וראה בא שיעורי־ כפי' אליו ית' אלהותו

 ממש אליהו ויצוץ בחינת בו נתלנשה פובה בשורה המגיד
 שמתלבש רק שבעולם עובות הבשורות כל המבשר הוא כי

 בראשית ימי מששת הוא אליהו בחינת כי ההוא בהמגיד
 להגיד כשמזדמן ולכן כנודע בס:חם אח״כ שנחלנשה רק

 ולהגיד לרון ואחד אחד כל מהחזק סובה בשורה איזה
בתוכו להכניסו ורוצה אליהו בחינת מרגשת נשמתו כי

 חזי מזליה מקום מכל בזה מרגישין אדם בני שאין אף וכו׳כי כיסו לתוך ידו הכניס אפי' יסורין תכלית היכן עד
 ה׳ את לעבוד להתחיל יוכל היה דעת לו היה ואם אלהותו צמצום הוא שם בי יאמץ נזה וכיוצא בזה אפילו

 ממדריגה בה וילך אז נו שנתלבפה אליהו בבחינת ידח לבלתי אצלו לרחמים יחשב וזה ההוא האיש אל ית׳
 בג נכנס הבשורה שנחבשר האיש וגס גדולה למדריגה :למעלה ק באמת נפשה ק באמת וגשמזשב נדח ממנו

ן ה  בנקל: לדבק יוכל ג״כ דעתו ונתרחבה בקרבו אליהו הניצון הריני׳: הס בצריך שדי והי׳ וגו׳ פקדוך בצר מש״ה ״
יוס, בא אז ונקרא נ״כ רגליו הנקרא חלק יח' הבורא אל לאדם יזדמן יום בכל ני פי׳ היום וידעת וזשה׳׳ב

 ;בתוכו ה׳ אח זו בסבה שהכניס הגדול ה' לתיך ידו הכניס אפי' מהאמור פחות לא ימרץ איזה
ר להייפיו בקרבו הדפת להכניס יום בכל ויראה ט׳ כיסו ה ז  תמיד כי הוה ל׳ הוא שולח כי לכם שולח אנכי הנה ו

 שלות אליהו בחינת זמן ובכל אדם בכל פך הוא כמו ב״ה החיים לחיי למעלה זה הדעת ידי על עצמו אח י
ד על נבקעו תהומות בדעתו הכתוב שאמר  והשיב ואז כאמור ה' יום בא לפני הישראלי האדם אל בא הדעת י

 אבוי׳ גקרא דלעילא פלגא בחינת כי נניס על אבות לב תהום בחינת שהם תחחונות מדריגות למקום בקיעה
. . י . — המאורע סן דעת בחינת לך שיהיה היום וידעת וזהו

׳ ׳ הבורא אל פי׳ לבבך אל והשבות יום שבכל
ס הדינים החנק׳ הוא הרחמים מדת ה׳שהוא כי לבבי צור __________________והבן נפוב בחינ־הכרעין ג

 פבבחיג שהלב אחד אחדות שנעשה אבותם על בנים ולב בשמים נדח ממנו ידח לבלתי עליך שמרחם עליה שבאו
על בני׳ ולב העוב יבא שם פגם בניס בחינ׳ על ישוב אבות העליון החיות ממנו פמסלקין צדיק נת בח הוא ממפל

דהיינו הרע מחלק שבא בניס נבחינ׳ שבא מה אף אבות׳ ־ שנופלין צדיק בגדר שאינו מי בחינת הוא האר! ועל
הסוג אל מביאה ג״כ ינלין מבחינת שבא מדה איזה לצדיק כי אחרת עצה עוד אץ הדינץ למקום מתחת
כז בכל כמ״ש אחרת בחינה ע״י ולהשני w ע״י מלמעלה פצה נותרן ר i אבות בחינת אל בניס לב ומשיב דעהו ד

נזשנתבשר רגלץ בחינת שהגבי׳ רגליו יעקב דשא ־ ^יל״״י ליניל '
א ש החיוסשבא נשא רגליו אח לבו נשא סובה בשורה ■ וסילש׳׳י קדם בני ארצה דלך רגליו יעקב ד

אג



עיניםויצאמאור<>4
ף שהאכן הקודש ברוח לאה בזוהר כמ״ש בראשיח ימי ממש אציהו מבחינת לבו ־אל « ע ע  מלהגימ מאוד מ

 כת והתליש הדעת אס המשיך והוא חיים ,הבאר לבחינ׳ קדס בני ארצה וילך רגליו בחינח את רגליו את הקדוש
הבאים לדורות באפשרי שיהא בכדי כ״כ ישלוס שלא הרע בנין אל קדם בני אל£ הולך שלו ארציות במדות שאפי'

 אליהו צירופי ק״ל יש כי ללכת קל ונעשה עולם של קדמונו
 אליהו בחינת עם האדם אל שבאין הקדושים אותיות

 מעין וגו׳ סיים מים באר גנים מעין במדרש ■איתא :והבן גדולה למדריגה ללכת לעזרו ־
יצחק זה סייס מים באר אברהם זה גנים

 אפשי היה לא זה בזולת כי חיים הבאר לבחינ׳ להגיע
 שפעל פעולתו ידי על אס כי לישראל תורה להנתן
 בחונם נעשה אמ״כ ואז העליונה המרכבה רגלי ונעשה

 גומל נ״ד בינה אלף א״ב בגמר כמ״ש דלים גומל ג״ד
כי חכמה ואאלפך מלשון חכמה הוא אלף כי דלים

ל היא משם שיצאת הסורה פתחה פיה כי הוא הענין יעקב זה לבנון מן וטזלים ו  ד' חם חסד כמ״ש דלים ג
ואמ״ל האלה הדברים כל את אלהים וידבר נאסר ולכן לשונה על חסד וחורת נפקת מחכמה אורייתא כי במכס׳
 עליונה החכמה נודע כי ד' חם חסד בתיקונים זאיחא

 הכתוב שאמר כמו חפיסה בה שאין נקודה יו״ד היא
 שנתן ומה נסתרה השמים ומעוף חי כל מעיני ונעלמה

 והוא חסד הוא אצלינו התגלות לבחינת התורה את ■הש״י
ד׳ חס והוא התחתונים מדריגות עם הקב״ה שעשה חסד

 ידי על ויכירו כלום מגרמה לה דלית ד' בחינה סל שחס .
 אחד כל יס' האל מציאת אס אחד כל השורה התגלות

 לכן בקרבו אלהותו שמשער מה בסי דילי׳ שיעור׳ לסוס
 התגלות לבחינח העלם מבחינת עליונה החכמה נתצמצמח

 בהסור׳ האדם כשמסתכל ואז ית' מציאותו את להבין שנוכל
 בחינת נעשין ואז בינה לבחינת שבא החכמה בו ופועלת
 בבחינה שהיא כמו מתסרשין דלא ריעין הרין ובינה חכמה
 ית׳ חיותו שממשיך הדעת הרחבת אצלו ונעשה למעלה
 נוזל שהוא ב״ה החיים מיי חיים מים באר שנקרא ממקור

 בינה שערי ונו״ן החכמה נתיבות ל״ב ט״ן ל״ב לבנון מן ■
מעדן יוצא ונהר הכתוב שאמר כסו הבינה שבעולם
 :כאמור לבחינ׳חכמה’שיגיע לבחינ׳דרום שיבא תימן ובואי שאחר יפת־ ומשם דאורייתא סדרי' ג״ן הגן אס להשקות

ה וכל והנן בה שרואה כפי אחד כל הפירוד לעולם בא כך נ ה  דג שיבוקש עד בא דוד בן אין רז״ל אמרו ו
ס ונודע כו׳ ימצא ולא למולה היראה ידי ועל באמור ד׳ מס חסד בבחינת הוא זה קשים הם מגי

 המשיח לימות עתים שני יש כי הוא הענין אך לחולה על כמ״ש חיים מיס באר בבחינת לדבק זוכה הגמורה
 אחישנה בחינת הוא והמובחר אחישנה והשני בעת׳ באח׳ לשם לשמה בתורה העוסק כל אוסר ר״מ רז״ל מאסר
 שאליו המכוון אל ה׳ את כשיעבדו כן יהיה אימתי אך וכנהר המתגבר כמעין נעש' אזי ה׳ דרך לו שתורה חורה
דלים גומל ד״ג בחינת שהוא התורה בנתינת הש״י כיוון המתגבר מעיין בחינ׳ אותו בו שנתלבש פוסק -שאיט

 אחדות עמו ונעשה נהר ובחינ׳ חיים מיס באר הנקרא
 ענין וזהו אצלו הדעת שנתרחב רחובות ונקרא .גמור

 כל קייס ססד שהוא אברהם כי האבות שחסרו הבארות
 אברהם שעד חורה אלפים השט הותחלו אז כי התורה

 הפלגה ודור המבול ודור אנוש דור תהו אלפים שט היו
 והתחיל תורה אלפים השני הותחלו אברהם ומשבא
 בחינת אל הבריות אס ולקרב חיים מיס באריס לחפור

 עשו אשר הנפש ואח שכתוב כמו חיים מים באר
 בא ואח״כ לאורייתא דשעבידו אונקלום ותרגום בחרן
 סתמום וגו׳ הבארות וכל דכתיב וגו׳ דחפור וישב יצחק

וישב ולכן העפר ביסוד שסתמום עפר יימלאום פלשתים
 פ השבח יום הוא התועל׳ אמנם לזה גדולה קדושה לבא יראה בבחינת העולם בט אס שהדריך וגו׳ דחפור
 למדריגה לבא אפשר היה לא שבח בחינת שהיה אילולי קפרוגהשסןעל היה ומתחלה חיים מים באר לבחינת

 השבת קדושת טדל מחאת אך חול במיג׳ שהוא ממסת זו בשכל עוד שחפר שאח״כ מד ששנה שמה דקרא כמ״ש זה ־
 הקדושה וע״י המול ימי לששת הקדוש׳ ג״כ להמשיך יסליו הדעת להרחבת שבאו רחובות שמה ויקרא ואז גדול יותר

 החול ימי בששת עליו קדושה להמשיך יכול בשבח שקבל האבן את דגל יעקב דגש כתיב הדעת סוד יעקב ינבא ’
^י פי פעל  בשבת ד״ג לאכול מצוה ולכן כאסור ד״ג לבחינת ולבא ז״ל שאמרו כמו נגף אבן נקרא הרע ני הנ

ובלבב באמת לעבדו בלבע יתן והש״י לעיל האמור ל־«' ויעקב עף אבן הוא מהן וא׳ ליצה״ר לו יש שעות .שבע׳
שלם

 נחצמצמ׳ שהחכמה ידי על כי והענין נאמרו אחד בדבור
 שאין י׳ בחינת הוא כי התורה את לשמוע ישראל יכלו לא
 היו כן על מי כל מעין נעלמה נקודה והיא התגלות לה

 ושמע אתה קרב ישראל אמרו לכן הדברות כל בה כלולים
 צמצום להם שימשיך הדעת סוד שהוא עמנו אתה דבר

:לקבלה שיוכלו בכדי החכמה
ח ז  החכמ׳ מהמעין שנמשך מה אברהם דא גנים מעין ו

 באר כאמור ד׳ חם חסד ידי על הוא גן לבחינת
 בחינת ע״י המדריגה לזאת שחפר יצחק דא חיים מים

 המשכת סוד הוא יעקב זה לבנון סן וטזלים כמ״ש יראה
 עורי לעיל כאמור נו״ן ל״ב מן ומשך ידו שעל הדעת

ט׳ צפון  להעשיר ידריס להחכים הרוצ׳ רז״ל אמרו כי ו
 אם כי כאחד להיות יכולים הדברים ב׳ אין ובאמת יצפין
 עליונה החכמה לבחינת יבא לא בודאי להעשיר רוצה הוא

 התנערי מלשון עורי צפון עורי וזהו התורה יצאת שממנה
יאתה זהב שמצפון צפון בחינת מעליו שינער טעור לשון

 על מציאותיויס׳ שיכירו האמיתי המכוון ויעשו כאמור
 סלמפה אך החכמה מעולם אצלם שנתצמצמס התורה ידי

 להמשיך ד׳ מבחינת בתתלה להיות התעוררות צריך
 אס אבל ד״ג בחינת נקרא ולק חסד - להנומל לשרשו
 שאין יח׳ אליו אהבתם סולת ידי על חולים הס ישראל

 ד״ג בבחינת להיות יכולין שיהיו ית׳ להבורא אהבה להם
 בעתו בחינת והוא אעשה למעני למעני הש״י אמר אז

 בחינת שיבוקש עד וזהו המשיח ביאת לאחר עוד שאין
 אעשה למעט ואז ימצא ולא חולים שהם לישראל ד״ג

 והחקדשת׳ שכתיב מאחר זו לבחינה לבא אפשר איך והנה
שצריך רואין אנו הרי וט׳ אני קדוש כי קדושים והייתם
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 א״ר מאוס שש מר״עה שאמר כמו דכרסיא לגלין נחינת קיום עיקל כי נודע הנה כו׳ שנע מנאל יעקג ויצא
ש היא התולה כל ^  כי■ כנודע זה על כניכול עומד העליון וכסא וגו׳ לגלי מכקוק בא האמונ״כמ״

 מקיימין שישלא. התולה בקיום ח.וי העולמו׳ קיום סיא והאמונה יחיה באמונתו וצדיק אחת על זהעממץ
 שכשלה מה בלגלץ שייך כשלון לומד לצה כשלת כי וזהו ובכל ובהשגחתו ב״ה בבולאו שלימה באמונה שיאמץ

 והתיקון כנ״ל עוניך יr על היא לגלין בבחינת היית ולא המאמין כי חכמי׳ אמונת והיא סושדיס שחידשו דבל
באופן באמת דבלים וידוי דברים עמכם קתו הוא לזה ינא<ילי1 חולה ולדברי תוכחה לדברי ישמע בודאי מ״ל
 לצה עבדו ובמשה בה׳ ויאמיע שכתוב וכסו המעשה קיום
 כבורא להאמץ כך שכל להם היה שלא סי על אף לומר

 השם עובד עבדו שהוא במשה שהאמינו ידי על ב״ה ׳
 השיבה אך השם להאמנת ובאו להם נשמעי׳ דבריו היו

 אף בלבו שאומר כנודע הגדלות היא האמונה המססדח י
 השפלות הוא לזה העיקר אבל כמותו ולמדן ה׳ עובד אר

 יבא זה ידי על ובודאי זכות לכף חבירו והכרעת בעצמו
 אפילו אמונה בידו שיש ומי השכלתי מלמדי מכל לקיים
 אף גדולה למדריגה לבא יוכל עצמות שכל לו שאץ

 .וד״ל האמונה לו יאיר כיום לילה במדריגות שהוא
 להשראת ונקי זך לבו שיהא תשובה למדריגת לבא מיכול

ה הבורא  ושכנתי מקדש לי ועשו שכתוב כמו ממש בתוכו ב׳
 כוונת עיקר זהו כי ישראל בגי• בתוך ונקדשתי בתוכם

 מרכבה שיהיו למדריגה שיזכו הישראלי׳ כאומה הבחירה
 שפינו המרכבה הן הן האבות כמ״ש ית׳ לכבודו וכסא
 עד לנס את וביחוד איברה׳ וכל תוכיוחס מקום

 סור להיות תחלה וצריך בתוכם הבורא את שהמשיכו
 שלא יצה״ר הוא שבקרבו הרע אס לזרוק דהייט מרע
 כנודע בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי לזה ♦עכב

 הרע אס שיעזוב דהיינו פוב ועשה מרע סור וכמ״ש
 מקום ופשה ר״ל סוב ועשה ואז זיוף שום בלי שלם בלב

 שנאמר סוב שנקרא ב׳׳ה הבורא הוא הסוב בו שישרה
ה׳לכל; סוב

 אס ועוזב שמתווד׳ הדבור ידי על אותיות הכ״ב שיתקן
 והלב דבור ידי על האותיות מתקן ואז שלם בלב החעא
 הסוב להשרא׳ מקום נעשה ואז תרעה ידי על נזדכך

; סוב וקח וזהו השי״ת שהוא הגמור  שחרי׳ ויציב אמת אמר שלא כל בגמרא שאמרו וזהו
 מדריגת כי חובתו ידי יצא לא ואמונ׳ערבית ואמת

 כי בודאי וישר באמת והוא ושחרית בוקר נקרא הצדיק
 חסדך בבוקר להגיד וזהו האל בחסד נקשר הצדי׳

 שאין ליל׳ במדר־גת שהוא אף לומר רצה בלילו' ואמונתך
 האמונה לו יהיה חושך בבחינת והוא בעצמיותו שכל לו
 ;וזהו לעיל כאמור לידי לבא יכול ואז •

א צ י  אינ' כשישראל נקרא יעקב בחינת כי יעקב ו
 ידי ועל עקביים בחינת רק גדול׳ במדריג׳

 שנקרא ב״ה מהבורא לומר רצה שבע מבאר יצא זה
 שבא מרנה וילך הוא שם וסוב שובע וכל חיים מיס באר

 שס וילן תמתונ׳ במדריגה שנפל וחרון דינים למקום
 ב״ה הבורא שהוא האור ממנו שנסתלק חושך במקום
 ’T על ה׳ וסגן שמש דהייט השמש בא כי ואח״כ

^י שהוא במקום שויסגע הו ל פ  רקת ואז כנ״ל דברים ת
 בספר אבנים נקראים שאותיות שנודע המקים מאבני
 למקום שזרק דהייט ההוא שבמקום מהאותיות ויקח יצירה
 האותיו׳ את ששם דהייט מראשותיו וישם החשךכנ״ל ההוא

 במקום וישכב .שקלקל מה ותיקן בשרשן הכל בראשית
במקים שהן אתוץ כ״ב וי״ש בתיקוני׳ כדאיתא ההוא ר ס ע ה . , , . בינו שיתוודה דברים יm ידי על הוא ז

 מחלישותו שהבריא חלים הדר לשון ויחלום ואז ההוא ובמרסת שלם ובלב גמור באמת קונו לבין י
 הוא האדם אם טדע כי שקלקל מה יתוקן ואז שלימה
 בהם שנבראו אותיות ך״ב שהוא בהתורה פוגם ■חוסא
 מן האותיות מחסר הוא החסא יT על ט וארן שמים

 הפריד ב תגנ לא על ועבר גנב אם העליונה התורה
 כשבא כך ואחר נשמתו מלק ואת המורה מן האותיות
סה כזה ואומר אותיות כן גם שהוא בדבור •להתוודות  ו

. בפיו העון את מזכיר הוא הרי מתמרס והריני עשיתי
 הו מה ואילך הזמן ומאותו לו ושאלו ימים שששה האותיות את ומחזיר שפג' מה מתקן הוא ואז זמתחרס

כס! לזה ומפשיר לזה מוריש סולמות עושה והשיב :העליונה לתורה .
IH Tt בגמ' ודרשו וט׳ אלהיך ה׳ עד ישראל שובה 

 שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת חשוב' גדולה
ב׳'t שעל הוא •■עדה׳אלהיךהענין שו  למדריגה מניע ת

 וזה וב״ש ב״ה הבורא הוא עליץ לכבוד כסא .שיהא
 פד ר׳׳ל אלהץ ה׳ עד ישראל שובה שכתוב ממה שלמד

כביכול אלהיך ולא ה׳ היה עסה כיעד אלהיך :שיהיהה'

 השמיסה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם נעש׳ והנה
 מלאכי והנה ואז בקרבו ב״ה הבורא את הכניס כי כנודע
 מלא(.׳ הנקרא הדינין במקום בנפילתו שהיה מה אלקים
 ונפלו בו ויורדים בשרשן ונעתקים עולי׳ ועכשיו אלהי׳

 אנס״ו: ונפש לב בכל אליו לשוב יזכיט והש״י ממנו הדינים
ש ר ד מ  בכמה חלפתא בן לר׳׳ש שאלו הנחומא ב

 להם ואפר העולם אש הק״בה ברא ימים
עושה הוא - •

שכתוב כסו
 גבי שסצינו כמו מרומם אף משפיל ומעשיר מוריש ה׳

 בו ונאמר וגו׳ ארצה מוצב סולם והנה ויחלום יעקב
 לא עליו לשכב כר לו היה אס ובודאי המקום מאבני ויקת
 הקב״ה וברט וט׳ האי׳ ויפרק נאמר ובחזירתו טעלן היה

 אס ברך וה׳ אברהם ברכת ברכו ברכה ופה בחזירתו
:בכל אברהם

מי ל ע לבין ביט ברזל של מחיצה שנעשה החפא שגרם ע ד ו נ  וגו׳ כסאי השמים פסוק שמטארלעיל ממה ו
ההדו׳ לתקן לישראל ההנהג׳ מסר הקב״ה כי דברי׳ מידוי אמיתית תשובה מי על ועכשיו שבשמי׳ אבמ

■ ■ ■ ונעש׳ ב״ה הטרה להשראת מרכב׳ ונשמתו טסו נעשה  מהם לברר הפחותות מדריטס רגלץ מבחינתרגליו
קי׳ וזה ;־אלהיו . ם מכל לבורא עצמן את ולקרב הקדושים צוצות נ ונשא רם הוא האמיתית כסא כי רגלין נ הדבד

שהם -  / ■.י'

5■ ■ Vז ‘

b ' ־



דניםויצאמאור
 ככל ל1הנד הענוג יחרחב ומזה ארצעת ת5נחי שהם

^ פחוסי כשמדכריס הפ״י שמחעגג *r על העולמות ע  פ
 רס העליון כסא נעשה זה ידי ועל יה' לו מרככה נעשין
 הדכרי' למעלה שמחזירין ’T על הגמו׳ נשלימו' פלס ונשא

 רגליו יעקכ וישא בו נאמר ע״ה אכינו ויעקכ הנסולין
 הכסף לי כתי: והנה לעיל אצלינו כאמור רגלין בחינה

 והזהב הכסף דווקא אמר ולמה ה' אמר הזהב ולי
 ולו עשהו הוא ומלואו העולם כל הלא יה' לו סיוחדין

 העולם הנהגות שכל מפני אך וארן שמים קונה כמ״ש הוא
 הכסף לי אמר זה ועל והזהב הכסף ע״י הוא והצסרכוהן

 ניצון שהוא לשמי לי לקרבן מישראל אחד כל שצריך וגו׳
 ניצוצות בו שאין דבר לך אין כי בתוכן המלובש הקדוש

 אצלו כשמביאין יחכרך לו שיש התענוג וגדול הקדושות
 יסוד שהוא כזה השפל כמקום הנפולי' קדושות הניצוצות

 ידי על זה וכל והזהב הכסף נחהוה שממנו ממש עפר
 באמונה ומתן במשא ולהתנהג ית׳ בו האמונה גודל

 מסייעין זה ידי ועל הקב״ה של חותמו שאמת גמור באמת
 להעלות אותו מסייעין למהר הבא כי השמים מן אותו

 האמת את שהמשיך ע״י בתוכו שמלובש הקדושה את
 הוא כי ונמצא ההוא ומתן המשא על הקב״ה של חותמו

 אל הניצוןההוא ג״כ מהקרב וממילא ג״כ כאן יס׳
 התורה ע״ש בו עסקו ע״י הזה למו״מ שהמשיך האלקות
 משא נקרא כן ועל והבן חד וקב״ה אורייתא כי והאמת

 נפילתו ממקום הקדוש הניצון שמגביה ע״ש שהוא ומהן
 הקדוש׳ מקור למקומו שנותנו ומתן נושא לשון שהוא
 עוסקן שע״י העמים בין ישראל נפזרו זה ובשביל ההיא

 הניצוצות מהם מוציאים ובדברים ומתן עמהםבמשא
 עושה ועי״ז עמהם שעוסק בהדבריס המלובשי׳ ההם

 ההדום בחי׳ ומתקנין שבעולם דבר בכל ישי לו מרכב'
 גדול עילוי בתוספת ויתעלה יתרומם עליון וכסא רגליו
 ממונו זה ברגליהם אשר היקום וכל בגמרא אמרו ולכן
 להעמידו יוכל הממון ע״י כי רגליו על וTשמעמ אדם של

 ית׳ באומנתו שיעשה עי״ז רגליו הדום בחינת ולתר^
 שגם ובהאמנ׳ ובאמת הקדושה דתתורתינו וע״פ במאיד

 . מזה ית׳ לו מרכבה נעשה ואז ית׳ אלהותו צמצום שם
 רגליו יעקב וישא כמ״ש כן עשה ע״ה אבינו _

 וירא נאמר עשז של שרו עם כשנאבק כאמור
 המאורעות כל על הוא עמו שנתאבק מה כי לו יכול לא ני

 שתיקן ממנו לצאת העתידי׳ הדורות והנהגות וענינים
 שמחמת אחו לו שהי׳ המלחמה ע״י ע״ה אבינו יעקב צט

 ח״ו רעה יפעול שלא בכדי להס״א נצח כשרוט גודל
 כליח׳ לא יעקב בני ואתם כמ״ש הבאים הדורות לבניו
 שיהיה בכדי מאוד ,שנתחזק יעקב בני שאתם ע״י ר״ל
 האופנים בכל לכם להרע יוכל ולא ה׳ את לעבוד לכם נקל

 יכול לא ועכשיו הכניעם לא אם לכם לעשות יכול שהיה
 סוף עד צפה אע״ה יעקב כי כליחם לא עי״ז לכם להרע .

 המקערג ולהכניע ה׳ דרך להם לתקן וראה הדורות כל
 הקדושה בתורה שכתוב ההתאבקו׳ ענין וזהו והס״א
 ביאס עד הדורו׳הבאין בניו עבור שהיא עמו איש ויאבק

 אז בו שנאמר זמן השחר עלות עד וזהו ב׳׳ב משיחט
יכול לא כי וירא המשיח ימות שהוא אורי כשחר יבקע

ויעקב

 ואה כמ״ש הרגלין בחי׳ הוא ירכין יריכו בכף ויגע לו
 הס״א לו מצא שפם לעיל כאמור ברגליהם אשר היקום כל

 מעלה שאינו די לא הממון שע״י בו לאחוז אחיזה מקום
 מתרמקי; אדרבה אלא השוב אל אוחו ומקרבין הניצוצית

 החמדה את להם שהכנים ע״י ח״ו ית׳ ממנו יותר עי״ז
 מהעובד יותר גדולה ענודה שהי׳ ומה בקליפיות בממון

 עליון בדבר יחוד פושה בתורה העוסק כי בתור׳ בעסקו
 ממקום הקודש החיות כשמביאין הענוג יוסר יש ובזה
 בתורה העוסק מן העבדות יותר היא זו ובבחינה שפל

 עוד וגס לעשות איך שידע כדי בתורה לעסוק צריך אמנם
 מה חורה ג״כ זה כי העיקר הוא כי אמרים לפעמים
 בודאי כי הפחותי׳ דברים ושארי ומתן במשא ה׳ שעובד

 יביא התורה ומחמת זה לידי יבא לא בתורה עסקו לולא
״נ הוא התורה כי חורה ג״כ שש,ם השכל לזה עצמו אח  ג
 וגם בזה שתאחז באופן חד וקב׳׳ה ח׳ אורי כי דבר בכל
 והוא גדולה עבודה שהוא ונמצא .והבן ידך תנח אל מזה

 כידוע יח׳ סמנו אור מרחיקין עי״ז שאדרב' התחכם
 דמנשיא הנשה גיד הנקר' יצה״ר ע״י והכל בעו״ה זה דבר
 ולכן בזה לעבוד להן שהיה דמאריהון מפולחנא נש פר

 הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על בתורה נאמר
 מבחי׳ בא שהוא כזה מממון פרנסתם מזון יאכלו שלא
ע כף על אשר היצה״ר שמצד מו״מ הנשה גיד י  שהוא ה

 ומודעת רגליו ההדום עי״ז להקן שצריכין רגלין בחי׳
 : ממון בגיממריא סולם כי בספרים שכתוב מה זאת

ו ה ז  כמו חיזוק לשון הוא ויחלום וגו׳ סולם והנה ויחלום ו
 להיום בעבוד׳ נתחזק יעקב כי ותחיינו ותחלימנו

 כפי בארציות מוצב שהוא אף הממון שהוא סולם בחי׳
א ועיקרו ששרשו השמימה מגיע וראשו מ״ס הנראה  הו
 ממקו׳ קדוש הוא למקיימו אוחו המהווה החיות כי בשמים

 עולים עכוים של השרים ההם אלהים מלאכי והנה עליון
 בכוונת בדעת בו העסק שע״י לעיל כאמור בו ויורדים

 מצד כ״א חיות להם שאין מהן החיות מוציאין הש״י
 ולהיפך בשבילו בו יורדים ואז בהם המלובשים הניצוצות

 ומוסיפים מהש״י עי״זיוהר מחרחקין שאדרבה עולין ח״ו
 ית׳ בכוונתו עשה ויעקב ח״ו ליצלן רחמנ׳ כח עוד להם
 כאמור העפר יסוד שהוא המקום מאבני ויקח כמ״ש בזה
 בראשו וישם מראשותיו וישם מעפר הוא וזהב שכסף לעיל

:ב״ה סוף אין הקדושה מקור העליון
ם ג  ניצוצום משם אע״ה יעקב הוציא נהרים בארם ו

 האמהות והן לבן בקליפת משוקעים שהיו הקדושי׳
 הגלות פעם וזהו השר לו יכול לא כן ועל שבפים וי״ב

 אחרון הגלו׳ וזהו גליות בארבע להיות ישראל על שנגזר
 להקדוש׳ודוחקא ולקפצן לבררן אנו אדו׳שצריכין גלות הוא

 ה׳ אל שביס עי״ז כי דישראל פורקנא ממהר דילהון
 פסוק. על לעיל אצליט כמטאר סהרה יותר הבירור ונעשה

 לרשעו לו רע הוא כי לו לרע באדם האדם שלש אשר עת
 הבירור עמר מהם לט שיש הצרות שע״י האומות

ם בודאי יעקב לפני השר כשנכנע והנה ; מהרה  מנ
ת פשל׳ שוס פועלת האומ׳ אין כי למפה ג״כ עשו  נ״
 גלות יתחיל Tשע והסכים למעלה שלהם השר רצון ע׳׳י

 הניצוצות מהן tb שיבררו אף שיהיה מה ויהיה אדום
קדופו׳ ־
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 ח־ק נחי׳ פחהיה כאמור מיוס לן יהיה חמיה מי׳ץ חרבך לזה ג״כ הסכיס כנר פהומע ,מחמס ס״מ ;■קייפו׳
 במהרה פיוגמר עד מעם מעגז אוחו יברר התסילץויעקב נגלו׳ אצלי פחבא ונלכה נסעה עסו אמר כן ועל האופן

 עוד יצחק ברט נהריס לארס צאתו קודס כן ועל בימיט ; ואלכה הקדופי׳ ניצוצוח לברר מיד פהחחיל אף 'מיד
 אס ברך וה׳ פהיא אברהם ברבת אח לוויסןלך ואסר לו' והסיב מגעת פידי מקום עד למולך להתנגד 'לעדך
פהוא להש״י עוכד היה הדברים בכל פי' בכל אברהם אוחס פתלסוז אמד יום ודפקום וגו׳ אדור,יודע יעקב

 גלותם כוכד קדושים,מגודל מיצוצות ללקס יוכלו ילא
ר על ט ע  לברר אתחיל פלא עבדו לפני אדור. נא קי

הגלות פיהיה לאמי■ אתנהלה ואני אך מיד החיזח ממך

 שהיה מחמת ולדורותיו לעולם להאור זה שכל הוציא
 האטת נעשו ועי׳׳ז טראו אש והכיר למאמינים ראש

 וברכו הכסא נשלם שאז לעיל כאמור ב״ה להבויא מרכב'
ק השה״ז ושתרות זו בברכה כן גם ־ . , . t לעשו נ

ק שיתארך אף באריכות הזמן בהמשך ו יהיה לא מ״מ הז ה ז והשיב ט׳ ימים בכמה הנ״ל במדרש כוונתם ל
 שיתחיל ממה בגלותן הדעת להשיג ויוכלו כ״כ גדול הדוחק

 וזהו הגלות כובד ע״י סמדריגחן ליפול סיבה ויהי', מיד
 •עד כנודע מ״ו ממדריגחן הנפיל' שהוא הצאן וסתו.כל

 שאז המשיח יפות שהוא שעילה אדור אל אנא אשר
 לה' והישה גו' ציון בהר מושיעי׳ ועלו הבירורין יוגמר

 צריך כי ממלכה בחי' הוא הגלות בזמן המלוכה,כי
 להחיותן העמים נמלכיו' עצמו את לצמצם. כ״ה הטרא

 צר לו צרת׳ בכל כמאמר בהן הקדוש'המלובשת עבור
ל ממלכה לשון וזהו כביטל  צורך יהיה לא לבא לעתיד ^

 המלוכה לה' והיסה דייקא בישועתו ונשמחה עילה ואז לזה
ע״י בזכה זה וכל כנ״ל צמצום על המור׳ הממלכה ילא

 אלהיס ברא אשר פסוק על ימיסכמאמרינו בששת ,
דין הבריאה כי להבא, לעשות  הקנ״ס כי עמרא לא ע

 ובימות הגירורץ ע״י לגמרו לישראל ומסרו העולם ברא
 החיות ע״י הקב״ה ע״י ג״כ זה וכל הבריא׳ יוגמר המשיח
 מה ואילך הזמן ומאותו לישראל הניתן העליון וסיוע

 ■סולמות מוסס והשיב התיקון הוא במה סי' עושה הוא
 ועי״ז נעשין הבירויין רוב שע״י וזהב כסף בחי' כאסור
 הקדושה הוא לזה ומעשיר הקליפה שה־א לזה מוריש

ק והשאר ב״ב משיחט בביאת גבולה שנתרחבה  פו
. . : וילאו׳א בילא״ו ממילא

ת’- ש ר פ :־ . וישלח ;.  • הארציות כל על שנמלכנו הארן כל על למלך והיה.ה׳
בגופו שלם ודרז״ל שלם ויבא,■יעקב נאמר כן ועל יי״ל
- דבר בכל שלימות היה אצלו כי ר״ל בתורתו שלם כי נודע הנפה גיד אס ישראל בר יאכלו לא כן עלהן

'י • הכל !  י בתורתו;עם הן הממק בדבר: p גופנים בדברי׳
 ההוא בדבר סמלטש ית׳ כבודו ית׳לקרב כטונתו עשה

 כי סטתה נסע ויעקב ועי״ז נארציות ואפי' בו שעסק
 רמז מראי בדירת ושב קבע מדירת צא המכה רמז טדע
 והעיקר עראי כדירת אלא מהעה״ז עיקר האד' יעשה ®׳א

 העוה״ז דבר בכל אלהותו ולהסמך לטוניז.העוה״נ ט עש׳’
 של המקדש ביס לבנין נזכה זו ועבודה שכל ע״י בית לו יי?ן

 שעל הצדיקים שעושים הקדוש' מבירור נבנה שהוא העלה
P המקד' חלק'_מביס שטנים חכמי'.בונים תלמידי צקיאו 
 שהיא הצדק מדת שהוא מעלה של ירושלים שהיא מעלה י>ל

;כנודע השכינה לתקן עסקן עיקר שכל השנינה '
ז ם ע ט ט ׳ ־ ־ י

 אחד בכל נפש שנה עו^ו שהוא בסוד,עש״ן
 קומה מעין גידי' ושס״ה איכרי׳ מרמ״ח שלימה קומה יש

 והר . c'o יצירה לספר בפירושו הראב״ד כמ״ש שלהם
ש שנה שלם על מרמז עש״ן שתיבת כולו עשן סיני  ט מ
 P גידים ושס״ה איברים מרמ׳׳ח קומה בנפש שיש צמו
 הארץ ערות הארן ופי האדן שנק׳ שמציע כמו בעולם יש
 הוא ימים משס״ה אחד שכל מיוחדים הימים נשנה וכן

ה גיד בחי' הוא באב ס' ויום פרמי גיד בחי׳ פ  ק מ
הקליט׳ אחיזת ששם אחוריים בבחי׳ ההוא השנה קומת
ובשני׳ בראשונה הבית שנחרב שליעחן זמן הוא וע״כ

 ואחיזק שליעתן שהיום עבור העיר ונחרשה ביתר ונלכד׳ -
L השנה בקומת ג׳׳כ אחיזה להם להיו׳ יום אותו להם שניתן נברך,את ע״ה אבינו יצחק שרצה מה תבין זה 

ע . ד אי ל ט. מו ס  סל מעלה 'בקדושת וקדוש עליון יום שהוא •י׳הב וכמו מ״ל;אתי ולפי הוא:רשע0 -
 לקדוש׳ שבטלן ומובחר השנה כל■ של חיות שהוא השנה כל - כי הזה עולם בברכת לברט חפן היה עי׳׳ז דאדרב' שפיר

ס שע״כ לברכם]י,;כ״א.;' אצלם נחשן עוה״ז ברכס יעקב.אין מי  כסשארז״ל לאססוע רשות לו אין שפן דכיפורי טו
א באב תשעה כי. אלקים עשה זה לעוס׳ זה עוה״זףאת שבתוך' עוה״ב לבחינ׳ כלי בחי׳ שהוא ההכרחי:  יום מ

 P שעל זה ביום יתירה אחיזה להיו׳-להן נס׳׳א מובחר יכול:האדם לא ?-לעד-; כי הבא העולם ההכרחיפלובש
ה •- ד לזרע ■־ולא לזרע׳;עשו שייך המותרות אך לעוה״ב לזכות מ בו ע ר אי • - שאירע: ,
 כן על זה בפסוק בתור' בחב השעה רמיזת מקום ■וןךן{• ליעקב צוחה ורבקה ייג מהבורא ח״ו ירחיקס שהוא יעקב

 באז אב חשעה ר״ס א״ת' ישראל בני יאכלו -;לא - ■ימים לסוף. אותם סילק .ואעפ״כ כנודע שיקחהנרטת
ה שלא הנ׳ל מסעם והוא בזוהי,הקדוש באסור  לס״א אכילק ידי כמעל יחט אלא בני.ישראל יאכלו ־■לא סיבה עי

ס׳ האוכל רו״ל וכס״ש- - אחיך בא לעשו יצחק ז"שt הפ״י מעבודת לבפלו ה׳ו  משה ניד אוכל כאילו כאב ג
 ’. - : כאמור הנשה גיד בחי' הוא שבאמת -■י הבירורין:■״- נעשה החכמה ע״י ני ות״אנחונמאר׳׳ל במרמה
ש איש דאבק .ס״ש ,1דזה • - לברר עחיד ׳ ט• איתברירו ’ במכסה הקדו?! ?זוהר עמ״?ר  פנאמ' וגו׳ השחי עלות עד ע

 הוא כפן הוא ט תמיד- כן בהוה םיו!ם ג״כ הוא - ־ • ד וזהי כאמור החכמה מדת ע״י לך שאתן הברכות סמך
א דסמיד והרצוצין;.היצה״ר מהנשמות כ״א טוט. לך שאץ תחיה חרבך •מל.  ניעיא״.-:^נקכךנן מחאגקיואוחז מ

 ומעלות P תמיד וקוא להם ולהרע ממעלית׳ -ממ־חיקן לשון‘ שהוא ■החורבן .׳מעולם קחחוניס במדרגות שנאים
י י השחר ' ■ ' דלת ■ -,

II.
1יו
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 משיחי מימי■ ישראל' •ובהירחן'של אורן ש-ח;וג; השאר
 אעביר הפומא׳ רוח ואס נאמר שא) בימינו במהרה צדיןינו

 הרע ביסול שהוא בבצרה לה' זבח כי וכמ״ש הארן רן
 יהיה'בסי׳ לאי שאז בעולס הקדוש׳ והזדככות העולם מן ,
 יתיחדו אחוריים'שאז מבחי׳ שהוא זה עמלק מלחמת ׳
 קישרוג שום מאין סב״פ זיווג בבחי׳ בבוראן ישראל “
 השיבאאור החורבן אחר שנאמר ממה היסך הרעח״ו י

 יכול לא כי וירא : לפנים ולא לאחור רהיו וכתיב ימינו
ע יעזבנו ה׳'לא ני לו ג י ו  בחי׳ , שהוא יריבו בכף ^

ד אחוריים גי מי' ע שם באב תשעה יום הנשה ב  להרע ע
 תמיד ומלחמתו ידישליעתו ועל שעשה מה ופשה להם

 הנשמ׳ גלות שהוא ובפרש בכלל הגלות באו ישראל עם •
 ונתחסר נישל ההשגה אור המכסה החשך שע׳׳י מיצה״ר '
 בשעת שהיה כמו שלם דעת להם שאין מישראל הדעת ׳
 רזי שנמסרו סוד שהוא שהשיגו מה שהשיגו חורה מחן ״
 ע״י התורה דעת מישראל שנחסר ■עיי• לחיצונים חורה י

 מהבורא ישראל אח ומרחיק האור מחשיך שהוא חשכיתו
 ומלאה שאז הרע בישול יהיה אז ב׳׳ב השח׳ עלות עד ב״ה '

 ופד למקשנס אותי ידעו כולם כי וכמ״ש וגו׳ דעה הארן
 ויהיה העולם מן הרע כשיבוער כך יהיה שממילא גדולם

 בשכחה שהיו התורה בחי׳ כל ויצאו התורה שלימות אז
 הדעת יציאת סוד שהוא לישראל וחזרו הקליפות מן יצאו

ת  ושישה שיסה כל השנה ראש במסכת וזשארז׳׳ל מ^ו
 הקב״ה עתיד וירושלים מישראל העולם אומות שנשלו

ק ׳ ^י ה  שישין נכתבת שהתורה האמור לכוונת שהוא לנו ל
 עתיד ממנו שנשלו ודעת חורה של השישין שכל שישין

 יהיה וממילא הרע שיבושל ע״י לנו להחזירן הקב״ה
א אחוריים בחי׳ עוד יהיה ולא הדעת 'ריבוי  בחי׳ כ׳

שעת פב״פכמוב ה׳ דבר בפנים פנים שנא׳ חורה מחן '
 אנס׳׳ו ב״ב הגואל בביאת יהיה כן קהלכם סל אל '

:יילא׳׳ו בילא״ו

״ , וישב פרשת...........; ,
 ההורה היות נודע הנה וגו׳ יוסף את אהב וישראל

לעול׳ קדמה והיא זמן ובכל אדם בכל נצחית ■ - - ׳
 בעת דהיינו הזמן כפי מעשיות בסיפורי 'שנתלבשה אלא

 בסיפורי התורה נחלבשה דעקב יצחק אברה' האבות שהיו ־
 ונקרא זמן בכל p להיות צריך מ״מ אך שלהם הממשיות _
 מה זה בפסוק להבין צריך וא׳׳כ דרך מורה מלשון חורה ׳

:כאן יש דרך הוראת
ם ג מ וגו׳ ברא בראשית רז״ל מאמר נודע ■הנה א

 ■ כי והענץ וכו׳ ישראל ובשביל התורה בשביל •
 כי לברואיו להשיב רק היה העולמות בריאת כוונת פכליח
 האדם כמו עצמו בשביל העולם לברוא צריך היה לא הש״י

 דבר אוחו חסר שהוא א״כ שנמצא דבר לאתה שצריך
 בכל שלם הוא כי כן איש הש׳י אבל לו צריך שהוא כיין
 שנאסר עד ח״ו חסרון שום עליו יסול ולא השלימוח עיני

 היחה הבריאה טונת רק העולמות לבריאת צריך שהיה
 ועל ט׳ לכל ה׳ שוב הכתוב כס״ש להשיב השוב משבע ט
ועיקר משוט ליהשת סבריוח לשיוש^ העול«ת סרא כן

 ובז® מצותיו בעשייח ״ישראל שמחענגין מה הויייי "השוב
 כסו מזה תענוג מקבל הוא גס ואז על־ה׳ מחענגיס

 האב כמשל■ שבשמים לאביהם מפרנסים ישראל שארז״ל
 אל המשנה כוונת: מבואר ובזה שעשועיו טלד שמתענג

 פרם לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו ־
 פרם לקבל ע״ס שלא הרב אח המשמשין כעבדי׳ היו אלא "
ט׳ :אל שאמר דמכלל יתר שפא הוא דלכאורה ־  סהיוו
 ולמה סרס לקבל שלא'ע׳׳מ להיות דצריך ממילא''נשמע -

 להתעע שצריך כמ״ש הוא הענין אבל .בסיפא ושנה מזר
 ח״שאל עוה׳׳ב מעין ׳הענוג'רוחני השי״ת מצות בעשיית י

 העבודה יהיו שלא כלומר כו׳ המשמשץ כעבדים תהיו
 שיהיה מה עוה״ב שכר לתשלום ולצפות זה אחר שכר לקבל י

 תענוג יתעורר המצוה עשיית בעת תיכף אלא •אח״כ
ל שלא-ע״מ וזהו עליב׳ מלמעלה רוחני  יהיה שלא כו׳י׳׳
 השוב׳ אלא מזה שובה איזה אח״כ שיקבל דהיינו ע״מ
 ה׳: על יתענג שעוסק ותיכף צופיה במצוה העסק הוא

ו ה ז  הש״י זהנה ישראל ובשביל התורה בשביל בראשית ו
 העולש לברוא יכול ואיך תכלית בעל בלת' הוא

 והדי הוד כמ״ש התורה ע״י הוא אך תכלית בעל שהוא
 גבול בעולם להיות שיוכל שכינתו צמצם ועי״ז לבשת

 שילם ישראל בשביל היה הבריאה טונח עיקר וכל ותכלית י
 היה הנה אך ; כאסור הגמור השוב ויקבלו ה׳ בתורת י

 בסיפורי נתלבשה ולמה ■במצותיה התורה להתחיל לו
 כ״ש מצרים ביציאת לספר עלינו דמצוה הענין אך מעשיות ר

 משובח ה״ז מצרים ביציאת לספר י המרבה וכל הגדה בעל
 שימת ארז״ל הנה דקאמלאך המרבה הענין להבין והנה
 ללמוד אפשר אי בודאי כי לימוד צריכין ח״ח של •־חולין
ז תמיד תורה צי  ילכו וצדקים גשמיים דברים לדבר ו

 בהכ׳׳י דבקים הס גשמיי׳ דברים אפי׳ כשמדברים בם
 במו נשמו׳ בזה מעלים כי •היא תורה שיחתן ואמש
 בדבורים להחעלו׳ שיטלים -נשמות ויש התורה בעסק

 בתורה כח'להתכלל להם שאין התורה מבעסק יותר
 ענין וזה הגשמי הדבור עם רק התורה עם ולהתעלו׳

 החכמה ים לשפת סמוך ר״ל ים מיצר מלשון מצרים יציאת
 בכל פי׳ מצרים ביציאת תמיד לספר מצוה ולכן האמיתו׳

 ביציאת דבריו יהיה דבר איזה כשמדבר שעה ובכל עת
 אלא בפסח דווקא דלאו ט׳ המרבה וכל חהו מצרים

־מצרים ביציאת סיפורו יהיה Tתמ אפי׳ : .
ו ה ז  הקדוש בזוהר איתא דהנה יוסף אס אהב וישראל ו

כי כצדיק הוא ויוסף סבא ישראל נקרא דהש׳׳י ׳
 אליו תחתושה מדריגות להעלות שמים ביראת מוסיף 7סס
 מכים בר ארי אונקלוס ותרגום לו הוא זקונים בן כי ית׳
 בחכמה וכולם בדבורו הנשמות כל שמעל׳ סי׳ ליה הוא

 להש״י עושה הצדיק כי ססיס כתונת לו ועשה אתברירו
שח ר״ס הוא ססיים הש״י ט שיתלבש במה לבושין  ״סה'

i בילא״ו■: והבן מצרים ״יציאת

לחנובה דרוש מקץ פרשת
ר ״ ט׳ בכסליו בכ״ה רבק דתנו חנוכה מאי ת  כשנכנסו ו
ת ע״כ לכאורה הנה וכו׳ להיכל מורס י  טונ

קושיייע ״
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r ופס מנוכה נקרא למס הוא קושייתו n! ס5ה עכודס אג להשחוקר, ההדוש לנפש א1ה מר^ראוי ני אך ,זה על לו 
 על מושא אדם שאין ■רק חלילה מנירה למשות ,ולא הנקרא מדה שיש כ״ה מנ״ו הוא מנוכה שמלת הוא .האמת

 צואים בגדי׳ שהוא הלבוש ומזה שמות רות גו שנכנס וכה יהיה כה מצוה הוא 'שהמלך מדת.מלכות והיא כה
 לק מגירה עד -לעשות ומוליכו בלבושו היצה״ר אוחזו מתנהגים וע״י העולמות בכל מצוה זו המדה ק כסו יהיה

 מסלסל היה בבגדו'כי ותתפשהו כתיב הצדק ביוסף בכל למשול בכחם יש הצדיקים זה ומפני העולמות כל
 כלבוש ואחזתו שררה שנעשה עצמו שראה מחמת בשערו ית' הבורא של מלכות המדה בתוכם שיש ספני העולמות
 ה7ב גיכולת היה זה שמחמת גזה מתבונן והיה הזה מושל וסי אלהים ביראת מושל צדיק ע״ס רז״ל ■וכמאמר

 עצמו ודבק החוצה דצא וינס הTג בגח דעזוב לתפשו בזוהר והקשו מבעלה וצדיק גזירה גוזר צדיק'שהקב׳׳ה גי
 ההרהר אל גיוס שעבר ת״ח כי הנ״ל הלבוש ופשס בהשס הוא האמת אך הוא דמאריה קעדיג' צדיקא וכי הקדוש

 ופהמרפ מחבונןהיכף שהיא רק גו׳ בארן צדיק אין כי כו׳ אצלינו וכמבואר מבפלן בעצמו הוא ברוך שהקדוש
 לו ולגרור בעדו להתפש יוכל שלא בכדי הלבוש ופושע גלות בסוד והוא צר לו צרתם בכל ני מזה פעמים ■כסה

 תלוקא שנעשה סצוה גוררת מצוה כן וכמו אחרת עבירה ששוכנת מפני שכינה נקרא הנ״ל מלכות. שמדת דהשכינה
 הכס תססו נזה ט׳ בבגט תפסו בירבע׳ לכן דרבנן כונסת שהיא ישראל כנסת ג״כ נקראת והיא מקום בכל

ץ יהיו עת בכל וזהו אחר׳ מצוה לו לגרור כל ■רז״ל וכמאמר זו ממדה נלקחו שכולם כ״י בסוכה . ד  ■ הייט ע
 מצום של נאים בלבושים שתתלבש לבנים שלך הלבושי׳ בסוד■ הוא ר״ל לישראל שיש הצרות וכל מלכים גני •ישראל

 שמן כי יחסר ראשך יעל ושמן חלילה מלוכלכים ולא צור כמ״ש הנ״ל מלטס ,מדת שהיא כ״.י השכינה גפילת .
שלטשיס יT ועל מחכים זית שק כי חכמה אל מורה כ״י מפלים העובים והצדיקים.ע״י.מעשיהס תשי '-ילדך

 מוסיפיןכח שישראל לאלהי׳ עזו חנו כמ״ש ״השכינה
 מעלה של פמליא הנ״ל.נקראת שהעד׳ מעצ של '.בשמלי׳..

 משפיעים שכולם העליונות המדות יכל לשטנססבתוכה
 הגזירות כל נתבענו אז נתעלית מלכות וכשמדת ־.בסוכה

 ובשביל התורה בשביל נברא שהעולם וטדע הדנים וכל '
 ליה דישתמודעין בגין .היה הבריאה כל ...ישראל'.ותכלית

 להגיע יכולין מה באמצעות אך: הש״.י מכירקאס שיהיו ■
 ית׳כמאמר במדותיו הדבק כ״א,ע״י א״א ית' להכיר.אותו ל
 יכולין ועי׳׳ז וכו׳ רחום אתה אף רחום הוא מה רז״ל •

 בסוד היו להיכל יוונים כשנכנסו אז נהנה י״ת אליו לבא
 ’מתתיהו ובבוא ונחגברוהקליפות כב״יכול השכינ׳ נשילת

 לאחוז העם את דעת לימד גדול צדיק שהיה גדול כהן'
 כל ונתבמלו מלכות מדת כביכול ונחעליח ית׳ במדוסיו .

פמאו כשנכנסוכו׳ וזה היוונים את נצחו ,.הדיניםועי״ז

 כדכתיב ודעת מכמה עליך ימשיך השם נאים יהיו שלך
 שאדם הגם ט ותבונה דעת מסיו חכמה יחן ה' כי

 רק כרימק מצות מלאים שבך רקניס כי מצות עושה
 רוכסה האדם על ולהמשיך ותבונה דעת בלא י שהם
 כל כי ממכה נר הדלק׳ מצות השם לנו נתן לזה ודעת

 נתעויד וסצוה מצוה כל של וזמן עת בבוא שנצפוונז המצות
 במג ט ומקדם כסאז המצוה זמן בעת שהיה הדבר
 וגם סומאה שערי בס״ס שהיו ממצרים יצאו הפסח

 אדם כל יוצא הזמן בבוא וכעת ממצרי׳ יצאו בגשממח
 ס׳׳אובשבועות שהוא חמן' מבערין ולכן שלו מקליפיות

 השם אס לעבוד השנה כל בה ללכת התורה קבלת הוא
 תהי כי אל בחסד אותו שמקיפין כבוד ענני הוא ובסוכות
 מפלת הוא המן מפלת מתעורר הוא בסורי׳ והנה יסובבנו

בגלות קיימי׳ להיות שנוכל בכדי העולם הרשעי׳סבאומות
התורה ע״י השם אל האדם לקרב עת הוא ובחנוכה המר ■ אפי׳ החכמות כל שעמאן ר״ל שמן נק׳ חכמה השמנים כל

 זגדצות בפניות שלומדים ב״י נעמאה התורה הנסת
 כו׳ אחד סך מצאו וכו׳ חשמונאי בית מלכות וכשגברו

 ולכן וכנ״ל יח' מדותיו בי״ג לאחוז היינו י״ג ני׳ אחד
 אחזו שלא מפני הייט בהיכל פרצות י״ג היוור׳ פרצו
 כנ״ל מלכות מדת נפלה ועי״ז בחתל׳ יח׳ סדוחיו ני״ג

הש״י. במדת לאחוז כשחזרו זה ואתר בקליפה ונתגנרה
מו . תפ י , :והבן און פועלי כל נ

 לט שנתנה התורה הנה וגו׳ ימים שנחים מקן ויך(י
 וע״י ממעל אלקי מלק הוא האדם כי הוא

השם אל עצמו אח לקרב האדם מכל התורה אסצעוס

 שהמורם כה״ג יוחנן p מתתיהו בימי ומקדם מאז כמו
 כך כ״א נשאר ולא החכמות כל הם השמנים כל עמאו
 מזעיר מעס כ״א נשאר ולא החור׳ היא שמן של אחד

 שפונה ודלקו א׳ מם על סעע אם כי היה שלא נס ונעשה
ת xוא ימים שבעה ע״י נבנה הוא העול׳ כי ימים  לו

« אתרים ימים ז׳ עוד מתחילין השבעה  הנקרא ־ ח
 השם אס מ1ע היה מחנן בן ומתתיט הבנין ימי שבעת
 שמנה להאיר בעבודתו המשיך גדול כהן וזהו גדול בשכל
 נ״ת וצק הנרות שמנה להאיר הפינה מעולם הייט ימים
א ולמכה ססיכתא כארעא תהא שלא מג׳ למפלה ט

רק מעשרה לסמה שכינה ירדה לא מעולם כי מעשרה הקב״ה שפירשה עד גו׳ הארן אבדה מה על כתיב ולק
ן במי ושבעה מורתי את עזבם על בעצמו  שעבדו דיי

 שבה המאור וע״י הטרה את ע׳בו שלא זמן כל מ״ז
 הטרה את־ ובעזבם עדיץ נענשו לא למועב לחזור יוכלו

 שיוכלו דבר בהם היה שלא מ״ל עבירות על גענשו
ץ יהיו עת בכל וכתיב השם אל ולשוב למזור ד  . לברם מ
 חמן עש בטא דוי בכל עתה ק וכאז נ״ת הדלקת מצות והוא לטש נעשה טמהמצו׳ יחסר אל ראשך על ושמן

ק דרבק תלוקא ו7הענ ו מ׳ .  מדליקן שאץ ושמנים פח־לות מז׳׳ל אמרו ולק זו מצוה' ולזה צואי' בגדים נעשה ׳
רהטהכטב גוררת מבירה  סוג• מחנה הנה ט בחנוכה בהן בשבתסדליקץ כהן ונפשכייויזפא מתמיה שבי

י ־ -:־ שבבין . -־ י ־ י •■ - ' י י ׳ י

n לבלתי מתשבוח טשב שהשם r נס מ׳י היה נדס ממס 
 האדם אל ומתקרב מעשרה לספה מוטד כביטל שהשם

 מכסה על מרמז שהשמן היינו אליו ולהחזירו להשיבו
 האדם את ומלמד ותבונה דעת ספ־ו מכמה p וה׳ כנ״ל
א זה וכל ותשובה בשכל הש״י אס לעבוד איך שכל ע^ ט
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 העלם כל על* להמליכו להשס ושררות ממשלה ליתן ;הוא אל האדם לקרנ השבת אס לט מאם גמי.השם «בבית

 עצמו להפי׳ האדם שצריך סרוח בשם המדוח צקראו לכן : כדור ע״ז עובד אפילו כהלכתו שבת שומר בוראו,כי
 שאדם מה כי באסווא ומתרגם באחו ותרעינה .כבהמה מחללו מקרי אל מחללו שבח שומר כדכחיב לו מוחלין אנוש
 ראוי סלו לו ודומה גדלות הוא.מחמת חצירו את שונא בתוך ליכנום האדם על עליו שקשה רק לו מחל אלא

הכבוד שמא כי.הוא הסבת הוא ונשא רם כי סבת יך־וסת  עצמו משים אם אבל לחבירו והגחלה״ומקנא '
א, אז כבהמה אך כזה ורם גבוה מקום אל לקרב יבול ואיך רקב׳ה  שום לו ואין העולם הל את אוהב הו
 היצה״ר כי גו׳ אחרות סרות שבע והנה : סנאםעלי״סכירו ' מעשרה למסה עצמו. סוריד-אח השם ככ״יכול בחטכה

 ושארי ממון חמדת לאהוב המדות בשבעה להתסיאו בא , בשבת מדליקין שאין וכו׳ •סתילות וזהו לקרבו אדם אל
את ולנצח בעצמו ולהתפאר העונש את ולירא תענוגים י אותה וממלאין פתילה לתוכו טחנין בנר כמו כי דכו'

 הוא ושמן פתילה הוא האדם כן כסו ומדליף בשמן
 במעשיו מאיר להיות ומדליקו בו ממלא שהסם •החכמה

 שאין אדם בני הם הפתילות והנה הסס אח ובעבודתו
 לא שהסחילוח מחמת בו נאחז אין סהאןר ,בשבת <ילקץ
 כנ״ל לעלות אפשר ואי נהם מסוכסכת האור,1. פוביס
 סוביס לא אשר בסתילות מדליקין האור בהם ושיאחז

אל עצמו את מוריד בעצמו כביכול השם כי בחטכה ־כנ״ל

 הנ״ל דבר בכל מקושר ויהא עצמו את ולהודות שונאו
 כל גס כי נו' הפרות וחבלענה בעצמו הוא ולהשתרר

 ליצלן רחמנא בקליפה כח נותן הוא עושה שאדם המצות
 והמצות• אתהתור׳ ר״ל בולע הקליפה כי וזהווחבלענה

 האדם בעשוס ולכן ונו׳ קרבנה אל באו כי נודע ולא
 מוציא שעשה שהזכיוס הייט זכיות נעשין זדונות חשובה
כשמקיץ חלום והנה פרעה ויקן הקליפה יד מתחת אותם

 ומהאי כנ״ל חלים הדר לשון חלום והנה הזמן משינת אדם .אל ולמזור ולשוב להדליקו האור את בו ומאחיז האדם
 עצה הוא התורה כי בחנוכה הנ״ל פרסה קורין פענוא נעשה וזה כנ״ל נדול ובשכל בהתלהבות ולעובדו השם
ם ובודאי חנוכה מצות,נר של הזמן בבוא סנה בכל  השם אח לעבוד איך לאדם שמייעצת עצה לי כמש״ה .' ^ד

 לא כי לאורה להשתמש אסור לכן (נשמע) אליו ולשוב ׳ כל סמאו שבימיו רק זה למצוה צריך היה לא מתתיהו
 כשביל לא לבדו להשם בלחי בנייה שוס .לאדם יהיה והיו התורה הוא אחד פך כ״א נשאר ולא השמנים

א: עולם כשביל לא גם הזה עולם ' השם עובד כהן - היה והוא קסן בשכל שלמדו יועס  הב
 מן רנל שתכלה עד חטכה נר הדלקת שיעור;. זילל כג״ל הנרות סמנה אח והדליק והמשיך גדול בשכל

 זכרים לברם זוכה בנ׳ח דרגיל ראן כי השוק י , סתום הוא השם כי היוונים מפלת והיסה נם וגעשה
 אס ט, לשוק יוצאים אינם ת״ח ובודאי חכמים תלמידי לה׳ הנסתרות והנה ונסתר עלה התורה כן וגליאוכמו

שתכלה עד • השוק מן רגל שתכלה וזהו בתורה עוסקים שעושה נסים הרבה יש כי ולבנינו לט והעלות אלהיט
 לנו עלים נס-יס ויש כתיב מלבדו עוד אין בנסתר השם

 נס נעשה נסחר בדרך התורה לימודיט ע״י נעשה מה
 שמן סל א׳ סך והנה נגלה נם נעשה עלה וע״י <םחר
למדו כי מעס היה חשמונאי כימי שלמדו התורה היינו

 הזמן בבוא זמניות המצות צל וע7 כי דחרמודאי רגלי.
 כשנצעוה הראשון בעת שהיה הדבר נתעורר המצוה סל

 מן שיצאט והעיקר ממצרים יצאנו המצות בחג המצוה
ט ; יוצאים הנ״ל מג בא עת בכל כן וכמו טומאה שערי מ׳

 חג היה לולא כי מקליסיוח אחד כל ישראל בני אנחנו .לכן גדול בשכל השם שעבד כה״ג היה והוא בשכלקסן
 בהשם להתחזק לאדם באפשרי ־היה לא שנה בכל המצות לשון פרעה כי בכתבים ואיתא ע״י גדול <ס; נעשה

 שבאיזה דהייט התורה את האדם כל מקבל בשבועות וכן וכתיב ההתגלות שטלד פרעה את הולדת יום ־התגלות
 אט ובסוכות שנה נאותה השם את לעבוד ילך שפל הוא שינה כי מסנחיך תקום ומחי תשכב עצל פתי עד

 ומקדם כמאז יסובבט וחסד, .אל בחסד מוקסין טרדתן מחמת .■האדם ■מן המוחין ,הסתלקות מתמת
 וזמן עת ׳ הוא ובפורים כבוד בענני' מוקסין .. סהייט כמו הוא מות כלא חורה ולומד מצות שעושה הגם ואדם

 רשעי מפלח הוא דור בכל. עתה , גס עמלק מפלת אחר רק עלה נם לעשות בתורתו כח. אין ישןדמלואז
 הדת משניאי שהיו בהיות ובחנוכה העולם אומות‘ כנ״לוזהו נס שיתגלה לגרום יכול ישכל במוח. סלוס'

 החיקים מן ולהעבירם מחורה ישראל את לבעל ורצו . מסוף ויהי שינה לשון שנתיס ימים סנתיס מקז ויהי
מד הזמן משינת האדם שנתעורר: הסינה ימי כלות וכן סלט ובחוקים בחורחיט שעמדנו נסים להם ונעשו גו

 בריאות לשון הוא חולם התגלות הוא ופרעה סכל במוחו
 על עומד - והנה הנסים התגלות שנתחזק תל־ם הדר

 פרות שבע שלות היאור מן והנה ־ התורה היא היאור
 אדם בט הס ס׳ תושיע ובהמה אדם כי וטובות בריאות

 י האדם כי כבהמה עצמם ומשימין בדעת סערוסים
 טוב דבר איזה ט שיש ומה כלום ליה לית סגרמיה

 וגו׳,. מפיו חכמה יחן ה׳ כי זה הוא הסם פן הוא ומעלה
 ויראה הפס את לאהוב אהבה הס מדות שבעה והנה
את לנצח נצח השם את לפאר ותפארת מלפניו לירא

א בבוא ודור בכל.דור. הו מן.  שנחזיק לזה מסוגל הז
 יכולים שאנו מה זה כל ועל שלט .ובחקי' בתורתיט
 שהראשונים ;מחמת הוא .ובחוקים. בד׳ת 'להתחזק.

 על בימיה׳ התפללו האבות" כי מוע כי זה על התפללו: י
 כתיב לכן ב״ב המשיח ביאת עד להיות העתיד

 הדבר על והתפלל כמו תשש שם דן עד וירדוף באברהם
א א״ דמז.  עם פה שבו באוסרו. חנוכה ע׳׳ה׳על כן'
 הואכ״היבכוסליו כה עד נלכה, והנער. המסור',ואני

יוסף כן וכמו מתתיהו בימי היונים אה התפלצ,שיצצחו0
 אלהיס ברמין עם בדברו ולמז קד?י על1מרל הצדיק אהודות והוד יצה״ר על יצ״ט אדם ירגח לשלם היצה״ר

ונפלאות ניסים שהם שיעשה מנויה לשון יחנך בני יחנך' ' ומלטה הנ״ל המדות כל אל מקושר שיהא ויסוד השם &פ
בחנוכה
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מל גחנוכה  אומוס פל ׳הרסעי׳ מפלת 1ינ ושנה שנה ו
 משות דכא לגמרי ויתנפלו־ שישלו מו הדת ש)נאי העולם
י ערכתי וזהו ב״ב' לדקיע  הוא מנוכה נר מן למשיחי נ

 1וזה הקליפות כל ויתנפלו צדקימ משית סיבא הערכה
 כדכתיב הקליפה :הוא דתרמודאי רגלי שתכלה עד
■ ^ ■ :;;.־•״ד חרמודנהייס:׳•

ה  וגו' שכמותי; את ישמרו אשר לסריפים ה׳ אמר כ
 דמפנוח מברס וגו׳ להם זנחתי ננריתי וממזיקיס

 לכניה לשיזכה הוא מה מפני וקפה . לא«כרמ אשר וני'
 עדע אך מצות שארי■ ולא שכח שמירת דוקא נעח׳צריך

ס זרמת האו״הע כי סי  יעקב חלק נאלה לא זרמתם ס
 נראם ונקנה שזכר כקדושה זזיווגיהם עמו ה׳ מלק כי

שמס  להם ואמר, ההולדה כח הם5 ונתן אדם ויקרא'
 את ומלאו סיכת לפרש וצריך הארן את ומלאו וינו פיו

אין  דוד כן אין מז״ל מאמר דנודע אך שחר לו אין ה
 מקור שכו סדר ופירש׳י שעוף הנשמות כל שיכלו עד בא
ביאת ורבו פרו המצוס בזה שתלוי ונמצא הנשמות כל

ק עם לכ״ג קודם מ״ח מפזר . תורה א  וקשה ה
הו מצות כשבע ותירוצו׳הוא ללמז׳ רשאי, אינו  ט, דז

 שמביא,לולי מתמת גדול ותלמוד המעשה הוא העיקר־
 יוכל ,כי שנע'מצות כ״א ללמוד י,שאי אינו לכן. מעשה

ה גצסווה. שלא המצות כל אבל ולעשות ללמוד,-לשמור  6נ
 ואין הלומד’יעל■ מוסר סוכתו' ללמוד•^ומזה לו אשור

 לעסוק העיקר כי זלעשו' לשמור דהיינו ח״ו לשמה טונהו
 שזוכה סי׳ ס׳ מוד ולא הרבה ■לדברי׳ וזוכה לשמה:

 משיג פ«א התורה אס לדבר שיוכל לשמה המורה ע׳י
 לאחרים ללמדה ינול ואיט. חורה את משיג שהוא כי-,יש

 העיק׳ והנה לאמרי׳ אותה לדבר יכול שהוא לדברי', וזהו
 סל אפילו פאמז״ל נדרך לצדיק א״ע ,יחזיק הוא.פלא

 בחורה עסק ע׳׳י וזה נו׳ אחה שצדיק לך אומר.י'3העו
־ בעיניו צדיק אינו עדיין. כי צדיק להיות לשסה:מכשרחץ

 עעה ומלכפחו
־יש כי מפאלצק

 ישראל ,מו׳ החסיד הרב נשם ויראה
עצמו את לנהוג האדם שצריך פעמי׳

ע״י ביראה שמי'.שלא לשם לקרב יוכל לא היראה כי
 דרך מל נמנו' ובן גמור נאמדות להתאסד הוא והצורך כתיב ב״ב צדק־ע מפית בביאת ואי״ה צדקינו מפיח

ק ומלאה א  אמר 'ולכן בעטה פלא בסי׳ לשם לנהוג צריך כי־ ,זה ויכלו : מכסים ליס כסיס ה׳ את דעה ה
יהיה שלו: ויראה העטה .כי ויראה ענוה מלנפתו, בריח כביטל ;הוא שבס כי וישחכלילו וח״א השסיס־

הלבוש. פושע ופעמים לובשו שפעמי׳ לטנן כסו אצלו ישראל כגסת נקראים יחד ישראל כל שנשמות עליון
ת אמרה דרך על יחד תמתכנסיס ס ; ׳ ., ; לש״שיודפח״ח . • ■ - ;ה',■ ■הקניה לפני ישראל מ

ם‘כניכיל כי בצנעה שבס טחנה ולכן דודה עם מתייחד והיא כ י ר ב ד כ  שאשר אמרו הס כלא וקשה',-ui הוא כן .
ועול אמר וכן וסחוהואלא אתו ימצא - . : להיוחבצנעה היא׳צריך זיווג מצות ־ י

ת א שבטככס לכם היא קודש כי מעמרו שבתותי א ̂. נ כיעקב נמש אין הלא ׳u ינחשו נחש כי יוסף אמר מה
הר: כסטאר :קדושה ־ ׳ • ־בזו , התורה.זאת שכתבה מפיו.ופה,זו שקר סליל׳ ׳יצא ',■ואיך -

ת ט ח ;לנו..הלא ל״מ אמרו ולא אחת תפר ארבעים מלאכות א אתוי השםםבבסיבובי׳.ע״י■ אסתוי״לכי הי
כר בשלשלאותלפצרים לירד 'יעקב היה מסיד ׳יוסף,<י כאילו בפנס להיות צריך הנה כי מלאכות • ■ •

 ;,ט זרעו׳-והעגיךהוא, יהיה גר כי הש״פח . ;לפרוע כפר שהוא מחמת הוא כיהעוש׳מלאכ׳ עשויה ׳מלאכתו
 ו:{אז בנפעל הפועל ונח עלמא קנ״ה ברא באורייתא הוא חסרונו להשלי' המלאכה זה ועושה המלאכה למאות׳
 הרתשון שאדם והראיה בשלם התורה היה העולם ,שנברא דקב״ה שמא הוא ושבת לה צריך שהי' שעושה להכלי

ק חורה למדו ועבר ושם נח וכן חורה למד ;שאינו מלאב׳ לשום צריך ואין סערוי ■ מכל שלים *כביכול  צטש שדור ד
ט׳ חסר. כלום ועול־ כלום יחסר ס כשעם והפלג׳,מגודל המבול :ודור מלכתא ושבת המלך ב אלדו מ מגי ה'  שהי
 מזגם ליע מסמת הסוסאי' דורות שארי כמו לא :המעלו' הייני א' מסר כשהוא כ״א מלאכות נקראו לא נמצא ■היא
 ומלקו נעבדט כי פדי. מה. להכעיס עשו ■ותאוות׳,אלא המה אז א׳ ■ וחסר בשלימות שבת לו אין מ״ו־ ׳באס

 דרך על כביכול השם מן עס,התורה העול׳ אס והפרידו .■ אז לאמת פכחוס הב׳ אותם פשה שאם דהיינו מלאכות
ונפלו משכינת׳ דעלמא אלופו מפריד אלוף מפריד ־ישגן שמרו.ישראל אלמלא שאחז״ל ׳וזה מלאכות נקראו הסה
ח ״שתי ת תו ב  .החסיד הרב קדוש מפה יצא מצרי'.כן בקליפת החולה ,סיותר,ולפי הוא מיד, וחיבת עאלין היו ש
ק בער להמקין:מו׳דוב שצריך כי־הייסינאוסר סיד להינס צריך ־הנ׳׳ל ו ע ׳  הימה ולכן בכתט.האר״יז״ל מבוצר נ

 וחוסר בקל בחומר בזוהר מבואר זגלבט׳ במומר עבודת׳ לכן השט השבת אס ולשמור הפרס בשבוע שט שבס עד
מוסר עבתיס'בדריסת מסמס כי גלבוןהילכחא' ^בלננים שסי יש אחד בשבת כי חיכף כייט מיד &סרו

כי בסרה־־.נצסוו־ שבחי י שבתות  ׳תעצט׳ ^מרמח ;
 וזהו'ויבאו המעטג •עולם שהוא התורה את לקבל א״א

 מפניה סיס לשהו׳ יכלו ולא י שחור׳ הייטיסרה ^מ■תה
ולכן ■מיס שנקרא: התורה יכטלקבל לא מיהי מחמס

 משלש אחד שהוא וחופר הקל את מצרים סקליפו׳ הוציאו
 כמבואר בלבטס וכן בהם נדרשה שהחור׳ מדות עשרה
 הגם במצרי׳ שגר יש כי׳ יעקב זיל^ כתיב ולכן בזוהר

'הס הכלי׳ שכירת כי זיהבין יראה הש'כינ׳ סמנו שנסתלקה
 שיהיה כדי ומתריבן שלמות בונה הש!^ שהיה העולמות ־, כנ״ל כלו׳ מסר איט ואז שבס שמיר׳ על במל׳ כצשו
 במצרי׳ שהיה השבר הוא יתבאר.,לקמן כאשר ־בטרה אגדה י1 ששבק טון וינפש שבס ד התורה לקבל דיוכלו

 פגעה עמודיה כדנתינמצבה מצרי! פבקליפ׳ התור׳ היא , לאדם שהי׳, הוי ונאבד גלום חסל אינו בשבת פי' <פפ
 יינזר אות' לצקת שצריך לשות מוצקות ושבעה שנעה :וזהו ברית והתורה.גקלא. בריס נק׳ שבת . השבת קידם

הסוניי חייב ששבת גוי ב שלמד מי  פצוה; ש כי ל׳שפאלצבלפינאbלא בז,הר,צריך הוא;נר!רא ■ אם כי מיתה טי
’לאהוב* צריך כי במצרים אשר וזהו'השבר אור ושרה לו טהי* באפשרי איט ממילא שבס לשמור רשאי איט
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h. ...מקץ
ס׳ לכסת היצה״ר ולנצח השם את ולפאר השם אחי וזיראה השם את

עינים

 את'השם להמליך ' והתקשרות י השם את להודות ומדיה
 את והתפארות חיצונית ויראה חענוגיס אהנת כנגדו דש

 והתקשרזת חפן אשר את ולהודות רכיח יאח קצמולנצח
■אמר אשר וזה הנ*ל המדות בכל ־ . . ־ ■־ ;

*ז ט5הב ״  הוא חסד אחותו את' ’>קח אשר’ואיש ש
 הוא הלא ר״ל ערוה אל שהולך מי הנה _ .

 הואהמדה חסד ההיא’האהבה שבוהלא אהבה סחסת
 האהבה אוז ומוריד רמה בזה עושה ומחה' יח״ש סבבורא
 היא הכסף כל אח יוסף וילקס מפונף־וזהו’ במקום כביטל
 בסי איש כסף להשיב וצוה נכספתי נכסיף מלשון אהבה

 שמוציא במצרים אחד איש שיש לאביו להודיע אמתחתו
 כנ״ל מצרים שנפלה'בקליפ׳ ממה ממצרים האהבה אח

 את לפתוח הנחש על הוא״שרכב גורם היה לזה והעיקר
 אשר אח מחקן יוסף שהי׳ כו׳ איש ינחש נחש כי וזהו חוה

^ יוסף ראה והנה הנחש .קלקל  מה במצרים מתקן שהוא א
 ׳נהמ׳׳קוהוא יבנה זה אחר בודאי מצרים בקליפת שנפלה
 העבדות עבד לי יהיה הוא לכןאמר' בנימץ של בחלקל

 תהיו ואתם בנימין בחלק יהא בהמ״ק השם,שהוא של,
 מכפר שחר של תמיד שהיה בה ילין צדק ט מחסא ׳נקיים

 של עבירות על בץ'הערבים ושל לילה של עבירות סל
 ?היה אנחנו ליוסף'גס אמרו הס כי נקיים תהיו וזהו ̂,יום

 והשיב הבהמ״ק היהג״כ יהודה בחלק כי לעברסהייט”
 בחלק יהיה העבדות עיקר עבד לי יהיה הוא יוסף להם

 אחה -כי שבשמים אביכם אל לשלום עלו ואתם בנימין
 לשלום מעלו וגס מחש׳ נקיים תהיו ואתם כנ״ל אביט

 בני יחנך אלהיס יוסף להם ורמז שבשמים ־אביכם אל
 אע״ה אברהם רמז כן וכמו לעיל כמבואר חנוכה שיהיו
ס פה להם שבו  הוא כ״ה עד נלכה והנער ואני החמוד פ
ה כ״  י׳׳ג צגל השתחויוח י״ג הקט ט בכסלה,ונשחחוה '

. מדות בי׳׳ג הנדרשת את'התורה לבעל שרצו’ ט׳ פרצות '
הם  ■למע[ פן׳ חייך ;למען ית׳.ואמר אוחו בpלא ב״האיך י ואז בכסליו׳ כ׳ה הוא כ״ה מד וזהו פרצות הי״ג ;

 הנורא הוא וחיוחך כחוחיך שכל חייך ימ׳־הוא שהבורא ' ׳מדריגת כי אליכם ונשזבה השתחויות י״ג שיתקנו ;ונשחחוה
 וקושר שבתוכך העולמות כל ומייחד מקשר שהוא '׳ב״ה אתם להם ואמר גדול בהתקשרות היה ויצחק; אברהם

 הוא :מי אבר- אתה מנענע וכשאתה בגשמי הרוחני : ונשתחוה גדולה המתר במדרינה נלכה והנער ואני פה שט
 מירא אלהיך ה׳ אח וזהו ב״ה הבורא כ״א אויע המנענע הדבר על ובההפלל׳ שלמה בעבודת׳ פעולה שעשו כנ״ל
 כולם הכסות ובעל היטלח וכעל תקיף שמא דייקא אלהיך י השתחויות הי״ג זשיתוקנו בחטכה זה נם שיהי', הזה
אלהים לך יהיה לא חהו שלך הכמות כל של בעל שהוא ' חשוכה ' לעשות ■ שתזכו פעולה לכס נעשה ועוד הנ״ל

 על חנה-,הודך פמ״ש התורה שהיא והדר הוד
 בלבושין התורה אח ב״ה הבורא שהלביש לבשת י השמים

 וכמו וגו׳ כאש דברי כה הלא כמ״ש אש ־התורה,נקרא כי
 אש נקרא החור? כך גלילטשין, אש לאחח אפשר שאי־
 בלבושי׳ הוצרכ׳להתלבש כלי.לכן אוח׳בלי לאחוז אפשר שאי

 כל הוי כמ״ש מים התורה נק'■ לפעמים והנה ׳ וכלים
 הבחיטת שני להיות אפשר אין ולכאורה למיס ילכו: צמא

 הבורא אס כי יכול אינו זה הפכים שני ומים אש בחורה
 אש שמים כמארז״ל בערומיו ג״השהואיח׳עושה.שלוס

 קשירילון שמי׳והוא מהם ועשה כזה זה הקב״ה ומי-שעדבן
 ומייחד׳אך ומקשר׳ הגחיטח בקשני ממוצע שהוא מימדלק

 עיקר הס שהן ־ויראה אהבה הוא ומים אש הוא מה
 ׳אש סרחח.לע?לא זיחימו-לא דחילו בלא כי התורה כל

 הבורא כך מדולה האש אל לגשת שיראים כמו יראה הוא
 ומים דעלמא כל.אישים דאכלה אשא .אוכלה ב״ההוא

 המים ונמצא תענוג מינל כל מגדללס שהמים אהבה הוא
 בגי׳ חורה ארז״ל ולכן שבעולם- האהבות כל שורש הם

 אהבה• מצות השני נ כי מצות חרי״ם שיש אף חרי״א
 מצוה בכל להיות צריכים והס. התורה כל שורש הס ויראה
מפי .• יהיה ולא אנכי ולכן ומצוה  שמענו הגבורה לך

ה הבורא. התורהיהשמיעט כל והשורש.של העיקר  ג״
 מצרים מאין. הוצאתיך כי אהבה י הוא אנכי כי מסיו:
 כמות אתרים אלהיס לך יהיה ולא אותי לאהוב אתה וצריך

 ט' לאהבה גו׳. אלהיך ה׳ ומל ע׳׳ס כמאמריט אחרים
 לאהבה זאת לעשות הש״י לט סהח למה כי חייך למען
 צריך ■כי אך חייך נמען כאומרו פנייה יח'בשביל אותו

 הנורא הוא וחיותו כחוחיו כל כי שלימה באמונה להאמין
 העולמות מכל כלול שהוא קמן מולם הוא האדם כי ב״ה

 כמאמר העולמות כל ומייחד: מקשר הוא ב״ס והבורא
 ומפליא ז״ל רמ״א ש’וכמ לון וסיימד לון דקשיר הוא ואנת

הבורא אותנו שלימד וזהו בגשמי הרומני שקושר לעשות

ט רעות מדוח 'משבעה אליכם חשובה־ י לשה ונשובה ח
אשאלליכיסה  השבעה הס מ

: השם אל •
אותם נשובה מדות

םרשה,ויגש
י ויאמר יהודה אליו  דבר עבדך נא ידבר אדור נ

 כמוך כי■ בעבדך אפך יחר ואל אדוני באזני
להבן כסרסה.  ח״ו שיהיה איא כי זה.נתור*■ נכתב ׳למה '

ק ל מ כדלייס מעשיו׳ סיפור׳ '  להאומריס •הקדוש שזוהר ל
והדר הוד כתיב מ״ו פעשיוס סיפורי היא,רק שהתורה

ס כסות כו' אחרים ־ כמאמר אחיי

ט ״ ש ^ ב  חיכף אלהיס;אתרים ועבדתם :וסרסס ה
כמוסיו שכל ומאמונתו ממסית׳ כשטר ד • ; ׳, ׳.׳,

 להים6עובד. תיכףנקרא אד יח׳ הבורא הוא זמיוחו
 מושל צדיק ע״ס סעסיס כמה סאמריט ומדמי אחרים
ל ואסרו אלהיס ביראת  בי מושל .הקב״הסי אמר יז׳

בזוהר והקשו מבעלה וצדיק נזירה גוזל״ שהקב^׳ה צדיק ■־
פ אימ.וביארט דסריה קסרוגא צדיקא וכי הקדוש -  ע״

ופי לומר לו שהיה גי מושל וסי באומרו שדקדקט ־מה
- .--------(חסר) ;סלי מושל ״ ־' ־ -
ואלה : : - • -



 שמות - ׳ מאור
׳ שמות ואלה ::'פרשה

55 כחעינים

 יעקנ אס מצדמה הנאים ישראל נ<י שמוח ואלה
כמה ■מאמרינו נודפ הנה .כאו וניסו איש ■ .־ •

ליפול אחד כל’ שצריך ושונ רצוא החיוח כי נמ״א פעמים

 יס׳ והוא הכחותכולס ונטל היכולה־ ונעל־ תקיף ■ שהו׳
 פומי נעשה זה מדעת כשסר ותיכף שלו הכחוס כל מנענע
 דע«״ נ״השאין־לו הנורא זולה אחרי׳ כמה אחרי׳ אלהיס

 נא״י הדר נל חהו ב״ה הנורא הוא שלו הנחוה שכל זה
- לאימ כראוי ישראל ־נ״כ הוא שלו שהארציות ר״ל כו׳

מה אז הנ״ל הדעת לו להיות הישראלי הנפזלין הנשמות להעלות כדי ־ הוא והשעם ממדריגתו  i שיש כמי ^
 שאין הקדושה לגנול חון שהוא כח״ל הדר משא״כ אלוה הארז על מונחת יקרה ואכן הגג על עומד כשאדם למשל
כמצרים אז ולכן אלוה שאין כמי דומה אז הנ״ל הדעת לו שם היא כאשר אצלה שירד כ׳א אותה ליקח יכול אינו

 נהראו'עלומי וצדקיא למעלה אות׳ (יקחהואן_,יעל׳
 ■למקום לילך וצריכי',' ;שלותייהשכינ׳ שהם דמשרוניא'
 וזהו חמחוניס למדריגו׳ אס,משתלחים אף שמשתלחי'

הני לוונס כ׳׳כ ל: כהן כי נינהו דרחמנ' שלוחי כמי־ ת״

 פונדי ואצו קמרוגאלו הי׳ כן על ננלוח הדעת שהיה
 שהיההדפת־ אז זהנ' ממש ע״ז שעבדו ח׳׳ו לא אגל ע״ז

 , בשביל היה הנריא׳ עיקר כי כלל נריאה היה לא בגלות
נגלופ, הדעת וכשהי׳ ־ית׳ אוחו שיכירו ליה דישחחודעין

 כמשארז״צ ובהו תוהו העול׳ והי׳ כלל נריא׳ היה לא חורה מח[ נשעה לישראל העובדה׳■כמ״שהקב״ה נקרא
 אלפים שני אלפי'תהו פני עלמא הוי שנין אלפי שיח בכהנא קלי רב וכמ״ש נהרס ממלכת לי תהיו ואחס

 העולם. היה התורה ■שניחנה קודם אלפים השני כי תירה מן כר בינוניס כבמי׳ שהם אותם אעי׳ אדם כל צריך וזה
 עד־, כי תה״ו ר״ח והארן השמים חולדות אלה כמ״ש תהו לפעמי׳ ממדריגתו ליפול אחד כל צריך זולתם הרשעי׳אנל

 התחילו ואילך וגהוומאנרהס תהו העולם היה אכרה׳ למשה שהם ד״ל תחתיו: אשד נשמו' אותן, להעלות נדי
בקולי אבניהם שמע עקכאשר כמ״ש מורה אלפי׳ השני ״ י :פמדריגחו . . '. ׳

התורם א״אע״הבל קייס וארז׳׳ל וגו׳ משמרתי וישמור הקדושים שמות מלא הוא הישראלי . .. האדם 'ותה
 הוא המוח קרק בניקוד הוי׳יה הוא הגולגול׳, ' , ,

 זרוע' צירי הר״הנניקוד הוא הלב פתח בניקוד הוי״ה
 ברקוד הוי״ה ־שמאל זרוע. סגול בניקוד הוי״ה הוא ימין
 ימיןיהוי״ה השוק בניקוד.חולם הוי״ה הנוף שבא

 הבריח קכוץ בניקוד שמאל.הוי״ה חירק.השוק בניקוד
 רקוד בלי הוי״ה שלו העפר׳ בוא״ו שורק הוי״ה.בניקוד

 מלא' א1ה הישראלי כי קנקודוחנמצא כל מקבלת כי.'היא:
 מלאים שהם ישראל בר שמות ואלה .וזהו0להקדוש' שנעת
 בפע' אפי׳ ר״ל מצרימ׳ הכאיס אשי׳ כנ״ל הקדושים שמות
 גו׳ יעקב את _לר^פות ובאים ממדריגתן גו־פליס שהם
 לבחי׳■ דה7 ■ העליונ' .המחשב׳ שהיא שהי׳ עקב י׳ ר״ל

הגשמות כל עם שיעלו ר״ל: וביתו,באו שאיש כדי עקב
י .־» ^ • • מהסכ״נ״לז שלמם׳ , ':J. ־ ־'־ י

ן י מ י  אמר חד ושמואל ת וגו׳ מצרים על חדש מלך. ז
שנחהדשו'גזירותיו,•הנה וחד.אסל חדש,מימש . ,

 חיים אלהים אלו!אלודברי ההורה בכל אצליע הכלל. זה
 ולהביז׳איך ב״ב משיחנו ביאה, עד זה מבירס שאין לק

 להיות אפשר ואיך במציאות דפליגי־ כאן י זה יצדק
; ׳ : : ’ ־: . י .־ , ־ ז אמת שניהם . . *

 היה ’ הדעת כי הוא ־מצרים גלות סוד דנודע ,אך
שצריך ועבדהו אביך אלהי אח דע דכחיב בגלות ‘ '

, ולק נ״ה מהבורא w לא והס ביה בורא יש כי לידע . ......
לסובלו יכול העולם שאץ כך כל גדול שהשכר ליכאס«י לומר וחלילה ונו׳ ע׳׳ז עובדי הללו קמרוג היה הים על

 אס וקיימו המרכבה הן הן פהאכות אך ניחנה שלא עד
 אל מדיין נתגלית פלא ניחנ׳' שלא עד שהית׳' נמו' התורה
 בדעין היו הס כי בשישה שהוא כמו והשיגוהו הדעת
 לא אלינו המפכה ך נחי׳ שהוא הדעת זה אכל עליון
 ואז מהגלות הדעת ויצא ממצרים שיצאו עד עדיין אז היה

 העולם תדוש על מורה מצרים יציאת ולכן התורה קבלו
 לא נגלו׳ הדעת כיכשסיה ממש העולם מדוש הוא כי

 הבריא׳ מיקר ני ובהו תוהו כחי׳ רק כלל בריאה היה
 היה ממצרים הדעה וכשיצא לי׳ דישחמודעון בגין היה

:ל■ ;׳ ; ־ ממש העולם חידוש ■ ■ ■"י■':■
IjlT l ית׳ מלכותו שנתחדש מצרים על חדש מלך ויקם 

■ '  אדוש בחי׳ והיה מהגלו' הדעח שיצא מחמת י
 אי« גזירותיו שנתחדשו והאומר ממש חדש וזהו העולם

 לכל דעת לו אין הקסן הנה כי ג"כ שמפרש רק עלי׳ פליג
 הזמן זה וקודם אחד ויום שנה י״ג שיהיה-ק עד דבר

 אשהאין קידם ואס ממכר ממכרו ואין מקח איןמקחו
 ולמדן וחריף רכס שהוא קסן־ שיש אף קידושין קידושיו

 ויום שני׳ י״ג פד קסן דין לו יש מימ גדול ועילוי גדול
 אצלו ואינה העליוג׳ לו'הנקודה שחסר מחמת והוא א׳
 רמ״ס ים החביב' בהדעת'בתורידנו והנה הזמן - אוהו עד

 חסד שהוא מסדי׳ נק' והפשין ליח מצות זפס״ה מ״ע
פלמא בהאי סצוה שכר כי מצותיו לנו שנתן ב״ה הבורא

 לאהיוהש״יעושה םא״כ ע״ז עובדי אז היו שישראל נז״ו
 לשקר' גיסא עביד לא קבי׳ה כי כך כל גדולים נסים .להה
 פיש כמי דומה בא׳י הדר :כל כמשאחז״ל הוא רק ס״נ

 כי אלוה לו שאץ כמי ומ׳1 בח״ל וכל,הדל' אלוה לו
הדהרג'; מרגלה. :..־ ,. . מי ’ ■ ' . ־ נפו

ט ״ ש ע  מ״ם פל׳ לנו יעמוד זכותו גג״מ נשמתו ב
 חילף אחרים אלהיס ועבדהס וסרחס־ ’ ' : . -

 כי׳זהו אחרים אלהים ועבדתם מיד ,ה' מאס כפסרהס
א וחיותו כחותיו שכל פTל הדפת עייץ־ נ״ה הבורא מ

ש מצינו לא עשה על בי גנורוס נק' תעשה והלא•  ש
 שנשים כמה 'תעשה'יש הלא ופל ריתמא נעיצין רק

 והנה וגבורות ממסדי׳ שכלול הדעת והוא ליצלן רחמנא
 איט וזה הש״י של השנשי׳ גודל להשיג יכול אינו הקסן
 מעונשים לירא כו׳ ושליע דאיהו׳רב בגין רק העונש יראת

 מהגלות הדעת בצאת נזורותיו שנתחלפו זזה הגדולי׳
־ ־ ■ ־ ' ״ בקסטתוהבן; ־מפא״ככשהי׳ "־ 'י‘־

ו ד י ב ע י  בפ״ס ודרשו בפרך ישראל כני את מצרים ■ ׳ ו
קדס בפירכא בפרך ' ״ ־ ה׳ ויאמר פסוק ונ



מאור.56
א משה אל למען; ה:בדקי..אסלנו אני כי. פרעה אל נ

.־ ד.: . . ;אוסוסי,גו׳ שיחי ' . נגלו' היה הדעח כי הוא סצרים גלוח ;יסוד תודע
״ ' ה מהכירא • כלל ידעו שלא ״ ׳ כי ומתורתו נ״

דט כי שדי מה אמרו. בזמר.המנול עי  :אף כי,המורה• נ
ס היתה מ״ס המכול קודס ניתנה שלא ה ג  העולס• נז

שיןכמו ניתנה שלא רין ננפעל הפועל כת כי  אחר נלנו
ה כלכופיןכמו שנתלבש׳ תורה מיזן  יחידי, והיו העול׳ ז

 ■ מחמת במרום שהיא כמו השורה מקיימי' שהיו סגולה
 שהיו' עד להס שהיה גדוליס נמוחין אותה משיגים שזיו

 מקודם שהימה כמו. פנימיותי-האמיחי את משיגים
 לומדי שהיו הראשון ואדם וחנוך מתושלח כמו שניתנה

 עד גדולים רשעים היו. המטל ובדור כנודע.• חורה
 הנורא מן התורה שהיא הפועל עם העולם את שהפסיקו .

 חרג כן על משרשם והתורה , העולם כשנפסק ע״כ ב״ה
 התורה אש הפילו ולהיכן מבול והיה זמן באותו העולם

א כן על מצרים גקליפח  שהתורה כנודע בגלות הדעת נ
 להעלות למצרי׳ לירד ישראל הוצרכו .כן על. דעת כחי׳ היא
 .ויעבידו בזה״ק כמ״ש מצרים בקליפת שנפלה התורה את

 לא ונלנניס וחומר קל דא כשומר ישראל כני את מצרים
 התורה ממש וזהו רט׳ פירכא דא כפרך הלכהא ליכון

ם ישראל .•הוציאו ניניהם שהית׳ ה כל ע  כל כי נחיעסי
 אמאי ר׳ פריך בגמרא שמציע כסי התורה בחינת הוא זה
חי'. אחד לעצמו תסס נשמתו בסי׳ כפן אחד כל כי  מנ

 עד וכיוצא ק״ו כנין התורה מדות בשאר. ןכן התורה
ה סוחיו׳ את. שהגילו ר ט  ואז .מצרים קליטת מעומק ה

 את וינצלו וזהו חדשים כשלשה התורה כשיצאו-יכלולקיל,
ע. ־■מצרים J ׳ ד ד  :ית' הוא ע״כאמר כנו

א ל ב  שיחי למען לכו אח הכבדתי אני כי פרעה א
תי • , ד־ ט או  אל שתנא Tגר סי־ בר^־ט אלה -

ת הרעה תיו או ה למען. ר ט  עתה וצורך בקרט ששתי ה
סי והבן לבו אש הכנדחי ע״כ ולהוציאך להעלותן ט או  ו

. ־.•; . אותיות •.-.:.לשון ',־־ . . ל .
T iT l ;כמי׳ ט׳.' פירכא דא כפרך :-ג״כ בגמר' .שאמרו 

. ■- ׳ ; כאמור ,־•:הירכא . , ל ■. ' ״ • ■
ה ע ר  אף מהגלות הדעת שהוציאו מצרים אחר;ןציאש ו

 לתועים כ״א נגלות הדעת אין מ״מ גלות שיש ־1׳
טרי',  כי בגלות אץ העולם לרוב אבל במציאות הכופרן׳ ג

 המדוש ואינך והתפארות ויראה אהבה דהענו המלות. מש
 אחד כל דעת להם ויש ית״ש האל מציאת יידעי׳שיש הסל ?י

ט לסי נ חי  אהבות כגון נגלעט מתלבשים המדות אך נ
 בהם העדות:סשחמשין ■בכל p אחרות ויראת אחרית

ת כרצון גןלא ר ט ע אשר ית״ש ה  המדוש בהם וחקק מנ
ק ק יק״ש לעבודתו י ר מקום בכל התורה ׳7הזה ל ט  ז
ק וגו׳ תזכור למען מצרים מארן צאתך יום את  כמה ו

טני הוא כי פעמים  נ״כ המדוס למציא איך עצה ■ ג
 ממצרי' כבר יצא הדעת כי אחד כל יזכור כ״א מהגלות

ע כ נקל■ בודאי יח״ש האל. מציאת לי יייי  את להוציא ג'
חיי  להשתמש שלא כעדע המוב אל ולהביאן מהרע פדו

ט כ ק י ק ר זומא בן וכמ״ש הלעח י שמחייב ג ט חז ק מ  ל
מי׳ יך ס ימי חייך ימי כל וגו׳ כי הלילו׳ חייך ימי כל הי

, , ;'נ־ם
ר הוא כשהשכל קרא• יום בחי׳ הי  V יפעל בודאי ואז נ
 לילות הצק׳במי׳ המשנות אפי'בשעת אך הדעת זכירת ע״י
 יש. שברא ונורא גדול אל מצואוס שש בהדעת יזכור אס

« ובידו־ מאין ט׳ ויצא לו יאיר כיוס לילה בודאי ה ב  מ
ת כי המשכות ע  ,להעוב יביא הסדוח כל וגס הכל יתקן הד
 פרעות על אמר. זומא בן' כי פליגי לא וכן»מא. וחכמים

 העולם חייך ימי באסרם הכלל על תפסו וחכמי׳ אמד אדס
 הגלות זמן שהוא הזה בעולם אף הדעת בהזכרתו כי הזה
ם להוציא יכולין ידו על מ״ס  אל ולהביאן שאר.המדות ג

 כמו כל נקרא שהצדיק עדע כי וכו׳ חייך ימי כל הסוג
 בשמיא דאחיד ת״א וכאיז בשמי׳ כל כי ע״פ התרגום שסי׳

כי ם וגשמיים . דברי/׳ארציים מי.יחד הצדיק ובארעא'  ע
ה הטרא העובד אדם כל כי וטדע שמיס בחי׳  גאמת־ נ״
ת אדם כי’ כנודע שלו משיח סלק בחי׳ להביא צריך  ר/
 אד־ייר קומות כי בש״ס שאמר מה. וטדע מפיח דוד אדם
. ועד הטל׳ מסוף היה פו  כלולי׳ היו כי בזה הכוונה ט

 בחיטחיה׳' כל עם סוסו עד העולם שמסוף הנשמות כל ט
 נשמות וכסה כמה ונפלו קומתו שנתמעס החמא אחר עד

 ישראל שצייכין. ג״כ הוא משיח ובחינת הקליפות בעמקי
 צאדה׳׳ר שהית' כמו במיטתי' כל עם ש^מה קומה לעשות
 שלו חלק להעלו׳ צריך הש׳׳י עובד וכל המיעוט קודע
 1ע״ כל ע״י'במינ', הנזכר'וכ״ז קומה מן חלקו להכין

סי אף דעהו דרכיך בכל שיקיים וארץ שמיס שמייחד. ש  ע
 משית חלק , לב.ט' המשיח לימות כל,להטא וזהו כנודע
ת לו השייך' ד מ ס מבני אחד כל צריך וכן כל ע״י' ל ט  7ע ה
הץ ואז המימיע קודם שהיתה כמו הנזכי הקומה. שיכיט  י
 ומ״ת ישראל מכל הבחי׳ וכל הנשמות כל במשיח כלולם

 אדס כילא,סכל הוא כו׳ שחאמר זכיתי ולא עזריה בן ר״א
א ללמוד. זוכין  שיהת זכה פלא זה על קבל עזריה בן ור׳

 וזוכה זומא בן שדרשה עד ־הדרש בזה נשסעין דבריו
V :הבן רוו - י לדו

ב ״ ע שממה ו  ועו׳לכסולא הוא;אומר,..מה,העבוד׳ אסרור
 נקרא הדעת קי קו׳ הכלל סן א״ע ולפי.שהוציא -לו ■ ■ -

 שאוסר והרשע ידו _ על להטב הסדוס כל שכולל כללמ״י•
אי דברי׳כאלו א דעת לו איין טל ע ד ט׳  ממצרי״ יצא לא שלו ב

׳ לו ולא לי שיניו אס הקהה אחה אף ולפיכך ט' ט א  כ
ך אצליט א . : א ״ מ  שלו דעת שלא,\צא לרשע׳ הגורס ג

ה כי יראה לו שאין ע״י הוא ממצרי'  צטדע לה׳ השער ז
א שהוא עביד לדרקא הרעא גש״ס שנקר׳ ט  '0 לדרך מ

 המדרש בשם .חכמה ראשית בהקדמת כמובא ולתורט
 קל אחד הטרה;דבר,’ו המכסות כל לישראל השם שאמר

ר׳ החכמות'.גכל קל הרי אוחי שמתיירא מי כל הוא ט  ה
 לו היא הטרה־ תפישת יראה לו שאץ מי באמת כ; בלט

ה לו שיש פי אבל הנמנע מן ה^כ רא ט ונעשה ז שו  ?יו'ול
ר כמעין ב ע מ פי הנביא כמ״ש כ  רק ששומע לבר ה׳ כיי
ר ט  כי ואפשר למד״מעולס שלא במה ואף והבן העליון הד

ך מה ועתה.ישראל מרע״הלישראל זהוס״ש אלהי  שואל ה׳
 כמלאך עתהכע״ש לירא׳וגו׳כטדעשהאול׳נקר' כ״א מעמך

 מל״ש פנקר׳עתה חור׳ ניעול על באסיוקי׳יההויס׳ז״ל עסה
תי הזאת השירה אס לבט ■כתט עתה א ג גו׳׳  שהיה וזהו ו
ה בתפיש׳ לישראל להם קשה ר ט ט׳ ה מי א  אמר כן על ה

י י 'להם '׳ ■ ■ י '



. י י א ת מ מ ש

 נמינת להשיג חפצי׳ ישראל אמם אם ישראל ועחז להם
 די1למ כל כי בנחירחך אינו זה התורה שהיא' עתה

 ר^ כאמור התורה אל לא ממי תנא ואז ליראה כ״א רק ה׳
 נידי&מיס •הכל רז״ל כמאמ׳ ננמירתכס היא יראה במי׳
 מבוא היא יראה שבחי׳ מאחר והנה שמים מיראת חין

 כמ״ש היראה על עליוג׳ מדריגה התורה א״כ להתורה
 המורה שהוא מפה לגבי אין חהו נסקת מהכמה אורייתא

 משה תורת זכרו כמ״ש משה שם על נקרא התורה כי
ושער מטא שהוא מאחר הוא זומרחי מלחא וגו׳ עבדי

07בטעינים
 לפנים עולה כך ואמר הפער‘ שהוא היראה למדריגת

 כן גם ומחיה חיים,מעלה ען הנקרא החכמה לכמינח
יד* מל אם -כי ירדו שלא מאחר. הTבשנ שהיה הנובלות

 עמו כן נם עולים שעלה ומאחר. בשכירה. היה שהוא
 ליראת קודמס שחכמתו כל וזהו וחיים קיו׳ לבחינת ומביאן
 שלא התורה כן ואס בשבירה עדין היא ק ואם חסאו
 אץ כביכול p:•ואס שבירה בחינת ק גס נובלות קרא

וט* קודמת חעאו שיראת סי אבל קיימת מ״פ חכסחו
ען ,שהוא הסלר להיכל יבא ובודאי .ה׳ בשער ,הכנס .

חכסמ אז עסו בשבירה שהיו הנובלות כן גם ומחיה סיים שהוא ליראה כ״א קאמר ישפיר ידוילהקורה על לבא
 אינו or התורה מדריגת אכל 'התורה ממדרייגח למפה
 ־בלבט ישים והש״י" וגו' ליראה כ״א• מעמך שואל

ז . • :אנס״ו יראתו ’ •
י ה י  גתים להם ויעש האלהיס אח הסילדוח יראו כי ו

 בסי אמר וחד ולויה כהונה בתי אמר חד ודרז״ל
 נקדים ולויה כהונה על בתים לשון מהו להבין י. מלטש
 ה׳ את ברכו אהלן ביה ה׳ אח ברכו בית'ישראל פסוק

 תיבת כן נם ה׳ יראי אצל• נאמר לא למה וגו׳ הלוי כיס
־ ^ i וגו׳ ה׳ יראי בית ולומר בית

ך  לדרתא חרעא כמארז״ל השער היא שהיראה דנודע א
 ממנה לפנים בודאי השע׳ הוא שיראה מאחר כן ואם י •
 על אס כי המלך להיכל לבא אפשר ואי המלך היכל הוא
 לה׳ הפער זה שכתוב כמו השער בזה מקודם שיבא •די

 1חפא שיראת כל שאמרו כמו החכס׳ לבחינת יבא כך ואחר
 אח מי'שרואה דומה שאינו ונודע וכו׳ לחכמתו קודמת
 •הוא בודאי בביתו שרואה או והיכלו לביתו מון המלך

 -חפצו לפעול ויכול בהיכלו שרואהו מי יחדה החקרטח
 יש כי ה׳ בעבודת כן גם הוא כך ויותר יותר ובקשתו

 נראה ה׳ מרחוק אך יח׳ חורחו ולומדי׳ פעוכדיס כמה
 לזה והסיבה יס׳ להיכלו עדיין באו■ שלא מחמת להם

 בו יבואו צדיקים הפער'אשר דרך הלט שלא עחמס
להשיג שיזכו למדריג׳ באו לא כן על כנזכר היראה שהיא

. שארז״ל מה מל כמאמריט החיים ען שהוא מחכמה . . .
 בודאי היראה בשער ליכנס זוכה אשר הישראלי אישv להבין מחקייסש חכמתו קודמח״לחכמחו חסאו שיראת כל

 ואחסההע כמ״ש טס:כאמור לבחי׳יהנקרא ג״כ יכנש שאט התורה כי דנודע קיימת אמר מחקייפ׳ולא לשון
 מלכות - עליכם שתקבלו ט״י. ר״ל וגו׳ נהנים ממלכת לי החכמות"כמ״ש טבלו׳ נקרא אדם בני רוב אצל רואץ

 נקרא שהיראה .כטדע ממלכת הנק' לשון שהוא שמים והמובן חיי' ק■ הנקרא עליונה מחכמה שנשל׳ כמדרש
 עליו טכל מלטט עול עלץ שסקכל פ״י כי שמים •מלטס אם כי להשיג אפשר אי העליונ׳ האמיתי׳ החכמה כי הוא

« ?הגיס לבחי׳ לבא חזט זה ע״י והבן הסלטח יראת במיג׳ להשיג שזוכה ופי הירא׳ שהיא להשער תחל׳ שינא  וז
 .המע״ה לדוד הנביא שאמר שסציט כסו כהניס ממלכת אך :לטלס וחי ואכל בו נאמר החיים ען הנקרא החכמ׳

לודהסלו שקיבל ע״י ני לך יעשה בית כי ה׳ לך והגד ’ ‘ ׳ ' '
 רגל להיות שזכה עד שלימה שמיס מלטת עול ע״ה

 למלר להתקרב ניס לנחי׳. זכה המרכבה מרגלי דניעי
אלינא נש״ס ג״כ צסרז ע״כ בהיכלו ולהשיט ■לראותו

בסס׳ ר״ש שאמר פסצינו וכפו ג״כ פלטצ בתי מ״ד זקד ...........................,_______ .
 שאץ-הלכה והסקוהסוסקיה פלכים בר ׳ישראל כל שבס’ הנזכר מן'החיי׳ שהוא עליוג׳ החכמה למדריגת׳־יטכלת

מה דעת ידט לספן ׳המועע׳כי שמס <פי שדעו ה׳

 שהיא ,מיתה בחינת שהיה שלו החכמה בחינת קיימת מ״ס
 כלולה ונעשה ג״כ עמו טלה שעלה ע״י עכשץ השבירה־

ק  די על כ״א אפשר אי וזה ממנה נפלו אשר החיים נ
 המפרשי׳ שהקשו מה תכי! העעס ומזה היראה לו שחקדי׳

 לחכמתו קודמה חסאו כל.־שדאח שאמרו המשנה על
 יראה לו שיהיה אפשר והאיך מפא ירא בור אין הא ט׳

 זה כי מוגן הוא לסידנריט אך מכמה. לו שיהיה קדם
 החכמה על היא הכווג׳ קודמת.לחכמתו שאסט בודאי

 שהיא החור׳ בחינת בודאי אבל החיים ען הנקרא העליונ׳
 מבחי׳ שיצא נכדי להירא׳ שתקדי׳ צריך בדאי נובלוח בחי׳
ה שעל טר  כי'נהנים ונודע :והבן ירא׳ לבחי׳ לבא יוכל ד

 יסירה והתקרבות׳ ה׳ כבית משרתים להיות נבחרו ולויס
סר להיות וזכו הזרי׳ מל  ובהיכלו .-נניתו המלך מאין.
 המדריג׳ לזה מביא׳ שהיא הדא׳ ע״י המילדות זכו זה וכל

או טד הו שוי ״ מ  להם רמש יראו.דייקא המילדות כ
 כבמי׳ מקורבץ להיות ולויה כהונה בתי בתים במי׳ בתים

ס ־ .־ .־ ׳ -; . ה׳והבן::• ־בי
ד ה  דאי וגבי וגו׳ הלר ביח ׳u ברט אהרן ביס פ״ש ה

 מביאה שהיראה לעיל. כמ״ש ביס הוזכר לא ה׳ ־ י
 הוא א״כ. היראה חהושכר בית מדריגות לבחי׳ לבוא

 לא כן על לה יבא זה אחר1 סהדאה לפנים מדריגה
 ומדריגה ה׳ ליראי השכר שהוא מאמר. בית בזה הוזכר
ט והבן;והנה כאמור ממנה עליונה איש בכל הוא כן כ

 שהן אנשים ויש מועפי׳ הסה לזה הזוכי׳ עליי׳ שכני
 שמיס מלכות המלך בפער ליכנס זט שלא השבירה בבמינ׳
 הדפה המכס׳ מעלות הטגו כן'לא ידי ועל היראה שהיא
סכן אוט סישוגם חסן שמו יח' והיא  בחינת כסי סס נ
והפיל ית׳ הוא צמצ׳ כן על שס הוא באפר ומדדנתס שכלם

 בחיק ידי שעל ואפשר כלל רמס להם היה לא זאת לדיא ׳
ם יען לנחי' לבא יוכלו וה די על הנונלו׳  יד על קי
 ני^־אסח הטב^ת בחינת והנה הנובלוס מן פעם שיטעמו

טלה שעי״ז וסי רמס ביה קרי מדדגי׳ דנוזיח סאן כננדע

ה ק.■במדריגה עונד היה שר״ש היא הכוונה כר״ש ט  נ
 דמלכא בהיכלא עייל-ונסק ־הפלך p נבמי׳. והיה מאוד
» ונדמה.לו כר •־בלא לו א  אסר;כל ע״כ זו במדריגה־ ם1כ

^ •והפוסקים מלדס בני ׳ישראל  הליכות הלכה שאץ סס
 הסער שהיא הדאה פ״י לבא יטל וג״כ והק ^ר״ש טלה

- ־■ למדריגת ; ־ יי• ־ •-■ :■•• ; -
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 באופן בלנושין לבשס tov אמר'הוד ע״ג חד. וקכ׳׳ה החורה הדעת &הוא משה-Y; שהיא לויןרי למדר^ס
 .רואה גך שהוא מה כסי מההורה להשיגו י\כל שכל-אחד, בזוהר• כמכר צאמימימ׳כאמודלפיצומקרא־׳מךדויים

ך. רבואדרי. ;־עדששים דדא:ודדא משהגכל1ח&שפות׳6 ר  כפו. אלהיס ה׳ ומגן שפש •כי לנושין־-,הב?ילות0ז
 באלף כך- מגן ס״י כ״א מ להסחכל איאפשר שהפמפ מם שמשיג ןח5הד שהוא משה יש־בסי׳: אדם אי'בכל
 אפשר אי הבהיר אור מצמוחו אור אלסיס.הבדלות אלסי התורה לבחא־ יכול.לבוא היראה וע״י מה־שלומד הבאי׳
 להביפ יוכל הבהיר ע״י.אור ממש כי להשיגו אדם לכל והנה הלויסוהבב: משיזסעלשמו-נקראי׳ נחי׳ שהיא

 שראיע ממעשי׳ זה שנודע וכמו סוסו ועד מסוף,-העול׳ המלך שולק מל,־ • מאוכל ■לאדם שיש התענוג דומה אינו
 מרומי״ בגנזי נשמתו הנעש׳׳ס עין לכף ש^ אדם מבני סיפובי.זבדס. למי:ששומע המלכות בתענוגי ומתענג
 אפילו פרסי דבר לדעת.שוס צריך כשהיה מליג שסיפרו. מצד דקצת שקתענג אף ז*.מלך רעמג-י; הנהגות מסדר

 ולומד מסחכל-בהתור׳. הי׳ גשמי דבר נני־אדם ממניני. לאהשיג לעיל הנזכר שלא־בא:לבסי׳:נמז מי צו השמיטה
 הגנוז שהג;טלאור עד א״ע כדחילו״ורחימו;ומדבר, גס תורה--שהיא:׳תענונגל0שהיאד ׳המלך מתענוגי צידייז

̂יה בתוכה דבאדלביס ־שלא וזה וקב״ה־הד דאורייתא התענוגים  כמ״ש ממש לראות בדנר,כצריך, רואה וי
 זוכפ לא;-כליאדם אך, ןעךסוסי העילס. מסוף גש״ס אף סאמיתי התענוג מהתורה ־מעם לא מעולם המלד

 ההוא ר1הא צגנוז: ית: חכמתו גזרה ק למדריגה :עכשיו•.סכך ■בתולה:;שהשה שמאה ■־ממה שמסענג
־ביניהס חלוד, ־,מ״פ המלו’ בציה הוא וכף  סעפ א״ע האדם שירגיל בכדי ̂להלנ!שה:בלבושין בקלה כרחוק גדו̂ל

' יי" ״" ’ י’ י ״ ’ מזרח!
■ ב?ה
• ד״,-

ח ת פ ת  באור מסתכל ג״כ. הרשע הי; זאת לולא כי לזה עס5ן שראתה בש״ם. ודרשו זגו׳ את'ה!לד לוהציאהו ו
 רשפתן בו פועל והיה סופו ועד העולם מסוף שמאין.בו ץלד הוא בוכה נעמ •־זסנס ■־השכינה עמו צ:י כ ״יי -־

̂׳י ברי'r כנמר ומלו  ו<פ׳ ט שחמשwלר לרשעיס נאה שאין דאה. וזז״ל כמאנזר למשה 1עשיק ליה־.ר״נ.א״כ אמר ר
 הצדיקיש א כ לאישיגו.אוחו ששם גנזו;גהחור׳: כן על, .נעורים מסות אמו לו־ c'שעשסהשלמד אלא מום׳

 היעלק הפ״נשות הגניזה היה לא ועוד-שאס לזה הראוי׳-, זהימפל זה סעבריס ט׳.*י,־מילדי- אמרהשמא בחיבה
 הגדוצ לסבול.-האור יכולין העולס .;היה לא גלבושין זכתיב/־הסהגיס ;מאי מייט:דאר״א אחלזט^ ואין’

 {ן1כמאמל מעס מקודם הרגל בלא אתד הבהיל-:בסעם ־:מהנים צוסים יעה־. .יודנניס ואינם י צופיה■ והמצפצפים:■
 ננןן6 ■לאור. להתלבשות הוצרך לכן פעמים כמה• זה במים לרבה כיקדשדיוהו זכו׳ מהגיס מה יודעים ואינם

 שאיע הסיבה בהתורה שמסחכל אדם כל הנהv;והבן קלז7.גמלו.לגז כימנא .ההוא 0■ חזיצן לא תו 'אמרו'■
 מס^מבליצ הוא שהרע-שבקרנו מחמת הנ״ל האור. מא^ 'והייט מדכההוא,׳.לוקה מי שעל יודעים’ואס-אינם־■

 מבדילי״ עוניקיכ׳ כ״א כמ״ש גחי/מוב שהוא ^סני.<אור פ״׳מריבס ■העה דכתיב מאי קנינא נר חמא ר *דאמרל
 לען מימיי,ונעשה לזיכוך ^יש^כה « שאין וגו'*■,ו® המה'שראראצסגניני,^פרעה.ו.כו׳ ישראל בני •אשמרט

:i ריעי״ש־-גגמראגדסוסה 'נ■ ־ז״- - האור מאה מסך. ,חין אס ממילא ;׳ה5 •.לבורא משכן :
ץ ד ח ל  מלבושין התורה אחר.שיצא ולעתיד הגעז!; הקדום שכינה,הגם ־.שראתס•:עמו-. שדרשו זהד זמה "

 להיזפ וצריך בכללו';העולם בחי/־לבושין הואג״ג הגנו׳ גירות ליאגר:היתהלסם. עזהלכה פהרסיצה ׳ל׳ *c *!׳־־
 הטונה לי.וט׳ נראה ק׳ סמאמ^-עלפסוקמרמור, ■כך; אנ?ה:מ!׳מ כית מנלדלי שרחצה כמ׳ם׳ להתגייר 'שבאתה

 מסכיס ,ע׳׳י הבהירות לראות .;אוחנז להרגיל ^יכ;כ;״ל ר!י7לוגתא,0ולה^.ה : עמו לראונלהשכילה י זכתה יאיך•
 אן כי. לעתיד מסך בלי-שוס’אח״ב לראות שטנל, :בנדי p.’j ;להביך׳מ!^ ;גם’ גסירך,־מלת:נער דפליגי:

 ^א^ייכנף!עול כמ״ש התלבשו' שום גלי הנהייות• ;יהיה אינם והם סיענא מזינן קא לא תו ט׳אמרו למס׳ ׳זפדיוהו
 מאות עיניך ויהי. התלבשות מלשון ;.-והטף וגו; מוריך כיון הסימן ראו: לא ־כו׳,ולמה מריבה מי "יודעים־שעלי

 הרעמגדיצ אז יהיה סלא מממח מסכים לי מוריך- ץאח• זעעיו-כשהעילוהו מי-מדבה על הסיק היה ^זנאמת
 ולא האין מן אעביר הסומאה. ואתרוח ןכאמורכמ״ק והי*נו.דארר.ר'זחסא מ״ס להבץ גס הסימן בטל '■ליאו׳״

 עלמם-שארז״ללעתיד..יאמר מובהמאמריט ;ןהיה.לא והעט גו! רגו אשר מריבה פי; חנינא.מ״דהסה ר5•
 ומא וט; שמה וסוכה לי יש קלה מליל לאוה״ע ;סקב״ה משה להם מאוס.אלף:רגל,י.אמר שש לישראל משה ''דיזאמר
 הגנון לאור רומו מכמה ט;-,פבמ̂י קמה.מנרתיקה ד.מו,צ:א שייטת להם אק •הללו ׳והייט השר טלכם נצלחם 'גשבילי
; :.■,לכאורהאל.הקודם; דס ^ : י הקכ״ס יוציא ■ולעתיד ה׳ שמש■ומגן■ ני לעיל .כמטאי -
ד א  הנקרא לגוש שוס כלי אוהו שישיגו • מנרתיקה המה :נח;• ימי;גר.אשיח ור.גשנששק6 דטדפ-מ?ז.'שארז״.ל־’׳

 פעם מקודם כלל נאור שלאהורגלג ואה״עמממס ,נרתק ומד:סוט־מיון העול!: מסוף. ס צופה- אד* ר'היה־
 מם נדל!'■ מחמת להפחכל-גבהירוס .יוכלו ■מעמלא לעתי׳ לצדיקי׳ לרפמד;:וגנזו. מאי• שאיןהפול׳. ̂שראה‘

אגי והעניו ■לנא מגנז יש הו ר  כתנטמענן לסי כלאחד פןישראלשטרגלו'לראותו. שאין כי.אסוכה בהסורס או
 לגמי״ לבוא יטל אחל כל הזה מזמן- אפילו וגם .מעט ם׳ אם נפש! ־נרכי הנג׳׳ס ׳דוד כמ״ס נלטשץ■ שה-5■<חל‘

 נקרא מבת'׳'לטשץ לצאס -לשכלו מעשיו ע״י זוכה ־ אס .י גרני דוד אמר וע׳׳ז: להשיגו מאוד; יקר הגטו אוי ■<*
 חלק בחינת מגיא צדיק כ; כי במאמרינו לבא 7לעת אצלו אוריית׳ כי להשיגך מאיד גדלת פאלהי אך ה׳ אוז נמשי

מפיח .
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 מומר נת בח ן היתה של-משה;וגס ננסירתי־ היה שלא נמ״א כמכל סשימ מקומת מלקו (משליכי • גשיח'שלו

 היא pi שגס >מגיות.מאמר3היי; שהס: לראומאף יכלו הבהירות לראות ■וזוכה ̂לבא לעתיד ■אצלו נקרא זעי״ז
ר אינו- כי כך - להיות הוא ההכרח כי זמן בנהי׳ הוציא שמל אחר ע״ה א״א נאמר-נכי כן על הגטז נאור  דנ

 והוא בבחירה שהוא דבר להשיג משא״כ בנחירה שהוא ג״כ הכוונה וכו׳ להפריחו שלא מנרתיקה חמה הקב״ה
 שהוא אותו נ״א להשיג אסשר אי זה צורה שהוא דבר ממיס שנקרא עד יתירה בחמימות נתעלה המילה ע״י כ•

 שלו החומר שעשה צורה בחי׳ ג״כ שהוא מהזמן לפעלה עד ממיס נקרא שלא מילה גדולה במאמרם כנודע
■ ד והבן צורה. ■ ■ לעתיד בחי׳ אצלו אז ונקרא לבושין מבתי׳ ועי״ז'יצא שמל • ־ י •
לא ואמרו הגזירה בסלה ליאור אותו כשהפילו האחדות במי/ שהוא ^מנרתיקה רמה להוצאת אנה לבא

 ולזו .־והבן בן בחי׳ שהוא ב״ה הוף אין עם הגמור
 ראשית שנקראו ישראל כ״א להגיע יכולו׳ אינם המדמגה

 ימלי׳ ראשית בחי׳ ט'• ראשית לה׳ ישראל קודש כמ״ש
 כאמור ם*ס מנדי לא אכל הקדוש אור שהוא להשיג

נקראו נך ע״ש כי להשיג.זאת יכולי׳ אינם הגרים ואף

 מתחלה ראו לא באמת קי סימנא
■תו רואין שהיו, - פנקקיים■;מה

האי כחזינן ^
. ■ואחר אלא.זאת

י• לאראו:
ש ״  וגו״ אשר מריבה מי המה חנינא בר דר״ח והיינו ח

אצעגניני שראו שע״י ירבה כמו. רבוי רמן ל׳ רגו
 טפל אחר ואין נופל זה ישראל,כס״ש בד רבו ופעו סרעה צדק.כנודע הנקרא השכיג׳ כנשי תחת שהן הצדק גירי
■ - - ■ חי שזה בן בחי׳; שהוא האחדות במקו׳ למעלה 'ולא י

 אצל המקורה ,כעבד הס התקרבות׳ פ״י• ■כי להס אפשר
 יהיה לא מ״מ ההתקרבות בתכלית יתקרב ואפילו -המלך
 חלק שיהא כך ממש שיהיה כ״א אפשר אי שזה בן בבחי׳

הס ישראל עש בהשי״ת הוא כך ממש כי והבן מהמלך
:• וכמ״ש עמו ה׳ חלק בי כמ״ש ה׳ מלק ממש הס זוכים ■ |

 תחת נשמות הזכרות כנוסח לומר שאין ז״ל האר״י בכתבי
 מורידו שהוא המת לנשמת סכנה שהוא השכינה כנפי י

 מכנפי למעלה לומר שיש אך הגרים מדריגות לבמיג׳
 ־■ השכינה ■ . ■ .:■;׳ ,׳■ :■י־ י

כ5̂'?  התורה כל למדני וא״ל הזקן הלל לפני הגר נבוא ״
היה שכוונתו אחד רגל על עומד כשאני כלה : ־
 הש״י עס האחדות שהוא האחד בסדריגת להיות שילמדנו י
מל׳ אחד מדריגה לשין הוא ולגל הקדוש אוב לראות י

 הזמן כן שלמעלה ראו■בחי׳ שלא ע״ו הגזירה שכפלו'
 א1שה מזמניוס .שלמעלה בחינת היא שהנחירה .כנודע
 נחי׳■ ר״ל אדם קרוים - אשם אדם.כמ״ש , בחי' נקרא

 כי כאמור אדם .קרויס אלילים ע!נדי רשעי ואין בחירה
 לרעה עזרו והסה הנבי׳ כמ״ש כלל נמיר׳ בחי׳ אין אצלם

והבו עזר •בחי׳ רק
ו ה ז  שש לישראל משה דקאמר והיינו זה אחר שאמר ו

 יש שזה כולכם ניצלתם בשבילי רגלי אלף מאוח . -■-:
 והבן בגמרא לעיל האמור אל שייכות לו ■

ע ד ו נ  כמ״ש העולם שר הנקרא נער בחי׳ יש כי־ ו
 הייתי נער אמלו העולם שר זה פסו׳ בגמרא ■.-״

וגו/ בוכה נער והנה שאמר וזהו עבד בחינת שהיא וגו׳
בר-שר״י הכוונה ,וקולו־כנעךוכו׳  בעת דמשרע״ה. סו

אחדות בחינת בן הנקרא במדריגה עדיין היה לא הולדו _
שר הנקרא מס״ש שהוא נער בבחינת היה לק האמור כ״א תעביד לא לנזכרך דעלך.סני מה לו והשיב אחדות

 בעל רבע״ה למשה עשית ל<.ר״נ והשיב כנודע העולם ־ לך ניחא היה ממש בנך בשש להקדא רוצה אמד היה ■
שאמר זה שאחר :מבחינת׳• חסרון.פניי! לשין מום מום שא״א שאינו..כך בדעתך.מאחר Jוכנכ הדבר היה :שאיך
מלאך שולח אנכי■ הנה הש״ן לי כשאמר ץעמך: אני ;ונפלינו לא כר. הנקל'רעך הש״י שהוא לחברך חופן.כך בשום

 תחת בחינת שהוא נער שנקרא מע׳׳ס בחינת. לפניך,שהוא • למעלה היא הש״י כי ונודע כאמו/■ מהנמנע שהו׳ תעביד ■
.אמו לו שעשתה אלא כאמור הגרים מדריגת השכינה כנפי ה,וא כי. שוה והיהיה וההוו׳ ההיה הש״י אצל כי מהזמן

 שראתה זה ן?יי על ונס נביאה היתה יוכבד ט נעורי' חופת .סוף אין הוא ית', שהבורא א׳מאחר ברגע ויהיה הוה היה ־
 'ותרא שכתוב נמו רה א כולה הבית שנתמלא הוא פיב כ*. , שהוא לאור.הבהיר שיזכה מי א״כ תכלה ולא תתלה לו ואין
 כי הגנוז אור עמו שראתה בבת־נת.סוב הוא סוב כי, •אותו למעלה ג״כ הוא ית׳ ,עמו- אחדות שנעשה אחד .בתי'

 לכך מאוד הגנוה נשמתו מצד-בחינת לזה זכה .בהוולדו העבר סופו ועד העולם מסוף לראות ג״כ ויכול .מזמניות
אור ידו על להניס יכולים אשר היהיה ;ראתה.בחינה ומדע באומות.העולם: משא״כ כאמור והעתיד.וההוה

 כמ״» נעורים חופת בבחינת התירה שיקכל וראתה הגטז .אפי׳ כי וצורה חומר בחינת יש נברא שהוא דבר שבכל •
והחופה סאוניסה אלא מורשה תיקרי אל גו' וארשתיךלי • וכן הנבראים בכל וכן וזך דק חומר להם יש המלאכים -

 אור *T על ראתה סי׳ עיגיס הר עליהם שכפה בסוד ההיא הגזירה צריך מלמעלה האדם על שגוזרים דבר בכל,
 לראותנו״ אזכה לא שמא ואמרה לידתו געת שגא הגנוז הצילה שהיא פנימית בה וגסיש חומרי בלבוש -להתלבש

עכשיו שהשיגה הכוונה נעורים תיפת לו עשתה כן על במים ללקות שסופו פרעה אצסגגיני שראו.. נמשה -כסו
 פרעה בת נחיה אך עמו שבא האור ידי על שיהיה מה כי •בגשמי ליאור שהושלך מה חומר ההוא לדבר והיה •

 כנפי תחת בחינה שהם הצדק גירי במדריגת -שהיתה המיס א; להושלך סופו המצריים אותו שהשליכו ■;אילולי
 שראתה נאמדם זו בחינה אס כי ראתה לא לכך ונכשל.השכינה ידו על מריב/שנענש מי היא הדבר פנימית וגם ;

בחי׳ השיגה וצא להשיג שיכלה מדריגה שהיא שנינה עסו ■ נא שמעו אומר היה לו■ ע״י.בחירתו,שאס והוא ;בהם
 שנזמן מחמת זאת השגה גס ואף לעיל האמור הגדולה ית׳ הבורא כרצון הדבר היה הסלע ולהכות. המורים

 בשעה עילסס קינים והיו גדולי׳ מוחין להם היה ההוא שהיו פ״י והמצריים יהיה שנקרא ר,:זה0שא בזמן והיא
ד הכתקרכות שהיה שעה לא מנחתו ואל קץ ואל מלשין אחח מחמת מהנזיר׳ החומר כ״א להשיג יוכל לא אלילים שנ
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 מתה ולכך האמיתית גמדרה בתשוקה גדולה שלהם
 ימר א1ו שלה השורש הקים עד נהתג״רה חינן> לראות

 לראות תכנו נהש״י כאמו׳ לישראל אם כי אפשל אי זה כי
 לומר רצה למושנ מחזירו המאלר כמ״ש הורתו במאור
 שנקרא למקום למושב מחזירו הגנוז"בה שבה המאור
.אנס״ו הבהיר אור רק מבדיל מסך שם שאין סיב : 
ת  מן לינק שהח/ירוהו השה זה כו׳ דעה יורה מי א

 . הדיבור לו נתייחד ולא'לצה■'לפיכך הכיתית ^
 תלויה שהיא אהבה כל ארז״ל וגו׳ לי כאח יתנך מי "כתיב
 יסלק ואי וכו׳ בנוהי דיחין בגין אהבה דאית וכו׳ 'בדבר
 עיקרא דאיהו רחימא וט׳אבל ליה ירחים לא מיניה קנ״ה

 בדבר תלויה שאינה אהבה דזה כו׳ בשב בין ליה דירחיס
 דלא ורעים אחים אהבת נקרא וזה לעול׳ נפסק ואינו

 ורעי לעקאחי כדכתב דביקות הוא ואחים ■מחפרשין
 ואף אחד ממקור איצאו בשביל הוא אחים ואהבת •וגו׳
 שהרי בשל בדבר תלוי אינו מקום מכל בדבר תלוי שזה

 שהוא לעול׳ מקורן ישחנה לא זזה אמד ממקור יצאו י
 שממנו המקור שהוא ה׳ שאוהב מה נמצא ומאחים מאחד;

 ן ישחנה ולא יפסוק לא זו בחינה יצא י
ה נ ה  נקשר הוא אמו אח שיונק זמן כל החינונ! ד

שום לו שאין המיות קשר מפני לאמו מאוד -
 וקשור כאם חיותו וכל האם וניקת אם לי חיות ״*ניקנז

 ליניק׳ צריך ואין וכשיגדל והחיות י יניקה ע״י אליה ^הוא
 ליניקה תמיד שיצפרך יצוייל ואלו מעש הקשר <ססק
̂מאמו  התורה p אמין בקשר בה נקשר תמיד" היה ׳

 עת בכל ירווך דדיה דכחיב אמך■ תורת אם ’ הנקרא ‘
 מוצא בו ממשמש שהתינוק זמן כל הזה הדד מה ■■וארז״ל

ו ג  מן לינק צריפי׳ תמיד נמצא כן תורה דברי אף מעם '
 יותר שעם פה מוצא בה שממשמש זמן כל כי 'התורה

 ומופ׳>' גדול שהוא אף להתורה יניקה ננחינת אדם "זכל
 כי מדדיה לינק יניק׳ בבחינת ולהיות מהתור׳ לינק -•צריך
 מפני תמיד קשורבהתויה כתיב'נמצא פח בכל "ירווך

 קשור חיצוניות בחינת אפילו מעשיו בכל ואז יניקה בחינת '
 מעשיו וכל למעל׳ כמבוא' הקשר נפסק ואיע בהתורה ׳

■ ■ :- :התורה ע״פ י • • ■ ׳ *׳־
ה י נ ה  בחינות פני יש כי וגו׳ צפור p יקרא כי כחוב ו
 להולד עצמה אח מרכנת שהאם הא׳ "ביניקה - ׳ ־

 וסניקת וידיה זרועותיה על שלוקחתו והב׳ אוחו "ממיקה
 אולם יבריא התינוק שאין מפני הוא א׳ והבחינה "■<)וחו

 והבחינה חיותו די לו ומשפעת האם משפלת'־ננצמת "לכן
 על אומו ומעלה לוקחחו אז אולם בריא כשהוא ־-הב׳
 למודי כניך וכל בהו כתיב ישראל כן כמו ומניקתו •ידיה

 אס ולקרב לע:דו איך שכל תמיד אותם מלמד "ה׳שהקי״ה
 כביכול אז במעשיהם בריאים איג' וכשישראל ■ננצמסאליו '
 ערך עד רדתו עד צמצומים מ״י מצמצס'אח'עצמו ‘

 חפן יח׳ הוא בי בינתם ערך כסי ומבכילם 'השפלת׳
 לבור ידריכם פס וגס השכל ■בקשנות והם 'בהצדקם
̂שכילם 'הדלכם  ורב ה׳ למולי בניך וכל וזהו ה׳ דרך לי

 בקשטת כשהם כי צו׳ אלא כלך ח־קרי אל ברך שלום '
 אותם ויינה אוהם מלמד והקנ״ה להמננות צריכים השכל י

בבחינת הם ה׳ למודי שהם כיון וכו׳ בניך א״ס זזהו‘

ת ם . ׳ י נ י ע

 שלום ורב וזהו הגדול }שלימות להביאם רוצה והש״י בניס
 שוס ח״ו יהיה שלא שיראו וצריך הרב לשלימות בניך
 כיה שרי' לא שכינתא דסגיס אבל כל ט אבר בשום סגס

 האיזד קשע׳ בסיעת &ע ויש שניכול השכינה ויסלק
 ושותה שאוכל ופחיה אכילס עוך חיצוניות בבחישת
 וקפטת הדבר פנימי' על משכיל ■ואין ,כריסו למלאוח

 ולומד שעוסק אף ומצות ותפלה תורה בכחינח הוא השני
 ויש להתקרב איך מלמדו והקב״ה השכל בקשנוח הוא

 מלמד פהקב״ה ונמצא זה על משגיח ואיש אוחו שמלמדים
 כעי אליו א״ע סצמצ' הקב״ה מאוד בקשנות כשהאדם אף

 נו' קחס לאפרים תרגלתי ואנכי וכתיב הסועש השכלתו
 על שהביא יניקה .פלי השנית למדריגה שהביא י״ל

 ידי על להרכין צריך היה ולא בבריאות שהוא הזרועו׳
■ ־ י ״ י  צמצופיסרבים; . ■

ה ז  פן שדדת כצפור כתיב ט צפור קן יקרא ני 1ו
בנסי׳ דהיינו ממקומו נודד איש־ p קנה

 יקרא זהו סחחוניס מדריגת עד כביטל .א״ע שמצמצם
 צעור קן יקרא כי וזהו. קב״ה דא ממקומו שדר איש

 צפור מעזש׳ בחי׳ שהיא צפור קן בבחי׳ שתהיה לפניך
 כפני י״ל האי! פל או הטן על כאסור קנה מן נודדת

ע חיים ען שנקרא ובמצות ברורה הא׳ בחינות  והוא י
 גכחי׳ הארז על אי. לעיל האסור הב׳ קשנות בחי׳

 כשתהי,״ במינוח וכשתי. האמו׳ הא׳ קשגוח שהוא ארציות
 1^7 היא כיצה בצים או אפרוחי׳ שהיא השכל ־נקשנות

מאוד P הי׳הולדה ולא העולם לאויר גא פלא
 אקרוחיס אי א' י״א ה=כל הולדת היה שלא כן כמו
 לעו» יכול איש אכל שכל צו שיש ר״ל גדסין להון דלית

 כקנות כשהוא אלו בחי׳ ובשני שלימין גדפין דלית למעלה
 תקח לא להסטלד א״מ ומרכץ מלמד נשהקב״ה אף השכל

 זה בע״ין השכלה שום ליקח תוכל לא כלו׳ גו׳ האם את
 תהין אל ארז״ל כי והע<ין גו׳ תשלח שלח זה באופן רק ־

 ע״ש שמיס נקרא כי עליכ׳ שמיס מורא ויהא כו׳ כעבדי׳
 בתי׳ .נמצא שמיס מהם ועשה גזה זה פכידב׳ ומיס אש

 ונמצא בזה וסעורבי׳זה מתאתדי׳ שניהם והאהבה היראה
 הוא הנא עולם ואפילו א״ע עובד הוא פרם המבקש כל

 והדאה ואהבה ב״ה הגדול לשמו יענוד רק עצמו תועלת י
 העניו תועלתיע על מתפללי׳ שאנו ואף זו לטונה רק יהיה
 שאנו זמן שכל ב״ה הגדול שמו ויתקדש שיתגדל לק הוא

 כל הממלא איותו הסתצר^ת מפני הוא שובה חסרי
 הרי ■ ושסע חיותו ומתרחב שמחגדל זמן כל כי העולמות

הא* ועל בעולמו מעדל והוא סלאישוב העולם 'כל  ז
 הארן כל אס כבודו וימלא הקדוש' גבול שיתרחב מתפללי׳ ־

 שפו שיתגדל היא והעיקר מעצמו יהיה הפו: ממילא ואז
 וזהו שאלתיט בכל להש׳׳י רק טוגמינו כל ונמצא ־עי״ז

 שמיס מורא ויהי פרש לקבל ע״מ עובדו לבלתי 'שהזהירו
 אמודיסיסד והאהבה שמיסשטראה של היראה אותה
 עליכם שמיס מורא ויהי פי׳ נמ״א אצלינו נתבאר וכבר
 המעל אס האם את אשלח שלח וזהו, לכאן ג״כ ושייך
 שפל הוא הבא -עולם ואפי׳' י פרם ׳ קבלת שהוא ילאה
 רוח גחא ולעשות סו6 ׳ולקדש לגדל הענוד׳- מיקר לגבי

 שגומל חשדי' שגומל מי שובים חשדיס גוימל וזהו 'לפניו
׳ עצמו‘ ־ ־־ י ־ ־



םשמותמאור■־׳יד ד י 61 לאע
מ ט ואין תורה' אלא שוכ אין ;בימי ולסינך המדריגות כל קונה הכל קונה אז מהם .«ןמ<  השנירס שמצד רר> כלל י

 בדברינו כאמור הבחירה לכוונת ורע בחינתהוב לנעשה נחשב איףכסף כתיב באשלמוחא סיהרא שלמהדקייסו/
̂מצד הרע שבקרט ומי הקדומים • ה׳ והיו.עובדי מסרון שוס היה לא כי שלמה ?י«י  ג״כ כך שבחרי-לו גזייו

 נקןהדעה התורה נקרא ואצלו שלומד בהתורה רואה ,•הוא כהף-ותאוה שוס ואין פרס לקבל «״מ לא נשלומות־
 לא ורע סוב הדעת ומעץ ה.ש״יהיה שצווי רק ורע 'סוב מאוד רב השפע היה עצמו זה מסעם ובאמת נסשב

 התורה שמשיג השנה מלשון הוא ואכילה ממנו האכל מקניל א'היה כל■ ר״ל גפנו.גו׳ תחת איש היו מ״לכו
 הסות-.כעו כס הוא הרע כי ונודע ורע סוב בבחינת . מדעחו כשחכלח ואז מעצמ׳ באה נסרשוומשיגווהסובה

 ׳01 זכה,בהיפר לא חיים סם לו נעשה זכה בש״ס שאמרו ’ לך חקח הבני׳ ואת אז לבדו לה׳ בלתי עצמך תועלת כל
 ל;.נזי5מתנת'מיי׳.( שהיא בהתורה שייך האיך• ולכאורה ג ר״ל ימים והארכת לך ייסב, למען גנים במדרג' תהיה

 כאמור הוא הענין ח״ואך המוח סס בהיפך נעשה •שהיא .בעל שאעפ׳׳כ פרס .הקבל׳ שא"א,-״לשלח.מדעקך אף
 שהיא רק והחיות הסוב יבצר מצדה'לא גוודאמההורה כי י למען אמר לכן מצוה כל בעד שכר סיוהן ידפין כרמם

רואה כך אדם שהוא תה וכפי אספקלריא נקראת במה יהיה שהעיקר (מיס והארכת אך בודאי לך ייסב
 מתרחב בהיות; ה׳ אני כי רבים גויס וידעו שסו שיתגדל

 נמצא מבזים שהיו העמיס לעוני שמו. מתקדש ־בפול׳. .שפנע
 לנו ייסיב וממילא,גסוכ^-אדונינו לכבודו יהיה העיקר

ימים אריכות נקרא .הארן־וזהו ימלא שסובו אחרי

 סור כמ״ש מקרבו הרע לבער שזוכה ומי באספקלריא פניו
 ולכך ר גמ סוג בבאינ׳ התורה עושה סוב ועשה ואז מרע
 בא שמצידו סו״ר כדעת ען מבחינת שיצא לזה שזכה ר״מ
מצידו .הראשון אדם על מיתה שנקנסה כמו המוח סס

כאמור.ור״מ השגה בחינת שאכל'ממנרשהוא ידי■ על ■ הארן ומלאה ומתארכים מחרמני׳ עליונים שהשכלייס
 ד כולו: .קעולס סוכ. גילוי דעהאתה׳ע״י

V lt l ' .שהיא׳אהבה אס כאהבת לי כאח יחנך מי 
t . בימי׳ תמיד אמי שדי יונק שתהיה תמידית 

 בחיצוניות אפילו בחון אמצאך שאז לעיל כאמור '■יניקה
נשיקה יהיה.בבחי' אשקך ג״כ ומשתה מאכל כמו

 אוד בבחינת לומד שהיה התורה השיג כן על מזה יצא
 שהיה שבמורהו הלבושין דרך הגנוז האור משיג שהיה
 מבחינ׳ שיצא מאמר אור בבחינת הלבושין היו הצלו כי לומד

 שאינם ־ העולם בני. .שאר אבל ורע סוב שהם השביר׳
גשמיים לבושים עור כחנות הוא אצלם זו במדריגה

 ’T על מנביא עדיף חכם ולכך . •והבן כאמור כמוהם בחינה עוד גס כנ״ל הקשר רפני,דכ'קות דביקות וחיביק
 מכפה שנקרא הממפכה בעולם מחשבתו לקשר שזנכה . ההומות לי יבוזו שלא יהיה עבודתך מיקר שכל צריך אחד
 פס בכל מההורה להשיג. .יכול נקרא.מכס שמה שעל - אזאנהנך כאמור מעצמו יבא והסוב■ שמו שיתגדל רק

 דבר לדעת-איזה רוצה הנביא. היה נאם להשיג פרוצה ,מדדיה ויונק חורה הלומד כל והנה אמי ביס אל אביאך
 ולהיות להתחזק היה'צריך הנבואה אליו באתה שלא -בעת’ ■העיקר כי הכותית מן׳ יונק נקרא פנייה שוס־. בשביל

 אור לראות שיוכל בכדי,." מכמה בבחינת. שעה באותה י רק הכותים <ון לינק רצה לא■ משה ולכן הפריה אצלו
 אליו כאת׳ שלא אף יטל.לידע ואז והגנוז הקדום הבהיר ,וזהו האדם בכל.עבודות;, וכן פניי׳. שום לשמה.בלי למד
 הישראלי אדם שככל שהמחשבה' ונודע ;הנבואה בחינת • רן לינק רצה שלא מחלב גמולי נו׳ דעה יורה מי אס

 .בכחינפ שהוא רק לעיל האפור המחשבה מעולם נלקחה . י- והבן הדבור עמו נחיימד לפיכך הנכרית ־
׳ ר מ ג ה ב ט ו ס  לחפון לב לו שיש ומי נפוליןממקורן מחשבות כבירה ,לדעה 4מרחוי אחוקו• ותתצב ד

השבירה ומבררן'ממקום לשרשן אומן מעלה לזה ולדעח ’יהא מה לדפת .ודרשו׳U1 ,מה י; ־ • : '
 בזוהר כמ״ש נזכמה הנקרא עליונה למחשבה אותן והיתה'נביאה.-ומעלה הואיל הדבר .להנץ, .:־נכיאותי׳ בסוף

 למחשבה שמעלין החכמה אסברירג'שעי״ז בחכמה כולהו • ישראל חק, להופיע עתיד שהוא הסמים מן לה בנאמר
 מהן ונעשה שנירה מבמינ׳ מנררין זה ידי על עליונה - ותהי אמר הוא הלא בו׳ בסוף יהא מה ^־עת הלכה למה

 שהם מיצוצי׳. ל עבודתיט.לברר עיקר זה כי גמור .סוב רז״ל מאמר דנודע אך: יס׳ האל דברי ובודאי-יתקיים
 ולייסדך ולהעלותן לבררן בקליפות המלובסין המחשבות אס כי מתנבא היה לא נביא שאלו מנביא עדיף מכם

 רבותממשנות :סלפסוק אצליט כאמור כאמור בשרשן אינה פהנטאה עת הנבואה,.ויש שנאמרה,לו. בשעה
 מיני שנעה יש סהטונהכי תקום היא ועצת.ה׳- איש בלב .מי אבל הנבואה בבחינת משיג אינו אז1 אליו מתייחדת

טללס״מוני מהן ונל-אחס יוחר ולא •מחפבוסבאדס' לידע פחערוצה בכל ימל:■לידע מכם בבחינת שהוא
 בדברים שמבואר ממה הואדטלע עמכס. בחינת ומהות

 נהחורה הגנוז הקדום הבהיר -אור בחינת שיש הקודמים
 היה ר״מ של גגמ׳.בתורתו כס״ש ;בלטשין שנחלבשע

 להיות שזוכה בימי הוא הכוונה אוד.בא׳ סתטס כחוב
 שרשה שמשם להמקור דבוקה סלו מחשבה שתהיה בגדי

 למדריגת זוכה חכמה :שנקרא עולם.המחשבה. שהוא״
 הראשון אדם חסא אחר נתלבשה אוי-סי,התורה כתנות

 גשמיים בלבוקין הנקדא...כהטסשרגעי״ן מטס בלבמץ
בהתורהעל רואה כך שהוא.אדם א׳־כש־סה וכל

 מחשבו׳ מיני כמס ש־ש מספר.למשל אין מד מחשבות
קי האהבהוייש מבחינת שהן ק רעות' אהבום נ  נסוליך ו

 חענוב ית' הבורא אהבת רק שהוא העליונה אהבה ממקור׳
 כמחשבה לו שבא .בעת בזה' וכשפרגיש החענוגיס ̂כל

 למעלה: שהיה זה הלא ויאמר יחרד מיד הנפולה 'מאהבה
 הבורא לאהוב ■יתחיל ומיד כאמור האהבה מולם במקורה

 מאחר• לו נקל שאז בקריט שנתעוררה' האהבה בבחינת יס׳
 להמחששה סקומה יש אוי. נקרט. הזאת המדה שנתעוררה

עתיס, בשאר הן התפלה מעת הן זה וכל ההיא הנפולה
והתפארו׳ אחרות יראות כגון מחשבות מיני' השיע בכל וכן כמ״ש גמור סוב ונקרא החיים ען היא כייהחורה לטשין

ויצינס



עיניםשמותפאוו
 איך, כי הלקותא אינה ודאי שזה סאלזר הכווגה*'כמיס ככולם מודע ה«ץ ימי מיני ץרצויו'והשאר.ושנע׳

ןTלהול עתידה הקדומה הנכיא׳ •חקיים החכמה ידי■ על לעיל'ויכררן כאמור לשרשם סיעלס לזה  פיושיעי נ
 להיוח'־במדריגת* שהחחזין עד השינה ולא ישראל את לולב שאין ועי אתכרירו בחכמה וכולהו כמ״ש ־לעליונ׳
 סדסוק' אמומו ותתצב וזהו כאמור מנביא העדיף החכם ומביאו ח״ו המחשבה נמשך'אחר אד ולהבץ ולדעת לחפוז

D״ולTלמנהל׳: החכמה בחינא שהוא אחותו■ בנאינת ׳שעמדה ומה ליצלן רחמנא 'ויושר יותר ומעילה מעשה י 
 כרחוק שיהיה׳ מסה מרחוק העליון השגה'צדעת דעת . יותר ומחשבתו עצמו את לדבק יוכל שעי״ז ה' עצת ־פהיה

אפשר ונס בממר ישראל שהיו שנה ארבעים בסוף הזמן ■ ■ :והכן בהשבירה נוסל
V1H החכמה' בבחינת שעמדה ע״י כי מרחוק פי׳ לומר רחוקים נראים שהם מדברי׳ ט לי נראה ה׳ מרחוק 

 וזה כאמור־ רחוק בבחינת שהן דברים ליחד שיכולין ' זה וכל זה ■ידי על לי נראה ה׳ אדרבה ית׳ ממנו י ,
 שיע! לו יעשה מה זה.״לדיעה ידי ועל ״מרחוק ״אחותו ■ לחכמה אמור כמ״ש אחותי הנקרא מכמה בחינת ’T פל
 ,תיכס ̂ ותננש פסוק על נכג״ם מורי כמ״ש התורת כאמור: החכמה שהוא בשרשן מדבקן זה ’T על אס תיtאו

ךןן  י כמקוה מתחילה ׳ היח׳ שהתורה וגו׳ ותחמר׳ גומ׳ ׳ כי תקום היא ה׳ ועצת איש בלב מחשבות רבות ח
* התורה לומדים שהיו העולם שאבות המחשבה י י ‘

כאמו׳ המחשבה בעולם שהיא כמו אותה משיגים'
 יום בכל האדם במוח באיך מחשבות הרבה

 ה׳ עצת כי אמר לכך אותך לבלבל שבאין תאמר שמא
 לבחינת חבא המחשבה שעי״ז מנפילתה חקוס שהוא הוא

 כאמור זו למדריגה שנבא משיח מצפה זה על ט בירור
 פסוק על מרומים כננזי נשמחו הבעש״ט שאמר וכמו
 ראה לא איך כי את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה

 אכרהם שהיה ידי על אך מהנמנע שהוא עכשיו עד אותה
 תמיד במחשבתו מקושר והיה ית׳ אליו מרכבה •אע״ה

 בחמונ׳ עכשיו עד בה והכיר ראה לא המחשבה בשורש ,
 אותה רואה שהיה אף מזה מאוד רחוק ה־ה כי ♦פיה
tw במקום פלא תמיד היחה מחשבתו מקים מכל 

 כשהלך רק עכשיו ׳ עד בה הכיר לא הגשמית הראיה
 ממדרגתו שירד מצרימה אכרם וירד שם נאמר למצרים
 שבדור הרשעים כי הקדומי׳ בדנריט כמבואר הקדומ׳
 קליפת למקום והמחשבה החורה כחמש הפילו המבול
 הניצוצית ולברר שם ׳להיוח ישראל הוצרס שעי״ז מצרים

Hוהמקור זימה שסופי היו המצריים כי כמקודם ייחדן 
 ’ מהתורה שם שנפלה האהבה מעולם 'היה
לשונה מל חסד וחורת שכתוב כמי חסד

הי!
אצליב . .

 להס גסשכה הדעת י שהוא משה יT ועל אחר במקום
ק ימי■ משנע המדריגו׳ סוף שהוא בהדבור  1כמ׳׳ הנ

 אלסיי וידבר משה אל ה׳ ידבר פעמים כמה בחור׳
הקדופי התור׳ שהמשיך לומר רצה האלה הדברי׳ כל את

סיבנ ״ יי׳ממ 'י’״
שהוא חיבת בחינ׳ נעשו מהתור׳ התיבות פי׳

לשאוב השאבה שהוא גמיאה ל׳ גומא
 הדבור ,
מד־וד ננ*י

חשד יי״ית ®®י® שבהתורה התענוג
 1«׳ בס^ ותפס חומריים לבושין לה שעפה ותחמרה

* * לעיל' המדריגיח בסוף
^ דבור בחינת שהוא שפתי׳ מלשון שפח על ^ ר ״ ג

׳ כמחשבד מתחיל' שהיחה הקדו׳ עליון מנחל שנמשך
* ;להדנור נמשך חורה מחן ׳ י

■ ג בזל־ עצמו את להרגיל אחד צל יראה ע״כ
’ד? למקודד ולהעלות׳ שרפה מהיכן במחשנחו

בניאת לזכור יוכל לא צדי׳ בגדר שאינו ע״י ואס בחינת שהיא ;

^ הוא י
jpjjj ההיא בעש אצלו שנתעוררה הבחינה עם 1.

 . ההוא בעת יח' בתורתו יעסוק מ״ס הזכות יח׳ הראוכני כמ״ש זימה של זו במדה נכשלו שלא הכתוב עליהן ;
 ההיא בעש אצלו שנתעוררה הבחינה עם להדגק את העלו זה יT על זה מצד ויו״ד זה מצד ה׳ השסעוני '

^ המלך דוד שאמר וכמו והנן ע״יזה ויתקנ׳ ועל כאמור חסד שנקרא תורה לה לשרשה הנפולה האהבה ק ״  ע
 שוה מלשון שויתי כי לומר רצה שמיד לעדי ה׳ בחינת שביררו ע״י השלישי כחודש חיכף לקבלה זכו זה ■♦די

שהיה r® מדריגות שהיה בין שוה היה הבירור היה לא עדיין אברהם ובימי שם שהיחה התורה
הש׳ עונד היה בהכל עדיות לבא והתחילו ממדריגתו ירד למצרים בבוא ולכך לגמלי

 יפול שבע שכתוב כמו השבירה מבחינת מחשבות אצלו ,׳
 שהן השכע בבחינת יסול כצדיק כי לומר רצה וקס צדיק :

 צדיק שהוא 'r מל אך סמקורן שנפלו מחשבות סיד במ0
בחינת חכמה שנקלא הממפכה למקור לשרשן ומייחד וקס

בכר
עש את טלכק ®®יה ̂ ,

 1 ש̂י ונפשה הרע את ובירר גהפ״י יותר זה
̂ ־■ בילא״ויילא״ו '

וארא פרשת
^, יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא נא הנה אמר לכן י ל א  ב
L^.11 ולא דאכדיו מ: מבל רש״י פירוש ' וגומר אשה כי י

I יותר זה יT מל מבדוס לו ונחשב אחותי
משתכיו ילא ל^כיי! ®ל יי®' ’י®* יי®’® י^י״י ̂®® ’י ’®יל®® ®ל סמיייגחי נפלתי ט ידעתי

^ הוא מצרים גלות סוד דנודע הוא הע;־ן וט׳ מזה להנצל דעת לה ולימד כאסור מקודם ק שאין מה י  כ
 לעטד הדעת סשינין היו שלא בגלות היה האמיתי אח אחותי נא פאמרי ’T על מצרים שהוא הזה, במקום

u? ומבדמ אביך אלהי אח דע שנאסר כענץ ב״ה כאסור המליונה החכמה שהיא אחותי בבחינ' לאחוז סי׳ * T i 
 ואהבה דאה לדי המביא העיקר הוא כדעת לשרשן להעלותן כדי הוא לו שנאו שבמצרים המחשבות <אז

ק נל מלא יי יאמי! שייע אמי ט וזהו לכלכלו שנאו ולא כאמור הש״י עבדוה אדרבה והוא א ה
.------------------------------ אחותו ותתצב הכוונה ג״כ וזהו גו׳ נפשי וסיס׳

 שלא שעה באותה ס״ס נטאס שהיסה אף פרים כי ■
ה .®)ה א ט הל^תא בגחימ משגת היתה ולא אליה מ

 ג״ה החענוגים כל מענוג והוא פניה פנוי אתר
 מ״ז יצוייר אילו התעמגים בכל כן אם החיים חי

^ העראיס נהדכריס יה׳ וחיו® אורו ששעת ^ ן י  ק
r הנברא־ע ״ ' ■



ד♦ייו«ואראכאור י

 ותחתונה עליורס. העולמות בכל וק וכהו לחהו מגואים
 כן ואס היו כלא היו סיותועק העדר, ח״ז יצוייר אלו
 לא ודאי נזה כשיאמין וא״כ הדנריס בכל העיקר הוא

 הבורא הוא שעיקרו מאחר בעולם תענוג לשוס יתאוה
האמיתי בתענוג עצמו את לדבק יותר סוב ב״הוא״כ

_ . בענין שרואה כמו התענוג ליקח משרשו מ״ו להפריד :ולא
ממנו שמסלקין הוא והנסיון בכולם ועמד אבינו אכדהם ; של אלופי מסייד אלוף פסריד ניגן ח״ו ויקרא .הגשמי

C;: לב
;.ג ׳-•

 עמו שמתנהג ,יהפוך הדעת שהוא. התורה.
יהפוך וגם הרחמים למדת יהפוך הדין במדח יר׳ הבורא

אד
ה6נתנ נסיונוס עשרה באברהס כמ״ש נסיונוח בעשי א׳

;שכינה בשם מכונים הלנריס כל כי משכינתיה עולם ,
 מושה הואי הדברי׳,ואס בכל השוק הש״י חיות דהייט .

על ח״ו מסייד אזי המונים אנשי שעושי׳ כמו הדבר
 הפנימיות דבר בכל יראה זה דעת לו שיש מי בודאי כן -

ייאה לידי ויבא בו וידבק ב״ה שכינתו שהוא הסקיימו
 בכל וגו׳ ואהבת במשנה כמ״ש נקיא ואהבה .<אהבה :

 לו מודה. .הוי לך מודד מדהומדהשהוא בכל ■מאדך
כי דנודע ורדה מדה בכל מהו הדבר. ^הנין מאוד במאוד

 והעול׳ ושכלית גבול לו שאין דבי הוא וא״כ סוף אין הש״ן -
 ■לסבול לעול.ס איך.אפשר כן ואם גבול לו שיש דבר -הוא

שאין מאחר כנ״ל הנבראים בכל ששוכן חיותו שפעת אור •
 מדותיו . יT על עולמו מנהיג ית׳ הוא אלא גבול יש' לו

 כביכול עצמו את וצמצם הש״י שמדד מה נקרא׳ זהסדוח
 זה וכל מדה וזהו'לשון לסובלו העולם שיוכל באופן

 כמדה מומ פעם מושג׳ שאינה ית' חכמתו שגזרה כפי
v בעת שצריך יח׳ מכמקו שגוזלת כפי אחרת כמדה ופעם 

 אדם לכל .וכן חיותו פפעח ע״י עולמו להנהיג ההיא
 כח כפי יח׳ אלהוחו ומצמצם. עצמו את מודד מישראל

כי. ברחמים ופעם בחסד, פעם ההוא בזמן ושכלו האדם
 אם כי ההיא בעת ית׳ אלהותו לקחת לאדם אפשר אי

 מקבל בודאי דעת לו יש האדם ואס דוקא המדה בזאת
 ההיא בעת אליו עצמו את שמדד מה כפי חלהוחוית׳

 כמאוד לו מודה ויהא עליו ית׳ אלהותו בקבל׳ זישמח '
 לו שיש מאמר גמורה ואהבה ניראה אותו ועובד מאוד

:■ כנודע אותן הכולל הוא והדעת דעת . ■ . ׳
ה - לז ק״ש בשעת עליו לקבל אחד כל העעסצריך :ו

באמת שמו וליחד ב״ד מיתות ד׳ דאמד בד׳. ’
ארבע עליו שמקבל זה היום כל הורגס עליך כי *ס״ש ■י

 נעשה כי,כודאי ית׳ הגדול שמו יחד למען נ״ד ״מיתות '
 מאחר דין שהוא ואלקיס רחמים שהוא הוי״ה יסוד י .

בין א׳ ה׳ אלקינו ה׳ וזהו בשתיהן יח׳ אלהוסו שמקבל

 שנא בעת הדעת ’T בהשייעל קשור שהיה ההתקשרות
 הי׳ לא זה לולא כי הבחירה רק אצלו ונשאר נסיון לידי

 דרכו צדיק יאחז ההתקשרות ידי על בודאי כי נסיק נקרא
 ממש הדעת סילוק לא אצלו הדעת נחמעע זה ידי ועצ
 לו כשהיה מקודם בלבו שנקבע ידי עומדבנסיוןעל ואס
 הדעת היה • במצרים ישראל כשהיו והנה רחב דעת

 מכוסה היה 'הדעת כי לפירי קדמה קליפה כי בגלות
 אגוז גינת אל כמש״ה האגוז קליפת כמו בקליפות

 חיצונה קליפה יש ובאגוז מצרים גלות על שהוא ירדתי
 זה דקות קל׳פות ותמחי׳ האוכל את ומכסה קשה היותר

 שיוכלו כדי הקשה קליס׳ נשבר׳ מצרים ובגלות זה על
 עד הדקות קליפות עדיין שנשארו הגם האוכל לראות
 פיקר מ״מ' לגמרי הפנימיות שיחגל׳ ב״ב משיחנו שיבא

̂ים כי ים מצר אותיות מצרים כי נתגלה ההתכסות  יש
 כלל דעת לו שאין■ ומי משם שבא הדעת שהוא החכמה

 החכמה ביס עדיין נכנס שלא שמיצרים היום גס הוא
 גאל בלבד אבותינו אח לא ההגדה בעל אמר כן על

 יציאת יש שנה בכל כי עמהס גאל אותנו אף אלא הקב׳׳ה,
 לא עדיין דעת להם שאין והרשעים הנ״ל רצרים'באופן

 העבודה מה אוסר הוא ימה רשע אמר ע״כ ממצרים יצאו
 אתה ואף העבודה על לו קשה דעת לו שאין מאחר וכו׳

 עאל היה לא שם היה אלו לו ולא לי וכו׳ לו אמור
 :שלו דעת דהייט נמצריס הוא היום שגס מאחר

 אלקים ע7ןי ישראל בני את אלקי׳ וירא נאמר [״כ7
אלקי׳ בחינת שאף בהדעת להבחין הדעת שבא

 ויאמר משה אל אלקיס וידבר וזה יס׳ אלהוחו קבלת הוא
 הרעוס למה אמר ע״ה רבינו משה כי ה׳ אני אליו
 עיקר זה'הלא הוא רעה הש״ימה לו והשיב הזה לעם

 ויחוד א׳ הוא הררמים ושם שאלקים שידעו הוא הגאולה
 שאין למי הוא רעה שהוא שנראה ומה לעיל כאמור אחד

צריך מושגת שאינה ית׳ חכמתו לפי באמת אבל דעת לו
 שהורה וזהו דוקא ההיא במדה להחצסצס ההיא בעת ה׳ הכל אלהיט במדת בין הוי״ה במדת עמו ■שמתנהג

 שאפרת זה אלקיס אליו׳במדת ואסר למשה זה יס׳ הוא ׳ בדבר ית׳ אלהותו לקבל שיוכל בכדי יס׳ האל סשד שהוא
■ ג כאמור ה׳ שאני תדע שהרעתי הוא ה׳ כי וזהו ההיא בעת לו צריך שכך מאחר ההוא

א הפסוק בחחלת כמ״ש הדעת ידי על זה וכל גו׳ האלהיס ל א שהוא די לעולמו שאמר שדי באל האבות אל ו
 כן גס נעשה זה בדעת כך וכשעובד וגי היום וידעת

 לו ומודה נשמחה ומקבלו שמאמין מאחר רחמים הדן -
 באמת כן מסד.נמשה הוא כאינו הדין את ומחזיק מאוד '

 והרשעים הרחמים למדת מדה״ד מהפכים צדיקים וזהו .
 מקילים אין במדה״ר אתם ב״ה הטרא שמתנהג :אף '

ומפדד־ס להם־־דפח שאץ מאחר זה יT על ■אלהוחו

ודיני׳ צמצומים ע״י עמהם נהגתי כי ודץ צמצום
 סילוק ידי על מהן הרחב הדעת כסילוק אותן שנסיחי

 נסיון נקרא שיהיה בכדי מהם שסילקתי ההתקשרות
 שנשאר נמה זה דעת על שעמדו מחמ׳ בנסיון עמדו והס

 ית׳ אלהוחו ט ההתקשרות סילוק אחר מהדעת אצלם
ושפי וזהו זו האמונה להם והיה גדץ ג״כ סתצמצמת

 שהוא הרחב הדעת מהם כיסלקחי להם מדעתי לא ה׳’ לתקן ימל והצדק לפדה״ד והו^י׳ ית׳. מהבורא ■אותו
 לא וזהו כנודע הדעת נקרא ה׳ כי התקשרות יT על : הרחמים למדת ומהפנים רשעים שקלקלו זה גם ..

קבלו מקים ומכל הגשיץ כמקודם בהדעת להם נודעתי ’T על כי בה והפנך נה הפוך אומר ע נג p ;חחן
< ■ ■ ׳ . ■............................................. ה • אל



64' דנים וארא מאיד -
W הדעס בחי׳ המכסה הקל־פה לשבר הן ההראה' י רצה לאמין על חבל חהו להם שמדדחי מס \33 לכומו6

 ולא מקודם להס. שהיה נאיצה יאסיזן נעס שאבדו צומר
א . סשסכחין דעת-לקבל שכחז שלא שכחה מלשון מ

■ י _■ :המדוח בכל אלהותו ’״........ ..ג
א1 ■ צ מ  את לעבוד העובד האד' שצריך האומוד. מכל ג

 בעובו בץ הנ״ל באוסן דוקא ב״ה בוראו -
 מה זמן עמו מתנהג ב״ה שהבורא רואה ואס ניןבעקו -

 יהיה שההמי/להתסושפ זה'רואה ,ואחר המסד נמדת
 אולי כי ממדריגתו יזוז שלא נאמן במקו׳ תקוע כיתד

: כאמור בזה אותו מנסין

והנן הנסיון בעת למעש

■V:̂, בא פרשת ־ ׳: : ׳. .
ה א1ה י ^ איך המסרשי׳ שזכרו ^מפורסמת ש  ל'
V. • י'* להיו״ ראוי שהיה הבחירה ממנו“’® , 
I ״ל״ לכ נשיס דרכיט וע״ם

 המי עצ באצבנג מורה כאלו הוא בקרבו אלה אותות׳ ,
''’עיג למראה לא ובאמת עיניו לנגד אשר הס שאלה ................... | unu *י׳•׳'׳•-׳* ׳-» ׳׳ I מרטה

ת ® ’י *®’’̂ י' ®®®יי* ®י' 1ת ♦”פ A / ” לי'®” J”” ׳®”י׳ ””י’ *׳’ל יייי  , ״® ה' אס ידעו לא ישראל בני אפילו העם כי והוא יצחק על קאי אבינו אתה כי ודרז״ל ומ' וישראל ־ ;
י ׳ אני® הקדושים אבותיהם מפי צקבל׳ להם שהיה כו' ג״כ ויעקב שמך קדושת על ימתו אמר אברהם כי

האני הדעת מהם נשכח רביעי דור שהיו בעבור מ״מ שהוא אברהם ני הדברלהיפך הוא איך לכאורה עי״ש

 כשמתנהג ב״ה הבורא שעובד מי כי כאמור הוא האמת
 חסד שהוא אברהם במרס עמו

בסי כשסתנהגעמו ולא לבד רחמים

י 1vw w׳-**-/ ׳׳• j׳- ׳״׳יי ׳*>׳״< 1«׳>v <«'ן & ע v»<׳ jy y y  i j  y׳״ J U  j v y ך . ^ ׳״;׳,י׳ויי , ץ ״

אמי ז ^ ®”ל®' ®®"® י’®®ל ̂"”ל’ "*ל’®
p- יל®! במצרים בגלות דעת שהיה הגלות עיקר וזהו כשמתנהג ב״ה הבורא ׳ ׳

אין גי < •®’’®® ®®®י ®יי’ ®י ®י®® ®י®® ®®'ל* *®’®’ ®’”®
■® ל מטלה ו י̂ל יל’® ®®!'” ®’®® ®®®®'® לי ^'’®י *”'
̂® ®’®® י’̂ל”' ®!ייויא שעוני וזה יח' אלהוש מכיר עדיץואין דעת ץ fi״ci A ®®'®'®”® ®®®'° '’י

 את ל A ; ® ’”הש רצון בלתי לפעול יכולת להם אין . למדה״ד סלה״ר ס״ו אלוך־ופהפך מפרי' נרגן :'■וו״ו
 ’'”ל® השי״ח כשרצ' ולכן דופא בן דר״ח במעשה .הדין עליו בא התמד מדת ידי על כן ועל למעלה כאמור

 הזע®. להם שיהיה ממצרים ישראל בני עמו שמקבל מי אבל יעקב וכן סמך. קדושת על •ימרו לומר
ן ’יג®׳® תקיף שהוא האלהיס הוא ה׳ ני 'ולהורות יצתק במרת אף אליו איע שמורד מה נפי ית׳ אלהוש ' 

 , ®P® אלה אןר,ןתי ,pg אמרל^ק כולם הכתות ובעל יצחק אמר כן ועל למדה׳׳ר מזה״ד מהפך אזי,הוא
ותמי דעה חסרון כשכיל כסר׳נפיקר שהוא כענור ״הי כאמור!?טיל לחמים נטספ11 וט'מאחר טלי סלגא

ננ״י אצל( שהיה כלומר בקרבו אצה אותוהי אצרף ה'

אלהים
חיבת יהיה הצירוף ועי״ז

 הוא ה׳ כי ויודע בשליסוח □
' י® מלבדי עוד ואין pv,j,p jpg, התקיף , .

יייחר ^ ■ , • כאמור כססיס , . ,
ה ז ב  V ע הנה ני וא״ל המערביס־ קושיה יבואר ו

 מה ’הכתוכיא®■^^® שאמר הוא הבחיר'
וב בחיים ובחרח וגו׳ הסוב ואת החיים את לפניכם

 וזהו לעינ כאמור רחמים שנעשה מאחר וט׳ מלי פלגא
ידי על יס׳ אלהותו שמקבל מי שעט לא אברהם ט ־ ,•
 וישראל עדיין דעת לו אין ידעט לא לבד אברהם -מדת -

 אין יטרט לא לבד יעקב מדת שי על אלהוש שמקבל מי
מייחד ואז אביט אהה כי אלא טדיין יס׳ אלהוש מכיר

. : והבן גמור בישד יח׳ אנהוחו •
1]?r j כי הוא הענין במצרים שהיו סכות העשרה 
עפר ע׳׳י עולמו מנהיג ב״ה שהבורא טדע י ■ ■״■

_ _ ........................ לגלות רוצה שהיה במצרים וע״כ הדעת והן סכלים
ז -  ״ כשיהיה בדעת אם"לא הסוכימןהרע אדם יבחר מן. א׳ מנותנתגצה כלא'.'מעשר ע״י ע״כ הדעת »
נטי לבחור יוכל או ללע ביןפוכ להבחין דעת לאדם ן פססלק מה כי אך הדעת התגלות כל שנגמר השנציי׳עד :

בגג'״ הדעת היה מצרים בגלות והנה ברע 'ולמאוס כאסור. הדעת נתמעע שעי״ז הנסיון בעת ההתקשרות .
כ המיעוט לעיל • אגי ® נדפחהשגם השלימה הבחירה אז היה ולא כאמו׳ כצורך. הוא כך כי הרעש המגלות מ

 להי'״ ויכול מהגלות הדפס שיצא מצרים יציאת שקר זהו על' אחד הדעת בתי'.בהתגלות שש יש ני ונמצא תמיד -
 ®’במצי■ אצלו כסהיס בגלות משא׳׳ב בדעת הבמיי׳ ושניהם הנסיון בעת כאמור מיעוטו ע״י ואחד ריבויו ידי

7® וא*נ להיות יכולה היה לא הנסיי׳ גס אז הדעת דוקא הצורך הוא כן כי והבן הדעת התגלו׳ הם כאחד
 הנסיי עדיין הימה לא שהרי כלל הבחירה מפרעה נשלו מן קצת יש לכן המנסה כקליפה שנשברה אחר •אף ^

 ״ז הדפס ויצא ממצרי׳ בצאתם את״נ נמהוה כנ״לשהרי וכנים משך ברד כגון ההרא' בהן היחה שלא המכות
• כאמור הבהיל צשל מה מל היה אז הגלות . * ׳ הדעת לגלוש היה מטת מעפר א׳ שכל מאתרי זו לכוונה . ,־■
״ והוא הימכ׳ם קושיח עוד יתבאר זה DV1 • במי'התגלו'.'.הדט״ עד .לבן כאמור בחינותיו פתי עם ,  מני

פניסן הבסירה ערן על קדמאי בשם תדש 'בזוהר.. - פישס מייני שכל דטדע התרתה היתה ריטיו ע׳י שהוא
ש-עד ססיתין מין ־ שניהם להיות יטל הנ״ל ע׳~’ייל ייסני® ®ל'״ ®״' ®״’® ̂®° שיכניסו או

 כנודע הדעת דטרים ע״י להם ומודיעים אותן הסתיים • •
 דעת בלא הוא מ'מ במזיד שעושה אף ההתראה לולא ,ני י
 כמכות פ״י בשלם הדעת להכניס .צריך שהיה, כאן לכן ^

•  נחי׳.. המכסה הקליפה לשבר זז לכוונה ההתראה הוצרכה ;
דעת בהן נאמר שצא והמכות • שיתרבה שצריך זה '

ף הואהכשרה עיקר קי' אמלט כאשר הגה .אמנם א
 f’ אז שלם בדעת ה׳. אח ארס כפשע .בדעת

 לבסיי שייכות אץ לפה בלא ?ן ^אין מה לבשר' שייכות
 נוחר במה כי א׳ .הכל והידיעה הכתירה כך ובהיות
איר הבשלה הוא הס״י של והדעת בדעת הלא האדם

wr



65 לגD'ryבאמאור
 ואינם הבחירה יודע ההוא ב״ה הנורא ידיעת תצס זהו

הק כנ׳׳ל א׳ הכל רק זה אח זה סוחרי׳ מנינים  :ו
ם נ מ כ עביר' עוכר אדם אץ בש״ם שמבואר מה א  אא'

 הצא ני אחר מנין על הוא שעות רוח 'בו נכנס ״
 לפעמי׳ כי ימיה באמונתו וצדיק הכתוב שאמר מה מדע
 שנופלץ יח׳ מהבורא נסיון דרך והוא מהדעת מפל אדם
 צדי׳ יאחז ואעפ׳כ ה׳ בדרכי היעמוד ליאות הדעת סמנו
ט  הולר מ״מ הדע׳ ממט שט^ין ואעפ״י באמונתו די

 כשנופל אז האמונה לו אין אם משא׳כ ה׳ בדרכי וסתמז'
 ולזה ח״ו עבירה לעטר יוכל שפות רוח ט ונכנס מהדעת

 בו נכנם אא״כ מבירה עובר אדם אין באמי׳ רז״ל טוט
 בגלות אך נסיון דרך מהדעת שנופל לומר רצה שפות רוח

 שייכות אז היה ולא כלל אצלם הדעת ה«ה לא מצרים
 לומר רצה בקפטח הדפת שהיה לפי וזהו כאמור לבחיר׳

 קפן בש״ם אסרו ולכן דעת לו שאין קפן נסו בדעת שהיו
 וגו׳ תספר ולמק עוד הכתוב שאמר וזה מחשב׳ לו אץ
 אשר כמו ויונק עולל מלשץ במצרים התעללתי אשר את

 בקפנות הדעת שהיה לומר רצה במצרים התקפנתי
 לומר רצה ה׳ אט כי וידעתם אסר זה ואחר במצרים

 את לידע ססצריס בצאתם השלם הדעת להם שיהיה
בדעת; ה׳  פרטה אל לך פרפה אל בא הקדוש בזוהר איתא

המפרשי׳ שזכרו הקושיא וגם ליה מבעי׳
 שהדעס היה מצרים שליציאת הנס הנה כי לעיל שכתבתי

 ישראל גלו ולכן במצרים הרשע פרעה אצל בגלו׳ היה
 ואיסא השלים השיעטד וקושי משם הדעת להוציא לשם

 ובלבנים ק״ו דא בחומר מצרים ויעבידו זוהר בתיקוט
 כל את ברייתא דא בשדה עבוד׳ ובכל הלכתא לבון דא

 לומר רצה פירכא דא בסרך בהם עבדו עסדתסאשר
 הדפס את הוציאו ובשעטד׳ במצרים בגלות הכל שהיה
 הקל אח הוציאו פחוס׳ וכשעבדו מהגלות התור׳ שהוא
 ולכן כאמור הסטדוס כל בשאר וכן מהגלות וחומר

 וגו' אלי שמפו לא ישראל בני הן ע״ה רבינו משה כשאמר
 ק״ו כשאמר ר״ל שבחורה ק״ו מעשרה אחד זה פירש״י

 התורה שכל מהגלות שבחורה וחומר הקל אס הוציא זה
 הוא והדעת בגלות היה שהדע׳ כיון מצרים עלות היחה

 ולמה וט׳ ברא בראשית בב׳ מתחל׳ התור׳ והנה הטרה
 מפט האותיות לכל ראשון שהוא בא׳ הטר׳ התחילה לא

 והיה אחת שעה אפילו להתקיים יכולה העולם היה שלא
 רמז שהוא א׳ אות בהירות גודל מפני ממציאות בפל

 כביטלאך ובעצמו הש״יבכבודו שהוא שלעולם לאלופו
 אפשר אי שבשמש כמו לומר ורצה אלהים ה׳ ומגן שמש כי

רט להסתכל  יוכל ומגן ממס' ע״י רק ספניטדלבהי
 אלפים אלפי באלף כביטל כך השמש אור את לראות
 גודל מסט להסקיי׳ א״א הכלי׳ ואין קת אץ עד הבדלו׳
 מחסה טי על רק עולם של אלוט שהוא הא׳ אות בהירו'

 הא' אות להצמצם יוכל טו ועל הב׳ אות שהוא ומגן
 מציט בראשית של כ' אות אחר שהרי יחורה ג״כ להיות
 אלקים ברא ובמלח בראשית במלת אלפי״ן כמה הינף
 רצה פרטה אל בא רה ב׳ אוח טי על שנתצמצם אחר
ה האל״ף יהיה הב׳ ידי על לומר ר ט שפסה ובעבור נ

5 הא

 שיעבדו וט׳ ואת לט את הכבדתי לבן בגלו׳ת היא הטרה
 הגלות מן התורה אס להוציא ובלברס בטמר ישראל
 הוציאו שבזה לפיל ש’כמ דאקיו בטמר בתיקונים וכמ׳ש

 העבטות בשאר בזה וכמצא הגלות סן וחומר הקל את
 של שהם שהאותיות בקרט אלה אוחותי שיתי למק וזה

 תספר למק הכתוב ומסיים מהגלות להוציא צריך הטרה
 שטה לומרשהחקפנתי רצה הסעללחיוט׳ אשר אס וגו׳

ט' טעחם וסתה בקפטת הדעת :לעיל כמ׳ש ו

בשלח פרשת
ה ' י ה ז דר״ה וגו׳בגמ׳ ידו מפה ירים כאשר ו י ט ט  ו

 אלא מלחמה שוברו׳ או מלחמה עושות משה של
ט׳ מעלה כלפי ססתכלין שישראל בזמן  ■ אכתי ולכאורה ו

 כיץ וכו׳ משה של טיו וכי עומדת במקומה הקושיא
 ולמה מעלה כלט פסתכלץ אם בישראל תלוי שהכל
 טיר» כאשר והיה שנאמר משה שם על בפסוק הוזכר
ע וכי וט׳ משה  ההסתכלו׳ הלא וכו׳ משה של ט

 ; מלחמה העושות הן מעלה כלפי ישראל
ם נ מ  האלזם עטדוח עיקר שהיות באמת טדע כן א

 רשכל רבין שידע טי שעל בדעת הוא ליוצרו
 אביך אלהי את דע כמש״ה יעבדנו באמת הטרא את

פה שבידפחו ויראה לאהבה מהחלק והדעת ועבדהו  טי
 בקו<^ לשמוע מפניו וירא אוחו אוהב הוא הש״י את שלימה

ס הנקרא הס ויראה אהבה והנה מצוטו ולשמור  טי
ע וזה עולם תרועות  הדעת היה שמרע׳ה וספורסם טו

ם כאפר וזהו ישראל כל של  של הדעת שהוא גו׳ מפה טי
 ויראה אהבה שהם טו מרים הדעת שע׳׳י ישראל כל

 סססכלין זה ע״י ואז עולם זרושח נקרא שהם כאמור
ה כלפי ישראל ^ ט׳ עם שלהם שהדעת כיון מ  אהבה ב
 יטת וכאשר להיפך וכן ישראל נבר ולק נתרומם יראה

 או מעלה כלפי ישראל של שההסתכלות נמצא וא״כ וגו׳
א למפה  כמטא׳: הנחתם או משה טי בחי׳הרמת עצם מ

ר מ א י  ®לא שסה ותן אמת צנצנת קח משה אל ה׳ ו
 לדורותיכם למשמרת אוחו והנס ק השמר

ט למק  השיי צוה למה סימה והיא וגו׳ הלחם אס ט
ט אם בזה ^ ומה הלחם אס שטט  הבאים דורות ט

טנ שאסר מה מדע אמת הן אמנם .לא או זה אס כ  ה
 כביטל השכינה כי ענץ והוא לתמה תביא ממרחק
 טי על ישראל של מזוטחיהם ליק עצמה אס מצמצמת

ך מתלבשת כבטול והשבט מהסיטח סיבה איזה ט  נ
 לסי מישראל ואחד אחד כל ולפרנס לזון השיבה טתה
ט וכבש מץנו ז  אלא מילתא חליא בזכותא לאו מזוני ו

 שהשכינה מילאה אל״ן מזל והוא מילתא תליא {;מזלא
:מישראל ואחד אחד כל לזון ט מתלבשת

ו ה  פן יורד הלחם באפס ט פין רע לחם תלחם אל ח
 התלבשות טי על כאמור קדוש ממקום השמים

ה הסטת מן בסבה הסכינה מ  שפת אכילה ספת אס״ל ו
 וכסו אכילה נסעת היצה״ר עם להלחם שצריך מלחמה
 והנה ממנה 7יל מסיו ממנה שהנאתך השדה שארז״ל

הכה איזה ידי על בעצמו מהס״י לאדם הסזון כשבא
שיזדק
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 אם אדם בלי ע׳׳י אסילו או מזוני בה שירויח לו שיזדמן

 לעשות יכול הוא אז לאכול למס לו ונותנים מין שוני הס
 משא״כ האכילה שעת שהוא מלממה בשעת להלחם כן

 תוכל לא י אז עין ימי שהם אדם־ בני אצל אוכל כשהוא
 היצה״רבשעת גצד להלחם לומד רצה הלחם את להלחם
 אוכל שהוא הלחם לו ובא עין רע הוא שהשתן כיון אכילה

 חוכל לא ואז דיצה״ר סיסרא ־ שהוא מין דרמ מספרא
 דיליה מסימרא המאכל שזה כיון היצה״ר פס להלמס

 אחרים משל ליהשת שלא ולבו עירו ישים אמד כל ולכן
 מאכל באותו שם מתלנבת השכינה אין. כי עין רע הס אס
 ישים אם משא״כ אכילה בשעת להלחם תוכל לא ואז

 בסכר יקבל השי״ת לו שיחן מה כל הש״י נגד מגמתו י
 מהאנשים קצוב דבר קבלה על יסמוו ולא יסוס פנים

 השכינה שם הוא אלהיס מתת ט ספוקו י7 לו המתנדבים
 ומל לאדם היורד מזון באותו מתלבשת והשכינה שורה

 א׳ מזל ט״י שהוא לחמה הניא ממרחק נאסר השכינה
 יצפין להעשיר ידרים להמכים הרוצה וזהו כאמור מילאה

 העליון מפולס י״ל מדרום בא כחכמה כי נודע הנה ני פי׳
 צסין הנקרא ־ העליון בא.מעולם והעושר דרום שנקרא

 חכמתו שיהיה סי׳ בחכמתו שיתקיים להחטם הרוצה *לק
 עולם העליון בעולם; שהוא-למעלה, כמו דרום :מדת

 מעולם לו הנהונה חכמתו הזה בעולם יקלקל ולא הדרום
 פשירחו שיהיה סי׳ יצפץ מצפון שבא העשירות וכן עליון

 העליון מעולם לי נתונה שהיא כמו בה רעשה בעוה״ז
 אמת צנצנת קח ההר בעש־רותו העליון מולם יקלקל שלא

 הוא מה -ידעו לא כי י מן שמו נקרא למה נאמת כי 1פי
 הזה היום מתה וגה השמים מן יורד מליון רומניות שהוא

 ידי על ■כאמור מזונו נאמד אמד לכל כשמים מן rיו. ■
 שבדור רק הסיבות־ מן כיבה באתה השכינה־ התלבשות

 סיבה באיזה ת התלבש. שוש בלי השמים מן ירד המדבר
ה ס  כלי ר״ל אמס צ;צנת קח וזהו הסיבה לפי נתלבש ה

ק  שהוא בתי׳:מן בתוכו ־שיחלגש מן העומר מלא שמה ו
 הסיגות מן ׳סיבה ע״י בכלי שיתלבש השמים מן לחם:
 במדגא אתכם האכצחי׳ אשר הלחם אח יראו למק וזה!

ק שהייתי שטפו  והתנסות התלבשות שוס־ בלי במדבר מ
 סיגה באתה ונתנסה שנתלבש פתה גם לק סיכה־ באיזה

ש סן־הסיבות  מן שיורד כעצמו הלחם זהו; כי ויכינו ט
•־: ״:׳ הק -השמיס ד־ :•־־ ־ ד ז  ..־ ־ • .

ר מ א י  השמע יישן שמוע אם טרז״ל תשמע שמוע אס ו
׳ - :• בחדש: : ״׳ • , V • : ־ . ■:

, ף נ ת כששומע ה  שיצאו האוסיג׳ במוחו יושם מושה זי
 מ״מ סמנו עסתלק יכך שאמי ואף המדבר .-.פסי ־;.

 וההסתלקות מדש דבר לקבל יוכל ומי״ז במומו רושם נשאר
 שמלאוק כלי ־כמשל שדח לקבל שיוכל גורם הראשון של

 הזה הדבר וכן לההיוקהמלה צריך שניה למלאותו ורונה
 חדש דבי מוד בו הכלי:שיקבל הוא שנשאר: הרשימו קך

 לקבל היה:יכול לא הרשימו אס־לו. נשאר היה לא שאל!
 שיקבל המוח מזדכך קמלה שנשאר הרשימו ע׳׳י פי חתל
ס אמ״כ וכן שכל חמד  שנשאר ומהרשימו נסתלק זה ג
ט לקבל כלי ונפשה מזדכך הוא  וכתיב : מולם פד פ

הרבה משלים ותיקן וסיקל איזן ע״ה המלך בשלמה

 התורס הימה מתחלה כי לתורה אזניס שעשה ודרז״ל
 כי הוא הענין אזניס לה זעשה אזנים לה שאין ככפיפה

 מהכ א' בדבור, כולה ההורה b הקב״ה מסי שמפו בסיני
 ששמימה באפשרי הי׳ לא נמצא לשמוע יכול האוזן שאין
 עמנו אתה דבר אמרו כן ־על בהם רושם תעשה כזאת

 בכחו והיה מסיני ההורה כל קיבל משה טק ונשמעה
 צזקניס ויהושע לבד מסירה בבחי׳ ליהושע ומסרה לשמוע

 המדריגויך שירדו שלמה בימי עד מדריגה אתר מדריגה
 שהיה כמו ההלבשות בלי השכל לקבל יכולים היו שלא עד

 בלי היא כאשר ההורה שומעים שהיו ויהושע משה בימי
 לבושוהמומיןשהוא• ביסיו־-הוצרך־להיומע״י אבל לבוש

 משלים ע״י כמו לבוש ע״י כ״א לקבל יכולק היו לא השכל
 לשמוע שיכלו להורה אזניס שפשה נמצא מנירם היו ואז

 בלבושין: הסכמה והלביש הרבה משלי׳ שתיקן ע״י ולהבין
 מחיה ואחה כדכתיב באותיות נברא טלו העולם■ כל והנה

 תי״ו ועד מאל״ף אותיות כ״ב הס א״ח ה׳ א״ח כולם אס
 המיות הוא טלם את מחיה מנצפ״ך אותיות ה׳ הס וה׳

 נעשו שמיס ה׳ בדבר כן־מאמר בס והוא דבר שלכל
 נמצא לכרואיו להעיב כדי העולם. ׳אח ברא והקב׳׳ה
 כי תמט יימסר בל בעולם סוס סמיד שימצא מהראוי

 מתרחקץ היו כן שאלו הקב״ה צפה אך מקודם רצוע זהו
 לנעל עשו וזהב להס הרבהי כדכפיב־וכסף מעבודתו

^ הסוב שיתצמצ׳ עשה לכן להם שהשטע מוב מרוכ  ויתע
 אותיות הכ״ב והנה אליו שישובו נדי לפעמים שפער
 5והי כולם העולמות היות והם עולרו1אח- הקב״ה ברא
 מסעם לקבל הנמנע מן והיה מעכב ־בלא־ נשפע הסוב

 שיעור הפתרס ־הס מנצפ״ך האותיות באו ׳לכן האמו׳
 ■ הקב״ה שצפה בשביל צפ״ך מ״ן וזהו .השפע ומגבילין

 והגכיל ערבב יוזמאו שלא הגדול מכובו ליהנות אפשר שאי
 שנסממפאצלן שפה זה שיבץ ומי למעלה כמבואר השסע

ק שזהו ה׳ אל בשביל'שישוב הסובהוא  ft(׳ה לסודי■ ע
 עלין ששטין הדירם תיכף מבעל ית׳ לשמו וסב כשמגץ

 צוסיש מנצת^ וזהו האמת. אל להשיט דק באו לא כי
 אן האמת אל וס: היכף ומסתכל ציפה שהוא מי אמרו

 נסחקיס והדירס הרחמים ונפתחו ממנו בסליט הדינים
 .איסרא כמו חיגט מלשון אמרו וזהו ומסאחדי׳׳לסעלה־

 סרסיו׳ומלמ^ בהשגחה הוא האד׳שהכל שידע עיקר וזהו
ק עד קז״ל שדקדקו כמו מוסר  הכרס אט׳ יסורים ט
 והכל כוללת השגתה היכן עד להודיע ט׳ פרופה ליפול
 אלהותן גלוי הוא שכעולס סכל וטע בהשגחה מוהר ללמד

 אלהות חיות הול הכל ט יפר הכל שיהיה האיך נמצא ית*
 חפטנות בקשו והפה ישר האדם אט פפה אפר כפ׳׳ש
 כי הענין לשריך תהיה רפאות f כס ־והנה .והבן רבים
 באמת ונמצא וט׳ לו והשיב וט׳ ולעילא מפלגא המין שאל
 ולתתא מפלנא מלק רז״ו יהא פלא האדם,לראות צריך

 כי אדם התורה זאת כתיב כי נכרית יהא-פוגס שלא פי׳
 אדס וכל הכל, יש ובחלק מהתורה הוא.חלק האדם

 כן תסיסה ה׳ הורס וכסיב שלימה הורה הוא הישראלמ
א ולכן חצאים השני בכל תמים להיות האדם 7צי  קר

 רפאות וזהו ,הכריח בשמיר׳ תלוי הכל כי נריח ההורה
 J שלם שיהיה פרפה ולמפה מהפבור שאפי' לשריך תהיה

* והנה ־־
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 3כיבג המן כא. ואח״ב סוף יס קריעת גן גם יש המם חומל ילג רואה שעין מתני בא הברית קלקול «מה

 כאלו בדעתו . וצריך.לצייר הים שירת אומרים אנו יום השמיעה חוש כי השמיעה מוש להגביר צריך זה לתקן ^:ן
למעלה באמת ונעשה פעם כנאו^ הים על השירה אומר ' : הראיה מחוש מעלה ביותר מלוי׳

ה נ ה  שלימה בכוונה כשאופרס מודע סוף ים קריעת בחינת הוש נתגבר הראיה נח שבעל מפני הסומא ו
החיות.כאמור■ מקבל אח״כ1 מזה הקדוש בזוהר כאמור ש:אםף משני בחוש כנראה אצלו השמיעה ־ .י
 לומה. סוב ערוך השלחן כתב לכך בחינתו לפי כלאחד להחזיל האדם צריך ,ולכן השמיעה לחוש ושבה הראיה

 בהשגחה באה פרנסתו, כי ידע למען יום בכל המן פרשת ויגביר השמיעה בחוש ולהכניס לפנים ולאסוף הראי׳ סוש
.׳ ״ ב והבן עליונה ל . • . :יחמוד ולא יראה לא ואז השמיעה רוש ׳

ו ה ז ק כנעשה הרשימו ע״י בחדש תשמע בישן שמוע אס ו ו ס £ ; י.וס -יום ילקהו אשר על משנה והיה ב
. ,. ' . . ' — מזל אין שבאמת תעשה בעיניו והישר לקבל כלי

ה ארוךוחבא דרוש והוא מההבע למעלה שורש לישראל נ  פנשלש ; המדו׳ להביא אמד כל צריך כי נודע ה
עליורם עולמות והן מדות עפר יש כי בפבעו שתכניס למצותיו והאזנת בעיניו ישר נקרא שזה במ״א
 כן גס הישראלי האדם והנה סוףב״ה מאין נאצל והכל חיש ולהשיב הראיה על להגביר׳ השמיע׳ חוש לבחי׳

 ניצו! כלול סוף אין, שהוא ובדבר ג״ה מא׳׳ם ניצוץ כביכול ושמרת ודביקות הביר •היה אזי כאמור לאזר׳ השמימה
 ״אהבה דהיינו עשר והן המדות כל אדם בכל יש זא״כ מכולו המחלה כל ואז הק הנקרא הכרית מנין הוא חוקיו כל

 שהוא ״דבור ״התקשרות ״הודאה ״נצוח ״התשארו׳ ״יראה אפי׳ לשדך תהי ,רפאות כענין רופאיך ה׳ אני כי וגו׳
עוד יש1ובינה. חכמה עליוע׳ ג׳ ויפיג״כ מלכוס כנגד , . ■ ז והבן ולמעה מפלגא ■ ■
י נ נ  מסוב נתערבו המדות והנה ההוא נענין אנו ואין עליונה יום דבר ולקעו ונו׳ השמים מן לחם לכם ממסיר ה

 אוק לסהר אחד כל וצריך ועונש שכר שיהיה כדי רע1 -אורייתא כי נצחית התורה.היא הנה וגו׳ ביומו
 הניצון רק יפאר ולא הש״י לעבודת רק יכא שלא המדוח ואיך ויהיה והוה גהיה סוף אין להיות וצריכה מד זקב״ה

כיץ עבודתו קסרוג,על שום יהיה לא ובודאי הקדוש זמן ובכל אדס בכל זה שייך ־ : .
? ן5ה י  הבור׳ בחיות עובד העוב׳ האדם ונמצא המדות שנזדככו הברזל בכור במצרים ישראל בהיות כי הוא נ

 אח הרב את המשמשין כעבדים ההיו אל וזהו שבתוכו התורה לקבל יכלו יוס פבנ׳ עד כך כל נזדככו י
 הניצוץ אותו מס כביכול עובד שהאדם פס מלשון דייקא יס להם לקרוע הוצרך זה ומחמת גופם הזדככות מתמה

לזה שזוכה הגדול בחסד לו די ונמצא ב״ה מאין'סוף כך הסדר להיות ההכרח היה כי הים בתוך שילכו סוף
 הש״י לעבודת לק יהיו שלא המדוח לזכך צריך, ע״כ ‘

 יעשה ואס ית׳ זולתו'.הבורא יאהב שלא אהבה .למשל
 פלא באופן בשכל יעשה גופניו׳ פאר או ומתן 'מבא
יראה התקשרות במדת וכן המדו׳ ו:ז.גכל לצורכו יכוץ

 ארז״ל תורה במתן ח״כ6ש מד ויוחל •יוחל שיזדככו בכדי
 הגפמיג׳ שהי׳ ?אופן ומזדככי׳ הולכי׳ והין זוהמק כפסק׳

 כך כל הזדככו סוף ים קריעת שאחר מד וחסור הלוך
 מחמת לבוש שוס בלי העליון חיות ־לקבל שיוכלו עד

 כפי מלמעלה נשפע השפע כי הגשמי דומרם הזדכטת
ידי על נמשך מלמעלה הבא והחיות ודקותו המקנלו׳ עובי

 עבודת ;בדבר זולתו ודבורו מחשבתו מקושר יהא שלא
לקא יומא האי לאו אי יוסף רב שאמר וזהו ב״ה הבורא _ _ _

 צדיק מדת הוא יוסף בשוקא איכא יוסף כמה גרים קליעת אחר חיכף לכן כנודע האדם בפה שנקבע הדבול
 שנימנ׳ יומא האי אילולי שאמר וזהו ב״ה בנורא המקושר יום דבר ולקעו העם ויצא המן פרשת להם נאמר ׳ י״ס

 לדבק ואיך להתקשר במה ע7ל שע״י.'יטליס התורה לביש'רק שום בלי העליון החיות יקבל א׳ שכל ביימו
 כי חיצונית התקשרות להתרחק,מפאר ואיך ,נטראב״ה דבר המפכה יהיה מה ידי ועל איש אכל אבירים :לרם
 מד אורייחאוקב״ה כי ב״ה בבורא' דטק בסורה הדבוק יום מידי שמדברים הדבורי׳ ע״י לומר רצה ביומו ♦וס

ד ביומו דנו  פיני כמה לומר רצה בשוקא איכא .יוסף כמה זה אילולי. לגשמיות׳ שחזרו שלאחר עד והתורה האמת נ
־ ־ • : בשוק יש התקשרות מתלבש׳ מלמעלה היורדת ההשפעה לק־ חומריו', ונמעבה

ה • C'בהוה היום גם וא״כ המקבלי׳ כס כפי לבושץ בכמה נ ה  דאית׳ אמר מרומי׳ נכנד•־ נשמתו ולבי מורי ו
 על השבועקאיס מימי יום כל כי הקדוש בזוהר , חיות מתלבש אמד לכל לבושין הואפ׳׳י אך סן ■בחינת

 עיין נו' אהבה מדת הוא א׳ ביוס אור ויהי א׳ .מדה באה שממנו הדבר דהיינו בחינתו לפי אמד כל בכלי שלו
 יוס בכל מדותיו לזכך האדם שצריך ואמר בראשית בזוהר הנורא מיוה כי להבין בראשו מידו והסכם פרנסתו לו

 כולם וכן יראה מדת ב׳ ביו׳ אהב׳ מדת א׳ ביום דהיינו באומו עצמו אח ומצמצם כהוא בדבר שנתלבש הוא ב״ה
 כץתר א׳ מדה יום בכל כאמור לחקנם מדומיו על יראה הש״י אמר לק העליון החיות אל כלי רק והוא דגר

מורי ואמר שיבררנה עד המדה על יקום לו די לא ואס . מפה צל .׳ . ־ ־ •
ח  מכלעסקץ מלמודו לבו מפנה שהיה נתחיל׳ כך נהג שהוא למשמרת ה׳ לפני אומו והנח וט׳ ומן אמת צנצנח מ

 שנחבררה מד א׳ במדה יום שעוידגכל אוב' שעה לעיין . שנתעבה הבאים לדורות כי לומר רצה לדורותיכם ̂ י
מ קדושה תוככח בא ובשבת גמורה צלולה אצלו כלי ?י על אס כי המיוח לקבל יוכלו שלא פד מומריוהס  אדם ב

 כעצמו מרגיש ה׳ אס הרוצ׳לפטד אדם וכל מדריגתו לפי קח וזהו המקבלי׳ כפי הגשמי ככלי להחלנש צריך
 צריך יותר חשק נו מתעור' להתפלל כשבא שבה כרב בכל י רצה י.ן העומר מלא שמה •וחן כלי לומר. רצה צגצצת
ק הצ.צנת שהוא הכלי כתוך מחלכש החיות מן לומר : כאמור ש׳ו נמדה ולחשוב לחזור־ ו

וזהו



כעלחמאור63
ו ה  הפשת ט יטאו אשר אח והכינו השישי ביום והיה ח

 אפשר אי ימים ו׳ בלא כי לשבח הכנה הם הס «סים
 ימים ו׳ מונה במזג׳ ההולך זה ומספם שכח להיוח
 משנה והיה והנן שום׳ אינו המנץ ובלא שנח הז׳ ומושה

 מה מל שיחזור חזרה לשון הוא משנה גו׳ ילקמו אשר מל
;יום ?ס שלקמ • י

ו ה  מרב בכל לומר נבג״ס זללה״ה הבמש״ש שיסד ח
 מצמו לזכך שצריך מממח כי ק״ז מזמור שבח

 להודו׳ שצריכי׳ ד׳ נזכלי ושם ההוא במת ויותר יוחר
 הוא להתפלל שכשבא דבור לשון הוא בסדב׳ חמו והא׳
 בהדבור כולן מדוחיו להביא יטל ואינו בהדבור חומה

? כי י  כל,חיותו ולשום בהדבור המדות כל מם לבא י
 יכול אינו ולפעמים לחוץ שוסמדה ישאר בהדבורשלא

 בעסקיו השבוע ימי כל מקושר שהיה מחמח כן למשות
 החמוררי לשון הוא וגו׳ מושג מיר וגו׳ במדבר חמו חהו

 שירח׳ לה׳ דבור בלא היא צעקה ט׳ ויצעקו הוא התקנה
 רחמנו׳ למדת שבא ומחמת בו׳ לימהר והבא לעזרהו מליו
 החשכו׳ ממנו נפרדין אזי ית׳ לעבודתו הוא עיקרו «כל
 כי אץ ולמדת רחמנות למדת שבא מאחר קמרוג אין כי
 נפשם תסעג אוכל כל להש״י רק מבקש הוא לעצמו לא

 שאוכל כחול׳ מעבודתו ותענוג הכיס סוע׳ אינו לפעמי׳ הוא
 יושבי וכן גו׳ ויצעקו התקנה ג״כ אזי מעם מועם ואינו
 אותן על קאי גו׳ הים יורדי השכל בחשטח שהוא חשך
 ולפעמי׳ בחפלחם מליוני׳ בעולמות שהולכי׳ במדריג׳ שהם
 ירדו שמים יעלו אזי גבהות ניצוץ שוס או פריה מ״ו גאה

אזיויצע^ט׳: ח״ו מהומות ,
ו ה ז  לפנץ קומה וכל נבג״מ ע״ה אברהם ר׳ שאמר ו

 וכל וזהו שלימה קומה נקרא המת׳ כי משחמוה
 לעבודת פיכניפם משחחוה לפניך המדו׳ כל דהיינו קומה

 ־ :הבהמיות לתאוות צרכו לשוס ולא לבד הש״י
י ר ו מ  מל שנעשו חולין זה לקרות נפומי׳ סרגלא היה ו

 יעשה חול הנראה בדבר אפי׳ כי הקודש עהרת ■
 באכילה למשל תורה יש דבר בכל כי הקודש פהרות מל

 וכן ידים בנשילת דינים וכמה בה יש ודרכי׳ חורה כמה
 הם ההם הדברים שמיות מורי ואסר .ומתן במשא

 כי חד וקב״ה ואורייתא בהם שיש ההם ודינים מהתור׳
 :קסנה בריה אפי׳ בהתורה אחיזה לו יש הכל

ל א  מם כשהוא הנץ ודבור מצוה שום בעיניו יממש ל
ש״ם ט החיו׳ ■ ■ מצוה פכר אמר נבג״מ ע״ה הבע

 אור לקבל יכול העולם כל אין פי ליכא עלמא כהאי
 כאמור ב׳׳ה סוף מאין הוא כי הגץ ודטר מצוה של השכר
 רואה שאיש אעפ״י סוף לו יש ומעולם מטלו כלול וניצוץ
 כשמשים מקום מכל טונה לטוץ יודע ואים דבל שוס

 יסודי׳ נפשו שעושה בדבור או נהדבור המיות לל
 יעשה והכל דכלתו לו שאפשר כפי שעושה כיון למעלה

 מחשבתו שיקשר הצדיקים כל ישראלועם כל עם לאחדות
ימוד מצוהלשם קודם אוסרים לק ממהם עצמו ייללול

עינים
̂טת יתרו פר

 קול בת יצאת לנשמע נעשה ישראל שהקדימו
 שמלאט לשון לבני יזזה גילה מי ואמרה

:כו׳ ט משחכשץ השרת
ה נ  וכשפדנר הנינה עולם התענוג עולם יש כי נודע ה

 בה ודאה באהבה ובהתלהט׳ בהדוה הדבורי׳
 בעבודה עצמו להסריח צריך מתחל׳ ט אח״כ התענוג לו

 רצה עוה״ב נקרא וזה שלו ותשוקה התעוררות שהיא
ד ועולם עבודה בשעת תמיד נא הוא כי לומר ת  הפ
 כמאמר נינה מלשון ושמיעההיא בגמ'• לבא לעמיד נקרא

 לא מקודם לערות צריכי׳ שהיו זה לולא כי יוסף שומע כי
: תאוות כשאר מאוה היה כי לעבוד׳ נחשב היה

ו ה ז  העבודה נעשה ר״ל ונשמע נעשה ישראל שאמרו ו
 שיהא כדי התענוג לעולם נבוא זה ואחר ונמרח

ט׳ זה רז גילה סי ואמר׳ קול בת יצאה לעבודה חשוב
 גס כי גדול דבר הוא באמת ט׳ השרת שמלאכי לפון

 להתעורר צריך מתחילה כי כך ג״כ הוא מלאכים
: ית׳ מהבורא והתיות הקדוש׳ אל בחשוקתו

 רז גילה מי אמר ט׳ שהקדימו בשעה יאמר 1א
 אפשר להכי! וצריך .ט׳ לבני זה

 מנין היה מה גס לפשות מה שישמע קוד׳ לעשות
 שהקדימו נמה כך כל בזה שהתפאר הש״י התפארות

:לנשמע נעשה
ך מד לעמוד יטל אינו הוא שהאדם האמת א  על ת

 ומסתלק שבא ושוב רצוא החיות ט אחת מדריגה
 ותענוג חיות מרגיש הוא גהש״י דבוה כשהוא דהייט
 דאורייתא רזין בזה דש מדריגחו ונופל מסחלק ואח׳׳ב
 הוא אחד ומעם סמדרינתו ליפול צריך למה הדבר בפעם

 צריך דבר שבכל גדולה יוחר למדריגה אח״כ שיבא כדי
 למדריגה להגביה וכשסצי׳ להיוה קודם העדר להיות
 ליפול צריך לכן קודם העדר להיות צריך גדולה יותר

:עכשיו שהוא ממדריגה
ח נ ה  יתאמן ממדריגחו בנפלו שגס האדם צריך ו

 כי עכשיו שהוא מדריגה באותו ה׳ אל לפלות
אח כל שמלא להאמין צריך  שגד אחר ולית כבודו ה

 כי השי״ס ג״כ יש עכשיו שהוא במדריגה ואפי׳ מיניה
 וזהו מאוד מצומצם שהוא רק מיניה פנוי אחר ליח

 כמאמר שמש נקרא שהצדיק וגו׳ מבואו פד שמש ממזרח
 שמואל של שמשו זרתה פלי של שמשו שקעה שלא עד

 דהייט שמש ממזרח וזהו שמש נקרא שהצדיק הרי וכי׳
 דהייט מטאו פד נהפ״י ודנלק חך נהיר שלו שהמוח

ז ולעולם סמדריגתו ונפל הבהירות כשמסחלק  להיות צי
 מדרינה כאותו הפ״י אל לעלות ולמחאמץ ה׳ שס מהולל

:עכשיו שהוא
ו ה כשילתיט אף ונשמע קודם נעשה נקרא ת

מ״ל מדריגה במוחה בהשי״ת להדכק ממדירגחינז , __________
 דהייט הבנה לשץ הוא השמיעה שעיקר נשמע ואמ״ב באדם נתעורר ולפעמים ישראל כל ושכינת׳״בשס קכ״ה ־

 קבלת מיקר הוא וזה כנ״ל גדולה יותר למדריגה שבא הצדי׳ מחמת הוא ולההסלל חסה עטד׳. לעטד ״שק
 מאוד בזס הש״י התפאר ולכן ישראל שקבלו כתורה מהם עצמו ינתק שלא ובלבד דורו ופעלה מתפלל ^הוא

יסין שלעולם האמת והשיט האמת בגודל התולה שקנלו ; והכן במחשבתו
דבוקים



יתרו מאוי
ם י ק  סמדרינת׳ כגסלס ף6 ממנו יסרדו ולא נהש״י מ

 להלך צריך וגזה הישראלית הנהגת ההילוך מיקר זזהו
vממנו טמל נהרי ממדריגתו כשנפל להשי״ח יבא נמה 

 אפילו דהייט כה״כ מלא הוא שהש״י אך והדעת המוחין
 חומר רק שהוא ארציות שכילו הארן כל שהוא גמקוס

 החיים מיי נקרא הש״י והנה יש' כבודו מלא אעפ״כ מי
 ועין ועופות חיות בהמות שבעולם החיים שכל ׳דהייט
 ית' שהוה החיים חי וזהו הש״י הוא שלהם החיות האדם
 אני מי הלא ממדרגתו כשנפל י־משוב החיים כל של החיית

 הוא כאןנ״כ יש יח׳ונמצא הבורא הלא שלי החיות הוא וסי
:ד1מא מצומצם שהוא אך יח׳

ל ח ז  דהייט מי ר״ל למי זה רז גלה מי הקב״ה אמר ז
 להם גילה זה שלה' החיות הוא מי חושבים כשהם

:כנ׳׳ל לנשמע נעשה להקדים זה רז
ך ה ז  שיהיו רז״ל דרשו סיני מדבר באו הזה ביום ז

 הענין אפשרות ואיך שניחנה כיוס עליך חדשים
 כיוס חדשים והיו ואיך ארוך זמן זה ניחנה התורה הלא

 יום שיכל היסב סובן הנ״ל דברינו לפי אבל ״ שניחנה
 התורה קבלת עיקר היה שזה לנשמע נעשה מקדי׳ ויום

 להכין וצריך גו׳ אלקיכם הדבקי׳בה׳ ואתם עמבוארנוזהו
 ואתם למימר היו אלקיכס בה' פסוח בשני כתוב למה

 כי היסב יובן הנ״ל דברינו ולפי לא ותו בה' הדבקי'
 הדבקים ואחם וזהו וצמצו׳ דין הוא מקים בכל אלקים

 אצליכם מצומצם כשהוא אפילו דהיינו אלקיכס .בה׳
 באמצעות בהש״י דבקים אשם ממדריגח׳אעפ״כ כשנפלתם

 הוא הלא סלכם החיות הוא ומי היום כולכם חיים הלא כי
:זכרו ויח׳ שמו יתברך

 רצה שמיד לעדי ה׳ שויתי ע״ה המלך דוד מאמר וזך,(*
 דבוק כשאני דהיינו שוהאצלוהוי״ה שהיה לומר

 דהיינו עדיות לשון הוא ולנגד בהירים במוחין בהש״י
 דבוק שהיה אצלי שוה היה הכל סמדריגתי ■כשנפלתי

 ע׳׳האל יזגלך שלמה שאמר וזהו נפלו בעת גש בהש״י
 כי מאלה סובים היו הראשונים שהימים היה מה תאמר

 שבטפלם שוסים שיש לומר רצה זאח על שאלת מחכמה לא .
 וזהו הש״י אל שוב עולם ואינם לעפר שוכבים ממדרגיזם

 דהיינו מאלה סונים היו הראשונים שהימים תאמר אל
 תאמר אל ממדריגתי נפלתי ועכשיו הש״י עובד הייתי שאז

 והחיות החיה החכמה כי זאת על שאלת מחכמ׳ לא כי כן
 הקדוש בזוהר נקרא וזה כך להיות מוכרח וא׳׳כ ושוב דצוא
 אז בבהירות בהש״י דבוק כשהוא דהיינו מסי ולא ׳מסי

:מסי ולא נקרא וכשמסתלק מסי נקרא
 דהנה כך הוא ממדרגתו ליפול צריך למה

 ימי מששת שנפלו יש נפולים נשמות יש
 נע והם ומהגלגלי׳ ודור דור ככל שנופלים ויש כראשית

 לבא במה להם אין כי הש״י אל לבא יכולי' ואניס ונד
 כלום עשו ולא הזה עולם בהבלי עסקו מיוחס ■שבחיים

 יפול שבע כמאמר קם ואחיה ממדריגתו נופל ץכשהצדיק
 נשמות אותם עמו מעלה הש״י אל ועולה וכשקם וקס צדיה
 שהם נשמות אותן אלא להעלות יכול אינו והנה ■הנ״ל

 להעלות כדי ממדריגתו ליפול אדם כל צריך ולרן משרשו
:והבן משרשו שהם נשמות

ם 69 לה דני
א ת י ן מהזסר׳ זמן שבכל ז״ל האר״י בכתבי א  עו

 שנה בכל נעשה הוא סוכות שבועות פסח
 בפסח הראשץ בפעם שהיה כמו נעשה הנ״ל זמן כשבא

 זמן בכל וכן התורה מקבלים ובשטעוח מצרים יציאת הוא
 ■ ניחנה. כבר והלא שבועו׳ בכל התורה מקבלי׳ איך ולהבין

 כיום חדשי׳ בעיניך יהיו יום בכל משארז״ל ע״ם י״ל
 : שנועו׳ בכל עלץ לקבל צריך זה ואח שנית:׳

ה נ ה  שהתחילו רש״י ופירוש תורה אלפים שני ארז״ל ו
 היה ולפ׳׳ז אברהם מימות חורה אלפים השני

 אפס P אך ישראל קבלו פה וא״כ אברהם מימות התורה
 מלובשת שהיה אך אע׳׳ה אברהם בימי היה שהתורה

 ולאשתו לאדם וגו' ויעש כמאמר הנחש עור בכתנו'
 ותורה שבכתב תורה הם וחוה ואדם וילבשם עור כחנות

 חומרי דבר היה לא חסאו קודם הראשון שאד' שבע״פ
 מה היה התורה קבלת ועיקר p הוא אדם שככל גס ומה

 של והפרמיות האור וראו בא' אור ונעשה זוהמת׳ שפסקה
 פיועות בכל לקבל צריך זה ואח אור והורה המורה
 גל כמאמר התורה של והפנימיו' החיות להשיג

 תמס יום בכל להפיג צריך כי וגו׳ נפלאות ואביסה עיני
 יום ארבעים כל אח״ל והנה הקדושה מתורתינו חדש
 ♦ במחנה לו שניתנה עד ושוכח לומד ע״ה רבינו משה

 עצמו שמשים מי רז״ל ודרשו מתנה ממדבר וכתיב
 ודבר במחנה לא ניחנה התור' בו דפיו שהכל כמדבר

 ישכח ולא כמדבר שיהי׳ שבועות בכל לקבל צריך זה
 צריך כו׳ כמדבר שיהיה גופא זה ואת בלומד ההורה

 :והבן תהיה לכל כעפר ונפשי מהש״י צנקש
ר ת ה  הב״ ערן הנה ונו׳ השמים לב עד באש בוער ו

פיהי״ לב לישראל rהי'שהור מפה שהוריד לוחוח
 על כתבם כמ״ש לוח נקרא שלב שבשמים ואביהם לב להם
 ליצ״ע משכן ימין של בלב יש חללי' שני זארז״ל וגו' לבך לוח
 וההר וזהו .לוחות השני הן והן ליצה״ר משכן שמאל ושל

 ישראל שהשיגו גו׳ כאש דברי כה הלא כי באש בוער
 שהיה עד השמים לב עד התורה של והפנימיות האור
 ואחה כמ״ש שמיס נק׳ הפ״י כי שבשמים לאביה' לב להם

 הלב מהם רמל העגל את שעפו אחר והנה השמים חפמ'
 נשבר לב שצריכה חשובה ע״י הנהנה התחילה ואז

 נלבב לב להם היה אס כי גו׳ ונדכה נשבר לב כמאמר
 ולפבוד צחשוכ צריכי' היו ולא חוסאים היו לא להפ״י

 כשעשו ההר מן שירד ביום דהייט בתמוז בי״ז וזהו הלי
 לחשובה שהוצרכה דהיינו הלוחו׳ נשתברו העגל אח

:כנ״ל נשבר לב שצריכה
' ן י ג  מקבלין ישראל אס כו׳ שהתנה מלמד הששי יום ב

ט׳ עתקיימץ אתם בשיו; בשפה התורה אס
 התורה והנה העולם בריאת הוא שבועות נמצא ונו' וא״ל
 העולמות כל נבראו שבה הקב״ה סל אומנתו כלי היא

 עשוי הוא שקירין(זייגע״ר) השעות כלי למשל והנה
 שעשהו האומן רק לתקן יכול אינו וכשנתקלקל בחכמה

 דוראטש מהשביר' דומח היו התורה נתינת קודם ולכן
 ירד החורה כסרתנ׳ כך ואחר הפלגה דור המבול דור

 העולמות כל נבראו שבהחור׳ לעולם חיקק ונשתלפל
שעשאו אומן רק לתקן יכול היה לא הפיירה וכפכיש׳

והייט
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ט לפי ויכן נזה לישראל וגו׳ לשריך ההי רפאות ^מ״פ ולנןארז״ל ההורה והיינו ־  שררא׳.מעופפת מ״ל דנד
 הירא׳והפחד נמלת דינר והש״י מ״ל ההורה כל ומלונשת נתורה יעהוא! טפו נכל סש נו׳ נתורה ימסוק נראשו הש

 יופצו כנ״ל,ולכן אחד נדנור כולה. התורה כל דינר לק ר.חמנ׳ וההולאיס היסוריס שכל מרפא בשרו ולכל שנאמרו
עליהם גדול פחד שנפל היראה להם שהית׳ מפני לקנל היא התור׳ ולק’ר״ל והדינים מהשביר׳ בא הנ^ ליצלן

זאת והפעיל נתן והש״י ההורה כל מעופפת ונהירא׳ גשרשס אלא נמהקין הדיני׳ שאין האברים לכל א׳1רס
 התירה כל בהם יהיה היראה להם ’שכשיהי בישר׳ לי בינה אני אומרת מחערין.והתורה דינין מינה ובינה

 התורה כל לדנר זה נכחו יש שכהירא׳ להם והראה נמתקו ושם הדינים כל שהואישואנתבתונה פי׳ ננורה
 ׳ התורה; כל מלונש שגהירא׳ אחד בדכור טלה היא שהשכיר׳ לשריך תהי רפאות ומ״ש לשרפם כשבאים
ל שבמפד שבועות נכל לקבל צריך זה ודכר ולמפה מהפבור כ ל  אל גו׳ שושנים שפחותי פסוק על רז״ל דרשו ו

 הקרי אל עובר מור ששונים אלא שושנים מיקרי י . , שנביא העולם את שמאנדק רשעים כמה יש השנה
 רבו לפני היושב תלמיד כל עובר פר אלא עובר מור וכי׳ העולם אח מקיימים והצדיקים ממנורות בעשרה

 יושב שאינו דהיינו תנוינ' מר נוספות שפתותיו ואין התורה במקילין במס לעולם ותיקון קיום שמביאים
חכוינ׳ דווקא העונש למה להבין וצריך תכויג׳ ביראה והבן: . ..

ך ר  הנ״ל דברינו לפי ויובן הוא מדה כנגד מדה ומה גו׳ יראיו אל ה׳ עין הנה גו׳ לתשועה הסוס ש
כה הלא כתיב ובתורה התורה של כלי היא שהירא׳ בגבור׳.הסוס תלוי המלחמה נצוח שאין ר׳׳ל *י' - ■ -

בלא האש ליקח אפשר ואיך וגו׳ ה׳ נאום כאש דברי איך ית׳ השגחתו ר״ל יריאיו אל ה׳ עין רק מיל וברב
האש שלוקח שלו המוח־ן שנשרפו הכוינ׳ העונש ולק כלי . ; עושים כך רוצים היראים

:שלו המוחין נשרפו ני הש׳׳י . . ■נשתקדם רק ההורה דהייע החכמה שיתקיים אפשר -
ה ונפל והנתד הגנור׳ במדת הש״י דינר לכן היראה לה ■ צ ע וצדיק באמוג׳ הוא מהש״י יראים איך לזה ה
כל מלא ית׳ שהוא להאמין יחיה באמונתו היחה ועי״כ' וגו׳ העם כל דחרד עליהם גדול פחד ■

 מפני ■ילא לא יאיר מיניה פנוי אתר וליה כבודו הארן להתורה כלי היא היראה והנה התורה לקבל הכנה בהם
 הגש הגת׳ שלומד בשע׳ עליו העומד ונורא גדול מלך חכמה היא ה׳ יראת הן כמ״ש התור׳ כל מלובש ובה

 1שהש״ יוהר התגלות הוא שס אך כבודו הארן כל שמלא ראשי׳מכמה החכמ׳והתורה כל ומעופפת שבתוכ׳מלובשת
שלומד: בשעה יותר אצלו מתגל׳ שהירא׳ למכמה קודם להיות צריך ה׳ שיראת ה׳ יראת
ה פלי - לי אין שאם מקודם להיות צריך והכלי כלי היא נ ה לחכמתו קודמ׳ מפאו שיראת כל שארז״ל מה ו

 ליה הוה מהקיימ׳ לשון מהו מתקיימת חכמתו ישראל אמרו במדרש חז״ל ע׳׳ס מפורש וכן יכנום במה ■
עליונה חכמה טבלת דהנה אך .קיימת למימר.זכמהו כו' התירה מכמח רק לקבלו יבולי׳ אט החכמות כל ט׳

n. הירה חאודינונהה ודול ההורה שרוהה רר.שו׳ r חרמ׳ שהוא חכמה נוכלת שהיא הורה W r•

 ליה הוי נמצא וימס ביה קרי מדרגי׳ דנחית ומאן יראה כו׳ התורה' וכל המכמו׳. כל הרי מלפני יריאיס אתם ■
 התורה אס מחיה שמים ביראת ונשלומ׳ שמתה תורה כל מעופף ובה של'התורה כלי היא שהירא׳ נג״ל 'דהייט

שהיה שלו המכמ׳ .דהיינו קיימת מ״ח חכמתו וזהו . התירהכנ״ל: . צ'-.
ו ־ ה ̂ . קיימת: עכשיו. מיתה בגחינ׳ . . עד ההורה כל את אע״ה אברהם קיים שארז״ל ה

ע ניהנה שלא עד קייס איך ולכאורה <יתנ׳ שלא • . ד  סלסניד שיראו עשה והאלהים פסוק על שארז״ל ו
 עקמומית , לפשט כלי אלא רעמים נבראו לא ׳ מעופף היראה שבתוך הנ״ל דבריט לפי ויובן ידע מהיכן

ש״ט בשם נאמ׳ והענין שבלב ב״ה מהטר׳ מאוד יראי׳ והס'היו התורה• כל ומלובש  חפן שהש״י גגג״מ הבע
 שכל לו שיש מי אך מלפניו יראים ישר׳ כל שיהיו מאוד השיגו ובזה אתה אלהיס ירא כי ידעתי עתה כמאמר

דכל ושרשא עיקרא ושליס רב דאיהו בגין מלפניו ירא :טלה התורה כל . . ; ,

איך  סרה שהיא אמיתות היראה על שאומרים השופיס אחד-בשלמא בדבור כול׳ התורה כל ישראל שמעו .
ה ״ אג טי ה  ולא פיהם יפצה הבל לק נקודה רק צריך שאינו שחור׳ הוא לדבר יכול הפה שאץ מה יטל הכל '

 גדול ופחד אימה עליו ש-פול צריך באמת אבל כרוT כן איך אנל א׳ בדבור כולה התורה כל לדבר יכול כיה ־
ם ישראל שמעו סי זהו לענייניט אצלוננחזור מ־תעיס איבריו כל שיהי׳ עד היה הועלת ומה כן הש׳׳י עשה למה ג
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 מאן-הוף, החיות יקילו ואיך וגבול תכלית בעלי שהם והש״י מלפניו.ית׳ לירא שכל לו מי,שאין שכל לו שיש

 שאץלהס מאחר ב״ה לנינו בינם ממוצע ע״י שלא ב״ה בדבר הש״י עליו מאיים לכן מלפניו. שירא מס! אעס״כ
- - :ית׳ לו אופן בשום כלל ודמיין ;שייכות ׳ . ״ קול׳ בשמעו כגון שכלו קע לפי ונבעת, נרתע שיהיה .
ך העליונ׳ -היראה אל מזה שילך הש״י וכוונת הרעם  .הואכי עולם יהוד מא הצדיק כי דנודע האמת א
לכל היור׳. והמיות הפשע שמעבר והצניר היסוד ■ • ואיך הקב״ה של מגבורותיו א׳ הוא הרעם הלא נחשבו

•̂  עושה שהוא ובשבילו על:ידו הוא הנבראי' ולכל העולה שיש מיצוניו׳ היראות שאר וכן בעצמו מהש״י יירא. ל
rעלוההשפעה החיות שירד והמסילה השכיל: כוונת בניו ימותו שלא או מהשרל שירא כגון לאדם r
^ ית׳ בבורא התקשרוחו שידע הירא'עליונ׳ אל מזה שיעלה הוא יתברך השם  שהוא א׳ לבחינת משק הוא ת
 והוא בחוכש ושכנתי כמ״ש בתוכו השוכן עולם של אלופו עצמה ה׳ יראת עליונה שהירא' מהש״י יק ייא שאינו

 מצד עסהנוראית׳ כביכול שייכות לו ויש ממש חלקה׳ עליו לאיים כדי ההם הדברי׳ מוך ונהצמצע׳ נתלבש׳
 לו יש הנבראים עם וגס הא׳ חלק שהוא נשמתו מלק לחכמתו קודמת משאו שירא׳ כל וזהו שכלו קס לסי

 הבהמי נפש שהוא דם בחי׳ ע״י והתדמות שייכות ג״כ יאמר שלא. אך יראתו אמר ולא מסאו יראת ומהו
 ולכך הננראי׳ ולכל נפש לכל שוה שהוא בהדס שמלובש שיראת כל אומר לזה יראה לו שאין יעשה מה האדם
 העולם ונין ב״ה הנורא בין ממוצע שיהיה לו ויפה נאות חסרונותו מפני בירא דהיינו חברון לפון הוא שחעא חסאו
 ע״י לנבראים השפע להריק ית׳ בו ככל לקשר ומלואו היראה .אל לבא צריך זה ומנח ונו׳ בניו ימותו שלא

ית׳ ט ודביקיפו עסדתז ידי על מתקן שהוא שבילו • : :נילא״ו עליונ׳ .
׳ ס מ  נברא לא העולם כל האדם כל זה כי פסוק על כמ״ש דעצרהא יומא מעלי דם הקזת בענין שבת ב

 מדלא היה לשון שהוא נברא חיבת והמרו זה בשביל אלא אסו הבא יומא מעלי, אכוצהו רבנן וגזרי סכנה
•בריאת באמה כי אך נו׳ ברא לא העולם כל אמרו י י

 יוש בכל פרדש בסובו כי תמיד ההוה דבר הוא העולם
 ובכל בנבראים החיות השפעתו ע״י בראשי' מעשה תמיד

ידי על זו בבחינה העולם נברא שעה ובכל עת ובכל יום

 סבוח דשמיה זיקא• ביה דאפיק דעצרתא יומא מעלי
 לדמייהז להו סבח הוה תורה ישראל קביצו לא דאי

 המפרשים שפירשו מה לפי גס העני; להבין זלבשרייהו
המות מלאך הוא שהן שהוא היצה״ר ■ הוא דהזיקא
 סי׳ האדם כל זה כי הפי׳ וזהו והמיות כשפע הורדת זה לשי שיתכן המות ממלאך מיקח נעשו ההורה ובקבלת

דם א׳ בחינת שהוא אדם בחינת הוא שהצדיק מאחר :סביח ולא הובח שיקרא ■ • ■
ך  ה!רדת ידי על תמיד בהוה העולם נברא לא בו שנתאחדו ממורי, ששמעתי מה פי על הוא המאמר כוונת א

 זה שעושה ומסילה בשביל אלא כאמור והחיות השפע צאן צאני ואתנה פסוק על שאמרו מה על זללה״ה ,
 שביל עושה בהש״י והתקשרותו הזכה עבודתו יהי על העולם אומות ואין קרויסאדס אתם אתם אדס מרעיהי
 הנבראים לכל להריק וצמר והחיות השפע מעבר ומסילה הנפש הוא הדס כי דנודע. לזה פעם ונתן אדם קרויה
 ובארעא בשמיא דאחיד נת״א וארן שמים המייחד שהוא הוא חןות להם שיש הנבראים כל של הבהמי נפש שמשק
 מי יהיו שלא ב״ה להבורא ומלואו העולם כל שמקשר יתרון זה- על ונוסף נ״נ ולבהמות צעכויס יש וזה בהדס

 סוב שכר וליחן באמרס ז״ל כיוונו שלזה ית׳ ממנו פסקין ■ ממעל אלוה מלק שהוא נשמה להם שיש קרובו עס לישראל
 התלמידי נקראים ולכך העולם את שמקיימים לצדיקים שהוא משרשה מופסקת שאינה עוד כל ממש חלקה׳
 ■ בוניךר גניךחלא חקרי אל כפ״ש טניס חכמים : ע״י וישראל כנודע עולם של אלופו א׳ ב״הפהוא הבורא
ל עולם של באלופו מהדבקין בעבודתו ועוסקן החור׳- קבלת כ ה ל  על הוא הכל זאת פועלים שהצדיקים מם ז

ילכו אפר דרך להם המורה החורה ידי - : כנודע עולם של אלופי א׳ בחינת ובתוכם ששוכן עד
 פנתני. והעצות המורה ידי על. •ת׳ ט לדבק ואיך בה עמוונעשיןאחדות סלקה׳ ממשכס״שכי חלקיו ונעשין

 פהתנ׳ בסמן שפי הוא הידוע הששי יום כמשארז״ל בסיני נפש שהוא דם בחינת אל א׳ בחינת ונתחבר ית׳ עמו
 התורה את מקבלין ישראל אס בראשית מעשה עס הקכ״ה לבחינה כסא ונעשה ישראל כל של בדם המלובש הבהמי

 ממילא ני .ובוהו לתוהו אתכם אחזיר לאו ואם מוסב בעס״ם משא״כ אדם אותיות שהוא אדם ונעשה הא׳
 הצדיקים טשיס שבס התורה נתינת היה שלא ידי על שבהדם הבהמי נפש בחינת רק הא׳ בחינת להם שאין
 כל מוזרים היו ממילא לנבראים השפע ומעבר: שביל העולם כל כי ונודע :ודסח״מ אדם נקראים אינם ולכך
 זעשריסןדורות בששה העולם וקיום ונהו לתהו הנבראים ב״הבכל סהטרא המיות צריכי׳.לקבל הננראיס כל מם
 ודוד ד!ר פב^ הצדיקים ׳r על היה תורה מתן מקודם מעם׳ תמיד יום בכל מהדש ובפובו כמ״,ש רגע ובכל מת

 היו פכולס והאטת נח חנוך פתופלח פת כגין,אדס חיות ידי על הבריאה היה בראשית במעשה כי בראשית
ל וכמו הננראים בכל ב״ה מהבורא שנאצל מדש. כ ב ס  השביל היו. והס כנודע שלאדחנה מד בתורה עוסקיס קג

 המוחין היו ההם פנדורות אך כאמור לעולם: והצער סמיד המיות מהם יופסק שלא צריכים רגע ובכל מת
 עד נ"כ גדולים היו ההוא שבדור האחד הצדיק והשגת מעיל׳ למעה בהשהלשלו׳מלממלה בחמידו׳ עליהם יושפע

 השלפ לכל והחיות השפע ידם שימשך.על כדאי שהץ רגע אפי׳ העולם מן חיותו העדר ח״ו יצוייר שאס לעלול
 ולא בימי׳האלו כתור׳ משקו ידי על והיקן שעשה בשבילו איך אך כנודע ממציאות במל ומלואו העולם אחד.היה

 שע׳׳־י על העולם לקיום רפים לצדיקים צוע היה שהוא וגבול תכלית בלתי,נעל שהוא ב״ה שהבורא יתכן
עד כך כל וההשגה המוחין נתמעפו הדורות הסחלשלות מכראין כל מס כלל דמיון שים לו שאין ב״ה סוף אין

שלא ־ ■



םיתרומאור72 דני
 הוציא ט ונו׳ ה6פ אשר אח ששמח מה בהדא פי׳ הכתוב יקבלו ישראל שכל עיי אם כי העול׳ לקיום כדאי היה פלא

 : כע״א ודרשו מקרא של סשועו מיח ולמה ונו׳ נבראות כמו צדיקים בנדר כולם ויהיו באחנליא התורה
ל נשמות ט כלולים שהיו האדם אה הקב״ה שברא העולם  את לנו להורו׳ לנו ניתנה התורה ט טדע אמת הן אז

 אל כיס במסילות בה נעלה אשר הדרך - מםון» היה הראשון אדם של קומתו כמ״ש ישראל :ל
 הרע יצר בראתי כמארז״ל ובמצותיו בה לדבקה הרמה כנודע קומתו נחמעע׳ הסעא ולאחר סוסו ועד העולם

 בך פגע אם עוד ואמרו התורה שהיא תבלין בראתי כמו שיהיה היה תורה במתן ב״ה הבורא של והכוונה
 רואות מיניט והנה וכו׳ נימוח הוא אבן אם ט׳ זה מנוול כי כטדע שלימה הקומה שיהא ב״ב המשיח בביא׳
 רחוקים והמה נדול בסלסול חורה לומיי אנשים כמה דוד כר״ת־אדים אדה״ר נשמת נ״כ יהיה הוא משיח
 ולא נימוח שלא אצלם שלם ומעבודתו'דהיצה״ר ה׳ מיראת ישראל כל בכללות החמא קידם בו שהיה ובקומה משיח

 מורה שגם הוא ברור דבר באמת אבל .כלל נחפוצן או״א כל של ונשמותיהן בכללות בו כלולים יהיו שכולם
 כי חורה אצלם נקרא אין שלומדים סי על שאף להם אין חלק ולגמור לתקן עבודחינו מיקר כל וזהו פרמיות יהיו

 הש״י לענוד׳ דרך מורה להיותה הורה שנקרא מה בחי׳ וכשיוגמר במ״א אצליע כאסור אחד לכל השייך המשיח
 לומדים אינם והס לזולתו לא בהש״י לדבקה עצה וטתנת מולם יסוד צדיק הוא יהיה כשלימות הקומה' התיקון

 עוב ומערבי׳ בה מתפארים הסה ואדרבה זו לכוונה שלכך וחיות שפע לקבל וישר גדול וצנור גמור בשלימות
 ; שהיה ורע פוב הדעת בפז אדה״ר ממא היה וזהו ברע שהוא ע״י בעולם והדיעה העוטח ירבו משיחנו בביאת

 הסיבה להם היות אמנם ביחד הכל רע מס סוב מערב צדקט משיח שנק׳ כמו גמור כשלימות כללי צדיק יהיה
 לומדי׳ היותם מם השי״ח בעבודת מהתקרב המונעת השסע מעביר שבו הגדול והצמר הגדול הצדיק שהוא

 התורה לימוד עיקר בכינין משארז״ל ע״ס הוא חורה שחזרו עגל הפא י אחר עכשיו משא״ב הפוכות י לכל
 וגו׳ ובתורתו חפצו ה׳ בתורת כ״א פסוק על ואמרו מישראל כ״א וצריך כללי צדיק שאין כנודע לזוהמחן

 וצריך תורתו נק׳ בה וכשפמל ה׳ חורת נקרא בחמלה עוד וכל כשלימות העולם לקיום צדיק כגדר להיות פרפי
 לא אם מסר היה ומה כך הוא למה חכמיה דברי להבין כמ״ש והב; בעולם השסע יחסעפ הצדיקים שימעסו

 עם יובן אך ה׳ בתורת Tחמ לומד והיה מורתו נק׳ היה בגדר כולם נשעמך ארן ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך
 לימודו בעת אחד כל וצריך דרך מורה היא שהתורה ס׳׳ש ירשו אז העולם קיום בשביל פי׳ לעולם וצינור צדיקים

ח ה השסע וכל הפוב שכל שבשמים מאביהן א  יתנהג איך לו להורות שבה דרך מורה בקול לשמוע יורד ט
 בפרמוס אדם של, ע״ש תורתו נקרא חה ועטדחו בתורתו התורה מקבלים ישראל היו לא ואם אופנים בכל לארן

 אזט מסיר הכתוב אמר זו כוונה ועל ואחד אחד לכל אחד כצדיק די היה שלא לעולם כלל צינור היה לא מ״ו
 תורה מללמוד פיו מסיר למימר ליה דהוי תורה משמוע היה ולא לעיל כאמור י מורה מחן שלפני בדורות כמו

 לשמוע אזט יפה שכל.אדם שסיר אתי מ״ש לסי אבל היה החיות ובהעדר ח״ו ב׳׳ה סוף מאין יורד החיות
 ולעבדו ה׳ אח ולעשות'לאהבה לשמור שלומד בלימודים חקרי אל הלוחות על חרות נמ״ש ח״ו המוח השפשפות

 ווד האדם יעשה הזה כדבר דוקא ככהלעיכונא ואם נפסק התורה ובנתינת המוח ממלאך חירות אלא .מרוח
ט׳ נמות הוא אבן אם ארז״ל זה ועל עולם חיי בהם עובדי ע״י צינורות לו שיש החיות ע״י העולם מן המוס

 תורתו בקול לשמוע המדריגה לזאת שמבי׳ הדבר אמנם י הוא יצה״ר שהוא הדקא נקרא ולכך התורה מ״י ה׳ .
 החכמה ים מקודם שיוקרע שצריך י״ס קריעת ענין הוא מן ונחתך ונשחס פבוח שהוא סבוח נקרא המוס מלאך י

 מהל יהי' ואז הזאת בחכמה האדם בה שיכנס העליונה צדיקי׳ הרנה יש אם החיות מורידי רוב לפי הכל העולם
 וזהו כאמור היצה״ר הרי לפוצץ התורה בקול לשמוע ואם ההורה ע״י זה וכל הצדיקים ריבוי לסי יותר גחחך

 סי׳ ובא שסע שמועה מה רז״ל מאמר והוא שסירש״י דשמי׳ זיקא נפיק היה התורה אח ישראל. קבלו
 כל שממו האומות כל שהרי לשמוע לו גרם סיבה איזה היה קב^ לא ואי פבוח נקרא התורה שקבלו לפי הכוח
 ובודאי יתרו זולת ני״״יר־ לא ןאר;פ״כ והמופתים הנסים חלילה החוזריס ה׳ מועדי שכל ונודע וט׳ ח״ו היכיז

ז רלי• בי שהיה כ״א זה אין נתינת בתחילת כמו בהם התיקון נעשה שנה י פיוטים ל
סוף ים קריעת אמר לזה לשמיעה קודמת סיבה איזה ובשיועו׳ י״מ היום גס הוא פסח כמו לישראל היייעדיס
ק במי׳  י״ס ר^ייפת שע״י הפליוג׳ המכס׳ ים שנקרע כאמו׳ עצרת של י״פ בטא ולכך כטדע תורה מ

ס נקרע p החחחק בעולם בגשמי ויסוד צטר שיהא בכדי צדק בגדר להיות א׳ כל  הפליק בעולם כן ג
 גיס ישראל מנסו ג״כ ואז עליונה החכמה ביס ברוחד פטח ושיקרא סבוח דשמיה הזיקא יחפשס לבל

j ^ שהרי מועפ בזמן התורה את לקבל יוכלו ־ואז החכמה בגדר שיהא לזה זוכה אדם כל ולא כאמור ח׳׳ו עובח 
 סיר הר מל התורה את קבלו בסיון בששי השלישי בחדש בשעת מקפרג והשפן סכנה הוא דם והקזת כזה

ס ומה מ׳׳ו  בעמדם והלא מועפ בזמן כך כל בידם יטלת היה ואיך כנגדו להתחזק שייז העת שזה ג
 והללו ע״ז עובדי הללו לומר עליהם קפרוג היה הים על א׳׳ע ולהכניס דם להקיז סכנחא הוא לכך הוא גס
 התורה קבלו בטון ששי פד ששהו כזה מועע ובזמן כו׳ ובלעיהמוס ויקוים ב״ב הטאל לביאת שנזכה עד

עשמי סוף ים שבקריעת יובן מ״ש עם אך סיני הר מל ־ ־־ :אנס״ו לנצח ,
בחכמה ישראל ונכנסו החכמה ים ברוחני ג״כ נקרע קריעת ובא שמע שמועה מה וסירש״י יתרו
.מלחמת פי׳ עמלק ומלחמת סוף ים קריעת וזהו עליונה שהרי לכאו׳ תמוה והוא עמלק ומלחמת י״ס

היצה״ר י . •



ד3 לזדניםיתרומאור
 שכחסא נעבור אך כחיי לע יטרך לא כי והזוהמא סומא׳ י■ כיום כעמלק 6^נקלב הס״ם הוא הרע פיצר היצה״ר
ר רחנצצו כמפ״ה ישנה לעימאחן העגצ׳-סזרו י״ס קריעת ע״י נצחוהו ישראל אמנם ישראל מם הלססו  עדים את נ

 כפריו מלאכי להם שקשרו הכתרים מהם שרעלו ודרז״ל דמוח הוא אבן אם כמאח״ל שהוא מתחלה להם שהיה •
צריו כן ועל הזוהמא בהם נדבק ואו המורה קכלת בעת ’ , :והבן לעיל. כאמור ט׳ , .

ר ב ד י  ממע ממש וחלאת זוהמת ממנו Tלהפר זה למק אדם כל רז״ל ודרשו האלה הדברים כל את אלהים ל
 את מעליו דסור יח׳ בו לדבק במורה עסקו ע״י מעע הפה שאין מה אחד בדבור הדברות כל שכלל

 ה׳ בתורת עצמו את וידבק היצה״ר הוא הש״ם הוא מחם ישראל אמרו ולכן לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יטל
 השוכן ה׳ האדק סר את ליראות הקדושים ובאותיות יעננו והאלהי׳ עוד ואמרו וגו׳ ונשמע׳ ממנו אמה דבר
 ד״ת יהיו חשארז׳׳ל כאמור המה ה׳ היכל כי בקרבם לישראל דברות כל סרע פמרע״ה משה ושל בקול בקול
 מהם פסקה מ״ת בשעת כמו כי ופי׳ כחדשים בעיניך והלא תמוה והוא משה של בקולו נתלבש שהקב״ה אלא
 לסומאתך המגלחזט במפא רק סיני הר במעמד הזוהמ׳ יוכלו שלא מחחל' יודע והיה ית׳ לפניו וידוע גלוי הכל

 מעע מעע לתקן יראה ויום יום בכל פחה גס לק ישנה התלבשות ידי על כ״א יח׳ ממע הדברות לקבל ישראל
שהיו כמו מתן,תורה בשעת כמו ממך הזוהמא שיפסוק שאין מה מתחלה בעצמו אמר ולמה משה של בקולו

וכו׳ לדבר יכול הסה
ם ג מ  בעסקו האדם חורת זאת כי נודע׳ לזמת הן א

 שהם החור' באותיות א׳׳ע לדבק צריך בחורה
 א״ס אור בתוכם ומתלבש בתוכם שוכן שהש״י היכלו׳

 ובאור החור' באותיות דבוקה מחשבתו תהיה כן ועל נ״ה
היכלין נקיאין האותיות כי בתוכס המתפשע סוף אין

 אין באור התדנקוחך ע״י הזוהמא ממך נפסק חדשי׳והיה
 תעשה, אתה עתה גס כן האותיות בתוף הסתפפמ סוף

 מ״ת בשעת כמו א׳ בפעם הכל להיות יוכל לא עחה רק כן
 בכל מעמ מעפ לתקן צריך עתה אך א׳ ברגע הכל שנעשה

 משיחנו ביאת קן תלוי בזה כי ב״ב משיחט ביאס סד יום
תורמיט פסק יT על הנחש ועומאח הזוהמא כל שיכלה עד

 היות עס אדס של כחו שמחשת חושיה התורה נקרא ולכן לומד וכשהאד׳ בתוכם ושוכן בהן מתלבש שהש״י דמלכא
 עוד הגוף כח שמחלי׳ אמס הוא דבר של פשוסו לפי שגס משמו׳ אמד כי נתיב רע יגורןי לא אז הכוונ׳ בזאת

 איט החומר המיצוני׳כי כח שמחלי׳ ענייניט לפי לט יזכור לחזות התור׳ באותיות א״ע שמדבק וכיון רע הוא היצה׳׳ר
 בדכיקת התורה פסק ידי על רק הש״י אח לענוד מניח אותיות בתוך המתפשמ ב״ה א״ם של החיות זין בטעם
 שבאדם חומרי כח ונחלש צורה החומר מן נעשה כאמור ואז רע יגורך לא נאמר ועליו ית׳ בו דבוק הוא המורה
 בכל בחורה פוסקו ידי על החומרי* הדברים מן להתרחק מנוול בך פגע אם ארז״ל זה ועל און פועלי כל יתפרדו

 מנין שבח נמס׳ ארז״ל והנה כאמור מעכו מעע וניתקן יום ודייקי וכו׳ נמוח הוא אבן אס המדרש לבית משכהו' זה
יהביס נתבי נפשי אנא אנכי שנאמר ההורה מן לנופריקץ משכהו סתם אמרו ולא המדרש לבית משכהו ז״ל באמרס

 :אחר במקו׳ או המדרש בבית לומד אם לי ומה .לד״ח
 מכסים מדרש נקרא שבע״ס שהתורה בזה ניווט אך

 מדות י״ג והס שבכתב משור' מדות בי״ג חז״ל שדרשו
 דר׳ בברייתא האמורים ומג״ש מק״ו נדרשת שהתורה
לפרמיות לומר רצה לבהמ״ד משכהו אמרו ולזה ישמעאל

 שכינתו צמצם שהקב״ה למ״ש רמז הוא הענין ופירוש
 הקב״ה של נפשו נקרא וזה התורה של האותיות בתיך
 שדטרו ממללא וח״אלרוח חיה לנפש האדם ויהי כמ״ש

 ולכן בתורה הכתובי׳ האותיות שוכן,בתוך הקב׳׳ה של
מחסל׳ הדברות כל בעצמו הקב״ה דבר הכוונה זאת

 בזה משה האלהי׳ רק מ' , לדבר יכול הפה שאין אף היכל ט האותיות שבתוך בחיות עצמו את לדבק המדרש
 ובכל התורה בכל שכינתו זיו אור ויתלבש שיוכלל בכדי נמוח אבן.הוא אם ואז שוכן,בחוכם והש״י המה ה׳

 ובחורה שבכתב בתורה האמורי׳ הקדושים אותיותי׳ אמרו וע״ז פתיב רע יגורך לא כי מתפוצץ הוא ברזל ואס י
 יהיה כן שע״י בכדי הכל את כבוד וימלא ג״כ שיע״ס ולחוץ השפה מן שהיה ואחיתוסל דואג של תירתו על רז״ל
 בנועם לחזות יוכל ה׳ בחורה א׳׳ע האדם שידבק מה האותיות ובחיות תורה של בפנימיות למדו שלא לומר רצה

 נחש מומאס מעליו ויסיר יח׳ בו להדבק קדשו וזיו ה׳ ובזה כאמור התורה ע״י בה׳ ולהדבק בחוכ׳ המתפשע
 שצרין החור׳ בענקעסק משארז״ל יבואר ובזה כוחותז כחדשים בעירך ד״ח יהיו יום בכל רז״ל מאמר יבואר
 נקיבה ה' בסימן לשמה נקבה בלשון ואמרו לשמה שיהיה אפשר איך מאוד הדבר יפלא ^כאור׳ מפסוקים זה ולמדו
 וע״פ ית׳ שמו למען ללמוד ציץ שהרי לשמו אמרו ולא זה קדמונים ומשרס מאז ניחנה החור׳ כנה כי ק להיות
 פל דקאי נקבה בלשון שנאמר דמה לכ<ש נוכל דרכיט לשוס הזאת בעת אדם כל להיות יוכל והאיך אלפים כמה

 העולם בכל ונדבק הזוהמא הנחש המיל בה שהד החוה מש״כ פס אך חדש דבר כסו בעיניו שיהיה לט מל
 נדבק היה בניה מבר אנחר וגס מחלציי שיצאו בשביל ית׳ בו לדבקה התורה עסק עיקר הנה כי היסב יובן

 זוהמתיט פסקה סיני הר על בעמדיט אכן זוהמתן בט כל יתפרדו שעי״ז כאמור ההורה אותיות בתוך השוכן
 המיקץ אל אנחט וצריכץ בט ונדבק חזרה עגל ונחפא על שעמדו ישראל כתיב'ולכן רע עורך לא כי און פועלי

 לשמה התורה שילמוד שאמרו חה כאמור התור׳ עסק ע״י המיל חוה על נחש שבא מעת כי זוהמתן פסקה סיר כר
 וזהו ממנו ׳Tלהפר בחוה נחש שהמיל הזוהמא לשם פי׳ הנחש מומאת מפר העול׳ כל הזוהסא והיא זוהמא כה ,

 סומחת חלאת יוסר שעי״ז התורה בלימוד כוונתיט עיקר ישראל אבל ומלוא׳ העולם הושת וממנה בה המיל אשר
 ־המורה אותיות בתוך יח',השוכן בו שנדבק ננ״י הנחש ונחקרבו מסיהש״י התורה ושמט סיני הר על שעמדו

 כאמור כתיב רע עורך לא כי און פועלי כל יתפרדו ואז האותיות בתוך השוק הש״י הוא ישראל במקור ונתדבקו
חורץ בן לך אין ח״ל מאמר וזהו בב״י משיח יבא ועי״ז כל ההם שנשדד עד מאוד ונזדככו התורה'ששמעו של



ם יתרו כאור 74 דני
 והיה שגנלא דס1ק נכחו שהיה מה הפועל.והן אל מנח .הקרי אל הלוהוס הרות'על ואמרו נמורה שעוסק מי ל/צא

 כל בחפצו נעשה לעח רק נכחו ממצאי׳ כל על מלך משעביד' חיס׳ המוה ממלאך חירות חירות אלא דרות
 מלו אזי בחפצו הכל את שברא העשיה אל שיצא אחר הוא הכוונה זאס על התורה העוסק באמת כי מלכיות

 להנהיג ב׳יה הפס ויכול מלך אוהו קורא־ס שאנו נקרא שמו מצינו וכן נצחיי׳ הח־ים הי שהוא ב״ה א״ס באור דבוק
 ואריכת וחנינותו רחמנותו להראות אתנו הפוביס מדותיו העו״הז מן פסירתס עת שהגיע ואמוראי׳ תנאי׳ בכמה
 שלא הפובים מדוח־ו את לקבל שנוכל כדי והנה אפיו בהס לפלוס המות מלאך יכול ולא בהורה פסק׳ נעת
 כביכול א״ע צמצם לכן א״ס שהוא מחמת ממצואוח נהבפל דאיפסק דמציט נמו ועצה תחבולה לעשות צריך והיה
׳ מקרא וזהו לקבלו שנוכל כחינו ערך לפי במדה אתפובו לו אפשר אי עסקם בעת אבל בהם וכיוצא וכו׳ דרגא
י מתלבש א׳׳ס והשם צמצומים ע״י שנמדד מדה לשון מדות התורם עסק ע״י בת׳ דבקים שהיו מפני בהם לשלוש
 : מס השם מדות את האדם בההזיק והנה המדו׳ בתיך חירו׳ וגם המוח ממלאך וסירות חיים מלך פני ובאור

; כי בעצמו ב״ה א״ס בהשם דבוק הוא אז כו׳ רחום הוא תולה עול עליו המקבל כל וכמשארז׳׳ל מלכיות משעבוד
; ארז״ל לכן המדות בתוך שוכן הוא ב״ה א״ם השם וכו׳ הפורק וכל ארן דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין

 ;כביכול בעצמו בו דבוק.כביכול הוא ואז נסדות־( הדבק ש-י.ברר כד שיבא למשיח אפשל אי כי מ״ש ע״פ והיינו
 מהמשל שהש״י מה פי׳ האון את לשבר שאמז״ל מה שע״י בגלות היום אנחנו ולכן הנחש זוהמת דסירמעליט

 נ״ה שהשם הוא כביכול גשמיו׳ באיברי׳ אצלינו שיתר משלים השעבוד וקושי עונותינו נתכפרו הגלות
 א״עאליט שמקרש עד כביכול א״ע ומקרן א״ע מצמצם אשר מצרים גלות מענין כנודע הנמש זוהמת חלאת ממנו
 שנוכל נכדי השם בו שנהמשל הגשמיים האיברים בתוך הפורק כל ולכן זמנן קודם ונגאלו השלים השעבוד קושי
 שוכן כביכול הוא כי אלינו קרוב ויהא ולהכירו להכינו כי ד״א ועול מלכות עול עליו נוהרם תורה עול ממנו
ת׳ לדבקה בהורה עוסק פאיט מכיון  אנכי וזהו אלינו מהמכל שהוא הגשמיים איברים בתוך ממנו להכיר טי

 עביז׳ בתוך מתמשל שאגי היינו הענן בעב אליך בא קישי שזהו מלכות טל עליו טתנין אזי הנחש פומאת
 . בתוך הייט והגשמיות העביות בתוך שוכן אני ני וגשמיות בלתי כי הגלות ע״י הנהש פומאת מסט שיסיר כשיעבוד

 בא אני ולמה אליכם מתמשל שאני הגשמיים האיכרים המשיח קן להיות אפשר ואי גדבקבוהזוהמא ההא זאת
שיוכלו כדי. הנס ישמע בעבור בעביוח היינו הענן בעב בע״כ הזוהמא ממט שיכיר הורה בו אין ואם ת׳׳ו

בתוך שוכן ואני גשמיים נאינריס מהמשל אני לזה לשמו׳ ב״ב המשיח קן להיות שיוכל בכדי לשעבוד הוא צריך
.וכו׳ יתרו וישמע העם שישמע כד'. ועביות הגשמיות עוסא׳ ממנו יסיר איי הורה עול עליו המקבל כל משא״כ

פמיעם כי לראות הביפו והעוורים שמעו החרשים זקדושי׳ ובאותיות ה׳ בחורה עסקו ע׳׳י הנחש וזוהמח י
ע״, אשר השכל שמיעת אס ני כלום אינה הגשמיות יתפרדו ואז יח׳ בו לדבק יוכל ועי׳׳ז המה ה׳ היכל כי

 i ־1J,,שנן בי יתרו ויכמע וזהו להתגייר עי׳׳זלבא
‘ <-1הען האומות שמיעת אבל שמיעה נקראת

< ונתפעל :נילא״ן בב״א משיחנו .............
J העול^ החומות היתה בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא ^'*נכי

 ‘ גשמיולן שמיע׳ בהס שהיה מחמת הוא ונתבהלו ששמט וגו׳ באנכי מהחיל הדברות נשרת כנה וגו': *
 שמיעה כי שמעו החרשים לשמיע׳וזהו נחשבת אינה אשר שהוא ב״ה השם יהביח כחבית נפשי אנא רז״ל ודרשו

 חר^ הוא כאלו היא כיי נשמיעה נחשב׳ אינה הגשמיות לשכון שיוכלו בנדי והקסין כביכול א״ע צמצם א״ם
 נחשבת כס’ש השמיעה הנביא ואמר ושכל בלב שומע ואין בתוניט נתן נפשיוהו את וכביטל גבול בני שאנמט בהוכיט

 שההורס וכ׳יט נלנ לשמוע והראו סרשיס אתם כאילו אפשר איך ט נגמ׳וצדבקה ואיחא יהנית נו׳ נפשי וזהו
ל כמו שגהני׳סהתורה היינו עכוניככטר בניך אומרת זתירן דעלמא אשין כל אכל אוכלה אש הוא כי לדבק ט  ־ עי
 שומעים שהם כמו בשמיעת׳ מהתור׳ בנהני' הכנור הנאת במדוהיו ולא בו ונדבקה כתיב הרי וקשה נמדוסיו הדבק

 האד' שידע בכדי התורה לשמוע וצריך הכטר קול הפונלהפיב דרך והנה .א״ס ב״ה, כשם הנה כי י׳׳ל1
 שומע: הלש שיהא היינו ב״ה השם את לעבוד איך סונה רוב לקבל לט אפשר אי לט השסלהפיב נא ואם

. . ומדרך ב״ה א״ם שהוא פחמת ממציאות בפילים היינו ני
- . משפטים פרשת נליאו' ע״י לט פוט מגל׳. היה 1ל( ואם להיסיב הסוב

. טדאי כי אפים וארך וחנון ימקדי-רסום איך לטלס
ה הטנם שנברא קודם בכהו,ונעצמותו היה גלכנמצאי׳ ל א  ואילץדיניא אונקלוס ותרגם וגו׳ כמשפפיס . ו

, הוא כשם אצל טי כו׳ נפרס מ;ך אשר עולם אדון וזהו מס כיאור צריך קוא1 קדמיהון.. הסדר די . ,
הוא חשים למשארז״ל ב:למ׳ הכל' לתרגמו השים ענץ הכל.שוה הפועל אל מנס שוצא והמה .שבכמו פה שוה
לא המידור ערן אבל שירה לשון בהם שייך הדייגי׳ כלי שיצא רה הן מצלו הנלשוים ויהיה הוה הי׳ הוא ני ל)צלן

י ־ ־ ־ ־ ־



משפטים מאיר
פי׳ מלל - :קדמיהון השוי די למימר ליה משים«ה«י נ
מת ק אכל ה א » ע' ד  כרא בראשית ״לfשאמרגר נו

 ובשביל דרכו ראשית שנקרא ההורה .וגו'בשביל - -
 וישראל וקב״ה ואורייתא תבואתו ראשית שגקרא-ס ישראל

 ני התורה ידי על גהקב״ה מהאחדין שישראל חד כולא
 יצירה בסיתר ואיתא אותיות צירופי היא התורה כל הנה

בפה התורה אותיות צירופי הקב״ה שקבע בפה קבען

. .̂ דנים
ר^מה פרשת

75 לח

 וזהו יחפן אשר לכל להמוחס מישראלי ואחד א׳ כל
 במאמר והלא העולם גברא מאמרות בעשרה רז״ל מאמר

 שסאבדין הרשעי׳ מן להסרע אלא להבראות יכול סד6
ח מי להבין וצריך נו׳ נ ק  את לאבד שיוכלו לרשעים נ

 נמסרו אותיות הצירופי כי יובן מאמריט עם אך המול'
 וזהו לרע מטוב אותיות צירופי מהפך והרשע לישראל

 אותיות בצירופי להתיב׳ כמלך את שמכריח גדול פגם
 הטוב אדרבה רק הרעות תצא לא עליון מפי כי כרע
 והרשעי׳ אותיות צירופי ידי על הכל שנעשה מכיון אמנ'

 בתורה מ״ש וזהו ח״ו לרע מפוב הצרופים מהפכים
 דבר הוא ולכאורה מורה ובמשנה כהניס בתורת קללות
 וכל נועם דרכי דרכיה בה כתיב המורה הלא נפלא

 כתובים ח״ו קללות כך כל יהיה ואיך ם של נתיבותיה
 הכל הם שבאמת שכתבתי מה עם יובן אמנם . בה

ת ט ר  מהפכים הם רצונו לעוברי אך התורה למקיימי ג
 ואס הכתוב וכמי׳ש קללה בחינה אצלם ונעשה הצירופים
 הרשעים רשעת ע״י כי וגו' והבאתי אז תמאסו נמוקותי

 והנה ח״ו לקללה מברכה הצירוף שיתהפך גורמים הם
 שאין כל ח״א אהבה של יסורין איזהו בגמרא איהא

הן  הן אהבה של יסורין ואידי אידי וח״א מורה ביטול ג
אהנ אשר את שנאמר  קבלן לא אפי׳ יכול יוכיח ה׳ י
׳ •לדעת אשם מה נפשו אשם תשים אם ה׳׳ל מאהב׳  ט

 לרע ב מט הצירוף מהפכין הרשעים ני מ״ש עם ^!יובן
 הוא ויטל עוונותיו מכפרין והיסורין ח״ו וליסורין
 ברכה לבוש כמו ויתיצב חותם כחומר שיהפך בצירוף
 מאהבה קנלס לא אפי׳ יכול לז״א וחיים סובה ושלום

 רמז דרכינו,כיוונו.בזה וע״ס לדעת יסורץ אף ס״לכו'
 וכן בדעת הוא • שרשם הנ״ל אותיות שהצירופי גדול

׳ שנבראו אותיו׳ לצרף הי/בצלאל בל״זיודע אמרז׳׳ל  ט
ס שהצירופי׳  עד היסורין להגני׳ יצריך ולכן בדעת ה

ת  ברה׳ הצירוף שהיה כמקדם הצירוף יתהפך ושם הדע
 וכשיסכפר הציטרות והיפך השור׳ קלקל שנחפאו רק וטוב
 : לאימט הצירוף יחזור יסורין ע״י לו •

ו ה ס פי׳ וגו׳ השים אשר המשפטים ואלה מ  תפי
 אס אשה גבי נמ״ש לדעת והדינין המשפפי׳ .׳
 אף לדעת אשם מה רז״ל למדו ששמם נפשו אשם הש־ס
 לדעת שתשים חשים הפי׳ הוא כן והנה לדעת יפורין
ט ואז ח״ו וה־ינין המשפטים כל העליון ההפ  הצירוט' י

 קדמיהק תסדר די דיריא ואילין פת״א וזהו לסוב מרע
 ברנה סימן הצירופים והיו כסדרן מקדם שהיה כמו פי׳

 מ"מ הרשע׳׳ רשע' ע״י שגחהפנז אחר עתה כך לישראל
 לאיחנ׳ הצירופים וחזרו עוטתיהס נתכפרו היסורין

הנן הראשון י - . ; ו

1מ״

ו ח מ י  הוא.תמוה־ לכאור׳ .לשמי לי פירש״י תרומה לי ו
מדענין ולמה ה׳ לשם לעשות צריך המצות כל הלא  גמי

 בתחתוני® שכינה כי טדע הנה בהמ״ק בבנין דלווקא זה
 והנה חסהוגים לצורך שכינתו צמצם שהקב״ה ענין הוא
 משה ביקש כמשארז״ל ישראל על אלא שורה שנינה אין

 י כ<ם וטדע ונו׳ אוה״ע על ולא ישרהל על שכינה שהשרה
 בצדיקי׳ בתוך שכינסו ומפרה אלהיט ה׳ עזבט לא בגלותינו

 גלו עמהס שכינה לנבל גלו שארז״ל כמו ודור דור שבכל
. שטנה לעולם סו ה מ  השכינ׳ השרא׳ עיקר אמנם ׳1ע
ה השראת עיקר כי ב״נ משיחינו כביאת אי״ה והיה  הפנינ
 ליימדא וצריך ב״ה הוו׳ מכס אחרונה ה׳ שם נודע הוא

ה קנ״ ה  מנין שהוא בתחתוני׳ שכינתו כמשרה שהוא נ
 קב״ה ימוד הנק׳ וזהו ב״ה• הוי״ה שבש׳ וא״ו בחי׳

 ע״י מזעיר מעט כ״א גמור יחוד אין ובגלוהא ושכינת׳
 גמור ימוד אייה יהיה לע״ל דור.אכל שבכל הצדיקים

:גמור באחדות קב״ה ה״א,'חוד עם וא״ו
ן ה ז ה' שיהרופ׳ ה״א תרום תרומה לשמי לי ויקחו ו  ה

 ענין שהוא המשנן מלאכ׳ ע״י וזהו בו״או למעלה
 :בתונ׳ ושכנתי מקדש לי ועפו נמ״ש השנינה השראת
ן ח ז  דהו/ תמוה והוא בשמחה מרבין אדר משנכנס ו

 התחילו ולמה בו ובפ׳׳ו בי״ד היה הנס עיקר־
פ1המ מהתלת בשמחה  עלו שמותהסדשי׳ דהנה אך . ד

 כך <ק׳ למה החדשים .של השמות לכל טעם ויש מבבל
 למה אדר סחודש וסעס. כולם וכן אייר וזה ניסן זה

 א׳ ר״ל ד״ר א׳ נרמז זה שבחודש מפני הוא כך נקר׳
 שכשם צחה נעורי אלוף ונמ״ש עולם של אלופו שהוא
 ראשון הוא הש״י כך האותיות לכל ראשון הוא א׳ פאות

א׳ ענין וזהו הנמצאים לכל  התחתוני׳ עס דר במי׳.
 מפיל היה הרשע והנה התחתונים עם שכינהו שמשרה

 ב״י עמינו אש לכלות לחודש ומחודש ליום מיום הגורל
 שבז' ידע ולא משרע״ה מת נאדר שבז׳ מפני אדר בחוד׳

טא׳ משה באדרטלד מ ק דאיחא נדרז״לוהענין כ הי  בזו
א שימין עד ודרא דרא בכל דמשה אתפשסותא בו  דרי י

 להשיג מישראל או״א לכל שיש הדעת בהי׳ ענק וזהו
 של הדעת היה שהוא משה בחי׳ כדעת ע״י והכל בתורה

ת מלק מה דבר ן1נ'צ או״א לכל ויש ישראל כל הדע  מ
 מד כל בחור׳ או״א כל וישיג ויבין שידע בכדי מרע״ה

 כך אצלו שיש משה בחי׳ כפי דיליה שיעורא כפום וחד
 שפל הוי מאוד מאוד ארזי׳ל ולכן בתורתו ומשיג מבין הוא
 אדם לכל חז׳׳ל ע״ז יצוו והאיך אדם כל בפני רוח
 אדם כל והאיךיוכל לקיימה משנה,זו אמרו אדם כל שעל

ה הלא הדבר זה לקיים  סשרע״ה נשתבח אשר הוא ז
 מכל מאוד עניו . משה והאיש כמש״ה נסורה זו במדה
ה •לבא זולתו אחר אשה■ ילוד יזכה ואיך גו׳ אדם רג מד  ל

 נצזי׳ מישראל או״א לכל שיש כמ״ש הוא הענין אך זו
ד מאוד מאוד מזיל ציו! וע״כ שלו והוא-הדעת משה  ה
ת לך יש שהרי משה במי׳ לך שיש מאחר ?י רוח שפל  דע

ה הלא ק פי על אף המע׳ מן מעט הוא אס ואפילו  ז
א......... .................................... ו ה - ■



7 s. עיגיםמשפטיםכאור
 ץ6 מ״מ נדולוח לכלל נמס הי״ג שבכנח אע״ס והנה אהה גם טשו ואיז איסוא א״כ לך שיש משה נחי׳ •הוא
שבע כי הדפת רן ונופל חוזר שהרי אמיסי גדלוח זה ־ זאת גם ואם משה נחי׳ רוח שפל להיוח משרט״ה כמו
 סונה נבילה דטת בו שאין אדם כל ארז׳׳ל הלא כך ז»ין

 לטשות סוכל הספס מן מעק אפי' לך יש ואם ■הימנו
 כי עצמו משה מדריגת זה אין ועדיין רוח שפל להיות כן

 פצולו׳ השנה לו שהיה פנוה והשיג שזכה נאמר •במשה
 איש ידע ולא ע״ה רבינו במפה גאמ׳ והגה בזה דנסלאה

 בכל דמשה שאתפשפותא האסור ע״פ והוא קבורתו זאת
 ולא הישראלי באדם גנוז הוא משה בחי׳ ענין ולזה דרא
 קבור משה היכן ידעו שלא סי׳ קברתו את איש ידע
 מישרא, או״א כל של בדעת ונקבר נגש הוא באס' כי וגנוז

 משה בחי׳ שנגח סי׳ בגיא אומו ויקבור וזהו כאמור
 מתגאה ואינו כגיא בעיט שסל שהוא מי אצל הדעת שהוא

 וזה משה בחי׳ דעת בו ואין עע״ז כאלו הוא שהמחגאה
 בעיניו שפל שהוא מי אצל גטז שהדעת ר״ל פעור מול'בית

 המתגאה שכל ע״ז שהוא פעור בית והיפיך מנגד והוא
 והפכו זה לדבר מנגד הוא והשפל העניו אכן עע״ז כאלו
 לעניינינו נחזור ; וממון גטז האמיתי הדעת שס •ממש
 מת באדר שבז׳ שכיון סבור הרשע המן שהי׳ וזהו
 בחי׳ בהסהלקות ישראל ונשארו הדעת בחי׳ ינשה

 באדר שבז׳ ידע לא אבל להם יוכל ואזי ח״ו כדעת
 שהוא מכיק טלד הוא כשמת Tמ שתיכף משהר״ל גולד

 ובפרס וכו׳ אחפשסותא שהרי כאמור ישראל אצל ישאר
 הדעת הי׳ ובודאי מרדכי עם צדיקים כמה שם שהיו

:ע״י מתגלה ,
ה נ ה  אלא שני לאדר ראשון אדי בין אץ ארז״ל ו

 והענין בלבד לאביונים ומחנות המגילה קריאת
 שני ועיבור ראשון עיבור בחי׳ ענין הגשמי באדם הי,יש
 שם וגם אמו במעי הוא א׳ והעיבור וג״ש ראשון נדלות

 וצופה ראשו על דלוק נר כמשרז״ל אלהות בחי׳ עסו ע
 התורה כל אותו ומלמדין סופו ועד העול׳ מסוף זמכיע

 מ״מ ושונה שקורא אע״ס העול׳ לאוי׳ ומשיצא כולה
 הוא שאז א׳ ויום שנים י״ג בן היותו עד קסן בנזי׳ ^יא
 שהגיע אע״ס הזה זמן קודם מפא״ב דבר לכל גדול יק'

 נקרא לא מ״מ מילי לשאר גדול ונק׳ הפעוסוח
 וקוד׳ א׳ ויוס שנים י״ג בן היותו מד דבר לכל ^ייל

 חוששין אין שקידש וקסן כלום קטן מעשה אין
 עד השלם הדעת בו נכנס שלא מפני הוא והפעם ■קיישק

 קפנים שיש אע״פ א׳ ויום שלימות שנה י״ג בן ^*ייזי
 אמיתי הדעת בחי׳ זה אין מ״מ בחורה ומופלגי׳ ״ייפיס

 ראשון גדלות נק׳ וזה דגדלותו בניס לכלל שנכנס
שעס  הללו לשנים שהגיע פד הדעת בו נכנם פלא ^

 ויכול יח׳ הבורא אח שידע הוא הדעת שעיקר
 בתחתונים שכינ׳ שהשראת כאמור ושכינתי׳ קב״ה

המפכ׳ ועצ׳ ב״ה הוי׳ שבשם אחרונה ה׳ נחי׳

 זה אך שני גדלות ונק׳ הדעת אל וחוזר וקם צדיק יסול
; צריך TW שהרי אצלינו שלם אינט אמיתי שט הגדלות

 I פט גדלות יהיה ולע״ל פני ולדעת ולמזור מזה ליפול
 i לא ואסרז״ל ה׳ אח דעה הארן ומלא׳ אמיתי שלם

 בא״ד ונק׳ בי״ה נכתב אט בעוה״ז עוה״ג כעוה״ז
 והייט ה״א ביו״ד ונק׳ ה״א ביו״ד נכתב אט ולמ״ל
׳ אמיתי שט גדלות שלם דעת בנו אין פנעוה״ז משום

' הש״י מפרה פע״י ודור דור בכל צדיקים שיש פאע״ס
 אץ אעפ״כ בהם שיש הדעת ע״י בתוכיט שכינהו
 משיגים ואינם בוריו על ה׳ את ולדעת להבין שלם דעחס

 ושליט רב הוא כי אדטחו שהוראת רק ית' יחודו שם עצם
להורא׳ אבל כולא על ופליט רב עלמין דכל ושרשא מיקרא
מחשכ׳ ולית להשיג יכולח בגו אין המיוחד שמו אמיחי׳
 כמארז״ל ה׳ בשוב יראו בעין פין לע״ל אכן כלל כי׳ חפיסה

 מראה או״א פנל זה אלהינו הנה ההוא ביום ואמר ע״פ
 ומכיר בוריו על הדבר שיודע למי משל ענץ והוא באצבעו

 באלף כביכול כך זה הוא כי באצבע להראוח יכול היסב
 עצומה השגה בו ישיגו יחירך בנורא הבדלות אלפים אלפי

 יראו כאלו יס׳ יחודו ענץ היכיב להם שיחביר ונפלאה
 אט שאין מה כי ככתיבתו יקרא השם ולכן באצבע בו

 ולע״ל בו הפנתיט מחסרון הוא כך לקרוחו יכולים
שמור׳ כמו הוי׳ב״ה לו יקראו יח׳בסמו הבורא את כשישיגו
 קידם והנה ההוא בזמן להס המושג המיוחד שמו אמיתות
 היאפת הדע׳ מן שנופל בזמן פני עיבור נק׳ בני הגדלות
׳ בבחי׳עיבור אז ונק׳ העליוני׳ בעולמות הדע׳ממט מסתלק

עליי׳ צורך ג״כ הוא הדעת מן שנפל מה הירידה והנה
ק יח' בבורא יותר להשיג אפשר היה לא כי  פכע כפי י

 הדעת מן נופל הוא ולכן בהחלה מוסכע היה אשר השגתו
 סוב יותר יפת אל א״ע להעלות דרנו צדיק יאחז ואז
 צריך למעלה דבר שזורק מי כמפל והוא הראשון מן

 למעלה יותר אח״כ שיגביה עד מחחלה הדבר להשפיל
 ועיבור ראשון איר נק' ראשון וגדלות עיבור והנה

 דל וא׳ ראשון די א׳ דהיינו פט אדר שנינק' וגדלות
 ראשון הקסמס בימי אפי׳ עמו הש״י מקים בכל כי שני

כל׳ אוהו ומלמדים וט׳ ראשו על דלוק נר שארז״ל וכמו
 ולומד העולם לאויר כשיצא אח״כ ומכ״ש כו׳ התורה
בימי׳ וגם בתור׳ ומנץ כשלומד ואח״כ הפר׳ אותיות

 צר לו צרתה בכל נאסר הדעת מן שנופל הפני הקסנוח
 על לרמז אדר בפדש אלא הפנה אח מעברין אץ ולכן

 בעיבור נם אלהוחו פנהגלה דר א' הוא אדר כי האמור
משי׳ שיבו' עד מעס מעס אמיתי שט לגדלות שינא כדי שני

פרטיו: בכל הדעת ענין יושלם שאז ב״ב צדקיט

ו שבכחכ חורה כתי׳ ונק׳ וא״ו בחי׳ הוא יה׳ ה המגיל׳ קריאת אלא פני לאדר ראשון אדר בין אין ה
שיתבל׳ בהעלו׳ ה׳ את פנק׳ פי׳ לאביונים ומהנות ׳ ’ ’

קריא׳ וזהו המיוחד ה׳ בשם כולם לקרוא אלהוחו עצם
 יתעלו שאז לאביוט׳ ומחנות כו׳ העלות לשון המגיל׳

 שהוא בעוה״ז עפר פד ושפלים העטים ההחתוני׳ מדריגות
קדישא שמא כשיחיחד לע״ל מפא״כ דפרוד׳ ענמא

דקב״ה

 ,זלזול•
׳ י ו  שבשם אחרונה לה׳ רמוז פבע״ס תורה כי שבפ״ס ^?

 הד׳ שבשם וא״ו בחי' שבכתב מחורה נמשך יצ״ה
 מדות בי״ג שבכתב מהתורה נדרשת שבע״ס התורה

I נכנסו שאז שנים י׳׳ב בן היוע מד קסן הוא ילק 
שבכת׳ מהתורה נדרשת שיע״ס שהתור׳ מדוח ליי״ג ׳



77 לטעיניםתרדמהכאור
 ויהשב יח׳ גטרא האביונים המדוח כל יתיחדו זאז זקנ׳׳ה

■ בילא״ו: גמורה מחנה להם

תצוה ואתה ת1פרע

 מארז״ל ע'פ מקא זה בחודש שרצה הרשע המן כוונה
 מנין והוא וכו׳ ידע ולא משה מת באדר שבז׳ מפני

 שנסתלק אע״פ הדעת אך משה בחי׳ הדעת והסתלקות
 במורם ונגנז עליונים לעולמות לשורשו מזר העולם מזה
 שהוא■ מה מפיג שכאו״א קבורתו את איש ידע ולא וזהו
 שנגנז משה בחי׳ הוא לו שיש והדעת שכלו כסי לומד

 is הדעת כל לו שיהיה משה קבורת כל שידע אך בחורה
: כו׳ באר יעו״ש א״א זה משה

ה נ ה  וזה התורה המשכת שהוא ו׳ בחי׳ הוא הדעת ו
 לא למה נבאר ומחחלה וט׳ חצוה ואתה

 אדר ז׳ בה שחל בשבוע קצו׳ סדר חל הנה כי שמו נזכר
 פ״ כסדר שמו נזכר לא ולכן משה הסתלקות בחי׳ הוא

 והוא כאמו׳ בתורה בהעלם הוא אך משה נסתלק כי זו
 הדעת שהוא אתה ו׳ סי׳ חצוה ואחה וזהו ו׳ בחי׳

 את שתחבר פי׳ וחיבור צוות׳ לשון חצוה התורה המשכת
 ולדבק אליך להתקרב א״ע שיקחו פי׳ אליך ויקחו ב״י

התור׳ גס כי חורה של הדעת בחי׳ להמשיך במדריגהך

ה ת א ה ו ו צ  7 זית שמן אליך ויקחו ב״י את ת
 ספיקות המפרשים התעוררו כבר וגו׳

 של שמו נזב׳ לא למה הא׳• דכירו דמדכר מינייהו ותרי
 שבחור׳ מצות מכל זו מצוה נשתנה ומה זו במצוה פרע״ה
 העלים ובכאן ב״י אל דבר משה אל ה׳ וידבר נא׳ שבטלן

 ניחוסף מה מפר והב׳ .זו במצוה שמו להזכיר לא כי והם
 בראשי׳ מארז״ל נקדים אמנם וט׳ תצוה ואחה במלת הוא״ו
 או״א שכל והענין ישראל ובשביל וט׳ התורה בשביל

 כל שורש ההוא בתורה נשמתו שורש לי יש מישראל
 נפשות יתאחדו ועי׳׳ז ישראל נשמות כלל של םשרשים

 חד וקנ״ה דאורייתא בתורה עוסקם בעת בהש״י ישראל
. . שנחאחד ע״י כ׳׳א העול׳ להיות אפשרי מבלתי שהי׳ הוא

 עבדי משה חורת זכרו כמ׳׳ש משה של שמו’ מל נק׳ ב״ח ובלתי א״ם הוא הש״י הלא כי התורה מם הקב׳׳ה
י ׳ ‘ י לברוא באפשרי היה ולא ושיעור וקצבה גבול לו ואין

 התורה באמצעות כ׳׳א ומקום בזמן המוגבל הגשמי הפול׳
 יכול ועי״ז לבושו מעעה אור שהוא ית׳ הבורא שנתלבש

מציע בתור׳ כי ומקום זמן בה להגביל צמצום להיות
_ _ מגילה ע״ס כמארז׳׳ל ומדה וקצב גבול איזה לה שיש

 לבא יוכלו שבתורה מלחמ׳ שע״י חורה של במלחמת׳ שהיא באמה ארבעים ורחבה באמה משרים ארכה עפה
 הפסוק בפי׳ חז״ל לה שנתנו כמדת׳ מדה לה שיש התורה

ה  שברא פד בתוךהעולמו׳ ית׳ הבורא צמצם ולכןע׳׳י ס
 אצליט המקובלים המדוח נק׳ ולכ׳ והכלי׳ בגבול מוה׳יז
 כמה ית׳ חכמתו ושימר מדד :כה5 מפני מדו׳ בשם

 וזהו יח׳ אלהותו חכמת שפעת אור ליסבול העול׳ שיכול
 והלא בשכינה לידבק אפשר וכי מדבק ובו ע״ס הגמרא פי׳
 אף רחום הוא מה במדותי הדבק אלא הוא אוכלה אש

 מ״מ שהחי תמוה הדבר ולכאורה וגו׳ רחום אחה
 יה׳ בו דהדביקוח דמשמע דקרא הדברעללישנא יפלא
 מפשוסו הס׳ נוציא ואיך ונו׳ אפשר וכי במדותיו ולא ממש
 כתיב שהרי הכתוב לשון זה ואין במלותיו הדבק לומר

ך , עם יוכן אמנ׳ במדותיו ולא ט דוקא דסשמע תדבק ובו  ורקין• אכץ כל רש״י פי׳ תשמרו שבתותי אס א
 והקושי׳ המשצן ממלאכת שבס למעע מועסין ’ התלבשותו ע״י שנתצמצמו הם שהמדות למעלה האסור

 לאסור שמרב׳ שבס לגבי רבוי הוא אדרבה מפורסמת י׳׳ג בהם התורה שהיא יח׳ לבושו מעסה הוד באור ית׳
 שב̂ר מהו בזוהר האמור נודע אמנם המשכן מלאכ׳ אפי׳ והן שבכתב מהתורה בהן נדרשת שבע״פ שהתורה מדות

 שלט שהוא וכיון סמרו׳ סכל שלים דאיהו דקב״ה שמא עליהם וגו׳ רחום אל ה׳ ה׳ בפסוק שנז׳ מדות הי״ג ק
 העושה והנה בה כל תחסר לא בודאי שלימות מיני בכל בחור׳ פוסק וכשאדם וט* רחום היא מה רז״ל רמזו

 חמר היה וזולתה דבר לאותו 7שצי מפני הוא מלאכה נעשה כאמו׳ בתורה הוא ששם נשמתו לשורש בדביקות
ס ולכן כ״י יה׳ הטרא פס א׳ אמדו׳  מכצ שלים דאיהו שבת אמנם פ״י חסרונה ומשלים מקרא של הפשונוו נ
ט אמת  חסרון■ איזה להשלי׳ למלאב׳ א״צ כלום חסר ואינו ססרוי בהתורה במקורו יתאחד שהוא ממש בו תדב׳ ו
 עשי׳ מלאכתו כל כאלו בעיניך שיהא רז׳׳ל אמרו ולק תהי׳ כיצד רז״ל וביארו ממש א׳ אחדות נעשין ושם

 מתסשע ית׳ אלהותו בשבת שהרי דבר מחסור ואין ע״י כאמו׳ ע״ימדותיו שהוא ותירצו ממש יה׳ דנקיתוט
 מירשל־ממצ בכל בערר בכל שלים ואיהו בב״י ומתגלה ית׳ נו לדבקה הוא וכל בהן נדרשת שהתורה המדות

 השראמ• בו ואין מהם שאיט מראה ח״ו היפך מורה ואס אשר האדם אל נכונה עצה שזט ט׳ רחום הוא מה וז׳ש
ס איננו עכ׳ ^ ת בתורה עסו׳ טלל  אך נשכח אסור הדיוע מלאכת לנד לא ואמצ׳ כ״י דאורייתא המכין יהי׳ י
5ע׳ נק׳ משכן ר״ל המשק מלאכת אפי׳ האמור בדביקות ללמוד בהורה העוסק האיש יוכל שפ״י

^יי• בתיך שוק שהקב׳׳ה ב״י בתוך ושכנתי תמסה בת׳ אצלינו כחוב כבר והנה יה׳ ט רדבקה
והאד׳

 שהתירה א״א לך לומר ליהושע הקב״ה שא״ל וכמאמר׳
 וסרדן צא מת מבדי ומשה משה של שם מל נקרא'

 הדפת בחי׳ שמשה האמור ע״פ הוא והענין במלחמה
 רצם לא וכשמת התורה המשכת היה וע״י ישראל כל של

פירוש במלחמה וערדן צא ואס׳ להם לומר אפי׳ הקב״ה

p 7אל ייקחו יזהי בתורה הגנוז הדעת אל בעצמם e 
 להחכי׳ הרוצם כמארז״ל זית שמן נק׳ החכמה פי׳ זך דת

 שהחור׳ ההורה אותיות ך״ז פי זך זית בשמן א״ע ירגיל
 לדבנן האדם יוכל ועי״ז יח' חכמתו והוא נכקת מחכס׳

 המאור אל לבא א״ע שיכתתו פי' למאור כתית ית׳ בו
ר להעלות וכו׳ שבה המאור כמארז״ל התורה שבתוך  נ
 כס״ש ר8 שנק׳ הנשמות העלאו׳ כל תלוי שבזה תמיד

ט׳; נרה׳נשמת אדסו



דנים תשא כי ' מאיר
 ft זוכר3 מיי פנשוע כ״י לו יש השכל בקסנוח שהוא

 לסוג הכל דחזור ה׳ אל הכל יבוא השכל לגדלוה שכשיבוא
 שמשועים לו יש הילדות פ״י שאף שעשועים ילד נק' וזה
 לגדלות אח"כ יבוא שמזה אזכרנו זכור בו דברי מידי כי

 אך הבורא מסיות נמשכים החול ימי כל נמצא השכל
בשבת אמנם בלבושים ומלובש וקמנות צימצומיס ע״י הוא

. ______, _ . , , מוחין ונק׳ כלל וצמצום מיצר בלי גדולין חיות נמשכין .
 אצל עומד כשהאב עד״מ ר״ל ומעכבין ן מוח שהם מפני רוח ושפל דכא אס אלא שורה הון־כ״ה שאין נודע
אך עושה איט שעות דברי יעשה שלא ומשמרו הבן ואין מ״ה בבחי׳ בעיניו להיות האדם צריך ע״כ

הוא פהור לא ואם אליו משק להיות צריך זהאד׳
בשב׳יסיר ב״ה שכינתו השראת ומעכב עוונותיו מחלאת

כהלכתו שבח ישמור רק ע״ז יעצב שלא זה דבר גם ■מלבו
ושממה דרעוין רעוא הוא שלפניו ית' בהשם יישמת
שיהיה אלו הצריך דבר שיעשה המשכן מלאע' אפי׳ ינמצא
אפי' שבת למעע וזהו בשבח ממעע זה גם להשס משכן

;המשכן לצורך שדא המשכן ממלאכת

■
 אז ובוודאי ספרוי סכל שלים דאיהו הקב׳׳ה ישרה ואז
 בעיני לכלום נחשב שאין כיון כלום לאדם יחסר לא

 למעע אך זהו אין שהוא בדבר חסרון שייך א״כלא עצמו
 אלהותו בו ישרה, ואז כאין עצמו ממעע האדם שיהיה
המשק מלאכת שהוא מה ואפי׳ שלימות מיני בכל השלם

;כנ״ל אסור ...................
J7״n מתגלה שבת שבכל מפני .וכו׳ עליו שבת אימת 
 שהם עיסרין החרין לישראל שמחזיר משה בחי' ׳

 איש לכל מסגלה נמצא יסירה נשמה והיא ויראה אהבה
 במי׳ והוא ויראה אהבה נכלל שבו דעת שבת ישרא׳ששומ׳

 לשקר מחירא כאמור יראה ט כיין.שנכנס ואז משה
כדור עע״ז אפי׳ כהלכתו שבס השומר כל ולכן בשבת

 כשמשפיעי כ״י כך קענו׳ בממש׳ נשאר פניו כשמסתי׳
 בידי מומה האדם אל מתקרב נמצא חיותו הן ,מוחין

 שכשנאין ספי׳ מלשון מוחין נק׳ וכן קענוח דברי מלעשות
 מלשין נדחי' והפסולות הסיגים כל אז והחיות המוחין
 שפשה מפני בנו על כיעם שהאב עד״מ פשעיך כעב מחיתי
 נמשך עליו כשמרחס ואח״כ מפניו ומגרשו גערות מעשה

 יפקד ולא תכ׳ לו שעש׳ מה וכל הכעס ודוחה הרחמנות
 ונותן הרחמנות מוסיף כשהקי״ה כב״י כן הי׳ לא כאלו
 ונמצא מהאדם ונמחי׳ בסלי׳ הדינין כל אז חיותו שסע

 ומיצר צימצום בשום המוחין אין אז הסיגים כל כשנדחו
 ניצי' סעודו׳ שלש *המקיי׳ כל אמרו וע״ז בהרחבה רק

ט׳ פורערו׳ משלש ^ הענין אלא האוכל כל אמרו ולא ו מ
ק כי לו מוחלין אנוש  כ״א האדם אל הנשפעים מוחין הג׳ הם סעודות שהג׳ כי סיני הר במעמד זכו העמרוס או
 יעקנ הוא הג׳ והסעודה העיקר הוא ובסעודתו בשעתו איננו אשר ואת פה ישע אשר את הברית משה כרס
 שיונג שיראה צריך אך בשבת השפעה לו יש אדם וכל אהבה עיפרין לב׳ וזט בסיני שרשם היו טלם כי פה

ג״ם הממיי׳ כל וזהו בהם ויחזיק בו שיתקיימו לקיים להם בחזירס׳ מתגלה שבח ובכל שלם דעת שהוא ויראה
רוצה ותפילה ד״ת מדבר כשהאדם כי הענין כו׳ י  קבלו שאז סיני הר מעמד בבח־נ׳ שהיו לכמו חזרו הרי

ט׳ ממ״ה חירות והוא אלהותו  חירות עתה נעשה כן ו
 חהילכתו כאשר כהלכתו שבח השומר כל וזהו מס״א

 שומר והוא בחינתו לפי קיבל כ״א כי בסיר הי' בחינתו
עע״ז אפי׳ אז בחינתו שורש לתהילט׳ שבא עד שבס

 הענין כו׳ ניצול
 אוחו ומבלגלי׳ זרות מחשבו׳ בא:ן ה׳ אל לידבק

 ניהנה של דינה נק׳ זה אחרי׳ שדברי׳ למשוב ומחשבתו
 ישלו עדיין אותם ודוח׳ בזה מחחז׳ אדם ואם ממש
זה הדבור עם המחשבה ולקשר לקרב יכול שאינו צער

 לפוע׳ שיצא הדבור הוא הולדה לעשות צריך כי הזה על מרות שהוא שבכתב מתורה גדולה בחי׳ יש אבל
 כי משיח חבלי נק׳ וזה המעכבין וצירים חבלים יש אך הפגם ואין מחיקה שייך לא שבזה חקיקה לשון בלוחות

 המחשבה הוא ומשיח שפתותינו שיח הדינו׳מלשו] הוא שיח פגם שאין נמחקי׳ שאינם שמות בחי׳ וזהו שם• בנגיע
 משיה חבלי יש אבל משיח נקרא לכן לדבר זאת העושה מרות נעשה לכן אלו בשמות מתנהג והשבת בהם מגיע

ט'  משיה מחבלי ויפעור ביותר האדם כשיחחזק ואף כאמו׳ עברי איש מכה הס״א הוא מצרי איש וירא וזהו ז
 הנמש עם ללמו׳ שצריך גדולה מלחמה לו יש עדיין ח״ו רע לדרך להעעותו בסעורים עברי איש הכאת הוא
מי ובקשתא בגירא בזוה״ק כאסור רבה במלמע׳ במי׳ משה שנא כיון סי׳ בחול ויסמנהו המצרי את «יך רו ב  ו

 דח ויקח נאמר שעליהם דברים ה׳ שהם בסייפא וסילקו הס״א הוא המצרי אס הכה שבס,אז בחי׳ הדעת
 I שהו״ העליון הנחל מן שלקח הנחל מן אבנים חלוקי חמשה בשבת אבל הקעטס הוא החול למהג׳ לס״א גהסמיע

ן מומי! הג׳ כשמקיים ונמצא האותיות ע״י והכל השפע , :אחסה לו אין
ל ג ב נ ע מ ה ק השבת את ־ ח  המענג כל וזהו כמבואר הנ״ל דברים מג׳ ניצל בתוט כלי נמלה לו מ

^ ע״ד הוא הענין .מצרים המוחי! נק׳ ונחלה בלי.מצרים נחצה לו מחנים השבת אס אדם מ
 משתעשע ועכ״ז וקעמס נערו׳ מעשה שעושה ק לו שיש

 השכל אל ויבוא שכשיגדל ומחשב שמבין מפני באהבתו
 שכל הקסמס ומתוך בשכלו השם יעבוד הבורא להשכיל

 כשהאדם ק אוהבו כן ומפני אח״כ שיהא הגדלו׳ גיכר
 של מחיותו נמשכין והשמין השכל כל והנה ה׳ שבד

ואף אותו לעבוד וחיות שכל האדם אל ששופע הקב״ה

 מצרים בלי המוחין ואז בחכמה לבנו מנחיל שהאב ע״ד
 J לביו ט סועדים קענה פסיעה ט פוסש׳ חהו כלל
 ’ממדרג למעלה קענה כשפוספי׳פסיעה ר״ל פעמיס שלש

 הנ פעמים שלש לברך סועדים אז לגדלות ובאים קממס
;כאסור סעידוס הג׳

ה ת א  שבתותי'תשמרו את אך ב״י אל דבר ו
אות ,



שא־ כאיר ד9.מ ־ דנים כית
 וסתפ^ל דננח בלא המדנר כי הוא והעדן בעזרו אכרהם מקדעכם ה׳ אני כי לדעת וביניכם ביני היא אוח

 התחתון בעולם נשארים רק בשרשם דבוקים האותיות אין מה ע״ס מבואר הפנין ביניל היא גדולה אוח פירש״י
 עולם בכלל הם הרקיעי׳ כל כי הגלגלים עולם שהוא ואני שמה ושבת גנד בבית לו יש עובה מתנה שארז״ל
 ■' מסבב והרקיע ברקיעי' נדבקים וכשהאותיות הגלגלים כל באמת כי וכו׳ והודיע' לך לישראל ליחנה מבקש

 אמנם פמהם ומסבבין מגלגלץ האותיות גם הרי Tחס הוא אוח במ״א כנזכר אותיו■׳ ע״י בפה הוא ב״י מבודרז
 למעלה פהוא ית׳ הטלא אל האותיות שמדבק מי אותיות מ״י ישראל הס בצבאותיו שנגלה דיליה בצבא

 ■ בקביעות יהיה שאז לתפלתו מקום קובע נק' מהעולמות האותיות מקרבץ וישראל באותיות כב״י ונתלבש פנחצמצם
 הוא שבת ונמצא בעזרו אברהם אלהי ואז יה״ש מקומו • מזה גדול ותענוג שעשועים ית' כנ״י לו ויש לשרשם

מתגלה אז סיערוי מכל שלי' דאיהו שמא דקב״ה שמא דברי וידוע ועבדהו אביך אלהי אח דע כתיב אמנם
 כי גדול לענין רומז כאן ונם שבתורה אחין כל מל רז״ל

ק כי שלם בדעת עבורה שיהיה תלוי העיקר  לו שאין ק
 מעלה של וזיווג היחוד אין ר״ל ביאה ביאתו אץ דעת
 בקפנוח ונשאר סוב לא נפש דעת בלא כי ס״י נשלם

שדעתו מי אמנם שרשם ביחיד דבוקים אינם ומעשיו

 למעל׳ ית״ש הרצון בבעל מהדבקי' למעלה כמבואר הדעת
 בבחי׳ממלאכת הוא חול של עבודחינו כל ואמנם מהעולמו'

 כי הוא הענין המשק הקמת סוד הוא ובשבת המשכן
 שזה'נקרא ית״ש שכינתו להשרות עבודתינו כל בחול גם

רק המה ה׳ היכל דכתיב בישראל שוכן שהקב״ה משכן
 ובשבת המשצן שבונים ומלאכה עבודה בחי' הוא בחול עם ומתדבק ומתקרב למעלה וקירוב ימוד גורם שלם

בבחי׳הקמה העבודה כל הוקם אז הדעת בחינת הוא נ למעלה האותיות
ו , ד ז  ספה ע״י היא ההקמה המשכן את משה ויקם כדכתיב ועד מא' שהם באותיות הדעת שיכניס א״ת דע ו

 בעבודתו שמתחנך חינוך בבחי' הוא בסול וכן הדעת סוד ר״ל אדם וידע מלשון התחברות הוא ודעת ח'
 •יפי בחי׳ הוא ובשבת דרכו ע״ס לנער חנוך ע״ד אביך אלהי הנקרא ית' הבורא אל האותיות שתחבר
 אמנם למעלה כמבואר ימלאץ סדרים שבדעת המלואיס ושכינתיה קב״ה שמקרב שלימה מבודה נקרא זה ועבדהו
 כי תחלה החול הנהגת דרך כ״א שבס לבחי' לבוא א״א הפה מוצאות שבה׳ כ״ל ה׳י ר״ל היכל האותיות ונקרא׳
וכסי חינוך החול עבודת נקרא ולכן וכו׳ בע״ש שסרח מי שכולל כל הנק׳ יח׳ הבירא דהיינו הכל נכלל הדיבור שהוא
 נקרא וזה בדעת כשמדבר בהאותיות שורה שהקב׳׳ה הכל
 נקרא דעת בלא אבל הדעת בגדלות שמדבר גדול אוח

' מורי אמר וכן קסן
 ר״ל אלהז ה' מעם איה לך שאל נבג״ס כעש״ט
 דהיינו אוח לך שיחן מהקב׳׳ה ותשאל שתחנן .

 שתזכה אלהיך ה' עם הדביקים אותן מן האותיות
נ לשרשם אותם לחבר ■

א עבודתינו כל בחי׳ ותה  יש כי עבד נבחי׳ ע
 כעבדים אם כבנים אם בחי׳ ב׳ בישראל ־■

 אמרו כאשר אבץ בגנזי שמחפש בן בחי* הוא יבשבת
לדכ״ע  סוד הדעת ר״ל לישראל חורה טחנה בשבת ס׳׳

ע ידבר בדעת ואז בשבת נתגלה התורה  דהחורה ^
 הוא גנזי בביס לי יש סובה מהנה כמשארז׳׳ל סוב

 והודיע׳ לך לכן בשבת הניהנה התורה סוד הדעת בחי׳
 שבת השומר ארז״ל ולכן אצלם הדעת להכרס שיראו

 שומר שנאמר לו מומלץ אנוש כדור עע׳׳ז אפי׳ כהלכתו
 כי הוא והסעם לו מחול אלא מחללו א״ח מחללו שבס
 שאפס בדעתו שמבין ימלאון תדרים בדעת הדעת מנץ

 סירה פעי אקך ולית מלכה׳כ ית״ש והוא כב׳׳י זולתו
t כי מדביקותו וזז סר גאינו w הסר והנה דרכו ה׳ נוכח 

 סילק הרי אמרים אלהים אל וסנה ה׳ מאחרי ו יו*
 וריק אלל הוא המקום כי חלל ונקרא משם הש״י בדעתו
 שבס שומר וזהו העולמות כל הממלא ית׳ תמחו פבלחי
 מחיה יס׳ שמו רק ס״ו מלל בבתי׳ יהיה שלא מחללו
 תיקון כבר שעיוות מה כי ^ מומלץ אז הכל וממלא
 היא אות כי תשמרו ש-בתותי אס אך אסר ופיכ ^גהפכו
 גדולות אותיות לכלל בא בשבת כי גדולת אות סירש״י
 וכו' ה׳ אני כי לדעת למסיים והיינו הדעת בגדלות
אלהי לתפלתו מקום הקובע כל זללה׳׳ה ממורי 'ושמעתי

 כסי איש איש שבת לבחי' יזכה כן בסול שנתחנך החינוך
 של כהילוט ר״ל כהלכתו שבת שומר כל אסרו ולק עבודתו

 דשאל רז״ל כוונת וזהו ממס אם רב אם החול ימי כל
 אלי עלה ה׳ אל עלה אמר משה ואל אידות לרב ההוא

 כי דכתיב רבו כשם ששמו מס״ס זה א׳׳ל ליה מבעי׳
 איכ בו חמר אל כתיב א״ל ליה נפלמו א״ה בקרבו שמי

Vבסרוונק׳ דאפי׳ דידן הימנות א״ל ל״ל לסשעכ׳ ישא א 
ט׳ הולכים סנץ אין אס דכחיב קבילנא לא  הוא והעדן ו

 זה חנוך עבד ע״י הוא החול שהנהגת אמרנו כאשר
 ר״ל בקרבו שסי כי אמר ולכן בהסתרה הוא רק מס״ע

 אל ביס במסילה לעלות והרוצה העלמה דרך ונסתר גנוז
 מול של וכהילוט חול של הנהנה דרך לעלות תחלה צריך

 שפו יס'■ הרצון בבעל דקב״ה שמא בשבח ידבק ק
ט מורי אמר והנה * בעצמו ש״ ע ב  תפלה נבג״מ ה

 שהמ^• עד׳׳ס שימו ישפוך ה' ולפני יעפוף כי לעני
 פס כל המלך אל דבר שצריך מי שכל הכריז שמחתו ביום

 ובאו נקבצו והנה המלך מגנזי לו ינתן דבר איזה לו שחסר
 אבדם מחטת שואל וזה מחסורו שואל זה ואיש איש כל

 גנזי מביס להנתן שלוחיו ע׳׳י צוה לכול׳ וכדומה שובות
 רק דבר שום שאל ולא ופר חכם א׳ איש והנה המלך
 ועי׳ז בעצמו המלך מם ויום יום בכל לדבר אוחו שירמו

 אמנם המלך מביס מסר כלום כי לו יחסר לא פוב כל
 לו יש המלך של והשליח שלית ע״י קבלו האנשים אותן
 הפלו פשא״כ דבר להוסיף יוכל ולא ו7ספק על גבול

ט והכל לאוצרותיו קצה אין בעצמו  ׳העובד האדם וכן בי
 לדבר אותו שיניתו רק וחפצו בקשתו שכל דהייט זו בבמי׳

 ר״ל לער ספלה וזהו ו7ב אדוניו פוב כל אזי המלך עם
 עועטתכל והיא דבר מבקש שאיט עניי׳ שהיא התפלה

שינג ישפוך ה' שלפני שמתפלל הוא ומפרש החפלות
שידבר
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 דכוק זה ונמצא מגמחו נל זו בעצמו המלך עם סידבר
 היא החינוך אמנם למעלה כמבואר יה״ש הרצון נבעל

 שסירץ וזהו וחינוך המשכן סלאכס הנקרא החול בחי׳ ע״י
 החול הנהגח ע״י להיו׳ צריך חחלה כי אלי עלה אמר שלא.
 בית במעלת לעלות וא״א בקרבו סחוס ששמו מס׳׳ס סוד

 לו ושאל עבד במי׳ להיות צריך תחלה כ׳א תיכף חורץ
 זו בבחי׳ Tתמ העבודה תהיה כ’א ר״ל ליה נפלמו כ’א

 ע״ם שעמים כמה כתבנו כבר גי ממר אל כתיב ואיל
 הכל צרופה ה׳ אמרת כי^ חיים אלהים דברי ואלו אלו

 האותיות כשמהפך גזירות מבסל הצדיק ולכן צרופים
 האותיות ששם הדעת ע״י והוא אמר צירוף ומצרף

צרופה ה׳ אמרת הנקרא התורה סוד ומתאחדים מתעלים

עינים תשא כי
ן ת י מלמד וגו׳ סיני בהר אתו לדבר ככלומו משה אל ו

 תורה לו שנתנה פד ושוכח לומד משה שהיה
 צוה תורם דאמרינן ע״פ הוא הענין לחתן ככלה במתנה

 ני כיז יובן מאורסה אלא מורשה א״מ מורשה משה לנו
 כדכמיב וקב״ה כ״י וכלה חתן יחוד נעשה המורה ע״י

 הקב״ה כן בשמח׳ ישישו וכלה שהחתן וכמו אישי תקראי
 אומנו דימה אלהיך עליך ישיש כלה על חתן כמשוש וכ׳׳י

 מתן יחוד רק תענוג אינו המידי תענוג כי וכלה לחתן
 צרז כן מעולם נזדווגו לא שעדיין חדש יחוד הוא וכלה

 ניתנה היום כאלו חדש יחוד בכל,יום קב״ה לימד האדם
 כי והפעם וכו׳ חדשי׳ חורה דברי יהיו רז״ל שדרשו כמו

נקרא והתורה בראשית מעשה יום בכל מחדש הקב״ה
והקב״ה כנודע העולמות כל נבראו שע״י בראשית מעשה והאותיות הדבורים וכל צירוף אחר צירוף לשטת דכול

 כשאין אבל אותם ולהמיר לשמחם יכול לדעת כשמתעלים
 כתיב לו וז״ש ולשנותם להחליפם אפשר אי שם מתעלים

 ולהחליף להמיר א״א התחתונה גבחי׳ ר״ל ט ממר אל
 רק שלימה אינה העבודה ולכן ולצרפם האותיות ולתקן

א כ לו ושאל אחריו שיהיה למה חינוך מ  יבא לא א'
 האוהיו׳ ולהחליף לשטח דא״א כיון הייט ר״ל ל״ל לפשעכם

 איך תיקון בלחי כי לפשעיכם ישא לא הייט ההוא בבחי׳
 שהכחוב ר״ל דידן הימנוחא וא״ל יחקט ואיך הפשעים ישא

 ולא כעצמו הרצון נבעל ית׳׳ש ט לטאיךלידבק גילה
 תפקידו לשטת יוכל ולא לו יש גטל השליח כי שליח ע״י
 ומי לו חסר כלום בעצמו המלך אבל יגרע ולא יוסיף לא

מה יאמר  כי לעני מפלה למעלה כמבואר תעשה לו
 המ:'ך עם לדבר אותו שיניחו שיחו ישפוך ה׳ ולפני יפסוף

 שכל מי אבל שליח ע״י ינתן כי לו שמסר דבר שיבקש ולא
מע״ז אפי׳ ואז עצמו במלך דבוק המלך עם לדבר מנסחו

 יום ובכל לחבירו דומה יום לך אין ונמצא תמיד מחדש
 מה ר׳ל חדשה בתורה והתקרבות ההדבקות הוא

 ולכן יעבור כי אחמול היה שלא מה היום בה שנתמד׳
 שבכל ישראל בתולות כמ״ש בחול׳ בסוד ישראל נקרא

 מעולם היה לא עדין היום של ויחוד נעוריה מתחדשין יום
 הולך נקרא v בבחי׳ והעובד בתולה נקרא זו ובבחי׳

 בכל ומיחד לבחינה ומבחינה תמיד למדריגה ממדריגה
 תקרא שלא מאורסה אלא מורשה א״ת וזהו חדש יחוד יום

חי׳ שהוא מאורסה בבתי׳ אלא מורש׳ הנקרא התורה  נ
 וזהו נשואי׳ בעת ככלה חדש יחוד תמיד שיהיה כלה

 התעטב ששוכח ר״ל ושוכח לומד משה שהיה מלמד
 התורה לו שנתנה סד תענוג איט תמידי שתענוג שמפני
 ממדריגה יום בכל שילך הכת לו שניחן ר״ל לחתן ככלה

 בחי׳כלה Tחמ נעשה חדשה ועליו׳ מדריגה למדריג׳ובכל
:והבן כלה על חתן כמשוש גדול חפטג והוא חדש יחוד

כך שמתוך הלב׳ דבר סמוך אלא מחבירו אדם יפפור אל לפשעכם, ישא לא בלא״ה אבל כמש׳ל לו מוחלין אנוש כדור
 בחי' בן לנהי׳ עבד מבמי׳ אדם שיעלה שאעיפ לט והורה
 על לו ינהן כי לו שחסר תה אל מגמתו ישים אל הדעת

rידבק אם רק לפשעכם ישא לא ההוא ובבחי׳ שליה י 
 כדור עע״ז אפילו אז שם ישים מפצו וכל הרצון בבעל
לא בפרוונקא דאפילו דידן הימנותא זהו לו מוחלין אנוש

א במכירו אדם ההתקשרות תועלת דטדע זכרהו  מ
 באפשר אז א׳ במקום כשהן הוא ז’כ אך גדול מועל׳
ה אחיו מעל איש כשנפרדין אך ביניהם התקרבות להיות  ז
כ נפרד בכה וזה בכה  למצוא וצדך שביניהם כקשר ג'
לכך מזה זה שנפרדין לאחר אף הקשר לעשות איך עצה

שאל אחרת עצה לך אין ואומר לזה עצה הגמ׳ נותנת רק אותו לקבל חפצט לא לשליח לומר רצה לקבליה
 ואל כעצמו המ^ך עם ולדבר הרצון נבעל דבוקים שנהי׳

 וממילא בהאוסיות הקב״ה ושור׳ ט דבוקי׳ האותיות
 משא׳כ ותכלית קן מבלי העולמות בכל סוב כל מסמל׳

 כמבואר מחללו שבח שומר וזהו וקן גטל יש שליח מ״י
 מכבודו ממולא הכל רק וריק מלול מקום שאין לפעלה

ה והרי יח״ש ר  ישרים דרכי הוראת שט הכתוב לט ט
 אל כתיב כי עבע בבחי׳ Tחס עבודהיט תהיה שלא הא׳

 להקנם• האותיות ולהחליף לבטח תוכל לא ששם בו חמר
 רק תהיה לא בן בבחי׳ העטד׳ תהיה כי אף שנית ובחי׳

 כי לפשעכם ישא ואז שמכה״כ עצמו במלך להתדבק
מול בסי׳ ני נתבאר והנה למעלה כמבואר שקלקל מה תיקן

 מזה זה שנפרדי׳ לאחר אפי׳ לעולם מסבירו אדם יספר
 אמין הקשר יהיה בודאי שאז הלנה דבר מתוך אלא

 שמדבר חבירו של דבורו שומע שזה מחמת כי ביניהם
 שצ והשכל ה׳ בדרך לילך שכל שהוא הלכה דבר עמו

 אחדות נעש׳ ועי׳׳ז המקבל של ושכלו במומו נכנס המדבר
 שפתוך וזהו יחד שכלם אש מקשרים הדברים כי בשכלם

̂ ׳ והבן שביניהן הקשר ישכח שלא זכר& כך

* ויקהל פרעת
 גלי נחלה לו טתנים השבת את כמעע כל בגמרא

אביך יעקב נחלש והאכלתיך שגא׳ מצרים
א ע מ  דבר ודבר רז״ל שדרשו מה נקדים הענין להבין גו׳ ששח כתיב ולכן שבת לבחינת וחימך ושביל ד

 נתבאר דכבר מול של כדבורך שבס של דבורך יהא שלא וגו׳ שבס השביעי ויום מלאכתך כל ועשית העטד ימים
פ המשכן סלאכ׳ ענין כקודם בדף יהיה השביעי שביום כדי תהיה בחול עבודתך שכל ר״ל  שהוו! מצאטס ^׳׳

 כל לבנות דעהו דרכיך בכל לקיים השליס׳ העבודה סוד כל ועשית וזהו כמבואר לשבח החינוך הוא כי שבת
 .משע בחי' שהוא מלאכות בליש בשביר׳ שנפלו הדברים הנקרא השב׳ נגד מלאכ׳ נקרא החול עבודת כי מלאכתך

השוכן . :והין הקמה ■



1׳וימהרכאוד
 הבורא העליק.להמליך לשרשן ולהביאן גחחהוניס ה!ןוכן

 זו עבודה ובסי' מכה״ב לקיים והנבראים העולם כל. על
 למיל כאמור במעשה הן בתסשבה׳ p בדבור הן. כוללת
 ההוא בדבר המלובש החיות על יראה שעושה דבר פגכל
 הישראלי האדם Tל ההוא הדבר ובבוא בהשדר׳.. שהוא
 אל שבקרבו. אלהי החלק ודבוק שלימ׳ קומה שהוא, לשלם

 העולם מענייני ההוא לדבר עליי' יש בי׳היאזי לבורא
 נקרא שזה הקודם בדף כמ״ש הגמור לשלימוח ומניאו
 ומלואו העולם בכל לבורא משכן שעושה המשק מלאכת

 בדבור וכן כולו דעלמא חללי שהן מלאכות לל״ע מל
 שהן ארציים בדברים אפי׳ דבורים כשמדבר ומחשבה
 עצמו לצורך שיחתו יהא פלא עד״ז כך ג״כ יהיה הכרחי'

 החיות לו המשפיע העליק מהחיות בפירזיד יהיה ילא
 כשמדבר והבן ה״ו ד״ע בבחי' ג״כ ימין רק דבורים לדבר

 סוד כנודע זרות מחשבות לו ובאין ותפלה בתורה יכוריס
 ונשמות אותיות שהן בחפלה לאדם הבאין מחשבות

 שייכין שהן ההוא להאדס בחפלה ובאין בשביר'׳ שנפלו
 האותיות עם לכללן ו.להביאן להעלותו נשמתו לפורש
 מלאכת בחי' הוא זה וגס גדול בחיות בדו״ר מדבר שהוא

 ה' קן הה' בחי' שהוא ההוא שחי' ובונה שמעלה למשק
 בשית וכ״ז • בשביר׳ שנפלו בתחתונים ששוכן’מוצאות

^ יומין  אך מלאכות הל״ע המשק בנין זמן הוא שאז מז
 הקמס זמן■ הוא .rfשג מלאכות הל״ש נאסרו השבת בטא

 הדעת המשק.שהוא,סוד. אח מפה ויקם כמ״ש המשכן
 מא' הבלולים הבחי' כל פס המשכן א״ת ומפלה מקים

 הנבראים לכל עליי' דש החול ימי. נו' שנבנה ועדת'
 ובכל.הנבראים העולמות בכל שמחפשע שבס כקדושת

 היא שהעקד', מפני שבח דוחה המשכן מלאכת אין וע"כ
 באין אץ .ובשביד העולם מן למעלה העליוג' נסדריג׳

 באין אין השבוע בכל המשכן מלאכת שעשה השלם לאדם
 דוחה אינו. המשק מלאכת כי לתקנם זרות מחשבות לו

 הס ויראה ואהבה‘הגננול השבוע ימי שבו' מפני שבת
 שהוא ימה. כל כי העולם זה עם שהוא מאחר נצמצ:ם

 ויראה האהבה אבל וצמצים בגבול ■ עדיין געולמוחהוא
 רן למעל' שהוא גדול וכחפנוג גדולין במוחין הוא שבשבת
 שמא.דקב״ה שבח בזוהר־ כמ׳ש בצמצום ביאינו ?עולס
 בשלימותהגמו'שאיל.,בשבירה שהוא סיפדן דכל שלימו

 בצמצום, שהוא השלה בזה בשביניה שהוא בחול משא״כ
 ‘נצומצום ג״ל הוא־ ע' לעובד שצקכ׳ דראה האהבה אז

 ול,3וג מיצר לו שאין תענוג גדול בתעטג הוא בשבת אבל
 ?גלול. החפעג בשבת שמתפלל, להאותיוס להבי׳ יצריך
,שבת.שמא: וב"ש:פהוא ב׳׳ה הבורא שהוא לוסוף שאין

 המשק מלאכת נחי׳ ובנה הסול ימי גו׳ שעשה מה ע״י
 בצי א״ם תעטג הוא מצרים בלי נחלה לו נוחנין עי׳׳ז

 מהשבירה מחפנוח לו באין בשבת שגס סי אבל צימצוס
 בבנין עסק ולא החול ימי בו׳ א״ע הכין שלא ע״י הוא

 הבנין נגמר שלא כיין ,השבת בבוא ואז המשכן מלאכת
 כמ״ש נשמתו לשרש שמגיע מלק להקימו להדעת א״א
 אשר את והכיט הששי ביום והי׳ לשבת מכין מול רז״ל

 משא״כ בשבת ויתענג יאכל בע״ש שסרח מי כי יביאו
 בו' שעשה וכפי בשבירה עדיין שהוא ונמצא הכין כשלא

 לו נמשך ואס׳׳כ שבת קדושת בעצמו מרגיש כך החול ימי
 עד ט כנודע דלהבא החול ימי לששה שבח קדושת ג״כ
 אתטצן ד׳ ופיוס שעבר׳ משבת שבח הארת נשארה ד׳ יום

 המשק מלאכת בנין נעשה ועי״ז בנר״ן הבאה שבח קדושת
 והבא שעבר' שבס מקדושת הנמשך שלמעל׳ סיוע. ע״י

 מרגנש איט שעברו המול ימי בו׳ הכין שלא מי משא׳׳כ
 הנאים לימים כ׳'כ סיוע לו ואין כשלימות שבת קדושת

 כל-אומה אין ראשונה שבס ישראל שמרו אלו אמרו וע״כ
 ראשונה ושבח להבא מסייעין הי' כי בהם שולעח ולשון

 העוצמוה פן שלמעל׳ העליונ'תענוג שנח בחי׳ נקרא
 בעולמוק שלמסה׳ התענוגים לכל וראשון עליון שהוא

 ■נו עאלין היו מיד לזה א״ע והכיט שסרו ואלו ובצמצום
 שנאמר מה וזהו כאמור מסייעין שבת קדושת הי׳ בוודאי
 הוא העדיים. סוד כי סורב מהר עדיים ב׳׳י.אח ויתנצלו

 הגדול׳ רראה אכבה שהן בזוהר כמ״ש עשרין חרץ
 מרס ובמתן .וגבול מיצר לו שאין .בתענוג שבשבת
 .שנק בחי' תמיד שיהי׳ הבורא כוונת כי . להם ניהנה.

 הענוד! שיהא שבת שכלו יום שיהא צדקינו משית בימי כמו
 ששה"יפי נמשך שחסאו אחר רק הנ׳׳ל עליון בתענוג

 ונעלך משה וזכה הגדולי׳ העיערין מהם וניסלו החול
 ע-״י לזה הזוכ' לישראל מחזירן ובשבת ז״ל כמ׳׳ש.האר״י

 וזהו' המשנן כבנין מנאכות ע״ץהל״ע מקודם א״ע שהכינו
 שמחזיר י׳רקxא בשל רוצה חלקו.ואינו בקתנח מפה ישמח
 עדת ' ב״י עדת, כל אח משה ויקהל וזהו :לישראל להם
 נ״י, של העיסרין כל ואסף שקבן הנ״ל עדיים מל׳ הוא

 פי' אותם לעשות ה׳ צ,יה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר
 ארציים הדבורים וכל מלאכות בל״ע שבעולם הדברים כל

 כסו,אשר תיקון לשון לעשות אותם לעשות ה' צוה״ אשר
 כל להעלות . לישראל התיקון שנמער לעשות אלהיס ברא

 אך המשכן מלאכת בנץ שהוא בשבירה שנפלו הדבלום
 מעצמה. היא, .ותעשה הנ״ל מלאכה תעשה ש.שח;לימים

 העבר. שבח קדושת פ״י העליון בסיוע והוא לעיל כאמור
הא' שלכם לכם קודש לכם יהיה ומם.,השביעי והבא י

ד יהא שלא דברי ודבר וזהו זקב״ה טי שנת ך:1כדנ.ו שבת של ד  ההפטג להכניס שתזכו י לה׳ שבתון העיסמיהניל.'
. שאץ הגדול התענוג צריך־ילהכניס רק חול יזל . : ^ ו  ״ שבחול.וע״כ המלאכה עשיית פ׳׳י וכ״ז כהאותיות העליץ ל

 י ., • והבן בחול ג״?לעפועפנאכה י.הוא.צץוי ־... את־ רקיקים ההוא בדעת,גדולשהדע׳ בהדבור יגכול
' , שהשם ם; על התענוג אז וזהו החול ימי _ט: שנבנה ??!שכן . ו ה  ; האותיות ב״ו שישמרו וגו׳ השבת אק ״י5 ;ושמת ח

י שבת קדושה שידור לדורוהם השבת 5(ועד. מא' ' - ־ שבשנת וזהיההפנוג. הפקלמוה יכל, שמהוה ^א־הוי׳יפ״ש’
 - שפילין זמן לאז שבח וע״ג והדטרים רתחשךגהאותיות , כטדע צמצום בני העולמות הוויות מן ‘סי׳ילמעל הי^יפל

 .ד' שהם בתים בד׳ מוחין הקשכא הצז י ההפילץ כי הוא־ המענג־. כל .השים פי': ■וזהר צמצום ע׳׳י היו' ישויות'פולמוח
 'כטדע ויראה מאהבה ודעת'שכליל ב?ה חכמה מויזץ ל המענג וכל ח׳ ועד ש.מא׳ האימיוח נקרא א״וז אשבח איז

 אבל בצמטס הוא שכחול מפני הספילץ בבתי ופ״כ,?וא האמורי! ת'בתענוג ועד שמא׳■’ היפ'התפנזנ'כהאות'זה5®
ו '־'־ ־ ־־ ־ ^ א בשבת ־, ־ ־ ' י ■......... י 6 ' ו
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 והחמטג■ לעיל כאמור צמצומים ע״י שלא הוא כשנח

 התפילין מומי כסו צמצוסיס ידי על שלא באין יהסוסין
 שתי ישראל שמרו אלו חהו :והגן בצמצום בבתים שהש

 בסינת את לשמור ה׳ לעובד שצריך הבחי' ב׳ הן שבמות
 המשכן מלאכת בחי׳ לבנות שיסייעהו החול ימי בו' השבת
 ומיד בבואו בעצמו שבת קדושת הוא הב' ובחי' כאמור

 :בילא״ו אנס״ו ב״ב צדקינו משים ויבא ננאלין היו ■
ל  מודע לבו• משאלות לו מהנים השבת את המענג כ

 עד קן אין עד מאוד עד גדולה שבת קדושת כי
 כדור עע״ז אפי׳ כהלכתו שבת השומר מ״ש על שאסרו

 לו מחול אלא מחללו א״ח מחללו שאמר לו סוחלין אנוש
 הימים חמדת נקרא והוא הימים כל חיות דהשבחהוא

 קדושתו ולקבל עמו להתכלל חומדים ימים הששה שכל
 בזוה״ק כס״ש סיערין דכל ושלימו דקב״ה שמא שבח כי

 ומשמרו השבת בבוא החול ימי שבו׳ החסרונות וכל
 החסרונות כל יתמלאו בוודאי כראוי קדושתו לקבל כהלכתו

כדור עע׳׳ז אפי׳ ולכך סישרין דכל שלימו דאיהו מאמר

דנים

 ע״י י״ה עבר אותיות הוא עבירה כי לו מומלין אמש
 ית״ש החיים מחי ונפסק שבקרבו אלהותו סילוק העביר'

 שנפל הקסנוח בחי׳ הוא והעבירה חי לכל חייס הנותן
 העבירה פשה ועי׳׳ו הדינין ששם הקענוח למקום מהמלה
 כנודע כלל דינין שום אין ובשבת משרשו וכל מכל וגפסק

 שמכניס ומי און פועלי כל יתפרדו שאז בזוהר שכתוב פה
 מבחינה יצא בוודאי הכנתו שוב ע״י שבח של קדושתו

 והוי בוראו עם ומתייחד בלבבו הבורא ומכנים הראשונ׳
 כי מזה גדול חסרון לך אין כי שמקדם החסרון פיקון

 כי מס במי׳ ונשאר החיים ממקור א״ע כביי החסיר
 מופסקי׳ להיות׳ זה סמעס מחץ קרוין בחייהם הרשעים

 החסרון מתקן שבח שמירח וע״י החיים חי פסקור
 יומת מות מחללי׳ נאמר ולכך • סימרין דכל שלימו ונעשה

 משלים אינו הוא אס כי מלל ימצא כי מלשץ מחלליה כי
 יזוק אף יועיל שלא לו די ולא כאסור השבת ע״י קסרונו

 ר״ל לחסרונו תרופה שום אין אז שמחללו ע״י עוד <ז״ו
 אם א״ע להחיות תרופה לו שאין מאחר א״ע הורג נקרא1

 .מחסר כי העולם כל אח ואף השבת את מחלל הוא
א א׳׳א השבת כי השבת של שליסוחו  ומצדו שלימות שיה׳ כ׳

א  שהביא כאמור וחלל מת בבחי' שיהא יוסח מות יזהו א׳
 שבס לשמור עליו ויקבלו ה׳ אל שישוב עד א״עלכך
ס ואז כהלכתו י  כראוי. שומרו איט שהוא וכ״ז חסרוט ^

 שכשב פה ונודע בשלימוח חיותו להשיב אופן בשום א״א
ס׳  כי עאלין הוי מיד שבתות שסי ישראל שסרו אלו נג
 שבס וקדוש' וצורה מוסר להמס צריך דבר ככל כי טדע

 אותט שצוההש״י כתעטגיסהגשסיים מתלבשת העליונה
 הסומר שתישבתוס בחי׳ נקרא זה החומר לעעושהוא

 אין לבד החוסר דהייט א׳ שבח מקיים הוא ואם והצורה
 המסרוטס שיתמלא פרסיות לגאולה עי׳׳ז שיבוא שלימות «

 . אם ואפי׳ שלו החיוס בלחי ריק דבר שהוא מאחר כאסור
 הקדושה בסי' עליו למול א׳׳א נ״כ לבד הצירה במי׳ יאחז
פני  במומר השבס במי׳ ב' וע׳׳י בו להתלבש כלי לו שאין י

.והבן ויום לילה מדת שהוא וצורה : . . . 
ו ל י פ א כראד שבס שמיר׳ ע״י כ״א להגיע איא לההור׳ י

 מגזל מכע׳ שנקרא המחשב׳ עולם הוא שבת כי
 התקשרז* ע״י שבס בשם ח״ח נק׳ ולכן כנודע התור׳
 הסורס אס ישראל שקבלו קודם ולכן ג״כ המחשבה בעול׳
 א״מ להסקשר זה ממעם במר׳ שבת להם ניתנה בסיני

 כמיס כמחשבה שמלתה התורה מקור המחשבה בעולם
 במעשה לקבל מכ^ ואמ״כ תחלה במחשבה מעשה סוף

 עלם ביד׳ הוא שהשב׳ וע״כ למפה להם התורה וניתנה
 שם שאין מאחר כלל בשבת דיני׳ שוס אין ע״כ המחשבה

 לו טסנין כהלכע שבס שומר כל וזהו כלל דינין מקום
 וצמצום דץ בסי׳ הוא מצרים כי ונידע מצרים בלי נמלה

 פ המצטם בין השיגוה רודפיה כל ע״פ אצלינו כאמור
 אומן רודפים שם והקמנות הדינין למקום שנופל ע״י

 כהלכסו שבס שמשמ׳ וע״י ההוא שבמקום עצמם הדינין
 14ב נחלה שהוא כלל דינץ שם שאין המחשבה לעולם בא

 !אבות שהן מלאכות ל׳׳פ על בשבת נצפוויט וע״כ מצרים
 שום עושה אדם יהא שלא ע״ס היתה הבריאה כי כנודע

ז היה שלא מחמת ית׳ הבורא עבודות כ״א מלאכה ל  ■ לזה ג
ת שיהא היסה הבריא׳ כי הג  שאמרו rלעח כמו העול׳ מ

 אדה״ר ממא ע״י אך גלוסקאוח להוציא א״י עתידה ז״ל
 מלאכוס הל״ס באו מציק קללות ל״פ האדמה שנחקלצ

ט׳ והחורש הזורע כגון  לק עוהיב מעין הוא והשבס ו
ק הכל ושיהא מלאכות ל״מ מן השביח׳ צריך  כמו מו

 שום בלי המחשבה עולם הוא שהשבח זה ומסעם לעתיד
ק דינץ  התלוי׳ כהררים הן שבח הלטס בגמ׳ אמרו ל

 שהוא מאחר כי במקרא יש רמז מעס ופירש״י בשערה
 לחכיפא די כי באריכות ליכתוב צורך אין מכמה במי׳

 סין כי לבו משאלות לו טתנים אמרו ג׳׳כ וע״כ ברמיזא
 הוא נעניס ואינם מצרותיהן לה׳ וקוראי' ב״א שצועקים

 החיים שורש שהוא ב״ה מהבורא מחרסקי׳ שהן ע״י
 שהרחיק מאחר מ״מ צועק ואףשה!א הדינץ למקום ונפלו
 ששומר. ע״י אבל נענה אינו לכך מקודם יס׳ ממנו א״ע
 . אותיות שבס ע״כ כי החיים למי א״ע משיב כהלכתו שבח
 שמכני;ל; וסיד החיים מי לשורש לשוב יכול ע״י כי חשב

 ולכיל', קוראיו לכל ה׳ קרוב אז משק ונעשה בקרבו הבורא
 י• לו משק הוא שלבו מאמר דייקא לבו משאלוס לו טחנין

 r',״לרבו! רבוי הוא א״ת השבת את שמענג ע״י וכיז יס׳
ג '  ^ ב כאמור וצורה במוסר בחיטתיו בב׳ הענ

ו ה  הי שנס אומר בשבת החולה את המבקר ג׳׳כ ח
̂̂. ע״י טדאי כי קרובה.לבא ורטאה מלזעוק  C שסק/

̂ט הוי בקרבו ומכניסו השב׳ ע״י לבוראו א״ע  שלי® אצ
 הרט^ז^: ובודאי חסרון שוס בלי סימרין דכל ושלימו הגמור
ע הדביק כי לבא קרובה  .«וו ומ״איטלההי החיים לסי א׳

 בקר®,/׳ אלהות הכנסת כהוא השבת גלעדי כי שתרחם
 יטלכי שבת שמירת ע״י עכשיו אך שתרחם א״א טדאי

י . . : והק שחרמם היא .
או  too נס״ס אימא ט׳ אורי בן בצלאל בשם ה׳ קרא ר
ט' חסי לבן מי בין מה ראו ראוק והייט גרי׳ .

 I'A גרסה וזאת פועה אלא איט סעא ראוק האוסר וכל
 ז1אוס ופרשה הבדיל׳ ט׳ בט בץ מה שאמרה במה כי שמו

 הם׳ האותיות האדם את שקוראים השם כי עשוי ממעש'
ק סיותו ט קוראים ו וקדושופי סיות ומם בשמיס או

האותיות
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 אחר. ימיו כל הפס אח לענוד יכול הוא פנפמו ■האוהיוח

נ ?ינחר פו  יודעי׳ אינם הרפעיס ולק מפפית הנחיר׳ כי נ
 עס הפס את ענדו לא כי היינו פמס את מיתה )חר4

 . עס עפיח מה אותס ופואלין פנפמיס הקדופית באותיות
 ע״ה המלך דוד אמר ולק פנפסך הקדופות האותיות

 חקרי אל נארן פמות סס אפר אלהיס מפעלות מזו לכו
 חקרי אל ומהו כתינפמות הלא וקפה פמות אלא שמות

 אותיות ידי פל הפס אס עובדי' הצדיקיס עי וי״ל כו׳
הפס אח עונדי׳ פאינס הרשעים אכל שבפמיס הקדושות

_ . את ־החי׳ לא כי שממות פנפמים האותיות דנעפיס
איז שמוה פס אפר וזהו סונ מעפה איזה ע״י האותיות  וזהו העולמות כל יתנהגו שע״י הקדוש דכורו לנו ומסר נ

 שאנו היינו ישראל נשכיל אלא לעולם נאה סונה אין פמות א״ת העולס את שמוכיח וזהו קדושיס שמוח היינו
ומורידי׳ העליון מעולם פפע מעוררים הפוכים במעשינו את כנינול פמפממין הרשעים היינו ח״ו שממה לשון

!1

 אז ופמיסותו שפלותו אח מבין הוא התורה שע״י היינו
 האדם אח מרימה התורה כי ותרוממך סלסל׳ כהחנשא

 . גדולהמזן כימהנה מתנה ממדבר ונאמח מרומי' לשמי
 עליונים העולמות את ברא - השם כי היינו השם לנו

 .פיו וברוח נעשו שמיס ה׳ בדבר ני דבורו ע״י ותחתונים
 ממדבר. היינו השם לנו מסר הקדוש הדבור וזה צבאם כל

 בפיט קבע ע״ד הקדוש הדבור במתנה לנו שנתן ממנה
 בנים לו יש אס המלך משל דרך כי יצירה המוב׳,בספר

 ,.משאלו יומר תענוג לו יש מלכותו להנהיג שיוכלו משכילים
למקום בנים נקראים ואנו המדינה את בעצמו מנהיג

 השם עובדי'את שהצדיקי' שמות אלא שבשמם האותיות
 הקדושי׳ שמוח הס כי שמות וזהו שבשמם האותיות מיי
 כי וגו׳ בצלאל בשם ה׳ קלא ראו משרע״ה שאמר וזהו
 הכלים אמר ובצלאל משכן ואח״כ כלים לעשות אמר משה

גרמה וזה היית אל בצל לו ואמר אכניסם להיכן שאעשה

 למפה השפע להוריד השביל את עושים ואנו למסה אותו
 השפע להוריד שביל עושין שישראל מה ישראל בשביל וזהו

 בה׳ והם בפיט קבע אשר הקדוש דבורו ע״י למסה
 ואץ שלם הפס אין שאמרו,חז״ל וזהו הפה מוצאות
ובידאי בעמלק מלחמה השם שיעשה עד שלם הכסא

מלחמה שעשה עמלק זה מת כלב מפני וכי כפפוסו אינו ■ ורבי היית אל בצל בצלאל בשם ה׳ קרא ראו וזהו שמו לו

4 :
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 כידור ששמו אחד אל בא כאשר בשמא דייק היה מאיר
 חפשיס הבחירה כי הי׳ וכן המה התפוכוח דור כי אמר
 .שבשמו האותיות עם השם את בד1ע היה רוצה יהיה ואלו

 של בחלקו שיחרבו מקדשי' בתי שני שראתה מפני «רמל'
 בנימין אותו קרא ואביו אוני בן אותו קראה לכן כנימץ

 נאדרי ה' ימינך כביכול ה׳ לימין אותו שהקשיר ימין בן
 יהיה גדול כי אל חסר ה!א אויב תרע! ה׳ ימינך גכח
: . :גו׳ האחרון הביס כבוד י • ״ ׳

ן ח  תרומת את יביאה לבו נדיב כל לה׳ תרומה סאחכס ק
 מאתכם כתיב למה וקשה ונחושת' וכסף זהב ה' *
 וי׳׳ל . ׳בעולה גזל שונא השם הלא יביאו אחרים משל וכי
 התור׳ ובשבול ישראל בשביל וגו' אלהיס ברא בראשית כי

 למעניהוכל ה' פועל כל כי היינו ממצאים כל את בלא
 יהיה שלא וקסן גדול דבר אין כי ברא לכצודו מה'שברא

 הס הנבראים כל מבחר והנה ב״ה הבורא כבוד ממנו ויצא
 וכבוד ישראל בני אנחנו הם האנושים כל ומבחר מאנושים

 שק אוהל כי שכינה נקרא והוא בסוכיט נחלב' הוא ה׳
 כו׳־ נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו באדם
 את האדון. ׳שיבער אחר היינו הסה ה׳ היכל ה' היכל
 בהיות כי ב״ה הבורא אל משכן להיות יוכל מקרבו הרע

כו׳ להיות יוכל אני אין אז אדם של בקרבו הרע מדיין

 מלחמת כי אך שלם והכסא השם יהיה לא לכן בישראל•
 בעמלק נסלב׳ בעצמו שהס״ם היצה״ר מלחמ׳ הוא עמלק
 ..וזהו הוא ■עדיין המלחמ' והיא בישראל מלחמה ועשה

 עמלק מלחמו' יש ודור דור שבכל דור מדור בעמלק מלהס׳
 השם שקב' הקדיש הדבור כי והוא היצה״ר מלחמו' הוא

 הוי״ס שבשם אחרונה הה׳ מוצאות.הפה.מא. צפיטבה׳
 לדבק יוכל נמצא ממנו היצה״ר האדם שיבער ואחר ב״ה
 הה' הרי כזאת יעשו אם ישראל וכל ב׳׳ה השם אל א״ע

 ואז ב״ה הוי״ה עם מתייח' ב״ה הד״ה שבשם אחרונה
 הדום והארן כסאי השמים כי והכסא.שלם שלם השם
 השם של הכסא רגצי הדוס הם ישראל בני ואנסנו רגלי
 מכונים אט כי רגלי אלף מאוח שש סשרע״ה אמר לק

 היצה״ר מלחמו׳ את ננצח ואס ב״ה ה׳ של הכסא רגלי בשם
 יכשרו ישראל כל אס כי שלם הכסא אז עמלק סלחמ' היא
 נחזור שלם הנשא אין אזי מהם יחסר וא' מעשיהם אח

 שעי״ז הקדו' דבורו את בפיט קבע ב״ה השם כי לעניירנו
 פרשה וזהו מעשינו אח שנכפר אחר העולמו׳ כל את ננהיג
 כפו יחיד לשון דעהו דעהו דרכיך בכל שכלכו' קפנה
 כו׳ באכילה הן שמיס לשם יהיה מעשיך כל אדם רדע
 מקבלת אורחים;יותר הכנסת גדולה מז״ל אסרו והנה

ע״ד הייט יבוא לא ברגליו אורח כי סי' השכינה פני
 בא איט האורח כי בשבילי הוא ^־גלי אותך ה' ויברך סור וזהו כאמור ריעי׳ שתי וגו' מהשתרע המצע קצר כי

ת לכל ה׳ שוב שהוא להשס משכן ועשה ואח״כ מרע  ניצובית להעלות דרחמנא שלוחא הוא אס כי בשבילו וז
 איש ע׳׳י א׳׳א כי להעלותם מוכרח והוא לנשמתו השייכים זר אל אתהו זר אל בך יהיה לא קבלה מדברי סצוה

 דוד בן אין וזהו להעלותם שם להיות מוכרח לק אחר לט נתן והנה היצה״ר זה אומר הר אדם של שבקרבו
 יש כי ז״ל האר״י וסי׳ שבגוף הנשמות כל שיכלו פד בא י7ל ח״ו נבוא התורה שע״י הכוונה זו לא התורה את ה׳

 אדה׳ר סחשא נשמות כמה נפלו אשר בליעל אדם של גוף בהיות כי ית׳ תורתו אור ישכון דרך זה אין כי גדלות
 עמקי אל נשמות וכמה כמה נופלים ודור דור ובכל אר אין אוכל לא אותו וגו׳ עיני׳ גבה כתיב גבהות לאדם
י ׳ ׳ ■ למה כי לכלום נחשב איט לבב הנבה הורת כי וגו׳ והוא

 למקום גבוה ממקום יורדים מיס מה למיס מורה במפלה
 יכול הוא כרך שפל שהוא מי כי כן התורה אף במוך
כו׳ עצמו המנבל כל בהתנשא נבלת כי מורה יTל ל«א

 מישראל אמד כל וצריך בליעל האדם ומקבל הקליפות
 לילו אדם מוכרח ולזה. הבליעל האדם מן הנשמות להעלות

 שאפר וזהו להעלותם שסה המה צו' הניצ אפר מקום אל
כפל והוא יחסן ודרט כוננו גבר מצעדי מה׳ ז״ל הבעש״ס

מצעדי
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 פה כי טנגו גבר 'פ?עדי מה׳ כי ודרט׳ואז״ל מצעדי

 סיס מבוקש פ״י מקום rלא האלה אח #מו^^י׳הסם
 לחקן רוצה הסם כי יחסן ודרכו אבל המקום לזה אדס6

 וזהו הזה שבמקום הקדוסוח ניצוצוח להעלוח סם האדם
 שם לאדם שיס מבוקש ולא דרכו הפן השס כי יחפן דרכו

 שמוח שד בין ׳יסוד נעשה אז הקדושוח צות הניצ וכשמעלה
 הד מקבלח יוחר הוא אורחים הכנסח נמצא ואדנ-״י ר״ה9

 • קבלת וג» אורחים הכנסת היבריס שני שם יש כי השכינה
 את לקדש אנחנו שצריכי׳ הדברים שורש השכינה «י

 שיהיו ה' אס ‘לייח היינו דעהו דרכיך בכל ולקיים מעשינו
 אינו בודאי המשכן מעשה שמים'והנה לשם מעשינו כל

 קשרים לשון ומרמז עצים של המה הקרשים כי כפשומו
 הוא כפשופו כי ואדנים ב״ה 6הש אל להתקשר שצריך

ק ק כמו התחתון שדבר אדנ״י לשון ומרמז א  צריך א
 כו' אותיות לצרף בצלאל היה ויודע אדנ״י שם אל י לקשר

 ויודע להורה אותיות רבוא ששים יש ר״ס שישראל פי'
 ופירש״י ה׳ אל יחד ישראל נשמות כל את לצרף בצלאל היה

 א״ע ליקח האדם שצריך הייט לשמי לי תרומה לי ויקחו
 מאתכם קחו וזהו ב״ה ה׳ אל מעשיו בכל א״ע ולקשר
 ולהרים העוב במעשה א׳׳ע שתתקשרו הייט לה׳ תרומה

 ה׳ ומל כתיב כי הלב הוא הכל ושורש השם אל א״ע
 בתחלה הייט וט' אח ומלתם וכתיב וגו' לבבך אח אלהיך

 דלחתא באתפרותא כי מהאדם ההחאלה להיוס צריך
 וינדב לבו את האדם יחן ואם השם כך ואחר כו'
 מעשיו אח להרי' שיוכל הכל תלוי בזה אז השם אל

 וזהו כנ״ל ב״ה השם אל ולהרים ולהתקשר השובים
 מעשיו ולא ה׳ ־הרומח אח יביאה לבו נדיב כל

 מעשיו גס כי להרים'ולהעלות צריך בלבד י השובים
 אפס כי להתבונן האדם צריך אדם בד צרכי וכל הגשמי'

 מחמת הוא בעולם שישט’דבר כל• כי זולחך ואפס בנתך
 הדבר שבתוכו.היה ה׳ כח ולולא ההוא בדבר ה' שכח

 ה' הוא הפקר הוא המקיימו הדבר נמצא ותוהו לאפם
 הדבר את השם בראו וצחחלה הדבל המקיי׳אס ב״ה
 דבר כל על ב״ה ה׳ אס להמליך האדם וצריך הזה

 קחו וזהו ב״ה ה' אל ולהעלוחו ולהרי׳ הדבר את ולקשר
; השובים מנמיס בלבד לא ט׳ תרומה מאתכם ס ט  ג
 וזקו ב״ה השם אל להרים־ולהעלות צריך גשמיים דברים

 להרים כן נם צריך גשמיים דברי' הם ונחושת וכסף זהב
; :בילא״ו השם 'אל ולהעלות '׳ - ^ - . . - . X• . . . . .

, ■ דיpפפרעת
ו י ל  טדע היות כי וגו' העדות משכן המשכן סקודי א

ב״ס והשם הקב״ם של שמותיו היא שההורה ■ ־
ס סי ויהיה «ה היה צוא הי׳ וההורה נצחים לנצש קי

/tי י י י- / סד

 הוא ואיך משכן שנפשה בעת היה שכך זה ומה כן ג״כ
 המלמדנו חורה שמה נקראת שתהא היום דרך לנו מורה.
ח בכל ובודאי בה נלך דרך:  מתלבשת התורה וזמן נ
 בשביל גו' ברא בראשית כי וי׳ל וזמן העת צורך לסי

 שנקרא ישראל ובשביל דרכו ראשית שנקרא התורה
 בנים לו יש אם המלך משל שדרך הייט תבואתו■ ראשית

 ■ נחה להסלך לו יש מלכזתו אח להנהיג שיכולים משכילים
 וזהו למקום בניס נקראים ואנו בעצמו מנהיג מאלו יותר
 ;שעוטס היינו ישראל בשביל אלא לעולם באה סובה אין

 ישראל לאלהים עוז הט וזהו למסה השסע להוריד שביל
 כי התורה לט נתן ולזה של,מעלה בפמליא כח מוסיסץ

 וגם למסה שפע להוריד מכל התורה אמצעות ע״י
 אומרים שישראל פד למעלה פירה אומרים אינם המלאכי׳

 . שנמשלו ישראל הם גו׳ בוקר כוכבי יחד ברון שירה למשה
 שברא הבורא כוונח וזהו אלהים בני ירעו ואז לכוכבים

 והייט ט׳ ישראל ובשביל התורה בשביל הנמצאים כל
 שיהא ישראל אר# לברוא ב״ה השם של הכוונה תוכן

 לי ועשו כדכחיב ב״ה השם אל משכן מישרא: א' כל
 בתוך ושכנתי כו׳ נאמר לא בתוכו כחוכס ושכנתי מקדש

 האדם להיות א״א זאת והנה המה ה׳ היכל ה׳ היכל ב״י
 הפצע קצר כי האדם בתוך היצה״ר בעוד השם אל משכן

 פרע סור נאמר לכן ריעיס שני עליו מהשחרר מהפתרע
 ב״ה שהשם להיות יוכל ואז מקרבו הרע האדם שיבער
 אחר וזהו האדם בתוך שוכן להיוח לכל ה׳ שוב הנקרא
 בתוכך ה׳ שוב שיהא התקן ועשה אז מרע סור שיקיים

 ומהו בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל וכלו
 ה׳ נר היה אמו נישן בהיותו האדם הנה כי בחשובה

 סופו ועד העולם מסוף ומכיש וצופה ראשו על. דלוק
 אז שהיה מחטת הוא כולה התורה כל אוחו ומלמדין

 ממעי. שיצא ונאח׳ ראשו שעל הנן־ והוא ב״ה להשם משכן
 ומשכחו סיו על וסשרו מלאך ובא רובן חשאו לפתח ארט

 האדם וצריך ועונש שכר לו שיהא בחירה לו שיהיה בכדי
 ושב «n ככראשונ' אליו השם אח להשיב חשובה לסשוח

 שלאחר , הייט ושב כ״א נאמר לא להשיב שבוהך ה׳
 עיקר והנה האדם בתוך לשכון ב״ה השם המפבוהישוב

 מם כי, וחרשה שלם• בלב החשא פזינח היא התשובה
 שבלתי מחמת הוא משא לתקן חעניתים כשפריט שכתבו
 אחר באמתכ״א ולהתחרש באמ׳החשא לעזוב הוא אפשרי
מ ו,יוכל הערל לבבו נכנע ואז א״ע שיסגף  ולעזוב <^ו
 דבר ע״ס נברא האדם כי הדברים ושורש באמת החעא

 פילאה בשיהרא גליפא נליף ע״ד חקיקא נקרא והוא ה'
 המשא מחמת כי מת נעשה. חשא האדם,כאשר והנה

לברי© מוילוי ואמר ב״ה הש? החיות ספט נסתלקה
ס; ׳. , , ■ • - - • {מהר} פ״ -



fc j מג ־ עינים ויקרא ס£ר - מאיי
א ■ ■ ^ ר ק ר ^ ת ט ^ י5ותר ובאו.לגדלווזהן הש״ימסם והוצ^ס אצ־כס״י ע
ו«;סן נ;אלו נניסן וזהו המוסץ. ^דזות אה5וסנדלים . .-־

א ר ק י  והוא כללי גלות להיימ •זויניגלות «י n’t ליגאל מסידין רש וצו׳ מועד מאוהל אליו רדבנדה׳ אל:משש ו
מיקרא ויקראולא שמססלהיפהס להבין י ש פרה־ פלוס ג״כ ויש האומות בץ ׳ישראל כלל גלוה קי׳.  דהי

רו׳ סי' יאס״נ דב  זה והנה סילה״ר אצל מלוס שהנשמה מישראל כ״א אצל הוציא׳ שהש״י הוא הענין הנה אלץ וי
 הזמן כבבא too נעשה שסזסרם זמן שבכל סללגדול ואס*כ:קרנו ומילה, מצומ׳ססמ ־קיכף לגו כוסצז־י׳-ונתן

^ן ראשון נסעם שהיה כמו - ,נעשה נכל;שנס קהנא 4יומם, ענן נעמול במדבר הוליכגו ואח״כ הים אס ז(»  ו
 ויצאו עאלו בניסן דזהו הזה לזמן אנוממיכיןשהגיענו צוה ואמ״כ התורה אס לנו ואמיכנחן לילה cfc מעצנוי

שנה גכל דהייט ליגאל ־פתידץ ופניהן ,־לוס7לג מקסנוגז בתוכו בסופם יפכנתי. 0ופפהלי;מקד כאמור משכן למשוח‘'
 ולא מ-שך, במקום ממולם שהיה נוי כמשל כו׳ נאמר לא

 לאד' פתאום אותו סוציאין הה אם מימיו אור יראה
 לו להראוס צריך ולק האור לסבול יכול היה לא ׳י:«ו^ש

 משם לראוי. שיכול קמן סדק לו מושין שמתחלה צהדרגה
מלק בנפשה עד ההדק לו מרמינין ואהי׳כ אור

 כמו לגדלות מקממת לצאת יכול ■אותו:הזק ש»בא ושגה
שק: : י ־ : ;:בפנמכדא

£n C מקדיר נתגל׳ סבפסס דהייט ימינא דרומא הוא 
 דהיימ השנה כל של היות -הוא נסהמ ■בעולם י
ושאר הסדר באמצנטת בפסח ם'פגןמפיכיסr7חה באותן

קז גמסנתס חכמים פנו ולק פמוסיןנפסח רכרזס האור לו ומדאין העולם לאויר מוציאין,אוחו כך 'צאמר פ  ג
אל מא׳ הממשוקעיס במצרים כףיסי הו פערי  בתשדו ניזון העולם וכל מזונות דהייט החטאה מל ואלו בנ/

 קבססחנמשט האמת מלדיצסקדהנה בפסח ■וזהו הגחל יכנליןלפבול מיו לא שכעסו זיו סיכה להם מראה היה
 מעשים שיש רואות עיניט הלא אך הפגה כל על ■ססדיס ועפו החכלי׳היס מניקר הנ״ל הדרגות לכל הוצרכו •לק

u בתוכם מקד׳-ושכנתי ל־ . ■ - t:  גנוז החסד מ״ס החסד מצד. איט שלפי.הנראה :געש! . ׳
ה נ ה *  הוא מזומס והלא זנסי' איפהא שהחולה כמשארו״ל :בחוכס קצלה מפצה מתפלל סבנה נמקו׳ המהלך אדז״ל ז

ט׳ העולם את הזן כמאמר המסד במדת דקא לפניך צרטהס יהיו העכור פרשת בכל . ‘ ובמסד במן ו
ט נגוז .החסד .נמצא יהיו לעבירה פורפין פהס בשעה .אפי׳ בגמר' מפיס הו  שהסכינה פארז״ל נמי חהו ג

 הטלה בכל השוכנו׳ בחי׳ דהייט . המולה את קועד אצל מצומצם ב״ה שהבורא הוא הענין לפניך גלוי׳ צרכיהס
 מלאהומארן ה׳ .חסד •נמ״ש המסד פדה והיינו שמכה״כ הבורא עדיין אצלו יש כשע.צדול אצל ואפי׳- מישראל כ״א
 השגה ככל. שנולדו דמייט־הדינים יצמק בפסחטלד יתהו דהיינו חשיבה הרהורי לו באים רשע שלכל והראי׳ ית'

 שאפילו מ״ל בתוכו ססל.־הגנוז; דהיינומס פשח .־הם:עס ׳^איט זאליי׳רק ואימר:שוב בעצמו •אוקו קורא ־•פסקביה
גגאלו ■בניק וזהו טזרפא ובאנחימסד החסד גנוז •בהמולה ... 1וחו6 קורא שהזז׳׳י ־׳מבין . : - ■ ־ -

i n t T אכסיב מפה אל ויקרא^i“ליגאל:דהרט;ננל- .פתידין מטיסן פהפ״י דהיינו זעירא ף «  אצו גrt^קס סיה ה
״ז ואלו ־ג׳׳א אצל מצומצם־ ם:הוא4של;צו. ~שהוא:אלושו י• ע ע  אך -אך.-נגאלו. ד׳באמת ואיכ-׳קשה היו.

 כמו -בצורתה כל®סדן־^בלילה:כהויה ישראל מפו :במצרים שנאים ־סשוגה להייטיסרמורי אוחולשוב וקורא ־יסישראל
 סהיו־מאמימז מצדם מספריס־גיציאס והיו .־שאנומופיס ■אוחו׳הפ״יג׳׳הלק בין;.שזהקורא0 פאיט מפני עו,־'ל!ק

אט־הפ״י ראבל סחה ר־כסיב״דקרא הקורא: שז טן. קנ ט יהיויוצאום איT■שב ג ק מ :* ס. סדי ק ה תן: ^ מאי ג נ ; 
א התנה 'לשובמדרט מ  :גלות;פרעי ויס כללי ליגאל:לנס.גלות מסידץ ובניסן אז יה׳ עצמוזאל־הטרא משיב ו

 •הסשדים ובאותן מישראל לכיא שיש היסורים דהייט כשבא לאמר־־דהייט מועד בר־ה'ואליו:פאוהלTו לך '■אחר•
ט מונע ׳והקב״ה עבירה אתה •לע*ת ■: r . : :ננתילין.ליגאל בניהן ,סממשמץ . סובה איזה ע״י או

ץ שובה אליו כמו,שמדבר העביר'הרי.הוא שלאמכללעשוס מ  מצה כשם נקרא זהקדופה במשהו בפסה ח
ט על■ ־־■אלי ׳ •והקליפה . ; פספלל ,וזהו.שארז״ל. הבליך אחר תלך . מ דק ביניהם סילוק ואץ סמן בפס ק

ה ־קפלה ר  מהסלפיס וה?א שנץט״ס־למ״אתהנה:מי״ת ;המשהו אם,.עמך,.את הפס הופע הקליפות לקצי ^
ר «ציי איט דיה ׳הוא ■זהענין. אתה״ע באותיות - חהושארויל לעבירה;כו' פורשיס שהם בשמה ^וט׳אפילו  שהיצה̂׳

ה סקשו= ד שה.יה הימרבפעה .בך מזור: לירבפש הקכ׳ א0 לו לו;דק.שמרא׳ ישמע •מי יסימט.לעבירה,ידועמי • טג » 
מד ■שסי׳■ מט׳ לשלוח ורצה הנביא־ אותו והוטיז למ׳׳ז ומקריב *  לימהר הבא. וזשארז״ל ■לו,־גין״נזי׳!תלה״א ומסציף ;

מנו לעטדע׳׳ז דכול ימיה ולא ידו והיבש ■ט מי • ט היי  איט ולכפרה לו .ליסמא.םיפסין והנס אוחו -מסייטין ו
ק פמנוי-ט׳.:״ אמנע כמה דהלט נזזור־נך ®קל׳כ שאש', הו א ;  דבר לו ,שעושץ לו.שעשמע קתמץ ■ ליפמא הנ
. : ־ . ־ : . הוא הפי׳ אבל, מסייעץאומו מיי וא״כ ליקמא :שיוכל , ־ ' . . . ; . ־ ׳

ת • ש ר ^ צו ' ה שטצה״ר ליטמא הבא להיפך : , י א •מצוה שהוא נו ^
: ־ י שהזא לו חלה״א;פותסץ־לוומראץ”לו;בץמי ומסליף ; ׳ - ,• . ;: . . ־ :

&זבת * ^ הפסס שלפני ' ו  ־■: I למעלה מתות ־:צרך.להינה • - :• ■ . •גמר הגדיל. שנת אוחו ק
מנין שנפשה הנם , ־ ; מ ר1 הואשארז״ל:שמל:הז® ט ב ! ז ץ אהרן את צו לאמר משה אל ה׳ י א ט׳  ,צו י

 ביותר-וט' אי״ש ולמרות TO דרוו לשון אלא : , ־־ :ישראל שהיו אפשר מאלו.עע״ז:וט אלו קמרוג ':סיס
ס מסרק שיש מקום • שערי.טומאה בג׳ משוקעים ישראל פהץ אך אז ־■מיו  ־נאמרז כל,המצות הלא וקשה ט

 פולה שנקרין תהרץ־כיס ומה מילס לדורות לקיים לבא יטלין היו ולא. הדעת בקטנות והיו סבץליהקל־פוט
יש . .

׳ ;



8 sמאור
 נאמר ולא כשכילו לחכרון צריך שיותר מצות כמה 0•

ם ה  ה׳ לט שנתן.. התורה כי לומר ויש זרוז לשון צו נ
'■̂  מכר רוב טפ״י לכן היצהיר את נכניע שע״י פיר
 איש ויאבק של תרגום שהוא באורייתא לאישחדלא בזוהר

 היצה״ר עם להתאבק האדם יוכל השורה שע״ס הייט פפו
 ההורס ע״י כי למוטב מחזירו שבה המאור כי ולהכניעו

 בתוך -נעלם שהוא ב״ה השם אל לדבק האדם יוכל
 בתוך נעלם הוא ב״ה שהשם שבה המאור והוא התורה
 ולהכניע כ״ה גהשם לדבק טכל התורה יT ועל התורה

 ע״י כי מועמי׳ והם עליי׳ בני ראיתי וזהו היצה״ר אס
 אשר אש לתקן וגם למעלה להעלות האדם יוכל התור'
 כל ■למעלה להתעלות יוכל שע״י העולה תורת וזהו קלקל

;■ עד הלילה כל  יוכל שלו המשכות גם היינו ־ הב̂ו
■ : אור בוקר ממנו וצעשוס להעלותם ■ :

ש א ה  הוא והענין וגו׳ תכבה לא המזנח על הוקד ו
 אדם ראה בהם בראשית ימי ששש של שאור

 האור נעלם שסטא ואחר סופו ועד העולם מסוף הראשון
 אור היה החסא קודם בתסלה כי לע״ל לצדיקים גונזו היינו

 שהלביש בלבושי' האור נעלם החטא ואחר באתגלייא
 ויעש וזהו השורה בתוך נתלבש שהאור הייט האור את
 כתנות כתוב היה מאיר ר׳ של ובתורתו עור כתטת גו׳ ה׳

 פסולה התורה בע׳ א׳ נתחלף אם הלא וקשה בא' אור
 פסולה ר״מ של תורתו או ססול״ה אוחורוהיט וממ״ג

 בהלכה חכמים עיני מאיר שהיה ר״מנהוראישמו ד״לכי
 כמו בע׳ כתוב היה סופר ע״י ר״מ שכתב שבתורה הייט

 אס מלמד שהיה הייט ר״ס של בתורתו רק שלט בתורה
 יבואו איך אותם שלימד הייט עיניהם ומאיר דורו בר
 בלבושים י שנתלבש שע״י התורה שבתוך הגנוז האור אל
 את מלמד יהיה ור״מ הגנוז האור אל לבוא יכול כ״א לא
 ; הגנוז האור אל לבא yb עיניהם ומאיר דורו בני

 תורת זאת האדם נתעלה ע״י'התורה כי לעניירנו ממזור
 ע״י כ״א זה אין התורה ע״י האדם יתעלה ואץ העולה
 מה הגנוז האי׳ ע״י שיביט והייט הגנוז האור אל שיבא

 זירוז אלא צו אין צו וזהו סופו ועד העולם מסוף שיהיה
 בהווה עתה שהוא מה לו שוים שיהיה היינו ולדורות סיד

 למה,שהוא שוה ג״כ יהיה לדורות שיהיה ומה מיד הייט
 בזוהר יוחאי בן אר״ש ולכן עתה שהוא מה שהוא סיד
שנה מאות כמה אסר שהיה חנה ב״ב רבה שאמר מה

עעים ״:• ■ צל
וי"ל אותיות כ״א ראה לא הלא וההבנה השכל לו מנין

 י* כי הגן אס להשקות מעדן יוצא ונהר בזוהר איתא כי
 מעדן יוצא החפשמוח כי התפשטוס לשון ונהר עליץ עדן

 שהוא יפרד ומשם דאורייתא סדרי׳ הג״ן את להשקות עליק
 וסי* העשי׳ עולם הוא דפירוד׳ בעלמא אצליט בא

 והבנה שכל מוחץ ד׳ אצליט שנעשה היינו ראשים לארבעה
 הלטת שונה סי פישון האחד שם מוחין לשני נחלק ודעת
 חדקל השלישי ושם בזה זה שמנגחין גיחץ האחד ושם
 והייט ורבץ פרין שמימיו פרס הוא הד׳ ושם קל חד

 המלמד הוא השם כ״א מעצמו ולמדן מכם האדם שאין
ה' והוא להועיל : ותמנה דעת מפיו מכמה יתן כי ט'  ו

 שיהיה לאדם מלמד השם כביכול שונה פי גו׳ יוצא ונהר
ק הלטס שונה  הלומי האדם והנה הנ׳׳ל מוחין הד׳ כל ו
 מועיל איט הוא הגנוז אור אל שיבוא הנ״ל בדרך שלא
 ים והי בהלטת ובקי למדן שנעשה מה כ׳׳א בלימודו לא

 זה שאץ הש״י של המכוון זה ואין . שבמורה האותיות
 היינר מהאותיות למעלה יעלה ההורה שע״י כ״א הפיקר
 שהיסה במקום הייט להאור ההלבשות שאין למקום
 כתטס נעשה לא שעדיין אדה׳׳ר. החטא קודם אור התורה

ט אותי הל^י וזהו עור  כ״א איט שהוא הלימוד הייט עז
 אוי שהוא מהאותיות למעלה שהוא שמרו ותורתי אותיות

• , : - :הגטזהנ״ל ד ״ .

' ■ שמיני פרשת ~ י
 שמם במס ישראל לזקני משה קרא משמיני ביום ויהי

 לו שאין לבן נחלוק הסלואי' ימי בשבע׳ משה
 שהיא ע׳׳ש כן היא שסה התור׳ הי נודע היות אימרא
 נהיות ואם ב״ה השם אל א״ע לקרב איך דרך מורה

 מאמר המלואים ימי שבעת של המצוה הימה בטי המשכן
 ט עשץ פ״ד זמן ובכל פס בכל המצוה הוא ואץ בת׳

 ופה אחד ושמו הוא והשם הקב״ה טל שסו הוא התורה
ת כי זה את ונבאר התורה p ויהיה הוה היה הוא  הנ

ואהבת כד״א מסד הוא אהבה כי ה׳ את ואהבת נצטוינו ׳
 העטגיהעול* כל למשל כי הארן מלאה ה׳ חסד חסד ;

 ע״י נצטויט והנה תענוגי׳ אוהב האהבו'שהאד׳ ;הם
 •האהבות כי מיצוטויז אהבה ולא ה׳ אס לאהוב התורה

לארן לכאן שבאו עד מעלה מלמעלה שירדו הס הגשמיות
ס אחר שהיה עקיבא ר' אס ראה משרע״ה אסררשב״יוכן תי ךדנ א ס  שנתגשפו,הדברים וימס בי׳ קיו מדרגי׳ ׳

קודם בשרשם בהיותם לארן בואם קודם אבל ״הנאהבים שע״י מחמס שהוא משרע׳ה אחר שטס אלפים כמה
 ובין סיד בץ חילוק אין ושם הגנוז אור אל באו סורחס
 להיות שעתיד ומה הוה שוה ששם מקום שהוא לדורות
ץ ביותר אר״ש ט׳ צי  אס הייט כיס חסרון פיש במקום ו
 מתלבש אין יושם הגנוז לאור ובא התורה לומד
 כמו ההלבשות׳-שהוא־ ; ושום ;כיסוי בשום ’ האור

 שהוא . אדה״ר ׳ החטא יקודם התורה ׳שהיהה
 כלבוש האור נתכסה היסה שלא אור כתנות שעשה קודם

 כיס חסרון וזהו באתגלייא היה האור כ״א התורה
 האד׳ כי פי׳ שסרו ותורמי עזבו אותי הלואי וזשארז״ל

א המורה הלומד מתבונן 'ואח״ז אותיות לפניו' רואה מ

 היו אז יתברך בבורא בהיותם הייט לארן ררדו שנבראו
 נעמת.אהבה ומה יפית מס וזהו ברוחניות הדקות בדקי

 שבתוכם הפנ׳סיות השה׳׳ז תענוגי שבתץ הייט בתענוגי׳
 שבסעטגי האהבה ויותר ב״ה הבורא של אהבה הוא

 סיים־ וראה השם והזהירט נשים אהבת הוא הזה העולם
 הסתם באהב׳ לדבק שלא היינו אהבת אשר האש׳ עם

 שתביע חיים ראה ויסתכ״א ס׳ מדרגי׳ דנחיס מאן rע
 הכל אס מחי׳ הוא ב״ה השם הייט החיות על והראה
 האהב' על ולראות להבי.פ וצריך כלם את מחי׳ ואחה
מדום שבעה יש והנה הממה האהבה על ולא החיים

שבעפ נקראים והס עולמו אח בהם מנהיג שהשסב׳ה והבנה בשכל התורה את להבין חכמה פתחי *פתחיןלו
ימי .
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V אחיי כי ימים ז׳ פ״י א1ה העולם בנין כי המין 
 והס לעולם וכן r אחרו שנעה עוד מחמילין שנעה כלוח

 מדת הוא ראשון ביום הנ״ל ימים שכפה עד מדוח *>׳
 אהכח האהנו׳ מכל יקח והמשכיל אהב׳ שהוא החסד
 ראשון ביום העולם את זו מדה ע״י■ ומקיים בי׳ה השם

 אפר אהבות אוהב אס היינו העולם מאבדיןאח והרשעים
 הכפפ״ע וז״ש הזאת המדה כול כבי מקלקל אזי ה' שנא

 הוא ההורה סי׳ הוא חסד אחותו י אח יקח כי ואיש
 שורש הוא שאחותו הערוה על שבא האדם אח־ המיסרת

 אל לילו אהבה בך שבוער זה מה ואמר׳ העריות כל
הלא חסד הלא הערו׳ א׳  ואחה החסד ̂ מדת זאת הו
 הוא מהראוי כביכול מכוער מקום אל המדה את מוציא

 וכן החסד אלמדה בתוכך' שיש האהב' ע״י לדבקא״ע
 והפחד הגבור׳ מדת והוא השם יראת על בתורה נצשוינו י

 ברחמיו השם הוא לאדם שבאים הפחדים ו.־ל, ־יצחק
א' עיקר כי המסחדו  דהוא בגין הרוממות יראת הוא הד

 מוחא כל לאו רק עלמין דכל ושרשא עיקרא ושליע רב
 בוזאת שאין ומי חכמה הוא ה׳ יראת הן כי דא ספיל

 בפחדי׳ השם מפחדו הרוממות• ליראת להביאו החכמה
 הקענ׳ יראה שע״י בכדי הקלושה שכלו ע״י מהפחד שהוא

 והאלקי׳ וזהו הרוממות יראת השם את לירא יבוא הזו
 כדי אלא רעמים נבראו לא ואחז״ל מלפניו שיראו עשה

 וזה ■יתכונן מ• גבורותיו רעם כי שבלב עקמימיו' לפשע
 השם את לירא יבוא הרעמים יראת שעי״ז מגכורחיו א'
 פעמי׳ כמה כי עבדין דירחמנא שלוחותייהו הרעמי' כי

 וכן רעמים ע״י שיתסחד כ״א לאד׳ היזק מגיע אין לרוב
 המגיע חיים בבעלי אפילו הפחדי׳ שכל אמרהבעש״עז״ל

 לירא שיזכור כדי להפחידו נ״ה השם כוונת הוא לאדם
 שום אין 'אז זה את ומתבונן חכם האדם ואם השם את

 כוונת היתה שבתחל׳ מחמת לו להרע המסחדו 'דפר
 ■כ״א הפחד ע״י שיענשו משום לא להפחידו ב״ה השם

 האד׳ פשה וכן מהש׳ ולפחד לירא ,יבוא זה שמפחד
 מהשם וירא 'יפחד ולא זה את יתבונן לא האד׳ אס אבל
 מפחד אד׳ אשרי וזהו ממט מפחד שהי׳ הרע עליו בא אז

 ירא הוא עי״ז המגיעי׳עליו הפחדים שמכל היינו תמיד
 ומקשה זה לאדם אשרי ואז תמיד ממט ומהפחד 'מהש׳

 מהשם וליפחד לירא מתבונן שאיט היינו ברעה יפול לבו '
 מפחד שהוא ברעה יפול אליו המגיעים הפחדים *ע״י

 עליו שהגיע אחרי כי מהשם לירא התבונן שלא על ממנו י
 לירא׳ לבוא יוכל הוא בקל אז למפה מלמעלה •'הפחד
 ■לגבי אין הוא זוערתי מלתא יראה אסו וזשאחז״ל ׳'השם
 מלתא אסלגביטשה ' וקשה היא זוסרתי מלתא 'משה

 ראה כי וי׳׳ל זופרתי הוי לא ישראל לגבי אבל היא 'זופרתי
 מה בזה והחבוק אליו מגשש ■יראו שישראל משרע״ה‘•

 העליונ' היראה שירדה ומוכרח'להיות ממד לירא -להם
 להפחיד משרע״ה תוך אל צמצומים •ע״י למטה כביכול

 יתפאר בך אשר ישראל התפארת מדת וכן ישראל 'את
הייט  השם ומי׳א השם את לפאר אנחט שמחויבים '

 אתפאר בך אשר ישראל וזהו מעלה של בפמליא "טתפאר
 ■אנחנו'לנצח שמחויבים הנצח ומדת מעלה של בפמליא '

על יצ״ע אדם ירגיז ■לעולם שאחז״ל י ע״ד היצה״ר את

 חנההודך אשר עד״ה התורה היא ההוד- ומדת יצה״ר
 הו♦ רק עצמה בפד מדה אינה ויסוד השמים 'על

 להיות וצריכיןאנו למלכות להשפיע המדות כל המקשרת
 שומר כל מלכתא שבת היא ומלט׳ יתברך בהשם מחקשרי׳

 מדמי כי יפים שבעה עד היא הנ״ל מדוח הז׳ והנה ■שבת
ה לאשוןומדת יום נגד הוא החסד טי  מם עד הוא הג

ח הרשעים והנה טלם וכן שני ב א ט״ העולם את מ
ד הם אשר הנ״ל מדוח ז׳ את שמקלקלין היינו ■  ימים ז׳ ע

 עוד מהחילין ימים הז׳ כלות שאחר העולם בנין שהוא
 לאהוב שצריך החסד שבמדת היינו ט׳ אחרים ימים ז״׳

 ואהבות הזה העולם תענוגי את אוהבים והם השם את י
 השם אח ולירא ליפחד שצריך והפחד הגבור׳ ומדת רעות
 הז׳ כל וכן במ״א כמבואר אחרות יראת יראים והם

 את וממלאין המדות את המתקנים הם והצדיקים מדות
ועיקר המדות את שמקלקלין הרשעים שמחסרין החסרון

אני ע״ד חסרון לשון הוא חפא כי שפלות ע״י התיקון ■
•מהסלט׳ מסריס חפאים בני ושלמה ' ו :

';;ג מצור־ע פרשת י
 אל והובא פהרתו ביום המצורע תורת -תהי׳ ׳זאת

־ז״ל וגו' הכהן ־- ׳  לפ״ר רעשבעון מוציא יודרש̂ו
עי׳‘  גו׳ אצהים ברא בראשית דכתיב הענין אבל באין ע

 הם ישראל נמצא שראל י ובשביל התור' בשביל ודרז״ל
 העולמות כל ברא שבשבילם לפדיהש״י מאוד חשוב דבר

 אפי' מישראל א' מכל תעטג מקפל ־והש׳י הברואים וכל י
 מלאים שבך רקניס אפי׳ רקתך הרמון כפלח גדול מרשע ׳
 כשאומר אפי' א׳מישראל על לה״ר וכשמדבר כרימון מצות י

 ט ומביא כביכול יח׳י הבורא תענוג מבטל הוא אמת
עv לבו אל ויתעצב כאמור כביכול עצבות מדת ' עו מ פו ה  ס

 גדולה ואמרז״ל עליו באים נגעים מכ״מ שכרו ,לכן לעע'
ד לה״ר ־ ש״ד ע״ז טג  ללה״ר ע״ז מנין 'מה וצ״ל ג״ע'\
 העולמות שכל צעשו שמיס ה׳ בדבר■ העניןדכתיב אבל ;
 שהוא התורה אותיות בכ״ב בדיבור נבראו הברואים וכל '

 יודעים אין מדבר אינו כשהמלך כי י שמים מלכות ינק׳
 שמים פלטת והוא רצוט נתגלה וכשמדבר רצונו לעשות י

 שה״יקבע בפה קבען בס״י ואיתא משלה בכל *■ומלכותו
 אדנות מדת שמים מלכות הדבור עולם אותיות הכ״ב

 : בפהשלאדס תפתתקבע שפתי אדד "*■“
ה1 נ ע לשון מדבר• איט הש״י ה  כמו ישראל על הי

 כשהאדם נמצא ׳ בט על מדבר איט־ שהאב '
 שדבורו מכחיש שהוא •בעצמו מראה■ הרע לשון *"מדבר

 ע״ז כעובד הוא ולכן מדת-אדנ״י שמים מלכות ^הוא
 נגביר •- ללשורס אשציאמרו ע״ה המלך דוד מאמר יוזאו
 שפהיט כי לדבר לשוניט עביר הרשעים שאומרים ר״ל

מי '  הוא ' שהאדטת מכחישי׳ שהם רי׳ל לנו' אדון אתט׳
 שמיסחהו מלכו׳ הוא שדבורו להאמין צרי׳ אבל בפיהם ;
 עמי שהנדיקמישל ר״ל צדיק בי מושל ומי ז׳׳ל מאמר' '

 בכל המושלים שמים מלטת שהוא׳ שלי' הדבור' עם
 הייט Y לאמוג׳ באים והאיך הברואים וכל העולמות

ת כשמדבר דהייט התורה עסק ע״י ד ־דבירו ומקשי ב
■ באותיות
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ה מים5 מלכו' בו מביא הוא החורה גאוסייה מ  איחא ו
 יעסוק ומ״א סקנה לו אין סיפר ס׳׳א פליגתא בערובין

ה חייס ען ל׳ מרפא שנא׳ בתור' מ  כללן שוה ל״פ בוודאי ו
 כאן גם והנה סייס אלהיס דברי ואלו אלו החורה בכל
 חקנה לו אין בוודאי לשמה שלא בסורה כשעוסק לפי

 הוא התורה באותיות דבורו ומקשר לשמה כשעוס' •אבל
: פ״ח לשון מרפא חהו שמיס מלכות נו מניא

ו ״ ז  של ולימוד התורה ר״ל המצור׳ הורת תהיה זאת ו
 ולקשר להעצוה כדי יהיה סהרחו ביום רע מוציא

 אל לקשר זאת הנקרא שמיס מלכות שהוא דבורו אח
:כהן הנקרא הש״י אל ר״ל הכהן אל והובא ואז סתורה .

אחרי פרשת ■
י ר ח  וגו׳ אתרן אל דבר וגו' אהרן בני שני מות א

 התעוררות שכל ידוע הקודש אל אהרן יבא בזאת
 כנודע אליהו בח׳ הוא מ״נ במי׳ והנה ס״נ ע״י ״ל5

 אליהו בחי׳ ע״י הוא אדס כל של מ״נ העלאת כל ונמצא
 נגלה רז״ל אמרו ולכן הכל הכולל אדס בכל זו בחי' סיש
 אליוע״י עלה הסתרה בחי׳ שהיה מה כל כי אליהו אליו

 וזהו בהסתר׳ א ה אבל זו בחי׳ ביבכלאדסיש צדקתו
 ירושלים מחורבת א׳ לחורבה נכנסתי א׳ ר״יפעם שאמר

 הוא להתפלל נכנס שהוא ר״ל וכו׳ ז׳׳ל אליהו ובא להתפלל
הוא ירושלים מחורבות שנחרב מה לדבק דביקות לשק

 פי הקודש אל אהרן יבא בזאת גו׳ הקידש אל עת בכל
 נפשם אס השלימו השלימה בענודת׳וצדקתם ואביהוא נדב

שנשאר' עד נפלא בדביקות' בהתדבק׳ למיס׳ א״ע ומסרו
 נשמחה ויצאחה מ״נ בסוד העליון באור דטקה נשמתם

 ונתדבקו קרבו שכ״כ וימותו ה' לפני בקרבת׳ וזהו כא׳
 ונדבקה נשמתם שנגנזה מד גדולה ותשוקה בדביקה
 נפלא בדביקות כזו עבודה העובד באמת אמנם למעלה

 חיותו בחיים אליו מלמעלה סיוח שפע וממשיך תחר
 היום סלכס חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם כאמור

 המחיה ית׳ רצונו זה כי חיים נתוסף הדביקות שמחמת
 דברי מ״ס המעכב חעא' בהם שהיה מפני אך חיים
ט׳ יין שתוי באמר׳ רז׳ל  נמנע וכו׳ הלכה שהורו או ו
 ונשארו אליהם החוזר באור ההוא השסע השתלשלות מהם

 אהרן אס הזהיר ע׳׳כ פ״נ בסוד שם דבוקות נשמתם
 הצדיקים עבודות כל שבאמת ר״ל ט׳ בכל יבא ואל ואמר

 בכל יבוא ואל וזהו מ״נ בסוד נפשם למסור ען״ז צ״ל
 יבוא בזאת כ״א הקודש אל עת בכל לבוא אפשר שבלתי עת
 כדרך לא אך מ״נ בסוד שהיו בניו של זאת בבחי׳ וגו'

 חיות שסע להוסיף רק שם געזות ונשארו בניו שמתו
 ולכן ברו שמתו כדרך ימות ולא וזהו עי״ז אליו וקדושה

 סטר אקדם בקרובי הקב״ה לו כשאמר משרע״ה אמר
 להיות תשוקתו שהיתה בך או בי או הביס שיתקדש הייתי
 שעיקר ידוע כי עמדו כן לא הקב״ה אמנם מ״נ בסוד

סוד מילאה לגבי סתאה מעלמא להיות צריך התעוררות . , .
ב בשבירה ונפלה שלם יראה ^  אמנם תשקותך אישך ואל כדכתיב דטרא לגבי נוקבא בחי׳ הוא אליהו בא ונ

דכר בסוד הוא א״כ דמפרוניחא בעלה הנקרא משרע׳׳ה הדבור הוא הגוף פחח על המחץ הפתח על לו ושמר ״
 המדריגות כי מ״נ בסוד העלתו השוקת להיות וא״א

 ולהתעלות להשטקק ■צריכים דלים הנקרא התחתונות
 נמסרה שאליו משה אמנם דכורא לגבי טוקבא ולהתעורר

דעערוניס׳ בעל׳ דכר סוד והוא משה חורת ונק׳ התורה

 ר״ל תפלתי ששייסתי' מד אליהו בחי׳ ע״י מ״< שיעלה
 שסייסתי לאחר ע״י מ״נ מפלה היה סלם תפלתי שכל
 הימה ודבורו הסלט שע׳׳י כיון ר״ל רבי עליך שלום א״ל

_ גרס שמא תלמידו והוא רבי נקרא מ״נ בסי׳ התעוררות
 הדלי׳ המדריטס היו מ"נ בסוד מתעל׳ היה אס עליך שלום לו והשיב לתלמידו המשפיע רב בבחי׳ השפע

 המ׳׳נ הועל׳ אליהו בחי׳ מ״י העיקר עכ״ס כי ומורי ר׳
 והבן השפע לגסם למעלה בה ילך הדרך הורה והוא
 ואביהוא נדב והס אהרן בני שני מות אחרי כתיב לכן

 זו פנחס בנשמת א׳ לבחי׳ והיו יחד נצמדו שהם שידוע
 יבוא בזאת אמר ולכן כנודע מ״נ הבחי׳ והם אליהו ,

 לבוא צריך אליהו בחי׳ זאת במי׳ ע״י הקודש אל אהרן
 צרוסי' כמה יש והנה והבן למעלה הקדושה אל המ״נ

 ■ כסי אדם וכל א׳ בחי׳ הוא צירוף כל אליט בבחי׳
ט נ חי  על רוכב ה׳ הנה וזהו א׳ מצירוף במי׳ לו יש נ

א קל עב  ושפעו חיותו ממשיך שהקב״ה ר״ל עביות ט
 כ״א וצריך צרופיס ק״ל שהם אליהו בחיע׳ ק״ל ע״י

 ה׳ כח נא יגדל ועתה מבקש היה ומשה זו בחי׳ לגלות
 גדלות לבסי׳ ויבא יגדל קעמת במי׳ בהסתר שטא מה

בן; רתגלהבפועל - * ה -■ ו
כשאסר .בעניי אבדתי אז שעשועי רתןי1ת לולי

_ את אליך הקרב ואתה למשה הקב״ה ,
 להעלות היא הצדיקים של התפלה שעיקר י״ל הפתח על לי הטרה למשה הקב׳׳ה לו אמר למשה הרע אחיך אהרן

 חיכף ובא זהו אליהו בחי׳ מ״נ סוד האותיות ע״י גשמטם עכ״ל עולמי את אבדתי היא שאלולי לך ונתתי׳ היתה שלי
א הענין המדרש ט הפתח על לי ושמר אליהו אהרן גני שר מוח אחרי כתיב ט  הסה שהוא הגוף פתח ז

הי לכייר בא אליהו משחקים כלבים ארז״ל ולכן והדבור יבוא ואל אחץ אהרן אל דבר רמוט ה׳ לפני גקרבסס
כשמתעורר

 כשאמר ולק פבח־נט אינם כי מהעלים ואינם אבודים
 ראה אחיך אהרן אס אליך הקרב ואחה למשה הקב״ה

 יהיה ולא לו ושוה לבחינתו יתקרב אהרן שגס משה
 או בי או היה סבור כי למשה הרע מ״נ לבחינת שניהם

 לך ונתתי׳ היסה שלי הטרה הקב׳ה לו אמר עכ״ס בך
 ואיא דמערוניסא בעלה דבר סוד הטרה במדרגת ואתה
 שצריך לזה משתוקק שהקב״ה המ״נ שעשוע בסוד לעלות

 ר״ל היא שאלולי זהו דטרא לגבי מנוקבא התעורר׳
 המדריטח עולמי את אבדתי הנוקבא ההסעוררת
 כדלים מדריגיס הם בעניי אבדתי אז וזהו הסחטטס

 לא שאלולי ןעשועי תורתך לולי וזהו לעלות המשטקקיס
 ■הטרה פ״י שעשועי^אך ארה היית הטרה לך נתתי
 הוא שנמס נודע ובגר ■וט׳ בפניי אבדתי אז כי א״א

 כנודע בסנתס שנשתהט ואביהו נדב נשמת והוא אליהו
 ואביטאולק נדב של המ״נ סוד הוא שאליהו נמצא

ושמר אליט ובא להתפלל לחורבה שנטש בר״י אמרז׳׳ל



89 מה<יניםאחרימאור
 העולי' הצדיקי׳ מנשמס השמח׳והשעשוע ׳נשמתעזר׳למעל׳

 הדיר׳הקפרוגי׳זכדמדוה מתמקי׳כל בחי׳אליהו מ״ג בסוד
 כלבים אמרז״ל ולכן רדאן שומא דבי אימן אשי׳ סלכא בבי

 החחחונים שבמדריט׳ זהקליסוש המקמריגי׳ הם השחקים ,
 הכתוב אפר וע״כ בסלים הדינים וכל מחה בהם נתעורר

 אליהו סוד המ״נ בבתי׳ ר״ל הקודש אל אהרן יבוא בזאת
 :הקודש אל לגשת צריך עי״ז ואביהוא נדב בחי׳ שהוא
ר ע  רן הבקר ואל שנאסר אברהם בזכות בקר בן ג

 איל והנה שנאמר יצחק בזכות לעולה ואיל אברהם
אחר  שני שלקח יעקב בזכות השעירים הס ועז גו׳ נאחז ̂'

 ביד בד ת׳׳ל מ;ץ אמהות אבוס אלא לי אין עזים גדיי י
 בחכמה עולמו ברא שדקב״ה הוא הענין . המדרש פכ״ל

 ארן יהד בחכמה ה' בססוקי' כמבואר ובחנת בתבונה
 מבלתי תכלית ואין א״ם הוא וב״ש ב״ה הש״י והנה וכו׳

 גבול מבלתי יצא ואיך גבול בעל שהוא העולם וברא נבול '
 והלביש והגלים ב״ת מבלשי כביכול שנחצמצס אך גבול אל

 הנקרא נקוד' לבחי׳ כביכול ונסצמצם תכלית ובעל בגבול
 לחבונ׳ ואח״כ עשית בחכמה טלם כדכחיב מכסה י׳

 בחכמתו ושיעור כביכול נחצמצם כי והביאום לדעת זאח״ה
 הנקרא היאסודנקידה תכלית ובעלי המוגבלים 'לשיעור

י י׳ י  לעלול מפילה יוסר גתפשס ואמ״כ חכמה היא כ
 דבר מחוך דבר הבנת שהיא תבונה בסוד יותר נתצמצס

 ה׳ הנקרא המאשבה שלי אותיות מסבוקע״י והמתבונן
 בהרהור רק הס ובכאן שהדבו׳נחלקלה׳מוצאו' השה •מוצאו׳

 המלאכים אמרו בכאן ולכן עילאה ה׳ ונקרא והתבוננו'
 הקב״ה כשרצה שקסרגו וארז״ל וט' חזכמו כי אנוש מה

 כי לחשוא הוא מעותד כי ♦בראנו שלא האדם אס לברוא
 כל כי מתערין דינין מססרהא רחמי דאיהי אע״ג כינה

Tידי על ולחקור לשאלה קיימא להתבוננות שבא בר 
 הקב״ה שהשיבה פד לא אס הדבר נכון אם ההתבונמס ׳

 כי הממזג הדעת סוד וזהו תלונת' וסילק תשובה .־בראתי
 באשר המשקל לשק ע״י המכריע סתקלא בזוהר נקרא :

 סילוומטט־נוצד הדברפל שהועמד ^:]מןדטון ״*תבאר
 נמשך שעי״ז המשכ' הוא ו' בסוד ונק' ־הממצע הדעת סוד

 לתחתונים לגלות •■יח' ■במחשבתו שהיה הבריא' שסע
 העולם וברא •תבאר כאשר ליה חשסמודעין בגין ^־אלהוחו

 אחרונה ה' וזהו נעשו שמיס ה' כמש״ה-נדבר דבוח ־ננ״י
 להיות צריך האדם וע"כ בווצאוס:הפה ה׳ הדבור׳ ;׳סוד ■

 בג׳ ולהדבק למעלה מפסה, ולעלות אלו ׳ולהחעמר-נבחי׳׳ י
 אלהי ספלתינו בכל •אומרים אנו וע״כ •ת׳ אליו בחי׳

 הקב״ה כשאמר ודרז״ל יעקב ואלהי ■יצחק אלהי אברהם
 - שאוסרי' זהו נחל לגוי ואעשך וט׳ מארצך לך לך לאברהם

 ,ואגדל׳ יצחק אלהי שאומרים זהו ואברכך אברהם אלהי ־
 בכולן מוחסק יהיה יטל יעקב אלהי שאומרים זהו שמר
 כמושהקב״ה כי הוא המונ׳ חוחמץ בך ברכה והיה סיל
 שנין העולם אס ובדעתו ובסטנתו בחכמתו ברא

 לדבק אלו מדריגות ע״י האדם ■צריך. p ליה דישססודעין
ם והנס השם אל בהם ה ר  אלהוסו שגלה ראשון היה ^

 - מרכב׳ בזה ונעשה ע״י בעולם ונתפשע׳ וסרסס׳ בעולם
■ כביטל בה שנסצמצסם הקדוש׳ לחכעתו ות׳ אליו  בכד̂י
והוק וזהו ליה חשתסודמץ לנבראי׳בנץ ;אלהוסו :לנלו

ק חשד הנקרא אנרהס שע״י כסאו בחסד  הכסא הו
 יצחק אלהי אח״כ הקדוש׳ וחכמתו למחשכתו והמרכבה

 בסוד למפל' כנזכר רתערין דינין דמס^סרהא הבינ׳ סוד
 י כי וא״ו• נחוסף בכאן יעקב ואלהי וגו;ואח״כ אנוש מה

 דעת וא״ו בסוד למעלה המבואר ההמשכ׳ סוד הוא
 הנשמה על לך לך הנעלם במדרש דרשו וע״כ המכריע

 הקב׳׳ה שמזהיר רם ממקום שמקור׳ ר״ס א״ב שנקרא
 הכוונה וממולדחך שלך מארציוח מארצך לשרשך לך .לך
 . סרוחה מפסה באת מאץ כמאז״ל מפפה נולד האדם כי

 הקב׳׳ה כי מאין יש נברא הכל שבאמת הוא •ץהפנין
 גבול אל גבול מבלתי ליש מאין שנהצמצ׳ רק אין נקרא

הי׳ הוא יש הנקרא ן הרחב והחנמצמוה למעלה כמבואר
 מאין האדם תולדות גש ולכן למעלה כאמור חכמה הנק' ■

 הפועל וכס י׳ שוד פכה בבחי׳ מחחל' הוא היש אל
 בס״ד כבא בדרוש לקמן ש-הבאר כמו האין הוא בנפעל

 משם ביו״ד הרמוז' הספה של ההולד׳ היא ממולדתך וזהו
 יו״ד הנק׳ חכמה בחי׳ העליונה במדריגה והתקשר תלך
 סוד העליון אביך בית היא הספה כי אביך ומבית וזהו

 בבסי' וסחעסר ותתקשר עליונ׳ לארן ותבוא הגנוז' המכמ'
 והו׳ שאוסרים שהוא גחל לגוי ואעשך זהו העליונות
 נקוד׳ הוא העיקר אמנם הנ״ל בחי' ג׳ למעלה כמבואר

 פי ונמצא בעליה תחיה החכס' כי החכמה סוד הראשונה
 ולק ואשמ׳ חסא מכל נשמר החכמה בנקודות שקשור

 מושמץ בך ברכה והיה ס״ל בטלן חוסמין יהיו יכול אמר
 בך להתקשר הוא הדבר ותכלית וסוף החחימ׳ ר״ל

 במסד והוכן בסוד ית' לחכמתו מרכב' להיוח בנמינתך
 מות יורדות רגלי׳ יהיה ולא תחיה החכמה ואז כסא
 לחסאס כתיב ע״כ אברהס בזכות בקר בן בפד זהו ח״ו
 ספאת ליד יבוא שלא נשמר ובחינתו אברהם בזכות ר״ל

 בלב מחשבות רבות כחיב כי יצחק בזכות לעולה ואיל -
 אדם יאמר שלא בזה הכוונ' תקום היא ה׳ ועצת איש

 מחשבות זרים אותו הקיפו והנה ה׳ אח לעבוד אוכל איככ׳
 הוא כן לא כי הכתוב הודיענו ע*כ אותי המפרידים זרות

 כ״א להתעלות ומשתוקקי׳ רוצים ההם המחשבות כי
 כנודע ולקשרם להפלוחס עדיך הגיעו ע"כ שרשו לסקו'

 מחשבות רטס להדביק׳,זהו שישה מקום מחשבה ע״יכל
 ■עצה לך וטחן לך. שולח הקב״ה היא ה׳ ועצת איש בלב
 והתעלה תקום המחשב' ר״ל תקום שהיא כדי עי״ז

ק אין כי המחשבות כל נמתקו ואז למעלה  נמתקין הדי
 ססערין דיני׳ דסססרהא בינה סוד וזהו בשרק אלא

ק ומעל' האדם וכשמתבוק  בזטת איל זהו נסתקי' או
 בזטת ושעירים בינה בסוד להמתיקן הדינין סוד יצחק
 שם כי סתקלא כסוד בזוהר הנקרא והוא הדעת סוד יעקב
 שני ושם בחיים וכחרס ורע סוב ■לדעת הבהיר' מקום

 על ומפפידם הפכריע הלשון אך ושמאל ימין דרכים
 ימינא הכל נעשה1 ביסינ׳ שמאלא מקשר1 ומכליל המצוע

ט׳ וא' להי א׳ שעירים כ' היו ולק  והשעיר ושמאל יפץ ו
 הכל נפסק כי גדרה ארן אל עיסתם כל אס נשא השמאלי

 אס דע דהפ״ה אפר ולק לאספונא רשוסא ליה ליס ולק
הדע' הוא העבודה עיקר כי ועבדהו אביך אלהי  ע״י.
 בא היה ובזה כימין הכל ומכליל ומכריע הבחירה ששם
■ אררן '
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 למעל׳ השכיג׳ ליחד הכוול ועיקר ביה״כ פקודש אל אהרן

 ותתקש׳ חמעלה שכינ׳ <ק׳ בתחתונים השוכן 'שאלהוחו
 כשבת הוא הכבוד עיקר כל כבודה כל וזהו שלמעלה באור

 כביכול השכינה מלך הבת שמקשרין פנימ׳ המלך- בת
 אלף חהו עמה המדריגות כל ומתעלין עליון בסתר פנימ׳

 לגמול איד בינה שתלמוד ר״ל דלים גומל בינ'
 ולקשרם להעלותם ההחתונים מדריגות דלים עם חסד

שמקשרים קישור לשון קמורת הנק׳ וזהו למעלה בתביג'
, , והבדידות הכתר מקום ענימ׳ למעצ׳ מלך הבת ומיהדים

כן לפרי שומרי׳ ג״כ והם ועלין קליפות להוציא הבריאה ב׳ זהוב״ד הדלים למדריגות מבינ׳ וממשיכות גד הנק׳

 בשירה בשלח פרשה גרש״י גם אין אס בקרבנו ה' היש
 ע״ן ישיר אז -בפי׳ נאמר המחשבה ע״ש שהיו׳יד מבואר
 חמלת האדם גם ולכן י׳ גולם מפה בסוד היא זהיו״ד
 כח שהוא הנעלם האין אמנם; ממפה הוא וישותו ־הויתו

 אדם כל ולכן ההיא בנקודה ונתעלם נגנז בנפעל ׳הפועל■
 יראת מכמה י׳ הנקרא השרשית הנ״ל הנקודה מישראל

 ביא לעיני שנדמה הגס המפה י' בסוד בו מושרשת ה'
 אילנות בו שיש הכרס כמשל הוא זה בדמיון לאו״ה שגם .
מגע אך הגפני׳ ,בשביל היה הכרס נסיעת שעיקר :

 אס בחי' השכינ׳ ונק׳ הדלי־ מדריגות הם ד׳ לבינ' רומז
אס וכן שבע״פ תורה על הנדרש תיסרנו אמו אשר' כאיש

 הרומז בבד בד ת״ל מנין אמהות אבות אלא לי
;הנ״ל אמהות ־

מחשים ,פרשת ״

 עלין סס האומות ושאר ב״י צבאות ה׳ כרס כי הענין
 הם ובאמת הזוה״ק ע״ס כידוע לפרי שומרים וקליפות

 מאפס עדו כאין הגוים כל בס׳ כמובא ותוהו אפס אין הנ״ל' במדרש דישו ו;., אמהות הס הקרא לביג׳
הנ״ל משל ע״ד כלל בעולם אינם וכאילו לו נחשבו ותוהו לשני י י י

 את אלקיס ה׳ וייצר האדם את אנקיס ה׳ ויעש כתיב ולכן י
 עיקר שהוא אדם בו נאמר ויצירה בעשיה הרי האדם

 וא״כ אדם קרויס או״ה ואין אדם קרויס ואתם הבריאה י
. . . . . י׳ הנק!דה ח״ו ואס לבד בישראל הוא י' הנקודה עיקר ׳ • י

 בעליה תחיה החכמה נאמר שעליה החכמה סוד מסתלקת י קדושתי ה׳ אני ה״ל כמוני יטל קדושים במדרש איתא
 סרוחה ממפה ומפרש באת מאין דע חה חיות בלי לשאר : ביאור צריך והדבר עכ״ל מקדושהכם למעלה

 וצרץ* הנעלם מאין ־ישתלשל אשר י׳ בסוד הספה כי ותכלית א״ס אשר כמוהו קדוש להיות הדעת על יעלה וכי
 ולאן בעליה תחיה החכמה ואז מקודה בבחי׳ להתקשר הענין אך ומרומם נשגב כלל ביה הסיכה מחשבה וליס
 ונשאר החכמה חיות בחי׳ היו״ד כשנסתלק הולך אתה וכו' ברא בראשית פעמים כמה שהקדמט מה ע״פ ידוע

ט׳ מי וכו׳ולפר עפר למקום הולך אמה א״ןאז ישראל ובשביל דרכו ראשית שנק׳ התורה בשביל ודרז׳׳ל  הביאור ו
הדברים אלה וגו׳ משה ויקהל פסוקי שנבאר ע׳׳פ הוא י וענין העולם נברא שבכבורם תבואתו ראשית שנקראי׳

 סוף הע״ה שלמה ע״י הנאמ' הוא בשבילם שנבר' הדבר
 כי שמור מצוהיו ואת ירא האלהים את נשמ׳ הכל דבר

 לא העולם כל האדם כל זה כי מאי דרז״ל האדם כל זה
העולם נברא א׳ צדיק בשביל שאפי׳ לזה לצוות אלא נברא .

 מלאכה העשה ימים ששת אותם לעשות ה' צוה אשר
 רז״ל דרשת כ•.ידוע קודש לכס יהיה השביעי וביום

 שנצסוה מלאכות ל״ס אלו הדברים אלה הדברים דברים
וכל לבסלה בעולם דבר שאין ידוע כי \ בסיני משה

 העולם ותיקון תועלת הכל המלאכות והקוני הדברים עובד השם ירא להיות זה בשביל היה הבריאה ועיקר
 חיותו הוא ודבר דבר ובכל התחתונות מדריגות לתיקון למדונו אשר הדבר הוא היראה אל להגיע אך מצותיו

 שלא ספק בלמי חבירו עס מדבר־ אדם משל ע״ד ית״ש • תמיד לנגדי ה׳ שויתי א׳ סעיף בא״ח כמבואר קדמוניע
 חיויז עם רק הוא במה.נחשב כי מדבר־ העכור המף עם י לפני ההולכים הצדיקים ובמעלת בחורה גדול כלל זהו
ט׳ יה׳ ק מדבר ט אשר .'הנשמה עליו עומד הקב״ה שממ״ה לבו על כשיעלה כ׳׳ש ו  אפשר בלתי כי מושג שאינו י

 מס״ה ותכלית א״ם פד וכ״ש כ״ש זה להשיג בשר לעיני ־ בפחד וההכנע׳ היראה אליו יגיע מיד במעשיו ורואה
כבודו מקום איה שואלים משרתיו וכצ דק על דק הקב״ה - שהעתיק רמ״א בהגהת כתב כ״ז תמיד ממנו ובושתו הש״י

 לנו העידו נמצא מ״נ ז״לבס׳ הרמב״ס הוא משה מחורת
 יגיע שמכה״כ וידע לבו על שגהעלו'אדם נאמנים עדים י

 לבא ועיקר כלל זהו א״כ בודאי י והפחד היראה אליו
 בן פקביא ארז״ל והנה : השלימה היראה למדריגת
 לידי גא אחה ואין דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל

 אתה סי ולפני הולך אהה ולאן כאת מאץ דע עבירה ;
’ tpo סרוחה ספפה באס מאין ומפרש וחשבון ליתןדץ

 ותי האדם יראני לא כי ולהשיג לראותו נשר לעיני שא״א
 הנפלם אמנם המוחשי׳ נדברים רק ;להסתכל וא״א

 ש^ולי הוא ברור דבר אבל יתראה לא ההוא דבר המחיא
 ההוא הדבר היה לא ההוא בדבר השוכן יתברך חיותו

 ונמצא גמור אפס הכל שבלתו בלהך אפס כדכמיב כלל
 שום שיעשה שא״א העולם כל כוללים הם מלאכות־ הל״ע
מהם ויש סלאסת הל״ס כללות תחת נכלל יהא שלא דבר

 דבר ובכל. הנ״ל הכלל מן יצאו לא לאבות'אבל חולדות !מאין יש העולם ברא שהקב״ה ידוע כי הוא הביאור וכו* .
ע״י כי החיה של פיל למסה מלמעלה ונק׳ ימ״ש חיותו - עולם בריאת וקודם מושג שאיט דבר אין נקרא הקב׳ה ־־כי

 בגבול ונחצמצס אין ונקרא ,מושג בלתי א״ס רק היה
 בנפעל הפועל כת אך יש ונקרא תכלית בעל שהוא '.ובדבר
 עומד הפועל כת אדם ע״י הנפעל דבר שב^ ;׳כטדע

 שמד היש נשתלשל שממנו וזהו האין כח כן בנעלם בנפעל '
 י׳ נקודה ונקרא נרמז הנבול שהוא היש והתחלת נכח .

שאסרו וזהו חכמה הוא היו״ד ני ה׳ יראת חכמה ראשית

 הדברים ומתקן א״ע מחי׳ האדם הנ״ל מלאכות הס״ל
 סיעצר לא פל ואס״ל בשלם הצמשך מחיה של סל והוא

 אלה וזהו הצורה הוא יחיש וחיוש התומר הצז והמלאכות
 ר״ל אותם לעשות ה׳ צוה■ אשר מלאכות הל״פ הדברים ■

 HT נאשר והוא הצור׳ החומריאל לקרב לתקנ' צוה יאשר
בדבר שוכן הש״י ובכ״ד ־הש״י חיות הוא דבר בכל כי

המא



ועיניסהדו^יסמאור מ
 שישיגו מי שאץ ימ״ש אלהות עצם הוא עיש ידעו לא כל ואז ^מכלה האמור המיז לנגדי ה' שויחי ע״ד ההוא

 עצם שהוא ומשיג הזה שער אל וכשבא הוא אפשרי ובלתי אשר וכל 'ביוסף שנאמר ע״ד מאליהם נעשים מלאכות
 ם מעלמנ נברא לשים אופן בשום אץ אשר אלהותו . נעשה כן אתו שה׳ מפני בידו מצליח עושה'ה' הוא

לומר רצה הידיעה תכלית היא להשיגו בכת ותחתונים אדם בכל המלאכה ועמר׳
 במ״א מבואר כ׳׳ז לידע א״א אשר הידיעה משיג אשר בכל ה׳ וברכך נאמר וע״ז דבר בכל אתו שה׳ בהבינו

סערהט״ן גם השיג משרע״ה לכן בקצרה באנו וכאן תעשה אשר ידך מעשה ימים ו׳ וזה עושה שהוא ודבר
 הרכב' ע״ד שפרושוהוא כתיב בצירי מלאכה אעשה

 גו׳ בכל וברכך זהו האילן וזה מאלי' שנעשית שהכוונה
■ שלפני אותיות כי מי ולפני , מי
 אותיות ל״ס ס׳ הוא י׳ ולפני ל׳ הוא מ׳ לפני ל״א הס

 לידע לך שהיה וחשבון דין ליתן עתיד אחה מ׳׳י שלפני
 דבר שבכל הקב״ה ממ״ה לפני שאתה ודבר דבר בכל

 להתקשר לך היה מלאכות הל״ע ע׳׳י יח׳׳ש חיותו שורה
 אליו ויגיע תמיד לנגדי ה׳ שויתי יקיים ועי״ז צהש׳׳י' בז

 אהה ואין דברי׳ בג׳ הסתכל תחל׳ שאמר ומה וכו׳ היראה
 בגי' חורה כי בזה כוונ׳ לעביר׳ אמר ולא עביר׳ לידי בא

 כי הסעס שמענו הגבור' מפי לך יהיה ולא אנכי חרי׳׳א
 סק;דא כל כי 'ויראה אהבה מדות בשני תלוי ההורה כל

 ואנכי מהזוהר כידוע לעילא סלקא לא בדו״ר איהי' דלאו
 מספרא ל״ת הוא לך יהיה ולא דאהבה מספרא מ׳׳ע הוא

 דברים לוקחים ידים שע״י כמו ידים נקראים והס דיראה
^ ויראה אהבה ע״י p הצריכיס  ובכל התורה כל לקבל נו

 ה׳ את לעבוד שיוכל בכדי ויראה אהבה נשתלשל אדם
 עד״מ שם ונשחלשל תחתונים במדדגות שירדה אך

 נמשך זה כי סונין לו שכל עיני אם מה דבר אוהב האדם
ה' כי וראו פעמו עיד הפרשית'שלמעלה מאהבה ב כו

 שעריהט״ן גס והייע' למשה נתנו כולם הש״ס ומפרש
 שער השגת וזהו והשיגו בכח שאין מא׳ חון שהבין דהיינו
 כמשה בישראל עוד נביא קם ולא דכתיב אף והנה הנו׳׳ן

 ספה למדרגת שיבא כ״א להיות יכול אבל קם לא בנבואות
ט׳ כמסה בו שאין דור לך אין במדרש כמבואר בצדקתו  ו

 קדושים ב״י אל דבי חהו הנ״ל השערים דרך להכניס ויוכל
 הצורה אל החומר וידבקו קדושים יהיו שכולם ההיו

 כאמור קידש ידיכם שאו ע״י הקדושה למקום ויתעלו
 מה ולהשיג לפעי יוכל שנבראו בינה פערי נו״ן וע״י

 בשערים נודע כי בינה שפרי נקראים ועד״ז להשיג פבכחס
 השערים וע״י בליבי׳ דמשער מה כפום חד כל בעלה
ץ סער גס שישיגו כמוני יכול ואמר לפנים יכנסו כולם  הנו
 קדושתי ה׳ ר6 קדוש כי ת״ל יח״ש אלהוהו עצם הוא

 שאני השגה היא הנו״ן השער שתשיגו אף כו׳ר״ל למעלה
 ההשגס עצם י זהו כלל מושג ואינו מקדושתכס למעלה

 ;והבן ומי האדם יראני לא כי אלהותו שתשיגו לא אבל
ת ר מ  לשומע להקב״ה ליה אכפת מה וכי צרופה כ׳ א

 רסנו לא אומר הוי הצואר מן או העורף מן
 כל כי ידוע הנה ישראל• את בהם לצרף אלא המצות
וכמו שלימה קומה שיפור הוא ה׳ אמרת הנקרא התורה

 שומעת ואוזן רואה עץ למשל אברים כסה באדם שיש סוב שהוא ומבחין בפעמו ורואה פועם כשהאדם ר״ל
o r מועיל וכ״א להניף •המשמש שלו בחי׳ לו יש אבר וכל אמר ועד״ז יח״ס חיותו ה׳ הוא ההוא הפוב כי 

 האברים לכל לצורך הוא השמיעה כי הגוף לכל בבחי׳"'בבמי' ר״ל אהבת אשר האשה עם חיים ראה הכתוב
 אע״ס כולם המצות כן דברים ושארי והליכה הראי׳ וכן רק האהבה תהיה שלא תראה אהבה ע״י שהוא הדווג

מצוהכלבחי״ כל מ״ס עצמו בפני בחי׳ וכ״א הרבה שיש אישזאשה כי ׳ית״ש הבורא של אהבתו אשישי באהבת
 והנה שלימה א' קומה הכל כי התורה כלל לבחי׳ מועלת למדריגה האהבה ונשתלשלה ביניהם ׳שרויה שכינה ■

 שמיפה ארז״ל וכן ומשך אלא ושחש' אין שארז״ל מה ידוע כי בחיים דבוקה להיות בשרשה לקשרה ויראה התחתונה
 הדבור כי חפיהו ששח ממקום ושחש דכתיב הצואר מן היראה עד״ז וכן וימת ביה קרי מדריגה דנחיח אהבה :

 הדבור מ״י ומחפא מפהר להיות וצריך הצואר ימן יוצאה י והחיצונים העונשים מפני לירא התחתונה במדריגה שנפלה
 כשאיג׳ ח״ו אבל השפע משך ולמשוך’בהשס בהם לדבק נקראים חיצונים ויראה באהבה ת״ו משתמש וכשאדם

rשאינו לצואר אחור שהוא עורף קשה פס נקראים זכאין וכשהוא כנ״ל ידים נקראים ויראה אהבה כי עבירה ׳ 
 נקרא וזה ח״ו אחור 'ממדות מושך אלא בדבור ■■סתדבק י1רא שהיה מה היפך לעבירה ידים הם בחיצונים מתנהג
 צרופה ה׳ אמרת וזהו העורף מן הוא'המשכה פואש :שאו ס״ה המלך דוד אמר ולכן' לקדושה ידים להיות
r שהם ויראה האהבה ותעלו סחשאו קודש ידיכם oכטדע נקראת והיא סחורה כל א׳ צירוף שהכל ׳׳  אמרתה׳
 וטלם להקביה מהקשרים עי״ז פעמים כמה ומבואר' לידי בא אחה אין וזה ה׳ את וברט ואז הקודש למקום
 להקב״ה ליה אכפת מה וכי פמסייס חה ירד מצורפים באהוי״ר תתקשר הנ״ל דברים בג׳ כשתסתכל עבירה

פ״־ פנים ממדריג׳ השפע שמושך י״ל הצואר מן לשומע נברא האדם והנה ידכם קודש למקום ותשאו העליונה
 נחט לא הוי העורף מן שוחס או א״ע שמקשר הדבור אביים רס״ח כנגד מ״ע למ״ח הס אלהים בצלם ־■

 מצורפים טלם שיהיו ישראל את לצרף אלא המצות ויראה׳ אהבה הכל ושורש גידץ שס״ה כנגר ל״ת ״ושס״ה
 הדבור ע״י וזה יחד מצורפים וטלס למעלה ומקושרי׳ מעלה יתעלה ועי״ז כאמור בקודש •־להעלותן הידי׳ י
 קוס' שהוא ישראל כל הכוללת היא'התורה ה׳ אמרת 'שהיא בעולם נבראו בינה' שעלי נ׳ ס״ל אסרו והנה פעלה יי
 להיות ולא הדטר ע״י מושך וא׳ כ״א צריך ולכן שלימה אמר למה להבץ ויש מא׳ מון ־למשה ׳נתע וכולם ־
 עניו ספה והאיש במשה כתיב ולכן • בזה ודי עורף בחי׳ הוא הענין אך למשה נפט■ ומ״ס היל״ל ׳ נמט •וטלם ;
א' אצלינו ומפורש תדע לא אפר הוא הידיעה תכלית ל  הוגד'לי כאפר האדמה ע״פ אשר האדם סכל מאוד בס״
 יחד כ״י שלהיות באר״ער מענדיל פנחס מוהר״ר בשם 'נתיב הנקרא הטץ ושער להשיל טכל שערי׳ הט״ע ^ ׳

טלם ■ ׳



עינים■־ושםמאור
מעלתו הי׳ שמפה אע״פ כן מפגי שלימה '6 קומה סלם  

עניו היה עצמו כעיני אעפ״נ כו אדבר פא״פ כי גדולה  
אך לאמת כמחשבתו זה יצוייר ואיך האדם מכל גאמח  
הרי לבור ונפל בהילוכו עיין פלא אדם משל ע״ד הערן 

אמנם באחרונה והראש גופו כל ואח״כ ממלה נפלו לגליו ,  
■ מאבר בראש ההכאה הפעול יומר כי יומר הוכה ראשו  
דרך כן במהלכו עיין שלא הראם זה גרם ומי ברגל נזפעול •;  

ראש מדריגת שהוא עצומה מעלה כולל הי' מפה האיש זה  
, שלימה בקומה כולם כי אברים פארי שהם ישראל ־לכל  
. העם שנפלו גרס במהלכו הראש עיין שלא ומפני ביחד  

כאסור בהכאה יומר מרגיש הראש ואעפ״ב ברגליו אפר  
'. הראש גס הרגלים כשנפלו א' שלימה קומה כיון'פכולס  
. באמת האדם מכל עניו הי' לכן יוסר ומרגיש אחריו ירד  

ע״ד יובן עוד :בראשיכם ואשימם וזהו והבן ויזכליה ׳  
, , תאומו וחצי מת אדם אין הארציים שבדברי' כמו כי אחר  

כ״כ חסר הוא וא״כ וכו' מאתים מבקש סנה לו ים כידו  
נמצא פחות מבקש פחוס לו יש ואשר לו שיש בערך  

' . השני מן יותר חסר הראשון שניהם חסרון אל כשנביס  
ד . ע׳ ■האדם צדקת ערך כסי השמימי׳ בדברים משל כן  

יותר מפיג כי לו שיש כפי כ״כ עוד להשיג חפן והשגתו  
 ̂ מיעעס השגה לו חסר בהשגתו קען הוא ואשר ססרוע  

גדול שהי' ע״י משה נמצא חסרון משיג איע כי .כמוהו ־  
 ̂ ‘ מביס הי׳ לא והוא מאוד גדול מסרוע הי׳ מאוד בהשגתו  

מאוד גדול חסרונו הרי לו שחסר במה כ״א שמשיג -גמה■ י  
עניו ולכן האדם מכל וכו׳ מאוד הי'  :

יעסוק בראשו חש כמארז״ל לשריך מהי י  
במרה יעסוק גופו בכל מש וכו' בסורה .  

מפני הם מקרים והמלאים החששות שכל צופני זכו׳. , ■ 
--'. התיקון למקוס וכשיבוא השבירה בכחי' למע׳ ירד פהאדס  
. שלימות שהוא תמימה ה׳ סור' נקרא שלכן סתורה ע״י ־  

תהי רפאות ואז שאשי״ילמקונם יתרפא אז שבירה בלי ־  
. ' מקום היה ולמסה שממנו מקוסהמיטר שהיא לשריך  

ההוא למקום אף התיקון יוסשך המורה וע״י ה Tהשב 
והי׳ דהורמיז לחתא מפלגא דהורמץ לעילא זזי׳ש'מפלגא .
ומיין והבן בדרז׳׳ל כאסור ומצורף חד דהכל בתשובה '  

באריכות במ״א . י ;
במס׳ ^איתא וגו׳ התאזר עוז ה׳ לבב לבש גאות מלך ׳ f j  י 

אר״י סייתי ואח״כ עריות בס׳ קורין במנחה מגילה ' - -  
מוצא אתה שם הקב״ה ■של גדולתו מוצא •שאמה גכ*מ -  
. אלא לא:ברא בעולמו שברא כלמה כי הענין עטחנותו  
נמצא ית״ש גדולתו להכיר לי׳ דישסמודעין בגין לכבודו -  

מדות יש אמנם בראשית יוצר ■של גדולתו סשיגין ככל פ״י  
היה רעה-וזה ^ראה וכן רעה אהבה עון בשבירה שנפלו  
א אמנם בפולס בחירה שיהי׳ עבור יש-מאין הכלגברא «  

הלא רעה אהבה לו גא• אם להחבוק האדם צריך נמצא -  
ית״ש חיותו מאין׳ובכ״ד יצא כי:היש נסשךפאין זה  

הכל שברא החיים בחי ידבק כ״א ביש לדבק  i מה זא״כ   
מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה יש-מאין זעשה  

בפנימיות האדם ׳שידבק -מ׳׳ה בחי׳ רק שואל שהקב״ה  
אס א״ח בתקוני׳ ואמר ליראה אך והוא ביש ולא מה שהוא  
אהבה וכן היראה יולד שעי״ז אס -שהיא בצירי אם אלא  -

 צפ׳עריזיז ולכן עי״ש וגו׳ אלהץ ה׳ את לאהבה כאמור
א זמה׳ נאמר  זה לפי והנה והכן הוא מה זו ר״ל ט

 להפיג כדי בעולם ויש הקב״ה שברא ודבר דבר בכל
 זה להיפוך לכאורה שנראה החתונה בבחי׳ אפי׳ גדולתו
 איט מעצמו דבר כל וכי מ״ה בחי׳ וישיג האדם כשיבין

 במי׳ היא אז בו ששופע הבורא חיות מחמה רק כלום
 של גדולתו מוצא שאתה בכ״מ וזה מ״ה בחי׳ שמכיר ענוה

 גדולתו;שם להכיר בעולמו שברא מה כל היינו הקב״ה
 ובלתי הוא מחיותו דצר שכל כיון ענוחנוחו מוצא אחה
 ההוא הדבר של ענוחנוחו הוא זה נמצא ותוהו אפס הוא

 הקנ״ה והנה בראשית יוצר של גדולתו להכיר תבא ועי׳׳ז
י גדולתו להכיר העולם שברא  היה שברא העולמות ע׳
 נגדו כאץ הס העולמו׳ כל שהרי ית״ם נגדו גדולה עטה
 ית״ש הבב״ת כתו כביכול צמצם והקב׳׳ה נחשבו וכלא
 י גדול׳ ענוה וזהו נאיןנחשבי׳ בערכו שהם העולמות ע״י

 בחינת ע׳׳י היא וגאוהו גדולתו להכיר שהי׳ מה נמצא
 נצמדים והעטה הגאוה להיות כביכול נחו וזהו רבה עטה '

 עולמות ע״י א״ע שהלביש לבש גאות מלך ה׳ וזהו יחד
 געת היה וזהו בהם גאותו הלביש ית׳ בערכו הקפניס

 המורה עיי נתהוו העולמות כל והנה עולם בריאת
 שניזלבש מלכא לבושי נקראים והם פעמים כמה כמבואר
 וכסוי הפלס לשון העולמות ממש והם הסרה באותיות

 המלך בלבושי מתלבש מ׳׳ו נקרא בחורה המתגאה לכן
 שהם לעמו הכח נתן והקב״ה גדול עון והוא לעצמו

 המחזיק האזור כסו סמדריגחן יפלו שלא המלבושים יחזיקו .
 בגבורה ישראל אוזר וזהו אות׳ בחזירתו המלטשיס

ק .,שהקב״ה  יח״ם בו המלבושים להדביק ישר׳ לעמו כח ג
 ההאזר עוז ה׳ לבש וזהו לעמו התורה שנתן ■ע״י והוא

 כ״י פ״י דבוק ש־היה האזור בבחי׳ התאזר ההורה היא •
 והנן הסרה נתינת בעת הי׳ זזה '■

ם י ש ל ד  יכול במדרש וגו׳ ה׳ אני קדוש כי ■ההיו מ
 מקלופתכם למעל׳ קדושתי וכו׳ ח״ל כמוני ' י

 יברא; ובשביל התורה בשביל נברא העולמות כל דהנה
 הברוח־ם וכל העולמות כל ובישראל׳מחנהגיס ובהתורה

 תענוג להש״י ויש התורה ע״י העוצמות כל שהצדירןמנליג
 היודעים בטס לו כשיש תענוג שמקבל ב״ו המלך כמו מזה

 ובאחערוסא העולמות כל מנהיג והצדיק מלנוס להנהיג
 •יכול קדושים.תהיו שאסר דלעילאחהו אמערוסא דלסמא ,

 דבר עושה אני שאין כמו המוני לעפות שתרצה ר״ל כסוני
 •עד ;קרצם:<העסץ כן כמו -דצחחא ■אהערוסא ;?לא

 •ל^נל'ל״ל קדושתי כו׳ ח״ל השמיס אותך-מן שיתעוררו
 ר״ל;מכש מקדושהכם היא :למעל׳ שהוא שלי הקדושה

 ■׳ ■ :■;■ באהפרוהא־דלתהאס״ל. קדושתכם .
ם ■או שי דו ק רי מ א  אסם קסוק גו׳לדכתיב ׳תהיו י

 אפשר גזומאסם:יולכאילה בסך ״
 יעברתי דכסיב אך בסן־גוומאחס ישכון ית׳ שהבורא

 ןלמהלאזשלחז^ש׳יומ^^ך ולאמלאך אנן מצרים בארן
 גד^<ה:מאוד;פגס«לאך היהה;קליפה דקליפוה-מצרים אך

 גשאד:בץ והיה אפשר־-ל^ש׳ היה לבס ברדס
 זיזנה ׳הש״ישפ^מי־לימידשס הב״י הוכיח לק הקליפות

 ןקלןסו<^-להעלוס בין לירד אשים נפילות בשעת כוונה יש
נ״ק . '
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ונני־׳ לעולם נשמה הם ישרצל והנה ישיאל ונשכיל התורה הקליפות בין לירד כסוני לעשות שתרל׳ יטל אמר לזה

 רק זה לעשות יטל שאיט ר״ל ט׳ למננל׳ קדושתי ט' ת״ל
:וכנ״ל אני

ו דהסור׳ תהיו קדושים יאמר א פי'  אותנו מכפרת וגו'
 מישראל א' נפש ולאיאכד תהיו קדושים שטודאי

 אני קדוש כי והפעם רתעל' יתוקן כוודאי רק יו'ו
 חד כלא וישראל והקנ״ה ממעל אלהי חלק הם יאתם

 ישראל שמע שנא' ט' א' מפיכ' עשיתם אתם למאס״ל
 כעמך ומי שנאמר א׳ ספינה אתכם אעשה אני אף יגו׳

 אחד נקרא הש״י הלא להבין וצריך וגו' א' גוי ישראל
 עוד עליהם מוסיפים אם האחדים שכל דהיינו האמת

 שום אין להש׳י אבל אמת אחד אינו א״כ ב' הם הרי א'
 ולכן גו׳ הדמיוני מי ואל כמאמר אליו לדמות שנוכל דכר

א' הקב״ה נמצא הנ״ל מאמז״ל ולפי האמת אחד נקיא

 השם: את עונדים וכשישראל עליונים עולמות מתקיים
ר ככל נ״ה הטרא חיות י׳Tמור הם כשלימות כ  ז
 לנשמה נשמה הוא והקכ״ה הנכראים כל ע״י ומתרוס׳

 מעלים והם התחמון התעוררות הדכרי׳סחמת כל ומחיה
 כשאיי נהם שוכן ג״ה שהטרא מחמת לשרשו דכר כל

 הקב״ה כביכול דכא את אשכון ואז מעבודתן גדלות להם
 . יסוד צדיק הוא ואז האדם בתוך ושוכן שכינתו מצמצם

 .כל, נתרועע היסוד יפול אם בנין שטנין כמו כי עולם
 ' מעשיר ח״ו פוגם אם הכל יסוד הוא האדם כן הבנין

 שאינו ב׳׳ה סבור' ונפסק עליונים בעולמות סוגם הוא
 עולמות בורא אזי מעשיו וכשמפיב יתברך ט דבוק
 עושה אני אשר החדשה והארן השמי׳הסדשי׳ הנה כמ״ש

וארן שמיס אותן בורא התורה שפחדש מזה כי
הוא מה מ״מ הצדיק מן שהוא אף עושה אני אשר ואמר האמת אחד ואינו שנים הרי וא״כ א׳ ג״כ נקראים וישראל
 שהם אחד הכל וישראל שהקב״ה הוא האמת חי׳ואך
 נקרא י״ה אותיות נ״ה הוי״ה שהשם הכל והוא החלק

 בהם יש היי ודבור קול נקרא ו״ה ואותיות מחשבה
 בהמצאו ה' את דישו וכתיב אצהי אחזה ומבשרי ית' שמו
 אותיות בכ׳׳ב הוא אדם של דהדבו׳ הסה מוצאות בה' י״ל

 מהגרוןגיכ״ק אחה״ע מוצאו׳הפה נחלקי׳לה' והמה ההורה
 מהשניים זשסר׳׳ן מהשפתיס בומ״ף מהל׳ דפלנ׳ת מהחיך

 והרי׳׳ש השפהיס ממוצא הוא הב' ברוך למשל וכשאומר
 א' חות א' ברגע הממברן הוא ומי מהחיך והך׳ מהשניים

 אנת כ״א אנושי כח הוא וני זה ממוצא א׳ ואות זה ממוצא
 כמוני יכול ואסר הפסח שפסי לוןאדני לוןומיחד דקשר הוא
 למק שאתה •בעצמך שתסתכל כמוני אלהי שתהא י״ל כו'

שתדע רק תהיה לא הי' ח״ו אלוה ותהא ולומד ויושב גדול

 יה' הבורא עם כשמתדבק אך עולמות שיברא האדם
 פנד xא לית כי יח' עמו כביכול אחדות נעשה ואז

 בורא• הקב״ה ואז אלהות הוא שבחוט השכל כי מיני'
 עושה שהוא מה כי הצדיק בהתעוררות עולמות אותן
 ל« נתן נ״ה הבורא אך ב״ה הטרא מעשה הכל הוא

 קדושים וזהו ב״ה מהבורא ח״ו נפסק ירצה ואס הבחיר׳
 שלמות לברוא יטל תהא סי׳ בנחותא כמוני יכול תהיו
 אני קדוש כי ת״ל שלך המעוררות ע״י כאמור כמוני

 לס^ה קדושתי כי פי' מקדושתכם למעלה קדושתי ה׳
 הוא מציונים בעולמות למעלה מקדושהי שנשפע מה

 ואז• כאמור בראשונה א״ע מתקדשים כשאמם מקדושתכם
 אדם. וזהו . למעלה נבסס לשורש וקדושה חיות נפשע
נשמתו שורש סי׳ מלמעלה אותו פקדשין סלמפה מקדש

 אותו מקדשין בעוה׳ז י”ע מתברכין העולשס וכל הוא חיותך וכל ודבורך ומחשבתך השי״ת הוא שהכל
 התעעג. שלם שיש יתרו אצליעבס׳ כמבואר הוא בעוה״ב זר אל איזהו זר אל בך יהיה לא סארז״ל וזהו אלהוש
 יטללדבק מתפלל וכשאדם הבינה עולם עוה״ב .הנקרא אל. ע יהיה לא ר״ל יצה״ר זה אדם של בגופו שכוא

‘ י י ׳ ׳ אלהות שהוא מסך ומופרש זר יהיה לא שבך האלקות זר
 הוא שהכל שתדע רק החכם הוא שאתה סבור שלא,ההא

 אפשר איך שמתמיה ר״ל זר מל איזהו ואמרו כנ״ל אלהות
 בהוא היבה״ר שהוא אלהיות־ואמרו הוא שהכל ידע פלא

 היא שהכל ושוכח החכם שהוא שיסבור עיניו אח מסמא
 השוכח• ר״ל ממשנתו אחד דבר השוכח: כל הש״ימזהו

 שהוא שסובר ממשנהו השי״ס-שוכח שהוא האחד אס
 מאמר וז׳הו הש״י הוא שהכל זה,ושומח לומד בעצמו
 ועשיר בגבורתו וגבור בחכמתו המכס יתהלל חל הכתוב
 לא בחכמה ה׳ העובד החכ׳ יסבור פלא ר״ל בעשרו
 ואל וזהו תכלית ואין קן׳ עד-אין הנבראיא בכל שמשפיע • על -המתגבר הגבור וכן שלו הוא שהחכמה - יסטר

 יוולד.. ואז עמך התשוקה תבוא מתחילה כי תשוקתך אישך העשיר וכן שלו שהגטר׳-היא בנפשו פהT לא יצר!
 הוא ועי״כ הנבראים כל ולרומם להשפיע לפעלה תשוקה שידע ר׳ל אותי וידוע השכל וגו׳ כ״א בחלקו השמח

 דבר■ בכל ביה הבויא אס מפליטם כביכול כי בך ימשול ̂ הש״י הוא שהכל שלו,רק אינו והעושר והגנור' שהימס^
 ט העול׳ סלך אלהינו בא״י פגרכץ אוכלין או ששץ שאט זאת נקרא שמים מלבות יס' לשכינהו רהז בזאת יחיש
ט כב״י עם בלא מלך אין ובה ס׳ ועד מא׳ אווזיות •בכ״ב מתלבשים מטת פהז'• ס' ג  מפשלתו. מתנהג עיי נ

: בלאו״א דבר בכל מפשיכין שאט יתברך חיותו דהייט - • . והבן העולמות. <ל מתנהג

 חעטג. הוא פליוני תענוג בעצמו שירגש הבנתו עצמו
 טונסו יהיה שלא רק לימודו או תפלתו בתוך שה״ב מסין

 שיטא בפירחאעד לעטד צריך מהחלה ני ■התענוג על
 בשה״ז א״ע מקדש אם פי' בעוה״ז וזהו התענוג לו

ע ולוקס בסירחא ומתפלל מקודם ה' אח כשעונד ס א׳  פ
 .נכיזי׳ עדיין. שא ואז ■ית׳ בבורא נהם לקשר הדבורים

 הספטג לו שיט' בשה״ב אומו מקדשין אח״כ אז שה״ז
ט : כאסור טא סשוקמך. אישך ואל וז  כי:. בך ימשול נ

 שאט כלום מגרסה לה דלית טקבא בסוד אט הנה
- לפר נסנל הוא נכטרא שמג וברוך ביה. משבע מקנלין

 קדוע כי ט׳ מ״ל כשני יכול ההיו ^יושי׳ ■
 כל מקדושהכם למפל' קדושתי ־■ ה׳ אני י - - • :

 בעוה״ז מלמעלה אוסו מקדשין מלמעה ס״ע מנקדש
בשביל ט׳ אלהים ברא בראשי׳ הגה בעהינ אותו סקדשין

ש ר ד מ  בראתי•, שלא פד קדושים.סהץ סנחופא ב
 בכם. אותי פקלפץ המלאכי׳ היו השלם. •

א ט׳ השלם p ישראל אלהי ה׳ ברוך נאופרים אדם, נ
מ6 ר
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 •1ע פעכר זהו לא הקב״ה •אמר גו׳ ־זהו ים אכw 1 ■אסרו
ה כיו׳ נס בא כו׳ ■מצית  אכרהה נא אהלו כתוך פיכור סזי

 יצא יצחנן ישראל יקראו ע״ש ילא ישמעאל ממנו יצא נו'
 זהו הקנ״ה אמר יעקב שיא מד אוחו ואהב שונאי פשו

 לא ישראל'כמ״ש שמו את ויקרא ע״ש ישראל שיקראו
 שאץ אף המדרש של המובן תורף זהו ישראל כ״א וגו׳ ■ימקב

 ע״פ במ״א אצליט ממי׳ב מדע הענין להכין ממש לשוט תה
 עליון כסא ונשא רם הכסא סמוטח כי כי' כסאי׳ השמים

 מישים שאנו מה שהוא שיארז רגליו הדום על נפימך סלו
ע״י ית' לו כסא היזתונ׳ שימדריג׳ ארציים דברים ■מכל

 שום בו היה לא ביעקב אבל ויותר יותר fn ומתגבר ־
 לא כי וירא לז״ובו אסיזה שוס שיהי'לו בכדי מנהו שמן
 שע״י לבוא העתידין הדורו׳ שהן ירכו בכף ויגע לו יכול

 ח״ו בהן אחיז׳ צד בהן מוצא ית׳ בעבודתו החרשלותן
 רגליהן נחמועסו שעי״ז עמו בהאבקו יעקב ירך כף ותקע
 כמ״ש ית׳ העליון שרשן שהוא ממקומו הדוס בחי׳ שהם
 הבירא מן ממקימו פנשה הנשה גיד במו נקרא למה
 והנצוצוח החיות כל כי ומלואו פולס של מקומו שהוא ב״ה

 שולץ עכשיו שהן רק ית' בו הוא מקומן ומלואו שבעולם
ידעו מנין תבין זה ומסעם : במ״א ממ״ש כנודע ממקומן

 יעקב׳ לא שאמר ישראל בשם ליקרא שעתיד המלאכים מצומצם יח׳ קדושתו הוא הדברים שבכל להבין שכל שום
 יודעים אינם שהמלאכים ישראל אם כי שמך עוד יאמר עליונים העולמות של עליונות המדוח משורש שנפלו שם

היו סעס ולאיזה מלמעל׳׳ להם באומרים כ״א עתידות ' תחהוגי׳ ממדריגות הנ״ל כל להמשיך ישראל אנו וצריכין
 ונמצא ארציים בכ״ד אלהותו ולהמשיך לשרשן ולקרבן
 מסר הקב״ה כי ית' לו מרכבה ומלואו העולם כל ■געשה

 ממלכת לי תהיו ואתם כמ״ש לישראל העולמות כל הנהגת
 פושין ישראל ואם בב״ד מלכותי ■את שתמליכו כהני'

 רגליו הדוס בחי׳ שהוא סמוכות עליון לכסא יש אזי כך
 רגלין הנקרא ליחי׳ גס ית׳ לו מרכבה שעושין פ״י

 ח״ו לא ואם בשלימות הוא הכסא ואז תחתיניס ■מדריגות
 שנתעורר וכמו הסמוכות ח״ו שחסר מאחר פלס הכסא ■אין

 בכם׳ ח״ו סוגמין ונמצא למפל' ג״כ הוא כך ■למעה
 הדום כשהארן ואימתי כסאי השמים וזהו כב״י פליץ
 יעקב וישא בו נאמר ע״ה אבינו והבןי•־ויעקב ־רגלי

 למעלה התחתונים בחי׳ רגליו הדום בחי׳ שהגביה דגליו
 לעסוק קדם בני הלוכו הי׳ בארציות אפי׳ ארצה ץילך

פמברריס מה בנין נקרא זה כי עולם של קדמונו •בבטן

 כי כך הוא שהענין יובן האמור מן אבל לו אוסרים
 ה׳ ברוך ואומרים השירה מקודם אימרים היו המלאכים

 הוא זה אם ודור דור בכל שואלין והיו ישראל אלהי
 הנ״ל במדרש כמ״ש ישראל בשם להקרא שעתיד הצדיק

 שנתאבק ה׳האבקה ובזה חסרון מוצאי׳ היו אחד שבכל אלא
 לא כי וירא הגמור בבלימות חס שהיה וע״י יעקב מם

 ודופי שמ! שום בו שאין הבין לו יכול שלא ומזה לו יכול
 כאמור בו לאחוז מקום לו היה חי׳ו דופי שום בו היה שאס
 ׳• . נ ט מקלסיןלהש״י שאנו זהו בודאי כי והבין -

* ה ז  אוחו מקלסין השרת מלאני היו במדרש שאמרו ו
 מעשה על נשענת עליונה הקדושה כי בכס

 חהו בידן מסורה העולמות שבכל שהנהגה התחתונים
 קדושתי מ״ש על הקודם בדבור כמבואר דייקא בכם

ישראל אלהי אל לו ויקרא וזהו ע״ש מקדושתכם למעלה
 איש שהיה ע״י האמור מסעם אל ליעקב קראו הקב״ה גבול ומרסיבין בונין ועי״ז הקליפות מן הקדושים בצוצות

 יח' ממנו מופסק היה שלא ממש יח׳ לו ומרכב׳ חס נקרא שלכך בראשית יוצר של קומה ושיעור הקדושה
 שופע א״ס של אלהות והיה ארציות אפי׳ דבר בשום שהוא דור מדור בעמלק לה׳ מלחמ׳ ולכך בונין ח״ח

 שהאדם ב״ה הבורא של התענוג עיקר זהו• כי בקרבו יהיה שאז ב׳׳ב משיחנו ב־א׳ עד שהוא היצה״ר ׳מלחמת
 מקרב ומשם השפל במקום ונתון בחומר מלובש שהוא תחתונים שבמדריג׳ אלהות חיות כל שיעלו שלם ■הכסא
 - כ״פ אצלינו זה כמבואר יח׳ אליו הנבראים כל עם א״ע משא״ה יח׳ לו מרכבה כולם שיהיו עד לאחר א׳ ץילקעו
 ׳ התענוג ובא למעל׳ גדול־■ התפארות נעשה ועי״כ באריכות הכסא שיהיה ’שא״א לזה היצה״ר'מעכב שמלחמת עתה

 מעלה.■ של בפמליא כח כביכול ומוסיפין העולמות ־בכל בחי׳ שהוא ההדום מתקנים אין שישראל מחמת •בשלימות
 וע״ז דבריט בפתיחת הנ״ל במדרש סיים וע׳׳כ כנודע הכסא ע״כאין בידיט שנמסר עליק סמוכו׳לכסא שרפרף

 שהיא כזה עבדות ע״י כי אתפאר בך אשר ישראל נאמר שזה כנודע יה כס על r כי כמ״ש שלם השם ואין ■סלם
 • . : למעלה התפארות נעשה יש׳ כוונתו אמיתית ■ וע״י שמו נקרא ■ בתחתוטם המלוב׳ אלהו׳ החיות

V ■ ואת שלעתיד פד הימיב לבררן שלימות בט אין היצה״ר
רוחהסומאה ־*־ : מן אעביר ' ן ר א ת י■■ •■ ה ש ר ר פ ו מ ׳ • ' א

ע’ ד ו נ ו ־ ■■ , דמנשיא■ הנשה ניד נק׳ היצה״ר כי בזוהר ממ״ש ־
ר -זה ט דמאריהון מפולחנא לב״נ׳ ; ו מ א ־ י ק י מ  וט׳ אליהם ואמרת אהרן בני הכהנים אל ־

• ׳ הדום בחי׳־ ולתקן ית׳ אליו הארציות לקרב העבדות, על גדולים להזהיר ואמרח אמור ס־רש״י ־ •-
 בתוך שהמת בעוד פירש״י בעמיו המא לא לנפש הקטנים ־ לבורא מרכבה שהיה ע״ה אביט יעקב והנה : כאסור

ט׳ סצוה למת פרס עמיו■ איש■' ויעקב נקרא ועי״ז כאמור הנ״ל בשכל ועבד ■ית׳  אליו הקרוב לשארו אם כי ו
 הקרוב׳ הבתול׳ ולאחותו ולאחיו ולבתו ולבט ולאביו‘לאמו ■ של העבדות אצלו חסר שלא ע״י שלימות שהיה ■מם

ר' ס ה • יסמא לה לאיש היתה לא אשר אליו• • וע״כ ׳תחתוטס' במדריגו׳ אפי' דבר מפיס ית״ש ה  אחד בכל מ
 הקרבטת ועטדת התורה פל בו להיות מוכרח מישראל הנשה■ גיד בסי׳ עשו של שרו שהוא עמו איש ■ויאבק
ם יש מ״מ בכהן שאיחה לאף אמיז׳לאחיז צד שום בו מצא לא כי לו יכול לא כי וירא  מישראל. אמד ככל p נ

״ו מ  סרי״ג יש •בתורה והנה כו׳ עולה בתורת העוסק כ; אלא, אחיזה לו אין כי כאמור תם איש פ׳׳ישהיה ט
 1נג ל״ת שס״ה אברים רמ״ח נגד פשה מצות רס״ח מצות ד,־כ־ור מיט אח מין מצא ואז מנהו שחז■ בו שיש במי

■:■■ ■׳■ שס״ה ז. ר : r:־ :............: :■־ י ■■ ■
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 למ״מ ממש המה שהם היימ ■ 7xr ומהו גידים שס״ה
 גידים שס״ה הם ל״ת ושש״ה אגרי׳ רמ״ח הם פ״ע

 של נצלם דהייגו האדם את עשה אלהיס בצלם דכתיב
 איברים רמ״ת של שלימה קימה היא התורה כי התורה
 השייך א' אבר מתיה מ״ע ובכל רוחניים גידים ושס״ה
 והפרש׳ א׳ Tג מחיה ספל״ת וכבמהר מצוה לאוחו
 האופן בזה והוא אדם בכל להיות ג״כ מוכרחת הזאת

 קולין בב״ה כהן וכשאין ה׳ העובד נקרא כהן הנה כי
 שהיה אפי' דהיינו בכהנא קלי ורב כהן במקום ישראל

 במשנה אימא והנה כהן נקרא ה׳ המובל שכל כהן שם
 שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי דאבות

 ורודף שלום אוהב ומהו לתורה ומקרבן הבריות אוהב.את
 יעשה במעוזי יחזיק או הכתוב מאמר ע״ם הוא שלום
 ית' בתורתו כשמחזיקין דהיינו לי יעשה שלום לי שלום

 השרים בין דהיינו מעלה של בפמליא פלוס עושה ועבודתו
 ומפרש ספה של בפמליא שלום נעשה וממילא מליוניס

 ומקרבן הבריות אס אוהב אסל לזה זאת יעשה כיצד התנא
 התורה אותיות בכ״ב נבראו העולמות כל והנה לחורה

 עלמא מתנהג ובאורייתא עלמא קנ״ה ברא באורייתא
 העולם את ומקרב מעלה בדור לשמה חורה וכשלומד

 שלום נתיבותיה וכל כתיב ובתורה התורה אל לפרשו
 וממילא עליוני' הפרים בין מעלה של בפמליא שלום זנעשה
 והנה :מלחמות יהיה ולא משה של בפמליא שלום געשה

 שיהי׳ קונס רצון לעשות רק נברא לא האדם כל זה
 רק הוא קיט רצון עושה איט ולמה רוח נחת להש״י
 אתאלהי דע וכתיב השי׳י בעטדות דעת צו שאין מחמת
 אם אך יעבוד לפי דעת לו שאץ וכיון ועבדהו אכיך
 שיש רואין אט שהרי ז״א דעת לו שאץ יעשה מה יאמר

 שאיט בקפנות אצלו שהדעת רק פוה״ז בענייני דעת לו
 באותו שיתקרב צריך אבל ב״ה הבורא אל אותו פגייה
 רק נקנה האפסית והדעת ב״ה הנורא אל עצמו כדכר.

 אצל ולק'נמצא■ ״ סעש׳ם לידי הרביאוס ייראה בחירה
 ,בניי מאצילי בשרים ביתרים בהע האיפות מפלכי רגיס

 חכפת. כי ,וסכפסם דעתם מ״י רפיבי׳ במפכיכם בטדעי
 בכיו: קרוים אדם של פלמידיו וזנה פניי. תאיר לדה

י ת ה׳ העובדי הייט אהרן בני הכהנים אל אמור מ
; .  שיעש׳ דהיינו אהרן של מתלמידיו שיהי' אהרן בני .

 אליהם ואמרת פפה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום
 שהן דהייט כו׳ הקפני׳: על גדולים להזהיר פירש׳י ־גו׳

 עוה״ז בעריט דעת להם שיש רואים שאנו גדולים באמת
 אפי' בקפנוס דעת לו שיש מי דכל הקפרם על להזהירם

 ה׳ בעבודת דעת לו שאין קפן נקיא שנה ע׳ בן הוא
 מסי עד כי הקפטת על שיעלה דהייט הקפנים על חהו
 יעלו אבל העוה״ז בענייני: בקפנות להם הדעת ־יהי׳

 לשש • אלהש׳׳יב׳׳ה הדעפ באותו דסקרבו ■דתקשרו
 פירש״י בעמיו • בעבירה נפשו יסמא שלא במעיו יממא לא

 מס נקרא rשהיצה בעוד סי' עמיו בתוך שהמס ■גפוד
 וזהו חי נקרא קליפות'רצ״ס שהם לעבדודז שמסיתו פתני
 ישט הרע שהיצר בעוד סי׳ עמיו בתוך: שהמס •בעוד
 דהנה ־ לסמא שסצזה -קוברים i שאין פצוה למת סרס

ן לשמה פלא מפציה לשמה עבירה גמלה ■ לצמיז״ל ו ע

 כזו מעבירה נעשה ומה נסש פקוח ספני שבת לחלל
ק קליפה דבי עצמה שהיא  נשמות שיש אך לשמה שפשה י
 ובמצוה לשרשם לענות יכולים ואינם ונדים נעים שהם

 רק במצוה להחכלל כח להם שאין להעלותן יכולים אין
 ואיט יסורץ לו ושולמין שעובדה' מי שיש כזה בעבירה

 נמצא בשבילו שבס לחלל ומוכרחי׳ הש״י לעבוד יכול
ק הקליפות אל יורד שבס כשמחלל  לשמה זאת שעושה י

 מבירה י״ל ס״פ נקיא וזה הנשמות אוק מעלה ובזה
 שאץ י״ל קוכרץ לי שאץ לשמה שהיא מצוה שהיא

 בשורש ולננזס להעלותם דהייט קוברין הנ״ל להנשמות
 רק להעלות יכול א־ט והנה • כזו עבירה ע״י רק עליון
 הקרוב לשארו כ׳׳א וזהו לשרשו קרובים שהם נשמות אותן
 שבע׳ס מורה הוא לאמו אותם מעלה היא ולהיכן אליו

 שבכתב חורה הייט ולאביו * חיסרנו אמו אשר כאיש
 התורה רק רמז דרך בט אס אבהמיסר כמו שהוא

ק דברים מפרשת אינה שבכתב  בני שסע וזהו רמז דרך י
 שהוא אמך מורס תפוש ואל רמז דרך הייט אביך מוסר
 ספרשס שנע״פ השורה כך היפב באר ומלמדת מורה

 : הסיום) כאן שבכתב(חסר חורה דברי
ר ו מ ט׳ בעמיו יפמא לא לנפש וט׳ הכהניס אל ־ א ו

 ממדריגחם שנפלו נפשות שיש נודע הענץ ־
 הצדיק ע׳׳י נעשה וזה למעל׳ ולקשרם להעלותם וצריכים
 יתברך בבורא קשור הצדיק כי והוא ומעלם הכל המקשר

 ורוצה המושק והרלין הנפש ואותו הקדוש׳ במחשבתו
 שלהעלוע סימן הוא במחשבתו אליו בא מנפילתו לעלוח

 לצ8 לראות צריך הצדיק ואז מנפילתו ולהקימו מבקש הוא
צ לאחוז דרכו צליק יאחז אלא לספה ח״ו יסשכיהו ר ט  נ

«Tב1 יס׳  : ג״כ ההיא הנפש ומקרב מתקרב. ואז א
ע ד ו נ סי קודם יךיוב הקרוב שכל ו  קרוב שמא מ

 סמלה ומתקרב מתעל׳ הצדיק של לשרשו •
ש ;תיקון שציז למי לתקנו  הצדק שאם א' בחי׳ עוד וי
 מחל' אז מפדריגסו גדול' יוסר למדאיג' לעלי׳ רוצ׳ עצמו

 וכשהוא מקודם לו שהיה והקדושה החיו' ממט נופלי'
 מעלה לו סוסיפץ לה' ומתקרב בתשוקתו מתעצם אח״כ

 ,י ; בנסיץ ממד כי מעלתו על מתר . ■
ו ה ז ק בי הכהנים אל אמור ו ה א  סירש״י ואמרת .

 הנפשו' מדריטת הם הקסי' על גדולים להזהיר .
ס צריכים שנפלו לי ^  יסמא לא לנפש • להעלותם ה
 ההיא הנפש אסרי■ מ״ו הצדק ממשך שלא ר״ל בעמיו
 לאשתו לפארו כ״א הפחותה פדריג' הייט בעמיו שהוא
 פירוש ע ואחר ה' בדאת בקTפ י״ל ה׳ יראת אשה

 קרובים ההם שהנפשות. מפד זה כל ר״ל אליו הפסוק
 לאביו שהם לעזרתו אליו באים לכן בשרשו הצדיק אל

 הבתולה ולאחותו־ קודם קרוב הקרוב כל ועד״ז וגו' ולאמו
ט .  זרוצס אם ר״ל את אחותי לחכמה אמור כתיב ט'
 הבחיזס ונקרא מעלהו על יתר• מכפה למדריגת ליכנס
 אותה השיג שעדיץ.לא פ'r לא איש בסי'. בסול' ההיא

 בשביל' ר״ל יסמא לה לאיש היסה לא אשר וזהו מעולם
 משל הוא ונמצא קדוש׳ סל ■בחינתו כל ממט סיוהר

 הצדיק • אלא פפא מקוס3א מ״ו מהקדושה ההוא בעת
: גדול לאור, מאפ־לס דצא כאסור: ^ ואזפוסיטן מהחזק

וכפרתם
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ם ת ר פ ס ^- נדביקוח דנוריס ומדכר ה׳ אח פונל כו הרחוסף כני להם פניהן יפראל יזבינ•[ גו׳ לכם ו פו  ו

חדה סיבה חמדה. ■ ; f.וכ״ז בדכקוח מצוח כלל וכו' להם נודפת י o פניתוסף■ המאכל מן וחיות הכס
 ד1פניי יפ הכח זה פם ית' בבורא ונדבק פסולה בו,וע"י רצואוסוב והחיות לכך חפנוג אית ממידי פתפטג הדבר

 והחצוניות המאכל כגפמיות מנובפ ההוא.פהיה הק' לניצוץ מופה פמסתלק ופ״י רפימו פמפאיר רק נפסק איס אך
 מתחילה פהיה החיות.ויופיו ממנו פנפרד אחר לחון נדחה ולא כלי היה לא הסתלקו' ובלא תענוג לקבל פיוכל כלי
ד  ממנו החיות בהעדר ומפתה החיות מחמת ומהודר יפה להם פרחן יפראל חביבין וזהו חפננג לקבל יכולים ה
 אל נותן אס. אכילתו בעת והנה ומוסרח מת דבר נפאר יכולד פיהי׳ יתירה חיבה זהו חסדה לקבל כלי חמדה כלי

בכל לקיים לש״ס טונתו כל פיהא הפנימו' על לראות לבו. לכך במדרש כדאיתא אלוה אחזה ומנפרי תענוג לקבל
ם הפמא נדה תורה אמרה מי  פתחחנבפל.בעלה כדי ז'י

 נקיים ז׳ כנגד לך הספר שבועות פבפה הפ״י צוה ולכן
 כי התורה, קבלת דהיינו הגדול תעעג לקבל שיוכלו כדי
 היום כאלו כמארז״ל ההורה מקבלין אט שבועות מג בכל

 פב"פ יחוד פהיא החורה כקבלת תפטג לך ואין נתנה
 י- ;וגו' קהלכם כל אל ה' דבר פב״פ כמפ״כ ■

ה ל  אותם.: תקראו אפר קודש מקראי ה׳ מועדי א
 הה בהחלה חסדא א״ר יומא במס' במועדם :■ :

 מפרפ״ה שבא פד באספה לתרגולי׳המנקרין חמץ ישראל
 ופניהם מ״ש נקדים הענין להבין ספוד' זמן וקבע.להם

 בי' והלא מתענין בע׳ וכי לחודש בפ' נפשותיכם אח
 עליו מפל׳ בס' ושומה האוכל כל לך לומר אלא מתפנין
 פסוק מביא אח״ז תיכף ושם פ',וי' התענה כאלו הכתוב

p ימי שבעה אלו ז' לא״א לשמונה וגס לשבעה סלק■ 
 מילה ימי ת׳ אלו ס' מתוכן נבחר ששבת ופדש״י בראשית

 החג ימי מ' אלו ח׳ פסח ימי ז' ־אלו ז׳ יהושע.אוסר ר׳:
 לזמן לאו מאי ויה״כ ור״ה עצרת לרבות וגם אומר כשהוא

המועדות: בכל והזמנים ישראל מקדש לומר לברכה.פי׳■ לא,
כל וכוונת כל.פבודתינו דטדפ מ׳לל כל ‘ '

 נפרד דבר שום שאין לידע הדעת סוד שהוא דעהו דרכיך
ת' דבוק נעשה פי״ז ואדרבה ית' מעבודתו  כמבואר בוי

 חלקי שמקרב לה׳ קרבן ההוא נחשב.האכילה אזי למעלה
 יתירה דביקות ג״כ ומוסיף לשרשם לעילא מתתא הקדושה

 שעשועים ב״ה להבורא שיש דבר והוא שט אלהי. לסלק
 שזהו אליו מתקרבים תחתונים מזה,שהמדריגות גדולים
 הניצוצות כל שיוגבהו פד כנודע משיחנו ,ביאת עיכוב

■ . ' :למעלה . ■ ■
ד ו פ מעיל* בשרשו אלהי החלק התקרבת הוא התענית ו

ביו' אוכל שאיט ע״י איןבו לעילא מהתא כי לחחא
מחעורר־ אז• ית' לו ונכנע נשבר לב אז לו שיש וע״י התענית

 כל לא והנה ית׳ אליו לקרבו העליונה הקדושה שורש אליו
 נחשב אכילתו להיות זו במדריג׳ להיות לזה זוכה האדם
 דעת לו שאין ע״י והוא המאכל חיות עם א״ע שידבק קרבן

 חיותו עם ונשאר תאוהו למלאות רק אוכל איט כי כאמור
 הצדיקים היפך לפסה המאכל מן בו שניחוסף חיות ופס

 שהוא דייקא נפשו נפשו לשובע אוכל צדיק נא' שעליהם
מ, דבוק שע״י ד האכלה ע״י בנפשו הקדושה.ט תוספת

דעת: שבלא דעת בלי ההחתונ' במדריג' שהן אלא ית'
 המאכל ע״י בנפשו שוס,קדושה מוסיף ואינו סוב לא נפש מדבק ובו למדריגת שנבוא הוא המצות עשי׳

 וססני. ב״ה הטרא מן שמרחיקו לודאי וקרוב ואפשר ע׳׳י, הכל לשורש בתוכו השוכן אלהי כחלק לדב׳א״ע שהיא
י י' לשון מצות נקראי׳ כך שע״ש המצות ועשיית התורה עכק י

והמיות החלקאלהי לדבק נזכה שבאמצעותן־ דביקות

להבין

 .פטר •והנה הכל׳למפלה שורש במכינואלהכל הפוסע
 כח. להם שאין נפולין- ושמות הקדופי׳־ רצוצות פישי
 מאוד סופסקים.:ומגושפץ ע״י-שהס למפל' בעצמן לעלות
 ולהביאן המדריגות כל מם א״ע לקשר העובד צרץ וע״כ

 ’ ׳ ״ :העליונה הקדמה לשורש למעלה .
ה נ ה  של שהשולחן כס״ש קרבן. נקרא שהאכילה טדע: ו

■  ב׳׳ה משחרב וכס״ש מזבח במקום הוא אדם יי
נקרא שהתעני׳ ג״כ מציט והנה עליו מכפר אדם של פלחט

נידם. סמנו ידס לבלתי מחשבות וחושב חסד חסן פהפ״י
 כל של החיצונית האכילות :■לכל מה בצד עלייה שיהיה
א' קבע ע״כ ישראל ם,  פמצום יה״כ ערב והוא בשנה יו
 שהוא חיצורח בבמי' כשאוכל אפי׳ ט ולשתות לאכול

החעג׳ וכאלו למצו׳ ג׳׳כ לו נחשב בפיה.״כ תאומו למלאות
 ההיא חיצוניות באכיל' מצוה '6 פעם שיש ועי״ז וכו'

 מאמר השג׳ לכל חיצוניות אכילות לכל עלייה יש עי״ז
 של הכת ע״י לקדוש' קירוב א' פעם יש זו בבחי' שגם
ט יש המאכל בחיצוניות אפי' בעיה״כ שעושה מצוה מו  ק

: ; - ■ :השנ׳ ההוא.מכל הבחיג' לכל ,•
ז איך זה ולהבין כנודע ודמו ■חלבו שמקריב מ״ש קרבן ״ ח א  בשנס־ פעסא׳ התענית סוד יה״כשהוא הוא !

 בשנה יוחר קבוע חעדח אין התורה מן כי י י , הוא אך א׳ דבר יחשט א' בנמא ־הסכים ששני אפשר
 התעוררו׳ הוא טה״כ כי במ״א אצלינו המבואר יה'כ א כ הכל בשורש דביקות כתינה יש באמי^ כי למעלה כאמור
 שאין אותן ■אפי׳ ישראל כל על מילאה החטב' והופע׳ הק' וניצוצות המתונים , כל.המדריט' לקרב שהוא מתחא

 אתערומא בלא עצמן מצד בתוק חשובה להתפורר כח להן כבורא דבוק ועי״ז ית׳ בבורא ולקשרם נפולים מדבדים
הוא מבלך: הן“דלעילא.ע סוד, שמא הנסולין המדריטח אותך מם י פ  שום נשאר שלא תחהוג'מאוד במדריג' י

 א׳׳גב מצמצמת פילאה תשובה זה לחשובה להעירן סוב והמיות הניצוצות כל מ״י־שמקרב כקרבן שנחשב האכילה
א במאכל המלובש הפליץ ס ה׳ הוא כי ■ב״ס הטרא אל סלקו ויקרב שיתעורר אליו במאכל שפועם הפעם שהוא ה  י
n,לבלתי מחשבות חושב הקודש החיות שהוא ממפיי ולא רוסט הוא שהפעם ההוא r הקרבך סוד והוא נידח מסט 

 מעילאי המשוב' של הקירוב פ״י פמהקרב לתתא מעילא ממט ובאכלו -ההוא הגשמי המאכל תוך המלובש העליון
 מ״ששבחי׳החעט׳ התפטתביה׳כ סוד וצכך.הוא לתתא ההוא בחיות ונקש׳ וניתוסף האדם בחוך החיות «אר•
אין לעילא מתתא- שהקדוג ננ״ל לחחא סעילא קרבן הוא והחיות הכח אוחו ואס בהוט השוכן אלהי החלק שהיא

ט
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 של. .מסמנות מדריגות של הסיות א״עעם שיקרב ט ־
 התשובה להתצמצם ביה״כ שצריך ולפי שאוכל המאכל
 נצמוה לכך לתתא ממילא ישראל כל לקרב עילאה

 התקרבות בסי׳ כל שיהי' דוקא היום אותו להחענמ
 כוונה על להורות מאכל ע״י ולא .מעולא,לחמא זה. יום

 כנ״ל לחתא מעילא עילאה התשובה שיתעורר בכדי זו
 כבר לעילא מתחא התקרבות תיקון ובסי' . זה והבן
 מקודם נתקן היה שאם בעי״כ אתמול מיום נתקן
 קירוב להיות אפשר היה לא לעילא מתתא התקרבות בסי׳

 נשפע עי״כ5 מקודם שנתקן ועי״ה כנודע לחתא מעילא
 התקרבות ונתאסדו לתתא מעילא עילאה החשובה ומאיר'

 תיקון עי״כ מאכילות לעילא מתתא העולה הקרבן סלקי
 התקריות עם נתאחדו הפנה כל של חיצוניות אכילות כל

 התענית מבחי׳ ביה״כ לחחא מעילא היורד הקדושה
 מתתא שעושין הקדוש׳ מלקי כל א׳ אחדות ונעשין

 • לבוראן ונתקרכו ישראל נתקדשו ועי׳ז מלמעל' והיורדין
 כל שהתקרבו ע״י עונותיהם שמכפר יה״כ הוא וע'כ
 החיצוניות מן ישראל נשמות־ סוד שהן הקדושה מלקי
 ב׳ נתאחדו באמת כי וי׳ פ׳ התענ׳' כאלו נחשב ולכך

 שלא עיה״כ אכילת שבלתי וגם א׳ אחדות ונפשו הבחי'
 אפשר הי' לא לעילא מתתא הקדוש׳ עליית תיקון היה

 בי״כ עילאה משובה מן מעילא הקירוב אח״ז להיות
 השתלשלות שהוא התענית במי׳ שהוא גורם הוא ע״כ1

 כל מהקרבין עילאה התשובה וע״י מעילא הקדושה
 חלקי כל כי התורה אל ישראל סלקי הקדוש׳ חלקי

 לו יש שכ׳א כנודע בתורה מושרשין הן ישראל נשמות
 חלקו נפסק ב״ה הבורא מן ובהחרחקו בחורה אות

 כ״א של החלק שב ויה״כ ר״ה תיקון וע״י התורה משורש
 התורה אל עלייה בחי; אז לו ויש התורה אל מישראל

 דמהימנוחא צילא שהוא הסוכות מג יה״כ אחר שע״כ
 ביה״כ להם שהיה תיקון ע״י ישראל על ומגין החופה

:חג של אחרק יום ונקרא
ת ה מ ^ ה ^נ ר ו  ששבו עילאה להורה שממה שהוא ת

 שרשי חלקי כל ונחקרבו אצלה ועלו •
 הזמן תיקון ע״י שב כ״א כי בה ונתאחדו ישראל נשמות

 המנהג וע״כ נשמתו שורש שמשם להתורה המועדים של
 עולין אז שבאמת ש״ת ביום לתורה עולה ישראל שכל

 אלהי וחלק נשמתו שורש שמקרבין ג״כ ברומניו׳ להחורה
 שיש כנודע כמבואר נשמתן שורש שמשם להסורה שבהן

 ישראל נשמות שרשי כמספר לתורה אותיות רבוא ס׳
 שנעשה תיקון שאחר הברכ׳ חאת קוריןבפ׳ ולכך

 ע״י מישראל לכ״א מלמעלה ברכה נשפע הללו בזמנים
 ישראל: נשמות חלקי שרשי כל ב״ה ובטרא במור׳ שנתימדו

Q l p D l שסימן האזיט פ׳ חשובה בשבת קורץ יה״כ 
 בהוא כנודע לך הזי״ו הקרואין התחלה ^

 לקבל ישראל נשמות כל שיתעוררו התעוררות על מרמז
 המופיע אלהים צלם סוד שהוא העליון הזיו עליהם
 ביסים שמקיימין המצות תיקון ע״י האלו ביסים עליהם

 הכלוע״י לשורש ישראל של החלקים סחקרבץ שע״י אלו
 של תפארתו יקר זיו עליהם נאצל לשרשן פסתאמדין

נשמות שרשי כל מרומז האזיט שבשירת ככידע ב׳ה הבורא
7 זיין

 דהוה בר'מ שמצינו וכמו ותיהן מאורע כל עם ישראל
ק  הוא רשע אסר כידור שנקרא אדם ובאותו בשמא די
 ידעברה״ק שר״מ באמת כי המה תהפוכת דור כי ע״ש

 ידע ועי׳׳ז זה כפ׳ הוא בהאזיט שמקורה נשמתו שורש
 ישראל שאנו בש״ת ולכך כך דוקא נקרא שהי׳ ולא מכוט

 ששם האזיע בשירת ובפרע להתורה לשרשן לשוב צריכין
 פ׳ אז קורין לכך ישראל נשמות שרפי חלקי רמיזת עיקר

 להחזיר ש^יד ע״ש כאמור ל׳׳ך הזי״ו הוא והסי׳ האדע
;התורה אל לקרנו שלו החלק הזיו

 ימי ז׳ אלו או׳ ר״א לשמונה וגם לשבעה מלק חן וזה!*
 בשבת נודע כי שבת הוא מהם שהחלק בראשית

ר בקדושת ת  ישראל נשמות. לכל עליי' דמוכףיש כ
 שיתקשרו ע״י תחחונ' במדריגה שהם לאותן אפי׳

 למעלה הצדיקים ע״י מתעלים הצדיקים עם ויחכללו
 הקדושה חלקי עם א״ע מתקרבים. הצדקים שאז

 החמא קודם בראשית מעשה כמו למעלה ישראל שבנשמות
 באדה״ר עליונה במעלה . הנשמות החכללות היה שאז

 ע״ם שהוא היה סופו ועד העולם מסוף אדה״ר כמ״ש
 ק כמו החעא קודם בו ישראל נשמות כל ההכללות

 עם עליונה במעלה הנשמות החכללות זו בחי׳ נעשה.
 בראשית לממשה זכר שהוא כתר בקדושת הצדיקים נשמות

 ע״יהתכללות באדה׳׳ר בראשית במעשה שהיה מעין בחי׳
 באדה״ר כמו הצדיקים עם עצמו לכלול דוקא צריך ולזה

 איך מהצדיק שנפרד מי כי ההכללות ע״י זה שהיה
 למעשה,בראשייז זכר אומרים אנו אין זה ולסוד יעלהו

 הן בראשית ימי ז׳ אלו לשבעה חלק חן וזהו במוסף אלא
 ישראל'שנעשה ונשמות החלק קירוב שהוא דוקא, חלק

ר דשבת במוסף מו  ע׳׳י שגם מילה. ימי ח' אלו ח׳ ^
 שהוא העיילה כריתות ע׳׳י לשרשו החלק נתקרב המילה

 נעשה הערל׳ כריתות וע״י הברי׳ על הקליפות התכסות
 שעי״ז'עתן כנודע ההורה והתגלות ה-נריס התגלות

 אומר יהושע ור׳ • העליון בשורש אותו ומקשר החלק
 הוא בפסח כי החג ימי ח׳ אלו ח׳ הפסח ימי זי׳ אלו ז׳

 והתגלות פות הקל ביעור סוד שהוא חמן ביעור מצות
 הקליפות מן חירות זמן שהוא עציונה הקדושה קירוב

 שיש לסי לשרשו אלהי החלק נתקרב ימים הז׳ אלו וע״י
 כמבואר החג ימי ס׳ אלו ח' .דרכיו על ומשכיל דעת צו

 צילא פריסת שהוא וסוכות ויה״כ ר״ה מצות שע״י ־למעלה
 לרטת וגס וז׳׳ש הש״י אל החלק נתקרב דמהימנוחא ,
מחן יום שהוא עצרת ’

ה ר ו  יותר ב״ה לבורא החלק ונתינת קירוב לך שאין ת
 התעוררות זמן שהוא ויה׳׳כ ור״ה מזה

 ישראל שמתקרבין קירוב ע״י שאז כמבואר עליונה המשוב׳
 אלו עצמות וע״י ישראל על וברכה קדושה נשפע למפה
 אלו שהם הימים ונתקדשו סלמעל׳ קדושה שקונין הימי׳

 מקדש לומר ופירש״י לברכה חהו ישראל עם הזמנים
 ישראל שמתקדשין נעשה פך שבאמת והזמנים ישראל

:לשרפו החלק החקרטת ע׳י הזמנים מס
ש ״ ז  לתרעולים דומין ישראל היו מתחלה ר״ח ו

 הדננת להם בבא קודם פי' באשפה שמנקרים
בשפלות אכילתו בחי׳ היה כטדע משה בחי׳ שהוא

הסדריג׳
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 פועלת אכילתן היה פלא אפפה בחי' למס׳ המדריג׳

 אכילה זמן להם וקבע רפה פכא עד הקדופ' ניצוצי עליית
 אכיל' סוד עוTש הדעת סוד רפה בחי' להן כשבא פי'

 קניית הוא ואדרבה ואלהותו רעבודתו נפרד דבר שאינו
 שהי' כ״ז פי' אכילה זמן להם קבע כנ״ל אלהות החהרבות

 העולם בזה בזמניות היה למסה המדרג' בשפלות אכילמן
 תוספות בבחי' הוא כי קביעות לו אין והזמן בזמן שהוא

 הדבר שבא פי' זמן להם קבע הדעת וע״י והעדר והשרון
 אצהות שהוא קבע לבחי' בא האכילה שהוא בזמן שלוא

 המנוחה בעולם ובקביעות מהזמן למעלה העליקפהוא
 נהקרבו אכילתן שע״י הפסק בלי ארוך שכלו ביום

 עליונ' קדוש' כל העלאת שהוא כאמור לאלהותו
 באכילה גס כי שידעו באופן ההם במאכלים המצומצמת

 לסי יח' מאלהותו והתרחקות תשכות נראה שהוא גשמיות
 אותן לימד והדעת באמונת דעת לו שאין למי הנראה

 זמן פפירפ״י וכמו כאור' כחפיכה יאיר כיום לילה פגם
 ואור בוקר נעשה ערב בחי' פגם ובוקר ערב סעודתן
 למשכיל חילוק שאין באופן האכילה מן הנפפע אלהותו

 אכילה בין סילוק ואין שם גס סוב למצוא דרכיו מל
סוד א' אחדות הכל כי התורה ועסק מצות פאר לעשיית

: בילאו״א ית' אלהומ

פרשתבח^תי
ם  אותם ועפיסס תפמורו מצותי ואס הלט בחקותי א

 שאין מצות הס חוקים הנה בעתם גשמיכם ונסתי
 כאן אמר ולמה מעם להם שיש הס ומצות אפס להס'
 בודאי שישמרו כיון ועשיתם מהו גס תשמרו וכאן סלט
 שכר רק כתוב אינו למה המפרשים קושיית ועוד •פשו

 מן רוחניות קומה יש שבתורה הוא אפס אבל הגשמי׳
 גידים ושס״ה מ״ע רפ״ח היינו רוחניים איברים רמ״ת

 אברים למ״ח ג״כ יש ובאדם ל״ת שס״ה שהם רוחניים
ולהבין אלהיס בצלם נברא האדם והנה גידים ושש״ה

 י הסל. אך ח״ו חמונ׳ שום יס׳ בו לומר שייך וכי הענין
 שהוא אלהים נקראת שהתורה התורה של בצלם הוא

 האדם שיוכל כדי התורה לתוך א״ע צמצם שהש״י צמצום
 4ב שהוא בהש״י א״ע לדבק ותכלית גבול בעל שהוא
 צמצם לק יס׳ ט לדבק באפשרי היה ולא ותכלית גבול

 של אלהים בצלם נברא ויזדם התורה לתוך עצמו הש״י
 ושס״ס עשה מצות רמ״ח רוחניות הקומה שהוא התורה

 דהייט הצלם עם א' כשהוא הוא השלם האדם והנה ל״ח
 של רוחניות הקומה עם א' הוא שלו גשמיות הקומה
 מנענע גשמי אבר וכשמנענ׳ העליון אדם התורה
 אך כמאמר שלם אדם נקרא וזה העליון אבר ומעורר

 א׳• שהוא הצלם עם שמהלך מי ר״ל איש יתהלך בצלם
 מצום איזה עשה כשלא אבל איש נקרא אז הצלם עם
*bT3 או א' אבר חסר הוא עבירה איזה עכר או
i שלם: ואינו '

ה י נ ה  להם שאין החוקים לעשות נצמוונו מה מפני ו
 , שום א״צ פעם להם שיש במצות כי הוא נועם
 ̂ בעשיי׳התוקי׳ אבל כך לעשו׳ שצריך שמבין אמונ׳בעשייחן

 שאמי ב״ה בורא שיש כשמאמין רק אותם יעשה לא
 רגלין נקרא האמונה והנה רצונו לעשות וצריך כן לעשות

 להאמין צריך כל שקודם התורה את המעמיד הרגלין שהם
 כמאמר ויעמוד צוה הוא ויהי אמר הוא ב״ה טרא שיש
 שהעמיד ימיה באמונתו וצדיק א' על וTוהעס חבקוק בא

: :האמונה על התור' כל

ו ה ז  להם שאין מצות הס■ שחוקים מלכו בחקותי ואם ו
\ שהאמונ' הלכו אמר לק באמונ׳ תלוים והם מפס

 י המצו׳ אס תעשו ר״ל אותם ועשית' כנ״ל רגלין נקרא
ע׳ למעל'שתגמרו קו תה  בעמם גשמיכם ונסתי העליונ׳ א

 מקושי הכל יהי' שלכם הגשמיות אפי' שתעשו מה כל ר״ל
 הכל גשמיים וש״ד ושתיה אכילה אפילו העליונ' בקומה

: לאו׳׳א ב״ה עליונה בקומה מקושר יהא

 :ויקרא ספר ייליק • ■

הי^־ה לעסו תורה המ^םר בעזרת

M
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ט׳ סיני במדבר משה אל ה' דדבר מ נאחל־ ו  למו
 ישראל בני עדת כל ראש אח שאו לאמר וגו'

שאין לאסר מהו להבין וצריך .וגו' שמות במססר וט׳

 להס יש לכן בהשייה דבוקים ואינם מקום שנ רצוט
 מושץ אז היו ולא העגל סעא ארור שהי׳ כאן ולכן מספר
 לאברהם וההבעחה מספר להם הי׳ לכן מקום של רצונו
ה אבינו  1נ דבוקים ויהיו רש״ס עושין יהיו שאס הי' ע׳

נתקיימה ולא החפא גרס ואח״כ מספר להם יהי׳ לא ית׳
 נתיירא ההבסחה שאחר אע׳׳ה ביעקב שכן.מצינו ההבפחה לכדו •למשה היה שהציווי כיון לישראל לאמר כאן שייך

 אס עבדו לא לוי שבנו והנה . החעא יגרום שמא אמר המוציא דכתיב הוא הענין אך :ישראל את לפקוד
 מססר להם יהי' שלא ראוים והיו צדיקים והיו העגל וא״א ישראל צבא. במספר מוציא שהש״י צבא' במספר
 כדי סמדריגתס ולירד להשתלשל צריכים שהיו אך כלל שלמים תמיד להיות שמוכרחים ח׳׳ו מהם א' שום שיחסר
ר פודה הי׳ לוי בן שכל הבטרים אס לפדות וב׳ אלפים מב' בפחות שורה השכינה אין רז״ל כמ״ש ט  אחד נ

 לא ולכן מספר להם והי׳ רש״מ עושים הי׳ לא והבכורי׳ מהמספר אך פוב יותר הוא יותר יש ואם מישראל רבבות
הי׳ שישראל ניכרים שיהיו כדי אם כי ישראל עם נמנו 'ששמו יקרא בשם לכולם דקר' וסיפא שיחסר אפשר אי הזה

 שרשו הס שמו של האותיות כי נשמתו הוא אדם של
 הרשעי׳ ולכן ומתפלל ולומד ה׳ עובד הוא ובהם וחיותו
 אלו לו נתנו למה יודעים שאינם ר״ל שמס יודעים אינם

 ולומד הש׳׳י בהן עובד הוא שהצדיק שמו של האותיו'
שום שיחסר א״א דמלת' כללא הרשעים כן ולא ומתפלל

 ראוים היו עצמן מצד הלויס אבל עצמן מצד מספר להם
 : כנ״ל הבכורי׳ בשביל רק כלל מספר להם יהי׳ שלא

ו ה ז  שפע שנאמר א׳ חפיבה עשיתוני אתם מארז״ל ו
 חפיבס אחכם אעשה אני אף אמד ה׳ וגו׳ ישראל

פס להבין וצריך אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר א׳
אחד הס שישראל ר״ל אך אמד גוי שהם לישראל הוא מעלה הרשעים נשמות דהיינו שנפלו נשמות ואפי׳ מהמאמינים א׳

 לבלתי מחשבות■ חושב יה' והוא ח״ו שיאבדו א״א
 ויתעצו שיתוקנו עד פעמים כסה שיתגלגל נדת מנוע
 הר על כשעמדו כי נפולין נשמות אז היו ישראל זהנה
 למקומ' הזוהמה חזרה העגל את וכשעשו פסק׳זוהמתן סיני
 שאו לישראל לאסר וגומר ה' וידבר הכתוב אמר י ולכן
 להנשא מוכרחים שכולם ישראל בני עדת כל ראש את

 לניתאבותסכי לשרשם למשפחוחס שנפלו אף זלהתעלות
 במספ׳ אבות להגיעילמעשה וצריכי׳ מהאבו׳ מלק אנמס
 ר״ל לגולגלותם זכר כל השורש הוא שהשם כנ״ל שמוח
 ולמה שיתוקט עד פעמים כמה להתגלגל צריכין שיהיו
 הראשון: בפעם עצמם שיחקנו פוב הלא להתגלגל להם

ו2^  אותן מונה חיבק מחוך פירש״י גו׳ ראש אס א
:ט׳ שפה כל

ך  הוא כדאי פירש״י ט׳ בתוך תפקוד לא לוי מפה אס א
 מעלה מה להבץ לבדו.וצריך להיו׳נמנה מלך לגיוןשל *
 ישראל בני מספר והיה כתיב לבדו נמנה שיהיה ־הוא

 רישא בגמרא ורמי וגו׳ יספר ולא ימד לא אשר הים כחול
 כאן ותירצו יספר ולא ימד אלא מספר והיה אסיפא
 עושין באין וכאן מספר להם אין מקום של, רצונו בעושין
 אס בירך הש״י הלא להבין וצריך מספר להם יש יש׳׳ע

 ארבה הרבה ט׳ הארץ כעפר זרעך והיה אע״ה אברהם
 תלוי ומה הים שפס על אשר וכחול וט׳ זרעך את

שתתקיים ראוי וההבפחה הברכה מ״מ עושין ואין נעושין

 דהיינו עובר אחד שיש האמיתי אחד שהוא הקב״ה כמו
 א׳ הוא השי״ס אבל ושלישי שני אחריו שיש שבמספר אחד

 תדסיוני סי ואל להחבירה לו שני ואין אחד הוא כי האמיתי
 שבמספר אחד ולא האמת אחד נקרא לכן וגו׳ ואשוה

 ולא חד הוא אנח וזהו המספר מן למעלה יח׳ הוא כי
 למעל׳ רק שבחשבון אחד ולא אחד הוא שהשי״ת בחושבן

 במוך ולא אחד הס ישראל כך כנ״ל והמספר החשבק מן
 המספר מן למעלה שהוא בהשי״ס דבוקים שהם המספר

 ספני ישראל שנצפוו העומר ספירות מצות ענין וזהו
 לבא השורה לתבל צריכים והיו מצרים קליטת מתוך שיצאו

 להם שיש עוצמות דרך לעבור צריכים ויהיו יח׳ אליו
 התורה לקבל יכולים והיו השי״ח אל באו ואח״כ מספר

 רק סופרץ אין והלא יום ממשים תספרו שכתוב וזהו
 חמשי׳ היא יס׳ הבורא שעם אך יום וארבעי׳ סשעה

 אין לכן החשבק בתוך שאיט אך אמד ג״כ נקרא שהשי״ת
ט סופרין :והבן אמד או

 נרננה הה״ד אבותם לביס באוט׳ «גלו על איש
 של שהוא ומנין נדגול אלהיט ובשם בישועתיך

 הן שהאבות נודע כבר אהבה עלי ודגלו שנאמר אהבה
 המרכבה הוא שבו אבוס בחי׳ ע״י אחד ובל המרכבה הן

 המרכבה שיהא וצריך דאבוה בחי׳כרעיה הם שהבניה אלא
 בחי' שהם כו' אברהם אלהי אומרים ואט בשלימוס

מתנה ממדבר כתיב והנה .בשלימוס׳ עצמם האבות
 התורה הל קייס אברהם כי במתנה דבורו לנו נתן שהש״י מספר להם דש עולמות כסה יש דהנה הוא השורש אך

ה שלא פד הוא הש״י אבל מספר להם יש העולמות בתוך והשקועי׳ ט  טרה וקיים שלימה היה שלו האהבה כי ר
 כרעי׳ שהם לישראל אבל ניתנה שלא עד חסד טרס המספר כי סופר אתה מה •א׳ ולפני המספר מן למעל׳

 דבור ונקרא טרה של הדבור במתנה ליתן הוצרך דאבוה המספר מן למעלה שהוא אחד ולפר שלשה שנים אמד הוא
 מתנהב הדטר שפ״י חחחיט עמים ידבר הנהגה לשון שהוא בחושבן ולא מד הוא אות כלל מספר שייך אין שם
באלהי כאסור• אבוס למדריגת שיכנסו וצריכץ הכל בזמן הוא המספר כי והמספר המשבץ p לפעלה •ס׳

 הוא והשי״ת שרם הוא ולסט־ אחד הוא המם משל דרך
 שהרצון פקוס רצוטשל כשטשץ ולכן הזמן פן למעלה

 דבוקים שהם מספר להם אין אז הזמן סן למעלה הוא
עושץ כשאץ אבל המספר סן למטלה שטא נהשי״ס

ט וכו׳ אברהם  איש כל ר״ל באותות דגלו על איש וז
 יוחזרו אבות לבט׳ אבוסם לבית האותיות ע״י לבא יכול

 להעלוסס האדם צרץ שנפלו הנשמות כל והנה לשרשם
אץ ובאפס בפ״א כמבוא' לשרט השייכי׳ אותן לשרש׳

שום
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 למדריגה ממדריגה חחעלה כי מ״ו סמוקן שלא נשמה שום
 ממשבוס חושכ יק' הוא כי ■סיקונ׳ למקום שתגיע פד.

 שיסקנה מי כשאין הוא זה כל אך ממנו.נדנז. לנל-ידמ
 הדנר ויתארך כסדר למדריגה - ממדריגה צריכה,.לילך

 הנשמה כי ותפלה תורה כדכור .מדשיתקנ׳ כשיש כל6
 ואז אותיות ע״י ג״כ העלאתה. לכן שנפלו אותיות כיא
 איש וזהו .אחד בפעם ויתוקן מדריגות כמה לדלג יוכל
 לשרשו השייכים כל יאסוף האותיות שע״י באותות דגלו מל

 של שישועתן מבואי וכבר לשרשם אבותס לבית שיגיעו
 וגו׳ בישועהר נרננה וזהו .הקב״ה ישועת הוא, ישראל
 שע״י ר״ל וגו׳ שנאמר של.אהבה שהיא ומנץ ואמר,

 הניצוצות מעלה אז בהקב״ה שמתקשר כגדולה כאהבה
 בפעם מדריגות כסה ומדלגים ממדריגחם למעלה שנפלו
 הקב״ה כי אהבה עלי ודילוגו אלא ודגלו א״ת וזנו אחד

 למעלה אוחו ומביאים ניצון איזה כשמחקנים מאוד אוהב
 ודילוגו זה מה ומפני אהבה עלי שמאסף מה ודגלו חהו

: האהבה מפני מדריגו' כמה כמדלג ר״ל

̂א פרשת ׳ נע
ר ב ד י גרשון בני ראש את נשא לאמר משה אל ה׳ ו

 וצריך וגו׳ למשפחוחם אבוחם לבית הם גם ■ , -
 הוא שהפי׳ לאמר שייך במצות נשלמא לאמרי מהו להבין
 שהתורה ועוד לבדו למשה היה כאן אבל לישראל לאפר
 רק ח״ו היה דאל״כ זמן בכל ושייכה גצחייש היא

 נקראת למה וא״כ קדום בזמן שהיו מעשים סיפורי
אותנו ומלמדת מורה שהיא דרך הוראת מלשון הורה
 יסרני יסור וזהו • מהשבירה צהוציאו כדי יסורים צו שוצח ולדבקה כתי: והנה כאן יש דרך הוראת ומה ‘ה דרך

 יסורים לו שלח שהש״י ור״ל האהבה עולם הוא שי״ה יה אש והלא בהשי״ת לדבקה אפשר, איך יז״ל ודרשו גו
כדי ר״ל נתנני לא ולמוח מה ומפני האהבה מעולם דעלמא כלאשין .אכלא בזוהיקאשא וכתיב הוא אוכלה

מדרגים דנחיח מאן כי בחי׳מוח שהיא מהשבירה להוציאני הדבק אלא כזה באלהי לדבק לב״ו אפשר איך וא״כ ■
ה קרי וצריך וגו׳ רחום' אהה אף .רחו? הוא מה במדוהיו  להיותו אפשר צדיק שהוא אף הנה כי נימת גי

 מת לא אבינו יעקב ארז״ל שהרי בהשכיר׳ מעס עדיין שבסדותיו אמת הן קושייה על לו ■ חייז מה להבין
 סם איש נקרא ולכו נהסביר׳ מעע אפי׳ היה י״לשלא . האמת אך • בו ולדבקה נאמר בפסוק אבל לדבק יכולים

 שהוא דבר כי כלל בהשביר׳ שאיט שלם שהוא .דהייט לדבק שווכל.האדם. כד? התורה לנו נתן שהשי״ס כוח
 אברהם משא״כ עליעקבארז״לזה והנה שלם אינו •'שבור גבול. בעל שהוא להאדס אפשר היה איך כי בהשי׳׳ס

שלא הצדיקים כל שאר בהשבירהוק מעס היו ויצחק לו שאין תכלית בעל. בלתי שהוא לדבקבהשי״ח והכלי׳
שמחי אשר המחלה כל וזהו מתו שלא עליהם נאמר כביכול וצמצם התורה הש״י לנו נתן ולכן תכלה ולא סמלה

אם אף ר״ל רופאך ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים הרי; בהתורה שנדבקנו כדי הקדושה נתורחיט עצמו ■
האלו בהיסורי׳ רופאך ה׳ אני כי אשים לא הוי אשים וזהומארז״ל התורה בתוך השוכן דבוקבהשייח הוא

לו יש הצדיק והנה • מהשבירה אותך מוציא אני שעי״ז בפלש. נדרשת שהתורה בהתורה פי׳ בסדותיו הדבק
 בירא׳ מושל צדיק ע״ס ז״ל ממאמרם כידוע גדול יסלח הן והן וכו׳ ומג״ש וחומר מקל דהייט מדוח עשרה
 והצדיק גזירה גוזר שהקי״ה צדיק ני מושל וסי אלהים הרי בהתורה גו׳יוכשידבק וחנון רתום מדות הי״ג עצמם

כך הוא הענין • השי״ס גזירת מגסל הוא ואיך מבסל לפ״ז והנה :התורה בתוך השוכן בהשי״ס דבוק הוא
 נתקנין אינם ודינים. דינים הם והיסורים הרעות כל כי נדבקו דהייט בהשי׳יס. לדבק לאדם מאוד נקל היה ,
.ב*נה.סםערה' בזוהיק, ואיתא .בשורשן אלא ונמחקים ב׳׳ה להטרא היכלות' שהם ותפלה התורה באותיות •:
 ושם א^הבינה הדינים כל, גהצדיק.פעלה נפקץ ,דינץ ומבלבלים שנאים זרות מחשטת יש אך גהוכם השוכן -

הצדיק יסל אינו להבין.למה צריך f ולס ־ בשרשם נהקנין לזה עושים מה והנה ותפלה במורה עסקו בעת •סותן
 הדירם לה׳עלוס' יסוריס לו כשיש דהייט כך לעצמו ־לעשות בזה טתנתלטעצה שהמורה התורה בעצת לשאול .-.צריך

 מביס א״ע מתיר חבוש אין שארז״ל הגם. כא׳ל הבינה אל, שנפלו אותיות הס הלא המ״ז ענין מהו ״.דהנהצ:יךלהבין
 הוא הפעם כך,אך הוא למה להבין צריך פ״מ האסודס והמ״ז אותיות בלא לזיוה א׳׳ר, מחשבה ה ש שכל .
כי ■ '

 . jA גופיה מעשיו מחמת שנפלו רק אותיות ג״כ הס
 אותן שיעלה ג״כ באין הם בהשי״ת לדבק כשבא

 להעלוס וצריך אותו לבלבל באה,ח״ו. .המ״ז אנ^,אין.
 הקדושה התורה אותנו שמלמדת וזהו לשרשם. אותם

 ותגביה שתנשא ר״ל ראש את נשא הנעיסיסו בדברים,.
 אותם מגביה סי״ו ועד ,שמא׳ אותיות הכ׳׳ט,. הם א״ת

 התורה תיטח שכל יח׳ שהוא,הבורא וראשון' הראש אל
 י' ו׳ אותיות כשמצפרפין אותיות צירופי המה הכל והתפלה

 המה הכל התיבו׳• כל וכן וידבר תיבת נעשה ר׳ נ' ד'
 חפשה ואם לשרשם האותיות להעלות וצריך אותיות צירופי

ם .ונחגרשו שנפלו האותיות הס גרשון בני אז כן  הם ג
 והאהבה החסד מדת שהוא אברהם הם אטתם לבית יעלו

 היא אתפאר בך אשר וישראל יראה מדת שהוא יצחק ופחד
 ואהבה ביראה ומתפלל כשלומד דהיינו התפארת מדת

 שם האותיות מתעלים אז מלכותו כבוד ע״ש ליוצרו ולפאר
 ספחיני כמו לדביקותם למשפחותם כנ״ל האבות אל למעלה

 כל הע״ה שלמה פי׳לנו הנ״ל כל עושים איך אך וגומר נא
 רצון לעשות בשרצה דבר כל ר״ל לעשות ידך המצא אשר
 כל כשמשים דהיינו לעשותבכח צריך בכחך.עשה הש״י
 מעלה בזה ותפלה התורה האותיות בתוך וחיותו ־כחו

:יח״ש הבורא אל לשרשם אותם
ן  שמתי אשר המחלה כל ספוק נכאר ותחלה יאמר א

ופי' רופאך ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים.
 הלא המפרשים והקשו רופאך ה׳ אני אשים ואם רז״ל

 וגם אשים־ ואם כתוב שאיט הספר מן חסר העיקר
 יסורי׳להצדיק שולח הש״ית הנה וגו׳כי יסרני יסור פסוק
ק בהשבירה מה דבר איזה עדיין תקוע שהוא מפני  ל
■ מהשבירה להוציאו כדי יסורים לו שולח
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 דהיימ השכינה השוע׳ ר״ל עץ בהרף ה' והשועת וזהו כשטסלים יעשה יאץ
שהאין עץ כהרף הוא כג^ האי״ן אל אוחה כשיעלה לעצמו לפזור יטל י , _

 שייך איט אץ במי׳ שהוא הדבר ט הזמן מן למעלה הוא בעדו יהפללו שאחרים גדולה מצוה הוא זה ומסעם כלום
סכם ואין עץ בהרף הוא החשוע׳ ולכן כלל זמן שם נהקנים איך ולהבין • לקמן יחבאר ועוד כנ״ל הדינץ ויע^

אינו ■לכן שלו והמומין הדעה ממנו

 כי נפקין דינים מססרהא הלשון מהו נם בשרשם כדינץ
 נקראים הם שערי׳ והמ״ס בינה שערי חמישים יש הנה

 מע צדיק וזהו הדינים מוצא מקום הוא ושם ספרהא
 אחיזת הוא ששם כנ״ל שערים המ״ס הם מ׳׳ס רשע לפני

 רחמים הוא סס אי״ן נקרא שהוא הנ׳ בפער אבל הדינים
 שער אל הדינים כשמעלים ולק כלל דץ שס ואין במורים

 לו שאין בדבר כי הבעש״סנבג״ס כמאמר מזקני׳ האי״ן
 ר״ח לגבי׳ על חלש ר״י וזשארז״ל שבירה שייך אימ שסח

 ולהבין ואוקמיה ידי׳ ליה יהב ידך לי הב ליה אמר כו׳
 לו והיה ע״ס דארז״ל אך דוהא ידך לי הב ענין ■מה

ע השמאל שהיא כהה יד דז״ל דרשו כה7 על לאוס ו  מ
וזהו שמאל נקראים וגבורות ימין נקראים שהססדים

סיון כבעל  לי שהיה בעצמי הרגשתי סעמיס שכמה מי
 ואיני ה׳ תשועת באה עץ בהרף ופתאום גדולים יסורים

ל דמחני׳ סיומא שזהו ואפשר באים הס אנא יודע  מ״
ק שעתן ר״ל אימתי עכשיו לא ואס  תעלה להיכן סי

 שאיע ר״ל אימתי עכשיו לא שאם למקום אנ״י המדות
 יה יסרני יסור וזהו עין בהרף שהוא כלל זמן שם שייך
 אהברירו במכסה שטלם חכמה בחינת הוא יו״ד וגו׳

ד ולמה אמד דבר והס אי״ן במי׳ הוא והה׳  להוציאע כ
 הוא זה ומסעם וגו׳ נסנר לא ולמות וזהו מהשבירה

 תכליתו עד המול׳ לרפאות הרופא שיוכל אפשרי בלתי
 דבר שהוא בהשביר׳ עדיץ שהוא מחמת הם היסורים כי

כ היא הרפואה וחכמת הנפול ואיך שנפל׳ מכמה ג'
 זה לתקן יכול ואינו שנפל בדבר שנפל דבר לתקן ־יכולים אעלה ואני כנ״ל הגבורות דהיינו מץ־ לי הב ליה שאמר
 השביר׳ לתק ר״ל תהי׳ חמים וזהו לבדו הש׳׳י רק ממסד כלול והדפס השלם בדעת הוא שאני אותם

רק זה לעשות יטל שאיע אלקיך ה׳ עם זהו שלם שתהי׳ בהחסדים להמתיק אל יטל בהדעס ולכן כנודע וגבורה
 מפני א״ת נקרא השכינ׳ ראש אס נשא חה לבדו הש״י
 שתעלה ר״ל עד־ס' מא׳ שהם אותיות סכ״ב כלולה שהיא

 בני אז כך וכשתעשה ראש מקרא הש״י אל השכינה
וכו': אטתם לביס יעלו הם גם שנפלו המדריגו׳ הס גרשון

 ט כן לעשות סוכל לא בעצמך אתה אבל הגבורות אס
 :ר״ל וגבורות בדניס תקוע ואחה הדעת ממך טעל
 לי אני אין אם אוסר הלל דאבות במשנה שאדז״ל וזהו

 אם ר״ל אימתי עכשיו לא ואם אני מה לעצמי וכשאני לי ■מי
 הצדיק כי ר״ל לי מי כנ״ל לעצמי לעזור יטל אני אץ

 העולם ואץ פלאי הוא שהצדיק דשאלא לקיימא מי נקרא
 כל על התנגדות יש ולכן הצדיק מעשי להבין יטליס

רTו ט בשבילי להתפלל צריך הצדק ר״ל לי מי וזהו הצדיקים  הנרום אס בהעלותך וט׳ לאמר משה אל ה׳ ב
ת שבעת וTיא המנורה פני סול אל אפר ולכן לקמן יתבאר ועוד כניל הדעת i יש הוא מרו

ק כן דפש הוא מבירו על שהמחפלל סארז׳׳ל על נבג״מ הבעש״ה  אהרן של שבחו להגיד רש״י ש7פ וגו׳ אה
לע נתן שהש״י ר״ל מצוה מצוה שכר ^־זייל שינה שלא הערן בתחלה דקא נענה למה להבין וצרץ מחלה נענה

פרשתבהעלותף

 הגבורות להעלות צריך הוא סבירו על שהמתפלל הוא
ד א״כ כנ״ל לשרפם והדנים  מחלה שם הוא הסספלל ה
 סמלה נענה הוא ולכן ג״כ החולה על ממשיך ואןז״כ
מה  סעזירי׳׳פש פק״ק בער דוב מוהרר הרב ורבי סורי ,י

 להתפלל עומדץ אץ במשנה משארז״ל על אפר נבג״מ
 שיש צער איזה על שהמתפלל ר״ל ראם טבד מתוך ■אלא

 כובד ממוך להתפלל יעמוד רק עצמו להנאת יטץ לא לי
 בזמן וכמארז״ל צר לו צרתם שבכל ראש שנקרא השכינ' .של

ט׳ מראשי קלר אומרת מה שכינ' בצער שרר שאדם  ו
 השכינה ,אברי נק' האדם הצסרט' שהם הדברים כי

י ״  הוא דבר b דבדם ושארי פרנסה רפואה כגון מ
כב״י למעלה ג״כ חסר למסה שחסר ומה אברפהשכינ׳

 מצוה פכר וזהו בהפ״י ידיהם על להדבק כדי המצות
 ואין בהש״י מ״י שנדבק דהייט צווחה לשון סצוה הוא
 הר״ה השם אותיות הוא מצוה והנה ־ מזה גדול שנר לך

 בא״ת הם מ״צ שהם ראשוטת אותיות השני ט ב״ה
 הפס של הראשון החצי למה זה ולהבין י״ה אותיות ב״ש
 ב״ה שהש״י הוא הענץ :ב׳ש א״ס באותיות נסתר הוא
 הנסים דהייט סטלוסיו מצל עלה וגליא סהיס הוא

 ונסתר ורגע עת בכל עמנו ועושה לט שעשה והנפלאות
 מהותו דהייט הנסתר ג״כ יש בהנגצה והנה מהותו מצד

 לה׳ הנסהרוס וכתיב הנגלה של הסחת שהוא יתברך
 כל אס לעפות עולם עד ולבנינו לט והעלות אלקיט

ד ב כל בסיבת הריטי מהו להבין וצרך הזאת התורה ד
ט' .דברי עצמו להנאת יטץ ולא למעל׳ שימקן רק לבקש וצרץ התורם של הנגלה ללמוד לט גת; שהפ״י אך ו

 ורפואות ג״כ למע׳ יתוקן
מייתד שהיה ימודים ע״י

 ספילא ק יעשה ואס כלל
 רק היה נבג״ס קבפש׳׳ע

 נ׳׳כ לספה ניתקן וממילא אי״ן מדת אל השכינ׳ וספל׳
 אני אץ אס הגיל דאבות במשנה סארז״ל שזהו יאפשר

ט׳ אני אט נקרא שהשכינה לי אלקיכסו  אץ אם תהו ה׳
 ואיני ואנ״י אי״ן ליחד כדי בספלסי שכוונתי ר״ל לי אני

 שהיא מי עמדת שנמשך ר״ל לי פי עצמי לצורך מכוון
ג״כ למשה רחקן למעל׳ שכשניתקן ג״כ עלי נמשך :ביג׳

 אתה מי 'עם6 אדם פס מדבר כשאתה למשל שתדע וצריך
 כי נפשו שבצאס והראי׳ וחיותו נשמסו עם הלא מדבר

 התורה לומדים כשאט כך עמו תדבר לא ודאי מס
ת הנשמה עם מדברים שאט שנדע מדו  ו

 ית״ הוא כי יס׳ מהותו דהייט הנסחר שהוא העלה של
 כפארז^י העולמות כל של החיות ית׳ והוא לנשמוס נשס׳

 וכל ושבע״ע שבכחנ התולה שכל מורה טסי ק ק
להיו^ ומוכרח התורה של הגוף הסה הן הנגלות המצות

ק ב



האור102
 שהוא דאורייתא הרזין דהיינו והפניסו׳ החיות בהן

 וזהו הגשמה עם הגוף לייהד וצריך כנ״ל ית׳ מהותו
 לייתד שצריך דהיינו הזאת התורה דברי בל אח לעשות

 שביקש וזה דאורייתא הרזין שהם הנשמה עם הנוף ־
 שביקש דהיינו כבודך את נא הראיני ע״ה רבינו משה

 דהיינו הנסתר שהוא חורה של והפנימיות החיות שישיג
 וראיס וגו׳ פני את לראות תוכל לא לו והשיב ית' מהותו

 הראה תפילין של קשר ■ואדז״ל יראו לא ופני אחורי אח
 הנגלה שהחלק הוא והענין ־ עצמם התפילין ולא לו

 מאחוריו המלך שרואה מי כמפל בסינ׳אסורייס נקר׳בש־
 ופני מלפניו רואהו אינו אך המלך אצל בהוא יודע והוא

 זה יח' מהותו שהוא והפנימיות החיות שהוא יראו לא
א  בעת לישראל רק היה לא וזה להשיג אדם לשוס א׳

 והפנימיות החיות השיגו זוהמתן בפתקה התורה נתינת
 ונו׳ ה' דבר בפנים פנים שנאמר פנים בחי׳ התורה של

 הזוהמ׳ שיפסק לעתיד אי״ה יהיה וכן ית׳ מהותו שהוא
 הנל באצבע מראים שיהיו כמשארז״ל יס׳ מהותו וישיגו

 וכן וגו׳ דעה הארן ומלאה ואז לו קוינו זה אלקינו
 הנגלה שהוא המצוה מעשה לעשות אנחנו צריכים במצוה

 והחיות הנשמה הוא המצוה של הסוד דהיינו והנסתר
 כגוף הוא כוונה בלא כשעושה ולכן יס׳ מהותו שהוא שלה
 הסוד שהוא והכוונ׳ הגוף הוא המצו' מעשה כי נשמה בלא
 עם הגוף לייחד וצריך המצוה של והחיות הנשמ׳ הוא

 המעשה שמייחד ושכינתיה קב״ה יחוד נקרא וזהו הנפמ׳
 בעצמו ב״ה השי׳׳ח שהוא והחיות הנשמ׳ עם הגוף שהוא

 הס שימצוה ו״ה האותיות ולכן העולמות בכל יחוד ונעשה
 שבע״ס תורה הוא והה׳ שבכתב חורה הוא שהוי׳׳ו עלות
 נסתרים הם י״ה אותיות שהם הראשונים אותיות והשני
 שהוא הסוד דהיינו והמיות הנשמה שהוא מ״צ ב״ש בא״ת
 ב״ה הוי״ה בה׳ שמתדבק מצוה מצוה שכר וזהו ית׳ מהותו

 עמודי׳שבע׳ חצבה ע״ס ארז״ל והנ׳ מזה גדול שכר לך ואין
 הס׳ מחלק בנסוע ויהי הפסוק חלקי׳כי לז׳ התור׳ שנחלק׳

 כי הכתוב כמאמר נר נקראים שהמצות וידוע ספרים לג׳
 ר״ל הנרות את בהעלותך וזהו אור וחורה סצוה נר

 מול אל המצות דהיינו הנרות עם עצמך להעלות כשתרצה
 התורה חלקי ז׳ דהייע הנרות שבעת יאירו המנורה עני

 שהוא המטרה פני מול אל יאירו המצות כל שהם
 הנגלה שהוא הגוף שחייחד דהיינו והחיות הפנימיות

 ונעשה ושכינתיה קב״ה יחוד וזהו והמיות הנשמה עם
 פב כמארז״ל לשמה נקרא וזה כנ״ל העולמות בכל ימוד

 שהנוקבא ידוע דהנה .ארמלו מלעיחב דו פן למיתב
 לה דלית דלי״ס בחי׳ הוא והנוקבא מהדכר מקבלת
 המעשה והנה הזכר לה שמשפיע מה רק כלום .מגרמ׳

 מגרמה לה דלית נוקבא בחי׳ הוא הגוף שהיא המצוה של
 והמיות סהנשמ׳ שהוא מזכר שמקבלת מה רק כלום
 דהייט דו פן למיתב פב וזהו והנסתר הסוד שהוא

 פס כנ״ל דלי״ת בחי׳ הטקבא שהוא הטף כשמיימד
 ארמלו מלמיחב ו׳ בחי׳ הדכר שהוא והחיות הנשמה

 הוי נשמה בלא כגוף הוא טונה בלא כשעושה הייט
 לשם לשמה חהו מהדכר מקבלת הנוקבא שאין כאלמנה
קב״ה יחוד שהוא כנ״ל והנשמה הגקף לייחד ■הנוקבא

. ;•ינים בהעלותף
 5 כנ״ל העולמות ככל יחוד ונעשה ושכינחיה

ו  נקראים האוחיוח גו׳ הנרות את בהעלותך יאמר א
 בזוה״ק כנודע שמן סוד המחשבה שבהם נרות

 שהם הפסולת ולזרוק אותיות להפיב הם נרות והפבת
דין כפולים שהם כפר״ת בג״ד אותיות יש והנה המ״ז

 בלבוש פנתלבשו לבוש לשון בגד הוא ופירושו ורחמים
 קינוח צריך ע״כ בוגדים בגד במקום למפה וירדו עב

 שבעה כי גברא בהאי ידיה לכפורי בעי מלשון וכפרה
 בהן מתנהג שהעול׳ הבנין ימי ז' בחי׳ ז׳ הם נרות
 הדין מדת מהפך והצדיק ורחמים דין כפולות והס

 ובהתעלם כפולות הם ונמצא בהיפך והרשעים למד״הר
 בחינת הז' שכל מקום המנורה פני שהוא מקורם אל

 שינוי אין שפם חיים מלך פני באור אז משם מקבלים
 כלל דין תערובות שוס בלי פשופים רחמים הכל רק כלל
 היה שלא מערבי נר גבי אמרו ולכן גמור אחדות שם ני

 הנרות ׳ כל כי מסיים היה ובה מדליק היה ממנה כבה
 כבייה בהן יש למפה וירדו שנתלבשו בחי׳ הז׳ שהם

 נ״כ נכבה מ"מ לפעמים מתלהב שהאדם אעפ״י לפעמים
 אין תמידי תענוג כי הפסק ויש ושוב רצוא החיות כי

 אין שם אחדותן שהוא במקורו למעלה אבל לקבל יכול
 הבחי' כל כי הכל מתערב ששם מערבי נר ונקרא כבין
 באחדותו להתאחד בשרשם ומתערבין חוזרים שם עד

 אל רצוא שמו ית׳ ממנו החיות כי להדליק צריכין וממנו
 הפסקה יש למפה שכשמגיע ר״ל מסיים ובה האדם

 האדם אל ית׳ ממט רצוא שהחיות אחר כי ומסתיים
 וזהו * תמידי תענוג יהא לבל ית׳ אליו שוב אמ״כ

 אונקלוס ותרגום האותיות הם הנרות אש בהעלותך
 אותם תעלה אז בההלהבותך שהוא בוציניא ית באדלקוחך

 פלו סר באור כי כבין יהיו לא ואז המטרה פני מול אל
 שבעת יאירו ואז חושן• ולא אור יהיה ותמיד חיים

 אהרן של שבחו Tלהג וזהו כביה שוס יהי׳ ולא הנרות
 שינוי אין ששם האחדות למקום שהפלה ר״ל שינה שלא
 עשה הארון בנסוע ויהי המדרש כוונת וזהו ורחמים דין

 מקומה זה שאין לומר ולמפה למעלה סימניות להם
ט' להפסיק כדי כאן כתבה ולמה בדגלים מקומה והיכן  ו
 כד^ון המחשבה שבהם האותיות הס הארון ני והוא

 לוח על כתבם לוח נקרא והמחשבה הלוחות שבו הארון
 מדין ושינוי השפל למקום למסה ירדו והאותיות לבך

 צריך אלא■ מקומו זה שאין לומר בהיפך וכן לרחמים
 מקום בדגלי׳ האותיות של מקומן והיכן למקומם להעלותם

 .ב״ה סוף אין והוא ואסיפה דגל מלשון הכל נאסף ששם
 איט יTסמ שתענוג להפסיק כדי כאן כתבה ולפה

:והבן תענוג

פרשתעלחלך
 מסורת זה דבר יצחק רבי אמר סופה במסית

 מעשיהם ע״ש מרגלים .מאבותינו בידיט
 מיכאל הקב״ה של מעשיו שסחר סתור .ונו׳ קראי׳

 נאמר אףאנו יוחנן א״ר כביכול סך הקב״ה של שעש׳שונאו
 מדותיז על שפסע ופסי הקב״ה של דבריו שהחביא נחבי
של ■ '



מאור
 לו מלנז רש״י שפירש מה נקדים זה להנץ הקב׳ה של

 דנודע שלח חרצה אס אחה לך מצוה איני אני לדעתך
 המוש^ו׳ בדרך מדגלים של הפרשה כל בזוהר שפירש מה

 והפנימיות הפשוש באמת כי יעו״ש העליונה ארן בחי׳
p כי א׳ בדרך Tעוה״ב של והכלי החומר הוא שא״י וע

ז ז ל ח ל ש
וגו׳ הוא

ם י נ בד 103 נ
 מעולם הוא חסד העריות של האהבה זה כי

 וצריך נפולה הוא האלהוח האהבה עולם שהוא החסד
 וגא כנ״ל השורש אל ולקפרה הרע מן לברור אהה

ק שבתוכו הרע אחר למשוך  פיסל ג*כ המדוס בכל ו
« סנבא צדקיט משיח מצפה זה שעצ כך הוא העבדות נ

לברר הבירור הוד שזהו הג״ל ניצוצות לברר המדריגה העונד מן נקל היותר לעוה״ב מבוא דרך הוא ידה פעל
 שיש כמי דומה בא״י הדר כל ז״ל כמאמרם לארן בחון

 עע״ז שבח״ל ישראל כי וכו׳ בחוןלארן הדר וכל אלוה לו
 ע״יהשרשל אצלם לירד השפעחסצריך כל הס במהרה
 מ״ס ב״ה מהבורא מבקשים שהן אף כי ההיא מדינה

 עוברת ההיא השפע להשפיע יתברך הוא שיסכים אחר
 האר״י בכתבי כמ״ש והבן במדינתו שוכנין שהן השר דרך
 ארן העליונה לארן לזכות השלימה שעבודה ונמצא ז״ל

 סן לכן בא״י הנקל הדרך הוא א״י בחי׳ פנימי החיים
 הקדמונים הקשו כי עד״ז ג״כ במושכלוח חבין הפשוס
 ית׳ לו וגלוי צפוי שהכל שכיון. ז״ל הרמב״ס ומכללם

 האדם יצירת בשפת וא״כ מראשיתו דבר הוף מביפ שהוא
 לא בוודאי וידיעתו רשע או צדיק שיהיה מה מביע
 בחירה לו להיות לאדם נתונה הרשות איך וא״כ ישונה
 שיהיה איך ית' ידיעתו כבר שגזרה מאחר ורע לסוב
 סוב של הבחירה מהות דנודע הוא הענין אך ישונה ולא
 עולמות בונה ית' הוא שהיה הכלים שבירת מצד הוא ורע

 הנז׳ העולמות שהן הכלים שבירת סוד שהוא ומחריבן
 שנטשה בשבירה, הקדושו' העליונות המלות מן נפלו ועי״ז

משני אחד לבחור בחיר׳ נעשה ועי״ז ורע סוב הערובות

 א״א זה וכל הTהשב ע״י בו שמלובש הרע סן הסוב
 וחשופה טצה לסצסו ליק מדע שאז הדעת ע״י אס כי

 וא׳׳כ בס״א כבר אצלינו מבואר זה ובל• הנ״ל לברורין
 הוא ג״כ שמשם דעת במי׳ הוא ב״ה הבורא ידיעת

 הוא הדעת כי ונמלא ישראל בר. לכלי הדעת השתלשלות
 הבחיר׳ באמת כי הנ״ל לקושיא מקום אין ונמצא הבחירה

 ממש שהוא וב״ש ב״ה הנורא של מידיעתו בהיפך איט
 בחירה בחי׳ הוא ית׳ הבורא של וידיעתו הבחירה שורש
 הוא וע״י בהאדס ששוכן ית׳ ידיעתו יr על ג״כ שהיא
 הנפולות במדות הבדלה ולעשות מרע סוב לבחור הTהבח
 מצדו באמת כי כאמור לשורש ולהביאו הסוב מהן לברר

 המדוס האדם יברר שבו הדעת המתן כי יבצר לא ית׳
 שמעור־כ הרע אחר המגיפה'שנמשך הוא האדם מצד אך
 אדם שיש רק ח״ו ית׳ בידיעתו שיטי אין וא״כ בו

 הרע לצד ח״ו שנופל מתמת כלום בהדעת פועל שאינו
ת׳ ידיעתו גזרה ג״כ כך כי העולה הכלל זה . והבן  י
 ט לפעול וירצה בו יאחז אם העליון הדעת ידי שעל

 בחינת ממש והוא כאמור המלות לברר בולאי יפעול
בסושכלו' הגדול הדעת להשיג ישראל שרצו וזהו הבחירה

כל פס העליונה הארץ את ,לתור העליונה א״י בחי׳ • לא זה בלא כי ופו« שכר שיהא בכדי שירצה דרכים
 כי ישראל בט התחתונים עבודת מן ית׳ לו תענוג היה

 הוא העולמות ובריאותו ית״ש הבורא תענוג עיקר כל
 אף אותו שיעבדו ענודתם ע״י שיתענג ישראל בשביל

 הרע היה לא אש אבל סו״ר בתערובות חומר ,שקקרולי
 מעלה צבא וכל המלאכים על התעלות שום להם היה לא

 כי ונודע כלל רע ביניהם שאין מאחר אותו העובדין
 הוא מסו״ר א' דרך לבחור להבמירה המביא הסיבה

 שמציט כמו מנין הבדלה דעת אין אס כי הדעת ע״י
 וע״י וכו׳ בחונן,הדעת הבדלה תקנו מה מפני בגמרא
 שלו הדעת שמסהו כמו דעתו לפי א׳ כל בוחר הדעת

 בתערובות הממוצע בדרך מצוע להיות או הקצוות מן לא׳
 ששרשה מאחר הבחירה עיקר הוא הדעת וא״כ ורע סוב

 שיש הקב״ה של ממדותיו אחד הוא שהדעת וטדע ממנו
 שהוא מה לפי כלאחד אך העליון בדעת למעלה שורש לו

ג׳׳כ שלו שהדעת א' וים שלו הדעת אצלו כך אדם

 שהוא משה בחי׳ ולהשיג הסנימיס וכחוחיהן מדותיהן
ט ירך איזה ומובאו׳ מוצאו׳ לידע הגדול הדעת  לאין ל

 לברר ישיגו הדברים שבכל האמור ע״ד שהוא העליונה
 אותן יש אך עליונות למדות לשרשן ולהביאן הפנימית
 לידי סהודס״ובאץ היראה להם שאין מחמת בזה שנכשלים

 הוא הרע כי כנ״ל לבירור שא״א שאוסרים ח״ו כפירה
 סהסוב הנ״ל כלים בחי׳ ולהריק להוציא וא״א רע ממש
 אפונה מקודם לזה צריך לכן ר״ל הגמורים הרשעים כמו

 דרך אתה לידע רבו ביס ידיעת וקבלת ית׳ סמנו ויראה
 בחינת להשיג נכדי ר״ל לדעתך לך שלח וזהו אור ישכון
 הפנימי כסוסיך כל לך פלס בודאי משה בחי׳ שהוא דעתך
 טרר אדם וכי וזהו כאמור במושבות להפיג ושכלך

 טדאי לדעתך שנקרא צבחי׳ שבא ע׳׳י כי לעצמו רע מלק
 ל״ל לך סצוה איט אך * והבן הרע ודומה הסוב שבורר
פלח חרצה אם רק ישונה שלא כך דוקא שיהיה שאגזור

 נסתי ראה כמ״ש בבחירה לאדם שהנחתי הוא שזה לפי של לשורשו זה הדעת מן לעלות להתאמן וצריך בשבירה
 הגזירה היחה ואס גו׳ הפוב ואס החיים אח היום לפניך ועבדהו אביך אלהי אס את דע שהוא העליון דעת הדעת

־עת לזטס נדי  כי לבחירה נחשב היסה לא יס׳ האל רצון כפי שיהיה כן וכמו כנודע משה במי׳ שהוא גדול ̂!
 דוקא שיהיה מצוה הי׳ יס׳ הבורא חפן הי׳ אס באמת שרשו מאין השורש על יראה בשבירה שק המדות בכל

 צווי במי׳ כי בעולם רע במי׳ שום היה ולא סוב כולו כך לו יבא אס כגון אמד אחדות לפשות לשרשו ג״כ ויגביה
 לעשות סוכרס האדם הי׳ יח׳ הטרא רצה אלו הוא זה האהבה מעולם נפלה זה הלא יחשוב רעה אהבה אתה

 דוקא שיהי׳ האל וגזר שצוה צווי בחי׳ זה והי׳ עוב המדה בהתעוררות באהבה היי יעבוד ועי״ז הקדוש
 •ת׳ שהוא אך בחירה יהי׳ שלא באופן מוב לעשות ההכרח נופל וע״כ יס׳ אוחו חזקה אהבה לאהוב דסחיל בקרט

 השוב עשיי׳ שיהי' p דוקא שיהיה ולגזור לצוות לארצה כמ״ש האהבה בעולם בשרשו ונקשר נברר והסוב הרע
יעשה רע לעשות יחפון שאם לבחיר׳ זה הניח לכן הכרחי מסד אחותו יקמאת בי ואיש פסוק על נבג״ס הבעש׳ס

כמ״ם , .
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 שצוה^יה׳ אף להנויג דוקא מוכרח ואיט לו סוםסין כמי׳ש

 שאנו האמור ממש צווי בחי׳ זה אין מ״מ בחיים ובימיח
 יהיה שלא הכרחות גזיר׳ ולא עצה מזינת שהוא בו אומרים

 שיהא ית' הבורא צוה לא זה צווי ובחי' אחר' בריר׳ לאדם
חי'  לשמו' ירצ׳ לא שאם בבחיר׳ זה שהניח רק הכרחי צווי ג

 וזהו . שלח מרצה אס וזהו ההיפוך למשוש יוכל עצתו. אל
ק כי הקב״ה של סתורשססר.מעשיו ץ  שבלתי האומרים או
 של מעשע סוחר כאמור,א״כ מרע מוב להוציא אפשרי '

 בכדי הבחי׳ ונתן ורע מעורב.סוב העולם שעשה הקב״ס
 ח״ח נקראו שלכך בשבירה שהיא הסתירה בונין שיהיו
ך אלא גלך א״ת וכי׳ בניך וכל כמאמר בוני׳ ט׳ טני  והן ו

ק :סתירה בבחי' ח״ו שנשאר סותרין שמשה מ״ש נמי ו

עינים
נויט׳ בחי׳ שהיא בשבירה שנפלו לדברים רטאה היא
 Tלהפר בזה כפרו והמרגלים התורה ע״י להעלותן הנז׳
 הקים לבלתי ית׳ פאלהותו ולמפה העיבור במי׳ מ״ו

 מדה כנגד מדה בזה נענשו ע׳׳כ לעיל כאמור אותן
 היא חיים P לשון מרפא כי עדפיבור׳ לשונם שנשתרבב

 במי דוקא אך הלשון שע׳י הפגם קלקול מתקנת המורה
 ידי פל פון איזה לו שנזדמן רק גמורה אמונה לו שיש

 לו שיש מאמר השובה לידי לבא יכול שזה בלשונו קלקולו
 מאמר קלקולו מתקנת התורה לכך לשוב המביאו אמונה

 כאמור בזה שכפרו אלו אבל מרע וסר ה׳ן אל ששב
 משובה יTל יבאו דרך איזה בודאי מהם האמונה ונכרתה

מפריד ונקרא שכפרו ההיפך אלא אמונה להם שאין מאחר . . _
 ולכך לעה״ב מלק להם שאין בגמרא אמרו ולכך אלוף מלכו שאוצרות ח״ו עד״ז ג״כ הוא מך הקב״ה של שונאו

ט' מגביהן ואיע נפולין הן עולם של  ששם סיבור׳ עד ט שמעאו לשונם בהשחרבבו' נענשו שהחביא נחבי ו
 דברי׳ שהפרידו ע״י בזה כפירתם ע״י שפגרלו הפגם הגיע שישארו מ״ו המדריגה בסתר שהחביאן הקב״ה של דבריו

 שעל ב״ה א״ם מאלהות סיבור בחי׳ שבהשבירה ממתונים מ״ו שפוסע הקב״ה של מדותיו על שפסע ופסי • ח׳׳ו שם
 כי מדות אנשי במכה ראינו אשר העם וכל אסרו כן פוסע והוא שרשן עולם של ברומו העומדים דברים מל

 שנפלו המדות כל כי אמרו והן עממין ז׳ היו שבא״י נודע בה״ב אפי' וזהו מגביהן ואיט הנפולין המדו׳ פל גז״ו
 שנפלו מדוח. אנשי וזהו עממין ז׳ באותן נחלבשו בשביר׳ שאין אומרים שהרשעי׳ ח״ו משם כליו להוציא יכול אינו
סופרדין והן בשבירה שנפלו מדות הז׳ מן עממין לז' לשם ;והבן שגשבירה כלים בחי' ולהריק להוציא ויכולת צורך

 שכלו וכל ולבו עיניו ליתן האדם שצריך הוא האמת אך
 לברר ועטדתינו מגמחינו עיקר כל זהו כי כנ״ל לעשות
 שמו יס׳ בו ולקשרו העליק לשורש ולהביאו הפוב
:אנש״ו זכרו ויתעלה -

ס ס י  כי אותה וירשט נעלה עלה וגו׳ העם אס כלב ו
 נעלה עלה שאמר הלשץ להבץ לה פכל יכול

ס . נוכל יכול  שנשתרבב מלמד בגמרא מ״ש להבין ג
 כתבנו דהנה וכו׳ יוצאים תולעים והיו פיבורם עד לשונם
 אפי׳ ואמרו השבירה של בתיקון כפרו שהמרגלים לעיל

 הכלים הורקת על שהוא משם כליו להוציא יכול ^יט בה״ב
 אפלגא הסין כמאמר העליון לשרשו (קרב שבהן מהפוב
ט׳ ן־הורמין דלעילא  שנפלו הבחי׳ מן האלקות וTשהסר ו

 כל מלא ובאמת רע רק הוא שהרע ואסרו בשבירה
 משלה בכל ומלכותו מיניה פנוי אתר לית כבודו ה>ארז
 שנזכה עד לבררם ישראל אט שצריכין רק בקליפות »צפי׳

 המדריגו׳ כל יעלו הבירור יוגמר שאז צדקנו משיח לביאת
היו המרגלים חפא ולולא המעלות לרום לשרשם החסונים

 והאמת לתקנו שא״א גמור רע הוא הרע רק הפוב מן
 הוא שם יס׳ שחיותו החיים ארן נקרא שהארן הוא

 ששפוב.בכל ולפשל מקומות מהשאר ויוסר יותר מורגש
 ב״ה הבורא הגמור האלהות אל ולקרבן להביאן הדברים

ק אמרו וע״כ; וב״ש  לשון שהוא היא יושביה אוכלת א
 ויטתכמ׳׳ש ביה קרי מדרגיה דנחיס מאן דנודע מיסה

 הכלים שבירת סוד שהוא וימסרמלוך המלכים ואלה בס׳
 לא והס הנ״ל מיסה בחי׳ ביותר הוא ששם אמרו ע״כ

 שפעו והבן בגס׳ שם כמ״ש לפונה משבה הש״י כי הביט
 מוציאי האנשי׳ וימותו ג"כ ולכך כאמו׳ זה בשכל וכפרו
 על פעם נתינת שזהו וגו׳ ה׳ לפני ט׳ רעה הארן דבס

 אפי' הדברים כל כי בזה האמיט שלא מחמת מיתתן
 שם שגם ה' לפני הוא הכל שבשבילה תחתוניה מדריגות

 אפי׳ משלה בכל וסלטש כמ״ש יס׳ אלהוש צמצום הוא
 שהוא ית׳ בו האמונה שא העיקר כן על כידוע בקלישת

 להגביר פי״ז רראה פירה סטי אסר ולית בכל שליס האדון
והאפיקורסים המימן על אמרו וע״כ למעלה הנפולץ כל

 צדיק כל האמת כי מכ׳׳פ הוא ג״כ מעלין ולא ץTמור היסה וצא כלל בגלות גולים היו ולא לארן נכנסין ישראל
 בז' יפול:צדיק שבע בסוד סמדריגש לירד צריך צדיק המשיח ימות מתמילין היו ומיד א׳ פעם לק לארן העלייה

 למעלה עמהס ויעלה שיקום כדי וקם הנשלץ מדות באוש עמר והיה הבירורין מבררין היו האמונה שע״י
ק המרגלים הכפירה,שהכניסו ע״י הזמן,אך ש  פעלין לא הן זו אמונה להם שאין והמירם במ״א כמ״ש הוצרט נ

טת  אוחןיותרולכך ין7פור שהן סחשניסיאלאאף דברים ב״ב המשיח ישס עד ה״בירורין זמן ולהאלכח ל̂ג
טן שגרמו איך להם שהודיע דומיה מלשון כלב רהם \זהו ק יןTשמור זה באופן ש יאיר והש״י סעלין ולא או
 פ״י ט׳ WT לארן ישבו ייי״ש דומיה לידי עי״ז לבא

 יששע בימי אמד עליות ב׳ נעלה עלה .ויאמר הגלות
 המשיח בימי נוכל יטל כי אח״כ עד עזרא בימי זאחד
 מן האחרן קזה הביח כבוד יהיה גדול כי ונודע ב״ב

 אי״ס שנזכה האש־ון רעז,הביח על רמז ע״כ הראשון
 אז שישה השלימוס טדל על להורות טכל יכול לשון כפל

 ולמפה הפיבור מן היה שהשבירה ונודע הראשון סן יותר
שהשרה לשריך תהי רפאות מ״ש על במ״א אצליט נאשר

:האמיתישאנס״ו באמונש פיניט

׳ פרשתחק־ז
Q T ט׳ השרה חקס זאת לאפר משה אל ם׳ *1  רקמו ו

 אותיות היא שהשרה דטדע וט׳ פרה אלץ־
שין ופעמים ונקודות  דאשלייא התורה בתי׳ הוא זה אך ו

מדריגש לפי אחד כל להשיג אטשי לשכל אפשר זה כל ט
׳ אך



,מאור
 מחזירן שכה המאור רז״ל אמרו שעליו שבה המאור אך

 למפלה שהוא ססני חסימה לו שאין אי״ן בסי׳ הוא למושב
 שהוא הסורה נביעת שממנו המקור והוא .השע' «ן

 אמדי כל וצריך אחד וההורה הוא זה םע״י ב״ה הנייא
 דייקא שבה בהמאור חיותו את לדבק בתורה העוסק
 נקרא לכך כי השעם מן למעלה שהוא אי״ן הנקרא

 בבתי' עדיין שהן ספני שעמיס העימת של המעמיס
 אבל גבוה דבר שהס אף שעס ולחת להשיג שאפשר

 הלומד וצריך ותפיס׳ שעם לו שאין אי״ן נקיא הפנימיות
 מחזירו בוודאי ואז אי״ן מבחינות הנשפע באור לדבק

 נפשה החור׳ שנימוח באור פנימיותו׳ שנדבק מאחר למושב
 ואף בתוכה ושופע בהתורה השורה יח׳ להשראתו כסא

 בכדי ולהשפים שלומד מה להבין לימודה בעת שצריך
 שלימות שיהא בכדי להאמו׳ ג"כ צריך מ״מ השפם שיכין
 עמד כמושארז״ל לצדיקים הגנוז אור הוא זה כי הגמו׳
 שרוצה אחד כל צריך ע״כ אצלינובמ״א כאמור וכו' וגנזו

 השופע האור לחפש למושב להחזירו התורה בו שתסעול
 שארז״ל פ״ד פרה בחי׳ נקיא וזהו ממנו נגזרה שהתורה

 שהמשפיע להניק רוצה סרה לינק רוצה שהעגל מסה יותר
 בהחורה השופע הגנוז האור זה ואף פרה בשם מכונה
 שכתוב כמו משה שם על נקראת והתורה סרה בשם יכונה
בד משה חורת זכרו  בהורה פסקו בפת ליקח וצרך ע

ס  דאעלייא תור' לבחינות להדביקו האמור אי״ן במינות נ
 כוונת כפי התורה שלימו׳ שיהא בכדי משה תורת שנקרא
ץ אור ויופיע ויאיר יח׳ הבורא  בהאוחיוח ומצוחצח ה
 אליך ויקחו ישראל בר אל דבר חהו משה: חורת שקרא

 סורס דאסגליא תורה שמך על שנקרא התורה במי' אל סי'
 שהוא פרה בשם שנקרא הבחינ׳ אדומה פרה יקחו משה
 זהרורית שם על ואדומה בהתורה ומאיר השופע מקור

ך ואור הגדולה  שלימות יהי׳ תמימה ואז להשיגו שא״א ה
 על זו בחינ׳ שנקרא אפשר ונס ית׳ הבורא בכוונת גמו׳
 הגנוז אור כי הבעש״ס כמאמר חמימה היא שעדיין שס

 מזעיר מעש כ״א אדם שום לו הניע שלא המיס הוא מדיץ
 התורה בחי׳ פירוש ה׳ מורס חמימה ה׳ חורת כמ״ש

 דרכו שלא תמימה משה ע״ש ולא ה׳ שס כל שנקרא׳
 צריך הללו בדורות אך . המדריגה לזו באו ולא רבים ,בה
 אשר וזהו כאמור לזה ולהניע להתאמן השלם אדם כל
 הוא אי״ן בחינת פי׳ חסרון לשון היא מום מום בה f .אי

 האדם יתפורר כלא זמן כל משה תורת בבחי׳ בה ,מסר
 אשר מפני מה ומפני הנ״ל אי״ן לבחי׳ א״ע לדבק השלם

 ולא כראוי ס״ש עול עליו קיבל שלא עול עליה עלה לא
 הגמו׳ שלימות לידי לבא שא״א בודאי אך לשלימות הגיע

 אורייתא גזירת דא אוקלוס שתרגום וזהו זה בענין אס כי
^ ה׳ פקיד די צ  ונחקקה נגזרה שהתורה לנחי׳ לבוא ע

;הגמו׳ ה׳ עובד נקרא ואז משם  התורה אין ארז״ל באוהל ימות כי אדם המרה זאת
 ידוע כז עליה עצמו שמסית בסי אצא מתקיימת

 רבואשישי ישס׳ לתורהוכנגק אותיות רבוא ס׳ יש כי
 הפקר פרם כל' על וכהנה כהנה בישראל שיש אף נשמות

 וכל הניצוצות מחילוק באץ והמות׳ שרשי׳ רבוא ם׳ הם
^ חד וקב״ה ואורייתא בתורה אוח לו יש מישראל א
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מ ממש הוא האדם שבקר׳ אלוה מלק והוא  האוס או

 וחיות שפע האדם על משפיע והאות נשמתו שורש שמשם
 האדם'וכל כפה שורה האות כי עTל וצריך הקדושה

 כי האדם בפה התורה שכל נמצא התורה מכל כלול אות
 נחשבת ואינה פסולה אחת אות ממנה שחסר ס״ח הלא

 צולם בהצסרף חורה חשוב אות כל כי זה משעם לתורה
? בזה הוא הכל ה׳ עטדח וכל יחד לי  לקרב האדם ט

 מצות הרי׳ג שלימה קומה שהיא התורה דהיינו לפרשו
ם ושש״ה איברים רמ״ח p גס כלול והאדם ד  כנודע ני

 לכר כשלימות אינה הס״ת מן אחת אות מסר שאם וכמו
 פולס מאבד כאלו מישראל אחת נפש המאבד כל ארז״ל

 והבן. מלא עולם קייס כאלו וכו׳ המקיי׳ כל וההיפך מלא
 מצות עלי מקבל הריר הפלה כל קודם אומרים ולכך
 נמור אחדות הוא הכל כי וגו׳ לרעך ואהבת של עשה
 נולן האותיות כל בהצפרף תורה שנקראת התורה כמו
 אך שבו הרע ישנא רע דבר שום בחבירו רואה אם ואף

 אסר נבג״מ הבעש׳׳ס כי כנפשו מאד יאהבנו הקדוש החלק
 שום על רע שום רואה אין בקרבו רע שאין הגמור שהצדיק

 כסו הוא הענץ ביזבירו רע שום שרואה מי אך אדם
 במראה ג״כ רואה מעונפין פניו אם במראה שמסתכל

 כסו דופי שום במראה רואה אינו נקיים פרו ואם כך
 כפו כמוך פי׳ נמוך לרעך ואהבת וזהו רואה כך שהוא
 איע הא משוס בקרנו רע שום בעצמו האדם יודע שאס
 על ג״כ כך שבקרבו הרע ששונא אף עצמו את שונא

 ג״כ יש לחבירו נס הלא כי אהד הכל באמת כי חבירו
 הוא נפשם והרשעים בהורה אות לו דש כמוהו אלוה חלק
 דבורם רוב כי קליפות נ״כ הוא דבורם לכך הקליפה מצד

:ט כיוצא דבורים שאר או פה ניבול הוא
ך  הדנור עליהם לה-שפיע להקליפות הכס להם מהיכן א

 לברים או ישראל שמדברים הרע מלשון הוא י
 ע״ז עבירות נ' כנגד הרע לשון פון שקולה לכך בעלים

ס לעובדי והכח הדבור בא זה סכח כי וש״ד ג״ע  טכבי
 ע׳׳כ דמים ושופכים ערעת ומגלץ ע״ז עובדי הם אשר

:הכתוב אמר
י  כאמו* רע ולא סוב לראו׳ ימי׳ אוהב חיי׳ החפן האיש מ

 נצור שבחבירו, רע רואה שאיע צדיק בבחי׳ שיהיה
 הוא העיקר באמת כי סוב ועשה ואז מרע סור מרע לשונך

 כפאפר והמרס׳ שלם בלב החסא עזיבת דהיינו מרס סור
 ונמצא צדיק שאני מנס על האשה אס המקדש רז״ל
 לבד וההדהור השובה הרהר שמא מספק מקידשת רשע

 : כן הוא מה מפני הדבר ולהבץ צדיק שיקרא לו מספיק
ץ נ ע  ואיך אמד מקפרג בורא עביר׳ בכל כי הוא ה
 עביר׳חושב עובר שכל מפני אך אותו בורא ׳

 להקליפה נפש נורא ואז לעשותו במחשבה מקודם
 כשמהרהר ואח״כ הגוף בורא המעשה כשעושה ואח״כ

 ונשאר סהקליפה המיות אס ומוציא ההרהור בסשוב׳מתקן
:דומם אבן י
ך  הוא תרעה בלב החעא עזיבת נקרא מה מפני א

 הוא בפה הרדר כו ייוע P אנוש מרס מלשץ '
 כביכול מוחק ומועא הפוג׳ כי הלב מן שיהא וגס העיקר

^ מהקדושה ונפסק נשמתו שורש שמפס שלו אוח מתו ש וכ
׳ בהדבור
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ניפראנ ממש 61ה יח׳ ששכינהו באדם שיכן אוהל ונאמד את מחדש אזי כאמור האות מן נמשך והדבור בהדטך

 הלב מן שיהא והעיקר שמחק מה מחדש וכותבו האות
 לא אם בו יכתוב לא הקולמוס דהיינו החרס כסו

 עס לשוני כמ״ש סוסר עס נקרא והלשון בדיו ימבלנו
 יעשה ואת״כ בעיקר הלב אליו להצערף וצריך וגו׳ סומר

:לסורו יחזור ולא פוב •  הזה עולם מענייני שהם הגם לו הצריכים דברים אך
 הן וכדומה ומתן משא דהייט מוכרחים שהם רק

 קלף לעבד מקודם צריך ס״ת הכות' כמו עבודה ג״כ
 שמשרת כני בתחלה לעשות בהמה מעור גשמי מדבר

 כלו צריכים אט לכך מגושמים אנסנו כי עליהן האותיות
 צריך ואח״כ עליו העליונ׳ הקדוש׳ להשרות מגושם
 חיים ען שם על חיים ען הנקרא לס׳׳ת עמודים לעשות

 את מחזיקין אנו שבעבורו ע״ש בה למסזיקים היא
 בכל כלי לעשות ה' אח העובד האדם צריך כך האותיות

 כי ההכרחי׳ עוה״ז כרי ד בשאר הן ומתן משא הן דבר
 כמ״ש התורה יתקיי׳ זה מבור כי בה למחזיקים נקרא זה

 שלא יח׳ לעבודתו הכל יהי׳ אך הורה אין קמח אין אם
:והרשעים השופים כדרך עצמו בשביל יעשה ,

 לבו להיות אחד כל שצריך לבבי צור כמ״ש לבביהם בקרב
 סופרי בו המושפע חלק יהא שלא ית׳ לבורא משכן

 העולם כל את א״ע ליחד בידו כח יש ועי״ז משרשו ח״ו
 ב״® לא״ס העליונים העולמות כל ואת הנבראי׳ כל עם
 לעלול מעילה מא״ס ופובה וברכה שסע נשפע ואז

 כל עם העולם זה עד לעולם מעולם בהשתלשלות
 שהן ב״ה מא״ס ח״ו נפרד דבר שאין מאחר הנבראים

 ויורי ושלם ישר הוא השפע שביל ואז כאמור הכל מייחדין
 ע״י ישראל ותקע שעשו היפי בשביל והפוכה הברכה

 תצא לא שממט ב״ה א״ס שהוא הכלל אל ויחודן דביקותן
« וגו' הרעות תצא לא עליון מסי כמ״ש ח״ו רעס שום  וז
 הוא בשבי״ל ישראל בשביל אלא לעולם באה פובה אין

 כאמור השפע מעבר שביל שתיקנו ודרך מסילה לשון
 ח״ו ופורענות דינין גורם השביל קלקול אזי ח״ו ובהיפך
 שהוא הכללי משרשן מופרדין שישראל יחוד שאין מאחר

:ג״כ והנבראי׳ העולם כל ח״ו נפרד ב״ה א״ס
בעשרם דאבות משנה נקדים יותר העניןולהבין

אלא וכו׳ ת״ל ומה העולם נברא מאמרות _________ .................
ל צ / מ  בי' היה שבריא׳העולם זה להבין וכו׳ הרשעים להפרעמן הזן זה פס בכנ צדקה עושה בגמ׳ אמרו ל

 עולם שמאבדין הרשעים על עונש להוסיף בכדי מאמרות יסבגץ לעבודתו עושה הוא אם וכו׳ ומפרנס .
‘ ׳ ■ ׳ ■ לי נתן והקב״ה אלוה סלק ג״כ בהם כי שחושב דהיינו

 ואם לפרנסם עליהם ממונ׳ כגבאי והריני החלקים
 שעושה אף בדעת שלא עושה ואס עבודה הוא כן חושב
 פסחיהם את שצלאו שנים בגמרא כמ״ש לכלום נחשב אינה
 בם ילכו צדיקים נאמר עליו מצוה לשם שאכלו זה וכו׳
 יכשלו ופושעים נאמר עליו גסה אכיל׳ לשם שאכלו זזה
 שיעשו אחד שבדבר באפשרי שיש הרואות עיניט א״כ בס

 זה יהיה שוה אינו שהמכוון מפני אך שויס שניהם
 כמו מתרחק וזה הש״י אל דבר באותו עצמו את מקרב

 :דעהו דרכיך בכל כמ״ש המכון הוא העיקר דבר בכל כן
ו ה  החלק נק׳ אדם כאמו׳ אדם התורה זאת י ח

 אין אך מהתור' האותיות והוא שבחוט אלוה
 עצמו עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה
 אח שימית עצמ בשביל טונתו יהי' שלא י פירש דייקא

 ככל אך יפקד לא יזכרו שלא עצמו שבשביל המחשב׳
:שמו יח׳ לעבודתו

פנחס פרשת

 מאחל מובן בלחי שהוא מאמרות בי׳ שנברא כזה גדול
 שהבורא יתכן לא א׳ במאמר להבראות באסשר שהיה
 מאמרוה בעשרה ובראט עול ואין אמונה אל שהוא ג״ה

 המשנם כוונת באמת הוא אך ; הרשעים עונש להגדיל
 בספרי' הנקראי׳ מדות עשר הן מאמרות שהי׳ שנודע ע״פ

 שהבורא העולם בריאת היה אלו מדות שבעפר ספירות
 בכיי יתברך הוא ורצה להפיב הפוב ומפבע פוב הוא ב״ה

 אפים ארך וחנון רחום שנקרא ופעולותיו מדותיו שיכירו
 והיה ונבראי' העולם שיהיה אס כי אפשר אי זה וכל
 אך גדולתו שיכירו העול' לברוא שמו ית׳ הבורא רצון

 להשיגי אדם לבני באפשר היה לא א״ס ית׳ שהוא מפני
 לברוא ית׳ חכמתו גזרה כן ועל א״ם שהוא מחמת כלל

 שמדל שם על מדות שנקראו אלו מדות בעשר העולם
 יסודי קצת להשיג שיוכלו בכדי כביכול א״ע ב״ה הבורא

 כל הממציא ב״ה א״ס ושהוא י ושליפ בורא שיש ית׳
 שהמדה למדה מסדה כביכול עצמו את ומדד הנמצאים
 אם ומדד מושגת אינה עדיין שהיא אי״ן נקיא העליונה

עי לעלול מעילה בהשתלשלות למדה ממדה כביכול עצמו ו
העשירים המדה ע״י כי מלכות הנקרא העשירית המדה י

רTו  בלא ושהוא האר! כל על מלך שהוא מלכותו גודל יכירו הנני וט׳ אלעזר בן פנחס לאסר משה אל ה׳ ב
כי• ט יבאו צדיקים לה׳ הפער זה כמ״ש מאין יש הכל בש״ס רז״ל ודרשו שלום בריתי את לו טתן

 אם לענוד שרוצה מי לכנס ופתח שער היא הזאת המדה לאמר לשון להבין .לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן לא
שאין כנודע שמו יתברך מלכותו עול עליו ולקבל בוראו מפורש בכתוב נאמר לפנחס האסירה כי לישראל שהוא

והיא הזאת המדה ע״ר אס כי לכנס פנים בשום מבוא גס לישראל האמירה ומהו וגו׳ לו נותן הנני לו אמור לכן
שהוא הפה מוצאות ה׳ שהוא המיוחד שם של אחרונה ה׳ :ונו׳ חסתי אח הסיר אמר ולא השיב לשון להבין
ז ן ד ו נ לדנק יוכל ידו שעל האדם בפה כן גם שנקבע הדבור לעולם באה פורעניות אין רז״ל שאמרו מה ד

ברואיו על ית׳ הבורא סובת ע״י הוא זה וכל ית' בטרא לעולם באה פובה ואין ישראל בשביל אלא
 כב״י א״ע צמצם ואדטתו מלכותו להשיג שיוכלו בכדי שהנהטס במ״א אצליט כאמור שהוא ישראל בשביל אלא

 וכל בספרים זה כנודע העשירית מדה עד למדה ממדה בס׳ שלימה קובה שהן ישראל ביד מסור העולמות כל
נשתלשל לעיל כאמור ממם אלוה חלק שהן מיפראל א׳ בתוכם ושכנתי כמ״ש המם ה׳ חלק םהן ושסוהיהם ריבוא

. ונקבע . ■
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 פניצ וניתקן כלל שולסין ואין בעולם דינין אין ואז למעלה כנודע ית׳ אלהותו שק אלו מדוח מעשר בתוכן ונקבע

 ספא״ב שתיקנ׳ ודרך בשביל לעולם באה סובה ואז הישר בפער הכנסו ע״י למדריגה ממדריגה שילך עוד וכל
 מסד בבחינת נ״כ הוא שלמעלה אף : והבן ס״ו בהיסך מדותיו ע׳י ית׳ אלהוחו גודל יותר וישיג יכיר הנ״ל

 ביום כמ״ש המקבלים לסובש הוא מקום מכל וגבורה נשמתו בחלק הנקבעים המדות בתוכו ויתחזקו העליונים
הגבורה מדת לולא כי ושמים אלץ אלקים ה׳ עשות : העליונות מהמדות

ך  אפשר היה לא המקבלי׳ כח כפי מסד של מדתו המצמצם שיתעוררו באפשר היה לא העליונות שהמדות מפני א
יT ועל התסד ממדת המגיע ההוא החסד לקבל לנבראים חומרי במלטש מלובש שהוא מפני האדם בתוך

 ב״ה הבורא את לאהוב מתעורר היה ואיך כזה וגופני
 מבע ע״י כי מדות שארי או מפניו לירא או זכה אהבה
 לכן כזה רומני לדבר להתעורר מניחו היה לא הגופני

 שהן גשמיים בדברים כן גם ית׳ מדותיו כב״י נחצמצס
 שהן חיצונית ויראת הגשמי העולם מזה החענוגי אהבת
 מדריג׳׳ אחר מדריג׳ מזה זה אדם בני ויראת העונש יראת

 הגיע' עד לעלול מעילה העליונות המדות שנתפשסו עד
 שמתאוה החומר ע״י כי זה וכצ מאוד שסלים לדברים

 בדבר ששם האהבה מדת בו יתעורר הגשמיים לתענוגים
 האהבה ממדת זהו כי ואמונה דעת לו וכשיש ההוא

 המדה זה עם א״ע וצמצם מדד ב״ה שהבורא העליונה
 המד׳ בזו לאחוז שיוכלו בכדי הדבר אותו עד העולם לזה
 ויתחיל בו שנתעורר׳ האהבה בזו ויאסוז יחרד היכף אזי

 בו יתוסף ובודאי חזקה אהבה ית׳ הבורא את לאהוב
 כשבא לו מסייעין כי רוחד בתענוג ויותר יותר אהבה
והבן כבר בו המדה שנתעוררה ע״י אז לו ונקל •לסהר

 שיוכלו כפי הישר בנתיב החסד מדת נתצמצ׳ הגבור׳ מדת
 הוא שלמם׳ הצמצו׳ כן שאין מה כנודע לקבלו המקבלים

ם באהבה וכן :והבן משרשו נפרד הוא אס דינין גורס  נ
 אומו רק שם שנחצמצ׳ ההיא באהבה כשאוהבין כך כן

 וכן עי״ז ח״ו דינים ובאין בצמצו׳ ג״כ הוא החומרי הדבר
: המדות בכל הוא

א ת ל מ ד א ל ל  המדות כל עם שבעולם הדברים כל ט כ
 רק הם והנבראי׳ הגשמיים הדברים בכל שיש

 ההוא שבדבר אלקות בחי' שהיא הנמשל מהם להבין משל
 הרב רוצה שאם כמו כטדו הארן כל מלא הוא זה ידי שעל

^ אפשר שאי עגין איזה לתלמיד להבין ל ת ה  להשיג ל
 שכלו כסי i וילביש הדבר הרב לו שישפיל אם כי הדבר

^ ב״ה הבורא כוונת הוא כן הנמשל. יבין זה ידי ועל  ו1ב
מד׳ שפלי׳ בדברים כן גם עליוני׳ מדות שהופבעו במה חו ו

 ואס הסוב ואח החיים את היום לפניך נחתי ראה כמ״ש
להמשיך האדם rשב הבחירה זהו כי הרע ואת המות _ ,

ז1 ובמרס למסה או למעלה או המדה אותו עם עצמו את ,ומיצר בצמצום שהיחה המדה דהיינו הדבר מביא א
 שהוא העליון ותענוג האהבה עולם אל שרשו אל

 העולם בנין שמשם גמורים חסדים הוא שבם מיצר בלא
 הבורא רצון עושה הוא זה ידי ועל יבנה חסד עולם כמ״ש •

 העליונה לאהבה לעוררו אם ט כוונתו היחה שלא יתברך
 מסתלקין כך הצמצום מן העליונה המדה שמוציא כמו ואז
 הצמצום סוד הס הדינין כי העולם ומן ממנו הדינין ג״כ
 ונחוסף אזינתבסלוהדינין הצמצום מן יוצא כשהוא אבל

 יראה כגון המדות בכל הדין וכן ידו על וברכה סובה ’
 ליראה לבא אפשר שאי מושגת הבלתי ית' חכמתו גזרה

 חומרו את שיעורר דבר שיהא מבלעדי והזכה הגמורה
 ונמצמצמת העליונה היראה מדת נתפשסה ע״כ המדה לזה

 החומרי האדם שיוכל מקום עד וגשמייס שפלים בדברים
 היראה הדבר שגם מחמס ההיא במדה שם להתשרר
ן כמותו חומרי בדבר ג״כ מלובשת  החיצוניו׳ יראת כל מו

 בכדי שם המדה זאת וצמצם שמדד מהבורא הכוונה ועיקר
 יוכל העליונה היראה צמצום ששם ההוא המקום יT שעל

 עליו שנפל מחמת בנקל ב״ה מהבורא היראה אל להגיע
 סן היראה אות׳ עם חיכף לירא להתחיל יוכל יראה כבר /

 ומביאו הצמצום מקום סן היראה זאת ומוציא ב״ה הבורא
ירא שהיה הדינין אותן נחבסלו כן ידי ועל לשרשה למעלה

 כי ההוא שבדבר ב״ה הבורא בכוונת בחיות פירוש בחיים
 מאן כ• למסה הסדה Tפסור מיתה ונקרא ח״ו בהיפוך
 האשה עם חיים ראה חהו וימס בי׳ קרי מדרגי' דגחיח

 החיוש על תראה האהבה אותו עם פירוש אהבת אשר
 הסדה וחשאר למסה שתמשך ולא ההוא בדבר שמלובש
 מעלה ואז זה ידי על הבורא באהבת תדבק רק שם בצמצום

:חיים בחי׳ שהיא לשרשה המדה
ו ה ז  אצליע כמבואר הוא חסד אחוש אס יקח אשר ואיש ו

 הסלובשת האהבה כי נבג״ס הבעש״ס בשם במ״א ■
 שעל בכדי העליונה האהבה מן טבלות בחי׳ היא בעריות

 ימעורל לא זאת שמבלעדי ה׳ לאהבת לבא, יוכלו זה ידי
 את יקח אשר ואיש התורה אסרה כן ועל ההיא מדה בו

 דעתו p לא איך המדה אותו עם למסה ונמשך אחותו
 המסד סמדס נובלת שהוא פירוש הוא חסד כי להבין

 הבורא לאהבת לבא בנקל לו יהי׳ שעי״ז בכדי העליונה
 רצון כג״י ומכריח למסה נמשך זה ע״י ואדרבה ב״ה

 מזה גדול פגם לך ואץ וד״ל לשנותו ב״ה הבורא וכוונת
 לירבעם הקב״ה הפכו שארז״ל מה פי׳ ג״כ חהו :ח״ו

ט  ההיא דבר כי לבוש הוא בגד כי כך מזור לו ואמר בגג
היראה או האהבה דהייט העליונה המדה ט שנתלבשה

 אדרבה מ״ו דעת אין ואס שיועילנו בכדי כאמור בגד נק׳ צסצו׳ ידי על׳ שהוא מחמת הס הדינין סיקר כי :וד״ל מהן
 שחפן מחמת הקב׳׳ה כי כאמור הסוס סס לו נעשית מחמת נתבסלו ב״ה הבורא לכוונת לשרשן למעל׳ ובהביאן

מק הואואיט מסד שאין מי אבל לעוררו אם כי היסה לא הכוונה שעיקר בפי ע מצמצם שלרשעים חצה  אל א׳
 נקרא וזה כאמור ההיא במדריגה שם הוא באשר האדם אח וממשיך למסה במקומו שאר זה ודעת אמונה בו

 לו ואמר ההיא בעת ט שנתלבש בטדו.בלטשו תופסו יותר הצמצו׳ למקום העליונה מהמדה החלק סם עצמו
ק עליו ובאץ  בך שנתעוררה ההיא המדה סל אדרבה כי בך חזור כשעובדין ישראל בכלל וכן הדינין'ח״ו או
כמאמר ה׳ אל ולשוב ולמזור לה׳ לעשות סח הוא אז כהיום אותן ומביאין מהצמצום המדות כל מוציאין זה בדעת

הבעש״ס י ׳



עיגיםפנחסמאור108
ט ״ ש ן ? ב ז מ ז ט״ מן מצין המלוטס מן מפגיס מ״פ נ  

הולך פהרשע כשעה חפי' כי החרכים  
ומחדמה יראה עליו נופלח מיוחד בחדר ענירה ׳למפות  
מצמצמ העליונה פהיראה זהו אדם פוס אותו רואה כאלו '  

שיירא בכדי ^בבו יראה להביא ההיא אצלובעת עצמו  ph 
רראה באהבה אדרב׳ אלא סכלוחו ויעזוב ב״ה מהבורא  

מחדפה וע״כ יח׳ אותו לאהוב להתחיל לו נקל יהי' ההיא  
החרכי מן ומצין החלוטת מן משגיח א' כאלו לו ' : 

! ו ה ז אלקיךכי ה׳ עד ישראל שובה הפסוק פירום ג״כ י  
כל אליו אסרו גי׳ דברים עמכם קחו בעוניך כפלק  

ואיכות ה' עד יסראל שובה הוא ס־פירו׳ עון,גו' חשא  
שאלקים כטדע צמטם שהוא אלקיך י T 'על הוא החשוב  

בכל ותחתיו ית' אלהותו צמצום ידי על כי צמצום הוא  
כאמור תשובה לידי דווקא מבא והחומרי' השפלים הדברים  

ית׳ אלהוחו ג״כ הוא ששם מיני' פנוי אחר לית כי לעיל  
יתברך בו עצמך לאחוז שתוכל בכדי אצלך שעתצמצם  
ואהבת תימא אלהיך ה' אס פירוש ג״כ וזהו ובמדומיו  

כי ואמר .והבן ששם הצמצום שהוא אלקיך ה׳ את  
• לא בך שנחעורר׳ האהבה ע״י כשלת ואם פירש השלת  
. שמך על נקרא שהעון בעוניך רק ת״ו המדה רוע מקמח  

הנ׳׳ל ואמונה שכל לך שאין מפרשךע״י ונפסקת ?.נפרדת ־  
.. שהן עצמם הדברים כי דברים עמכם קחו היעוצ׳ לק,עצה  

ושוט עמכם קחו האלקות המדה שם שנחלבש׳ ?לבושיה י  
^ דביקות מלשון הוא אמרו ר״ל וגו' כל אליו אמרו ל.׳ה׳ . 
: כל פירוש כל אליו וחעלו שחדבקו חלוקו אמרי הלשון  
■ יהיה עון חשא ואז עליוניות מדוח בהם שנתלבשו הלבושין  
, ו7שעל העליון להסוב כסא שנעשה עון לאותו עליי'  

פ״ר סוד שהן פריס ונשלמ׳ ואז הרע ונמחק להעוב באח  
מ׳ והמחקה שלימות געשה כן ועל הדירם באים שמהם זי  

ה׳ הדבור שהוא הפה מוצאות ה׳ בחי' ונעשה שפהיט  
כל על למלך ה׳ שיהיה גמור ויחוד שלימות נעשה אחרונה  

היצה״ר מלחמת שהוא עמלק מלחמת בחינת זהו כי הארן  
^ בכל שהוא דור מדור בעמלק לה' מלחמה בכתב סול  
! הס׳׳ס נתלבש ממצרים ישראל בצאת שהיה כמו ודור ור  

ודור דור בכל  p בישראל להלחם ויצא בעמלק געצמו   
שממשיך ע״י יח׳ מהבורא העול׳ את ת״ו לעקור רוצה  

? פ שבאה ״א.אמר שו ק העליור מהמח׳ בלבבן סדה ל '  
עי״ז ואדרבה בהעוב לאחוז יכולי' היו סע״י נאמור  

■ גלות סוד שהוא הרבים כעונותינו יותר עוד סתרחקץ  
חופאין ^־רבה והרשעים להשיבן בחחחוניס ששוק גשכיגה  

יד כי כמ״ש שלם הכסא ואין שלם השם אין וע״כ אי״ז  
,היא אחרונה הה' כי כסא  p  .̂ הא׳ שחסר ו״ה גל?ס  

• ונשמות הקדושים ניצוט שהן גתסקוניס ששוק שנינה בתי•'  
מעלין היו האמור בדעת עובדין ישראל היו ואס  f־M*. 

כמיש ב׳׳ה לבורא שלם כסא נעשין והיו לעעל׳ מדברי' כל  
ס והארן כסאי פשפי' ח נגד קען כסא היא כי לגלי ה  

כל גמור יחוד והיו העליונים בעולות שלמעלה כסא  
■ אצלינו כמ״ש שלם השם וגם עולם של לאלופו, הדברים  

אל הה׳ לייחד דעהו, דרכך בכל בחי' שהוא מזה גמ״א  
שנפלו ח׳ עד מא' אותיות חלקי כל השס אותיות שלש  

שנקרא עמלק מלמע' מחפה משא״כ השש אל לייחד  'rsBi

 1אי אז משכינחיה עולם של אלופו 7מפר אלוף מפריד
 הדום בחי׳ הכסא דבוק &אינו א' חסר והוא שלם הכסא

 כמ״ב א' חסר כס כתיב כן על עולם של אלופו להאלוף
 שהוא שפתינו פריס ונשלמ׳ וזהו .והבן י״ה כס על יד כי

 מי אלהים ביראת מושל צדי׳ מ״ש תבין ובזה הדבו׳ סוד
 ונשאר העולם מתמוסס הרשעים ע״י כי צדיק בי מושל

 ממס כביטל נתיישב הצדיקים וע״י מ״ו ודינין בצמצו׳
 ממחי בשעת אפי' לאביו בהכנסו המל' בן כמשל המלך

 נתעור׳ לו הנחמד לבט מאוד נתקר׳ המל׳ שרצון מחמת
 אומן על המד׳ ג״כ מתפשס ואז בנו על האהב׳ מדת בו

 א״ע שמקרבין הצדיקים ע״י הוא כן כמו המלך שבשער
 רוח נמס לו ועושין שבשמי׳ לאביהן הדברים כל עם

 הרשמי׳ ע״י שנתעוררן הדינין ונמחקין כב״י דעתו נתיישב
 מאמרו׳ בעשרה וכו׳ שפאבדין הרשעי' מן להפרע וזהו

 שגס בכדי לסובחן מאמרות בעפרה היה שהבריאה אף כי
 נתצמצמו וכ״כ במדותיו לאחוז יוכלו השפל במקומן שם

 ואש׳׳ה לעיל כאמו׳ אותן שיכירו בכדי אצל' ואלהותו מדותיו
 לצדיקים סוב שכר וליהן עוד מתרמקין זה עבור אדרב'

 תי• על מאמרות בעשרה שנברא ע״י כנ״ל כו׳ שמקיימין
 ונודע והבן אפשר היה לא זאת מבלעדי כי צסטמים

 בכהני׳ קפדנות מדת שמצינו אף כי המסד מדת הוא שכהן
 במקום גס הוא כן כמו עליונים במדו׳ כנ״ל ג״כ הוא
 ח7לס מצמצם הוא הקפדנות כי בגשמי סדריגסו לפי הזה

 שלהם הקפדטת שלולא רב בחסד לא ביושר שיהא החסד
 להתנהג שצריך ממה ויותר עתר רב חסדם היה

:העולם בזה ״  אל לזנות ישראל שהתחילו בשישים זמרי במעשה והנה
האהב' מדת ב״ה הבורא מדת ותפסו מואב בטס

 להתקר׳ יטלי' היו עי״ז שאדרבה יס׳ ממט עי״ז ונחרמקו
 העליונ' האהבה שם שנתצמצמו מקום בצמצו' ונשארו
 עליהם בא וע״כ והצמטס הדיני׳ למקו' למסה ונמשט
 שאחז ע״י ופנחס מישראל אלף כ״ד שמחו ר׳׳ל העונש
 שהפילו החסד מדת אס והתקין והקים מקום של קנאתו

 . השיב חמתי אס השיב וזהו כהן להיות זכה וע״כ הרשעי'
 עי׳י כנ״ל כב״י רוחו שנתיישבה נפש «!יבס מלשון .הוא

 ועל בחסדים ונכללו הדינים it על שנמחקו האהוב בן
 לא וע״ע פולס כהונת י ברית אחריו ולזרעו לו והיסה כן

 המש׳ מדת והתקין אחז שאז לזמרי שהרגו עד פנחס נסכהן
:ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך והבן

, שלום בריתי אס לו נותן הנני אמור ן2ל
ש ' ר ד מ  ההפלה שסיום השלום גדול מנמומא ב

שנא׳ שלום נקרא והמורה בשלום היא
 להבין :שלו' ^ נוסנין בדרך והבא שלום נסיטחיה וכל

 אליהו אס לכם שולח אנכי הנה הפסוק נקדים הענק
 דסשמ׳ הווה לשק הנא שולח דלשון וט׳ בא לפני הנביא

 שנל הוא דהאסס וט׳ לכם אשלח כתיב מדלא עכשיו אף
 פ״י הוא שבשמים לאביהם ה׳ עובדי ישראל השתוקקות

 תורה כגון שלימו׳ שהוא דב׳ לכל המבשר שהוא אליהו בחי׳
 שהוא נדטר בממשבה כנודע שלם יחוד שהוא ותפלה

 גדול וחשק גדולה תשוקה צדך זה ומקודם גמור ימוד
ואמ*כ מקודם התשוקה המעורר אליהו בחי' ע׳׳י הוא וזה

' הוא
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1אל פע״י רק ממש נפשותיה! יציאת יהיה שלא משמר! ביסוד שהוא ההגונה מפלה בכל מדאי כי משיס בסי׳ היא

 משיס שבביא׳ כמו משית בסי׳ תיקו! נעשה ודבור מחשבה
 אז כי בחסידות גמור ושצימוח ימוד יהיה ב״ב צדקיט
 הוא כך הדבור שהוא והאותיות הסחשטת כל עליי׳ יהיה
 הזה היסוד משיח בחי׳ ותורה ההפלה בשעת אדם בכל

 נבג״מ הבעש״ע, כמאמר משיח קומת בני! סוד שהיא
 השייך משיח קומת חלק ולהכי! לחק! מישראל א' כל שצריך

 שקומתו משיח דוד אדם ר״ת הוא שאדם כנודע לנשמתו
שהיו היה סופו. ועד העולם מסוף הראש!! שלאדם

 באמת אבל והב! לזה להם גרמו בש״ס האמורים הדברי׳
: מאוד חמה עבודה היתה עבודת!

ו ל ל  ע״ש שלום נקרא יחוד שיש מקום כל דבר של כ
 וסיום שלום הוא ותפלה תורה ולכך שלימות ,

 והמחשבה הדבור יחוד שנעשה מאחר בשלום הוא התפלה
 שהות יהיו אותיות השלש אל מוצאות הה׳ ימוד שהוא
 אליהו ע׳׳י היא וכ״ז הגמו׳ שלימות נעשה מחשבה בחי׳
הכת ולכך שמהחל׳ התשוקה שהוא מבשר שהוא ז״ל

שכשהאד׳ הקדוש בזוהר ממ״ש כנודע שלום צו כדרך^נותני! ואח״כ ישראל של הנשמות כל הראשו! אדם בקומת כליליך
 קומה משיח יהיה כ! וכמו קומתו נתמעסה החעא ע״י

 ^הי׳ כמו ריבוא מס' כלולה ישראל נשמות מכל טלימה
 מישראל אחד כל צריך ע״כ הראשו! אדם של החפא קודם
 שיתוקן עד נשמתו לחלק השייך משיח בהי׳ מלק להכין
 זה וכל ב״ב בתמידות כללי יחוד ויהיה הקומה כל יתכונן

 נשמת הוא שהמחשבה והדבור המחשבה יחוד ע״י הוא
 נשמה בלא כגוף כונה בלא מפלה כי אומו המתי׳ הדבור
 לא אם א״א וזה במ״א אצליט כמבואר גסו' יחוד שהוא

 ולכך אליהו בחי׳ המבשר בחי׳ שהוא שמקוד׳ התשוק׳ ע״י
 את משיח והמחשבה דבור לשון הוא משיח כי משיח נק׳

 ימוד שהוא עת בכל ולכך האותיות את שישיח הדבור
 שהוא רק משיח במי׳ תיקון הוא הדבור עם המחשבה

ב״ב המשיח ביאת בתיקון שיהיה כסו בתמידות אינו

 בחי׳ ג״כ שהוא בהדיה אזדווג עילאה זיווגא בדרך הוא
: והב! יחוד גם ונעשה הה׳

ע ר ז  כי■ אליהו את בהווה תמיד לכס שולח אנכי הנה ו
 שיהא קודם כי-מהחלה לעיל כאמור כן הוא תמיד

 השם ויחוד התחברות ע״ש וגו׳ ה׳ יום בא שנקרא ימוד
 גמור כשלימות השם שנשתלם אותיות ג׳ אל הה׳ שהוא
 פולח שאני בחי׳אליהו מחל׳ צריך כאמור בחי׳משיח שהוא

 קוד'שתעשה ותפלה תורה עת בכל היום גס תמיד לכס
 : ונתייחד הפס שנתחבר ה׳ יום בא שהוא הנ״ל יחוד

ע ך  הוא את כי ממת את השיב וגו׳ אלעזר בן פנחס דז
 שהוא כנודע ח׳ עד שמא׳ מוצאות הה׳ בחי׳

 שהוא א״ח השיב בזו עולם של לאלופו האותיות ימוד
פולס של הה׳לאלופו בחי׳ שה! האותיות את תמיד המשיב

 והתשוקה ההתלהבות תי על התלהבות מלשון הוא חמתי לההעור' ז״ל אליהו בשור' יהיה הגמור השלימו׳ קודם ולכך
 שלום בריתי את לו נתן הנני אמור לכן .כנ״ל שמקודם שאליהו לזה והסיבה משיח ביאס קודם ישראל השוקת

 ברית. הנק׳ יח;ד שיש במקום תמיד בהווה ג״כ נוח! וגומר אליהו שהוא פנחס כי כ^טדע הוא התשוקה המעורר הוא
 *r על לזה הסיבה יהא שהוא לו נוח! אני כנודע 'שלום שסיב׳ ונודע אהרן בני ואביהוא נדב של לנשמות זכה

 המשית בביאת שיהיה מקודם,כסו תו התשוקה.שעל, בעבודתן גדולה בהתלהבו׳ רב השתוקקו׳ ע״י היה מיתת!
 ותשוקה וזך בהיר נצור דביקק שמחמת עד ב״ה להבור'

 מלפני אש ותצא שנאמר וזהו מגופן נשמותיהן נפרדו חזקה
 שנ-קלבו. דייקא ה׳ לפני ה׳ לפני וימותו אותם ותאכל ה׳

 ,בקרבת׳ ואוס׳ ה׳ מלפני לאש המכונ׳ גדול בההלהבו׳ מאו׳
והתשוק׳ ההתלהבו׳ באש הקילו׳ גודל מחס׳ ה׳ויסוחו לפני

 אלו אל אליהו שהוא פנח׳ זכ׳ ואס״כ הזך באו׳ נשמתן נדבק׳
 יהי׳ ידו שעל ,התשוקה1 היסוד הוא מפת ולכך כנשמו׳
 ימוד שהוא יה״ו א״כ אותיות שהן אליהו ע״י השלם היחוד

 בחי׳ שהוא ישראל של התשוקות שכל יה״ז אל אחרונ׳ ה'
 שפשו הנשמות אלו ע״י הוא ומחשבה דבור ימוד אל ס״ג

ה׳ שאנא כנתע הגדולה הגמו׳כתשוקתן וימת ה׳ ־.עבתת

 אליהו בשורת שיהיה.מקודם בתמידיות בימינו במהר׳
■ :ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך ועד סלה נצח אמן

מטות פרשת
ך ב ד י  נדד תור כי איש וגו׳ המסוה ראשי אל משה ו

 יעשם מפיו היוצא ככל דברו יחל לא וט׳
 מאשר הכהן עליו וכיפר נזי׳ גבי מ״ש על רז״ל מ״ש נקדים

 עצמו שציער זה אלא חעא נפש באיזה וכי הנפש על חפא
 בדבר ומלואו העולם כל כי דנודע הענין להבין היין מן
 נתהוו הדבור ידי על כי צבאם כל פיו וברוח נעשו ה׳
אותם ומחיה המקיימס והוא וגדול קע! דבר המציאות כל

 הדבר שבתוך החיות ולולא כולם את מחיה ואתה כס״ש המ״נ שתמיד הוא אבי נדב אליהו ר״ת אנ״א נא לופיעה
ם על הוא זהתשוק  בשבירה שנפלו שק,מדברים אלא המציאות, סן נעדר היה כי גמור שלימות שהוא נקר׳שלוס זזה ת

 בדורות. וגס הראש!! אדם מחמא כנודע השכל השלם בזה סרס לקבל מנת על הר׳ את עבדי׳המשמפי! נקרא זה בלא ■
 בדברי׳ מלובשין הנפולי! נשמות צי1ליצ וכמה שכסה שאחריו כמ״ש שלם דבר לסצאי!שאיט השבו׳ דבר :־מל׳פמס׳שהוא

י כעבדים iחהי אל ר  העולס ממיני בה! וכיוצא ומפתה מאכל במיט העולם סזה פרוסה עטד׳ פרס מנת.לקבל מל ט
 שנאצל פקדוש ניצון ?ז שאי! צעולס: מזה דבר לך שאין• בשעה ה׳ לעובד להיו׳ הוא העי׳ק׳. אך שליפות פאיט

 הכעס והוא הדבר אותו הקב״ה,המחיה של מדטרו גדולה ודביקוס חזקה תשוקה «זל׳1הורה. דברי -שמדבר
ה׳: פוב כי וראו עעמו כמ״ש לחיך המתוק ההוא שבדבר נשסהס שתדבק הלואי שמח ויהיה בדעתו. וימליס פיסכים

 שהוא ה׳ ה;א מוב כי ורואין סועמין שאתם מה ל״ל ואביהוא נדב אצל כפו הגוף מן עד'שתצא האלו בדטרים '
ם ע  לעין שנראה כמו ט המלובש ההוא. שבדבר הקדוש ניצוץ פ״פ מיתתן סיבת מהות על. דיעום.בש״ס שיש .

״נ הוא הא«ג כי בפ״ס שאמרו פה שגס רק כמו.שאפרט ג  בקברו החיות ונשאר המאכל האדם שאכל לאחר '
 ונרונג נפסד דבר והוא חיות מבלי לחון נדחה שהפסולת נ״ה הבורא היה בש״ס שאסרו זאת שלולא אפת הוא

כי ■ '



11aעיני!מטותמאור
י  הוא נח לו ומוסיף ממט ניזון שהאד׳ המזון עיקר נ

 שהאד' הנווכ המעס שהוא ההוא שימאכל הקדוש הניצון
 האדם שאוכל נשעה ולכן ההוא וכמשקה במאכל מועם

 ההוא האדם של חיוחו אל ההוא הניצוץ גסייסד המאכל
 גמורה שלימה אמונה וכשמאמין כח בו וניחוסף האוכלו

 ונוחן שם המלובש יח' אלהוהו שהוא רוחני מזון .שזה
 חיותו כל עם עצמו את ומדבק הפנימיות על ולבו דעתו
 הניצוץ ידי על בו שניתוסף והחיות הנח זה ועם ומיסו

 החיות כל נאצלו שממנו הכל לשורש בקרבו שבא הקדוש
 בשבירה עכשיו עד שהיה הקדוש הניצוץ ג"כ מביא אזי

 זה כי כנודע מזה מאוד מתענג שהוא ית' אליו ובגלות
 קליפיוח מן הקדושו׳ הניצוצות כל לקרב עבודתינו עיקר כל

 הקדוש׳ עליות שיהא הקדוש׳ מקום אל בשבירה שהן
 דבורי׳ שמדבר ותורתו עבודתו שכל ובפרס השביר׳ סן

 שהוא המאכל מסעם שקיבל והחיות הכח זה סחמת
 הקדוש דבור אל דבורו וכשמייחד כאמור הקדוש הניצוץ

 כאמור ה׳ דבר ג׳׳כ שהוא הניצוץ לאותו גם עלייה :יש
 כל צריך כן על כנודע נסולין אותיות הכל שהן לעיל

 כל שיהא האמור הדבר פנימיות סל לראות ה׳ עובד
 ניצוצי להעלות ג״כ ושתיה באכילה שמיס לשם מעשיו

 הקדוש׳ אל וגלות שביה בחי׳ שהוא השבירה מן הקדושה
 יתברך הבורא את וממליך שמברך הברכות ע״י העליונה

 בכח ה' שעובד זה אחר וגם ההוא הדבר על שמו
 שמכנים בכחותיו זה ידי על דבורים ומדבר כאמור ההוא

 עלייה יש העליון להדבוריס עצמו את ומדבק שהדבורים
 כל וכן הנ״ל הקדושים ניצוצו' שהן הנפולץ להאותיו׳
 השכר וריוח ומתן משא כגון העולם שבזה הדברים

 שלו ניצוצות הן הן מזה לו שבא התענוג הוא הכל
 לו ששייכין שנזדמן הדבר בזה שמלובשין לו ששייכים
 במקומך מ״ש ע״ס כמאמרינו במ״אמזה אצלינו כמבואר
לחבירו במוכן נוגע אדם אין כי לך יתט ומשלך יושיבוך

 שאין להאמין צריך מאמין וכל כנודע תורה יש דבר ובכל
 התור' סי על שהוא רק יח' לעבודתו חוץ שיהא דבר שום
 לשם שיעשה רק ולשחות לאכול התירה ההורה אשר

 עבודה הכל נקרא האמור ע״ד רק עצמו להנאת ולא פועלן
 לשרשה הקדושה עליי' שמחסר מוסא נקרא ולכן חסה

 מהם עצמו אח מונע שהוא ההם המזונות כמיני המלובש
 הוא מ״מ הגמור כשלימות לזה שלם דעת לו שאין אף

ט כמאמר מזה פעולה עושה ש״ ס הבע ע״  אפי׳ כי נ
 ובכח הקדום ניצוץ בו שמלובש מאכל מין שאכל עכו״ם
 מה בצד עלייה נעשה לישראל שירות עשה ההיא האכיל׳
 בא שאכלו בישראל צמו כך כל שאינו אף ההוא להניצוץ

 לו שאין סי באמת כי מניעים הדברים היכן עד וראה
 שאיננו כך כ”ג הן זה של ותפלתו תורתו גם הלא בזה דעת

 הן מ״ס כי ומתפלל לומד הוא כן ואע׳׳ס גמור בשלימות
 עבודה נקרא ומ״מ דעתו ערך לסי והסל׳ חורה נקרא

 עבודה ג״כ הוא ההכרחי ושחייה באכילה כן כמו
 וממליך ברכות כמה מברך הוא פשונז ע״פ אפילו כי

 שצרין■ רק מנודה ג׳׳כ הוא המאכלי׳ על ב״ה הבורא
 ממדריג' בתפלה לילך שצריך כמו למדריגה ממדריג' לילך

 שהן שלדבר כללו לזמן מזמן יותר בשכל לילך למדריגה
ק ה' עבודת הכל הוא כי אחד דבר רק  שאין שבעת י

 ומסלמי הורתו אין העת באותו כך חמה בעבודה אכילתו
 באופן ההוא העת לסי נחשבין לעבוד' ומ״ס תמה עבודה

 נחת שיעשה וירגיל יהרק ודעת יתירה במדריג' שילך
 יתברך אלהוחו צמצום שהן הדברים בכל ית׳ לבורא רוח

 ג״כ הוא קדוש נקרא בתענית היושב בגס׳ מ״ש כי * והבן
 התענית מדריגת גודל כי אמס הן הדיעות בשני אמת

 גדול׳סאוד מדריגה הוא לזה הצריך בשלימו׳הגסור באמת
 שהן ומלכות ת״ח יחוד שהוא כנודע והגמור הגדול ויחוד

 המלכות מדת נקרא שכן ענ״י ח״ת שהוא חעני״ת אותיות
מוחץ שצריך מפני מ״מ כלום מגרמה לה דלית על כנודע

ע״י הגמור יחוד שיהא סבילדא מוחא כל גדולי׳לזהלאו ‘ עלייה להן להיות א״א נשמתו לשורש השייכים הניצוצות כי
 שהן נשמתו לשורש שייכין שהן האדם זה שי על אס גי

 זה ליסע אחד כל שצריך העעם וזהו ממש נפשו בחי׳
 יתברך הבורא הנהגת כי סלוני למקום וזה פלוני למקום

 שס הן לנפשו השייכים ניצוצות חלקי כי יודע שהוא שמו
 הבורא ומסבב ומתן משא באיזה או במאכל מלובשים

 לו שנותן ע׳י סס הלז האדם שילך בכדי סיבות ביה
 ליסע שיצסרך מה בדבר הסיבה לו ומלביש חשק בלבו
 ידי ועל מו*מ או וישתה שם שיאכל הכוונ׳ ועיר^־ ־לשם

ה באריכו׳ הענין זה אצליט כמבואר ההם הניצוצות יעלה ז

 דעתו שיחן לו סוב ע״כ מחיצוניות הדבר בהחפששות
 וזהו והבן לו נקנ׳ יותר שהוא דעהו דרכיך בכל לקיים

 מן עצמו שציער זה נפש סי׳ זה אלא חסא נפש באיזה וכי
 שיוקרב מבלי ההוא ביין המלובש הנס׳ ומנע והחסיר היין

:כביכו״ל חולין ונשאר הקדושה אל
ה  נפשו על איסור לאסור וגו׳ לה׳ נדר ידור כי איש 1ת

 הקדוש' אג קרבה לבלי נפשו על זה ידי על שאוסר .
 נפשו לחלק ששיץ ההוא בדבר המלובש הנפש דהיינו כנ״ל

סבלי אסרו ועתה לפעלה ולקרבו לקשרו יכול שהיה
 סו מוצא שהוא דברו יחל לא חורה אמרה לכך שיקורב לראות ולבו עיניו לשום אחד כל צריך וע״כ אחר במקום

^ סוד שהוא זה .על היוצא ככל _אך סולץ ישאירע לא שם המלובש הניצוץ ה׳ במקום אצלינו כמ״ש דעהו דרכיך ב
 ■ אותו מסיה ב״ה הבורא איך שע לזה דעתו וכשיחן אחר

 וגו׳ לבלו הלחם על לא כי כמ׳׳ש כאסור ממש •גאלהוחו
 המלובש הדבור בחע׳ שהוא וגו׳ ה׳ סי׳ מוצא כל על כי

 על נקרא מזונות כל ההואשנשעכי ובלחם ההוא -בדבר
 נפשו שמצער מי וא״כ רב לחם עבד כמ״ש לחם ^שם

 כסו חושא נקרא העולם סן להנוס לבלתי עצמו את ומסגף
 הוא כי חועא נקרא בתעטס שהיושב בש״ת דעה ■שיש
 המצות וכג ותפלה הורה כפו ה׳ עבודת ק .בם
פלמא מתנהג ובאורייתא עלמא קביה ברא באורייתא בי

ה דבר שהוא יס' הבורא של מפיו ט  הבורא טונס ובכל ג
 ההיא ובמשקה במאכל שם שהלבישו הזה בהניצון ב״ה

 בסם בנה כאלו הנודר כל אסרז״ל לכך :ויתקן יעשה
 הבסוס איסור בשעת קרבן סליו הקריב כאלו הרקיימו וכל
 קרבן נקרא אכילתו שי מל הניצוצות שמעלה זה באמת כי

 שג שולחנו כמ״ש לשרשו הקדוש רציז שמקרב;ומייחד
 שהוא מזה גדול קרבן לך אין באמת כי עליו מכפר אדם
:!הניצוצות שליחות מלשון שולחן נקרא ולכך גסש יחוד

ההם
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 האותיות בתוך השופע ג״ה א״ס לאור א״ע לדנק בפיו במאכלים אותן שיעלה אליו נשלמין לנפשו השייכים ההם

 אצלימ כאמור הדבור ושמר יה' ממט נפרד שלא מאמר שולחן נקרא ולכך עליו שאוכל השולחן על לידו הבאים
של אומנתו מה חדברון צדק אלם האומנם מ״ש על נמ״א הנודר משא״_כ כאמור ה׳ לפני שמקרבו ה׳ לפני אשר

 שמים לשם מכוין שהוא אף ה׳ לפני הקרבן מקריב אינו6
 :והבן ה׳ לפני ולא בבמה לה׳ הקריב כאלו• הוי מ״מ

. :ואמן אמן לעולם ה' כרוך
ר ב ר ' ״ :וגו׳ המסות ראשי אל משה ^

y i l l הדברים כל אס אלקיס וידבר בש״ם משארז״ל 
 אחד בדבור כולה התור׳ שכל מלמד לאמר האלה ^

 לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יכול הפה שא־ן מה יאמרה •
:וגו׳ ונשמעה עמנו אתה דבר משה אל ישראל שאמרו עד

 P לד״ת אף יכול כאלם עצמו ישים הזה בעולם אדם
 שזה הישראלי האדם כשיאמין כי חדברון צדק ס״ל

 ובחינת התורה נתינת איטרקבחי׳ בפיו שנקבע הדבור
 הדנור שהוא הגוף פתח ע״י בתחתונים השוכן ית׳ שכינתו

 שבפיו ההוא הדבור ומחיה שופע יס׳ ושהוא מוצאות בה׳
 שפתי אדני כמ״ש המדבר הוא בתוכו ששוכן והאדנות

 הדבורים שידברו שפתי תפתח שהאדטת שהכוונה תפסח
בודאי כאמור אדנות בחי׳ שהוא ממנו הנשפע בחיות

 שמצד מדע היה שלימה באמונה זאת מאמין היה אש ויכולת כח שאין זה ידע ב״ה הבורא הלא זה להביל
 דבורים,אלו המדבר כב״י ית' והוא כאלם הוא עצמו כל שנכללה זה בדרך לשמוע ישראל ביד ’

והיה כלל עצמו בשביל עושה היה ולא ומפלה בתורה בדבור אמרה כוונה לאיזה וא״כ אמד בדבור התורה
 עזה באהבה משתוקק והיה הגדול לאורו עצמו את מדבק
 כל נאצלו שממנו הקדום הדבור אל עצמו אס לדבק

 ממט נפרדים דברים מדבר היה שלא ומכ״ש הדבורים
 עולם דברי בכל ואפילו ורכילות הרע לשון דברי כגון יס׳

 שם פגם יס׳ מדביקותו מופסק היה לא ההכרחיס הזה
^ נעלם הקדום דבור הוא א  ולא כאמור נבראו שבו מ
כטדע חולין שיחת שיחסו היה שלא המפרידו דבור היה

בדבור
 ופרס בכלל ניתנה שהתורה דנודע הוא האמת אך ו אמד
 נתינת סוד כי והוא • לכלל צריך ופרס לפרס צריך בכלל

 אומיו׳ כ״ב שאורות בפה קבען בס׳יצירה כמ״ש התור׳הוא
 וקדוש פנימי דבור בחי׳ האדם בפה נקבעו סתורה

 שזה ית׳ ממנו הקדוש׳ והחיות השכל שהוא ית׳ מקדושתו
 שיש שאף או״ה לבין קרובו עס ישראל שבין החילוק הוא
נקרא שזה כנודע חיציני דבור אלא איט דבור ג״כ להם

ד בכל אפילו הזה בעולם אדם של אומנתו מה וזהו לנפש האדם ויהי פסוק על אונקלוס כתרגום גפשמיה ב  ד
 נזל כאלם יהיה עצמו שמצד כאלם עצמו יעשה הזה עולם האד׳ שבתוך הקדוש החיו עיקר שהוא ממללא לרוח חיה
בה׳ השוכן ית׳ שכינתו האדנות הוא שהדבור האמנתו ידי התור׳ נתינת עיקר שזה כנודע למעלה עצמו את מדבק זבו

 הזה והכלל האדם בפה הכללי הדבור שנקבע כלל ■בדרך
 שהכלל רק ע״ה אפילו מישראל ואחד אחד בכל ישט
 לולא אבל בפרסותיה התורה ללמוד 7שצי לפרס צריך

 האדם היה לא סמלה בפנימיות הקדוש הכללי דבור שניחן
 באמיתות׳ התור׳ הבנת ולידי גמור שלימות לידי לבוא יכול
 הפרע אל להגיע יוכל בפנימיוסיהן הפה מוצאות הה׳ .וע״י

 הזה עולם מדברי אפילו דבר בכל עצמו את ולהנהיג
כלשון העולם הנהגת הוא הדבור סוד טדע כי בהתורה

 דטדע פירוש חורה לדברי אף יכול כאמור שלו מוצאות
 ממדריגה לילך האדם לפרי.שצריך קדמה קליפה סוד

 שאין אף יח׳ תורתו ללמוד לבו שטמן ומקודם למדריגה
 ה' לשם שהוא לשמה שילמוד זו מדריגה עדיין ט

 כלל ■אלמוד לא יאמר לא הקדום דבור שהוא המוצאות
 מ״מ כי לשמה בא לשמה שלא מתוך כי חדברון צדק רק

 לו אלהותו צמצום כן ההוא בזמן שכלו וכפי הורה הוא
אח״כ' אחד מדריגה על יעמוד שלא רק ההוא בזמן

 במקום זה בארנו וכבר והבן הקדום למודו גם ימקן כנודע תחתינו עמים ידבר כמו הנהגה לשק שהוא דבר
 ה׳ ידבר נאמר ומצוה מצוה בכל ולכך באריכות אחר בחינת שהוא המיוחד שם של אחרונה הה׳ סוד בהוא

 הדבור להמשיך שהוא ישראל בני אל דבר משה אל ידי על העולם הנהגת שכל הארן אדוני שהוא אדנות
ל העולם והנהגת במי׳ כל ולכך זז מדה  עיקר הוא זה כל כי כלל בדרך לישראל הה' בחי׳ הקדו' הכל עניירו ב

ן הדבור ידי מל ה' וחלק ממש ית׳ שמו שהוא הה׳ שבחי' התורה נתינת הדבור שהוא בזה כיוצא וכל מו״מ עו
 נעשו שמיס ה׳ בדבר ?מ״ש הנבראים כל נבראו שט
ט'  ואהי׳ כמ״ש המורה שהוא מוצאות הה׳ בחי׳ והוא .

 המוצאו׳ בה׳ שפע יח׳ שהוא ה׳ סי מוצא שהוא אמק אצלו
 שנברא מה ובכל בהאוסיוס מושפע הוא ב״ה א״ם באור

 וקב״ה אורייתא כי ומלואן העולמות כל שהוא ■בהאוסיות
בהעל׳ מוצאות הה' דבר בכל רש בנפעל הפועל וכח דוד

 דטר מן שנאצל הדבור ע״י ב׳׳י לתוך ונשפע נמשך
 חיו יפריד שלא כאמור שיעשה ובלבד כמדע הקדום
 שבעולם מה כל עם עצמו אס שיקרב רק יס׳ ממט הדבור

 לאור למעלה הדבורים כל ועם מוצאות הה׳ בחי׳ ששם
^ ב״ה א׳ס א ס מאור הדטר מפריד שאיט מ  הסמייהו א׳

ולא שבהדבר הסוב יראה שיראה דבר בכל ואז כאמור
 המע״ה דוד כמ״ש הסוב לנין ניט מפסקת מחיצה יהי' המלובשים האוחיו׳ בהעלם שופע ב״ה א״ס אור החיים דחי

ה א׳ס אור בהסורה ונפרס ההוא בדבר ונעלמי׳  כדרשת גורלי תומך אחה כי וכמ״ש ימיני ניד סמכת ג״
r מומך יס׳ שהוא זה על רז״ל מוצאות הה׳ יסמא פלא האדם וצריך בהאותיוס שוסע r סלק לאדם ומראה 

 מופרד איט שהוא עיי כי בחיים סxונ כמ״ש הסוב האלו מוצאות בה׳ שופע הא״ס אור שג"כ בפיו שנקבעו
 הטרא וא״כ ית׳ ממט הדבור הפסיק שלא ית׳ מסט לבל מרע ולשוט פיו וישמור הכללית התורה נתינת שהן

 מוצאות ה' בתוך פוסע החיים חי א״ס אור שהוא ב״ה בכדי בסלים ודבד׳ ורכילות ולה׳ר שקרים בדטרי יסמאט
 הנטז הסוב רואה בהנבראים רואה שהוא מקום ובכל שלו אור החיים מחי בפיו שנקבעו מוצאות הה׳ יפריד שלא

כ שהוא בהם נקל יהי׳ אזי פיו מלסמא וכשישמור כאמור ביה שאים  הנביאים 'נבראו שבהן האותיות אור ג'
i- וא״כ ■ שנקבעי באותיג׳ והפלה בתורה בעסקו עצמו אס לדבק
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 פהוא מאסר כסייס סיכסר ידו חומך יח׳ הוא בודאי וא״כ
 דבוק כבר הוא ב״ה א״ס אור בסייס ודבוק יס׳ אצלו

 למהר הבא כמדע בסיים חמיד יבחר ובודאי בחיים
 המסיימו הוא בו פנדבק פבתוכו הקדופה כי לו מסייפין
 פהוא מאחר אצלו נגדיי דבר פהוא רע מכל פיסור ובודאי

 הבא ולכך והבן החיים בסי ודבוק הקדום הדבור אצל
 מסתמא לממא בבא ע״י ממילא כי לו פוחחין לסמא

 היכל פהוא פלו מוצאות ה' ונפסקו ית' מאורו נפרד כבר
 נופל סיוע בלא וממילא החיים נפסק הרי ב״ה א״ס אור
 בההוא. מ״ם על אצלינו כאמור המוב רואה ואינו ברע
 מאן ומכריז לציפורי הסמוכי׳ בעיירות ממזר פהיה רוכל
 החפן האיב מי להם ואמר כ״ע איכנפו דחיי סמא בעי

 להודיען הי' כוונתו גו׳ נצור פוב לראות ימים אוהב סייס
 פמירת וע״י הדבור פמירת הוא פהעיקר האמור ככל

 פל לימינה תמיד פילך בימיני תמכת בו יקוייס הדבור
 נקרא פהגוף נודע ני כאמור בחיים ובחרס פהיא מורה

ם  נקרא וציפורי הגוף זה וכו׳ קסנה עיר רז״ל מירכמ׳
 והיה וגו׳ קינה מן נודדת כצפור כמ״פ הפנינה הפראת

 לציפורי׳ סמוכין פהן אדם בני בגופי בעיירות פמזר
 מי זה דעת ולימדן הפכינה כנפי תחת א״ע לקרב שרוצין
 בקביעות בו נקבע החיים חי פיהא חיים החפן כאיס
 המוב יראה בו המדות פבכל המדות שהן ימים אוהב
 יT ועל כאמור בו הנקבע הדבור לשמור מרע לשונך גצור

 להיות שיזכה ב״ה א׳׳ס לאור היכל [שלו הדבור יהי׳ כן
 ויסכימו דבר שבכל הסוב רק יראה ולא החיי׳ בחי דבוק

 הןג״כ כי לעבודתו כלאחד גושו בנין יסודות הד' כל
 פל אותיות ד׳ השתלשלות שהוא כנודע ית׳ משמו סרבן

 הרע מגביר ונפגם כראוי שמור הדבור יכפאין הוי׳ פס
 שהוא המדות לרוע יסודות בד׳ ידו על אותו ומושך שבו

 והרע אחדות בחי׳ הוא שהסוב כנודע פירוד בבחי׳
 לתאוות ומתלהב מתאווה האש מצד כי פירוד בחי׳ הוא

 יסוד ומצד התענוגים אהבת המיס יהוד ומצד רעים
 העצלות העפר יסוד ומצד -והגיאו׳ ההתנשאות הרוח

 הרע בהתגברות נופלין דות1כשהיס כן ואם ית׳ בעבידתו
 אחר שאין דבר ממשיך א׳ כל רק א׳ לדבר מסכימין איק

 ב״ה א״ס שאור כ״ש בסוב הן וכשהיסודוח עמו מסכי׳
 אחד כל אחד לדבר מסכימים הן שלו מוצאות בה׳ שופע

 הרוחני ולתענוג הגדול להתלהבות צורך ה׳ עבודת שבשעת
 שהן ודבורים היחוד עיקר שהוא שמו יתברך בעבודתו

ד הוא עפר ויסוד ממללא לרוח כמ״ש רוח ביוי׳  מ״ש ע׳
 חמה גלגל אפי׳ העפר אל שב והכל העפר מן היה הכל

 שהוא הנבראים בל נתהוו שממנו העליון עפר בחי׳ שהוא
 ממנה חמה גלגל שאפילו כנודע תחתונה מדה בחי׳

במי׳ אל ושב מקשר ודבורו נשמתו אף כן ואס נתהווה
:כאמור הה׳ בחי׳ שהוא ההוא עסר ..

נקראי׳ המפות ראשי המפות ראשי אל משה וידבר
 דבור לשון שהוא כאמור המנהינין שהן האותיות

 מדטר הדבור להן המשיך שהוא הנהגה על המורה
 הדבר שזה עס״ז להם לאמר ישראל לבני וזהו הקדום

 הדבור המחיה ית׳ שהוא ה׳ צוה אשר ידעו שמדברים
והוא ב״ה א׳׳ס שהוא אורו אל אומו ומדבק אותו ומצוה

 לה׳■ נדר ידור כי איש וע״כ ההם הדבורים המדבר כב״י
 החמא כי נפש הזוהר מסי כנודע שבועה השבע או

 בואה קודם אותה שמשביפין אלה קול ושמעה הוא מווהא
 ותורתו ב״ה הבורא של מדבריו סור לבלתי העול׳ לזה
 ממש ה' דבר שהוא כאמור ה׳ צוה אשר הדבר זה וזהו

 שמושנע שבוע׳ השבע או נדר ידור כי שאיש ועכ״ז
 לקשר שהיא איסר לאסור אם כי ראוי אינו ע״כ ועומד

 ועל כאמור ממללא רוח שהוא מי׳ הנפש שהוא נפשו עם
 הדבור שהוא נפשו עם ויקשר שיאסר פס לשון היא

 ימלל שלא דברו יחל שלא ע״י ב״ה א״ס לאור למעלה
 ככל- דהיינו יעשה מפיו היוצא ככל בפיו הקבוע הדבור
 שידבק לכוונתו שהיא כביכול ב״ה הבורא של מפיו היוצא

 Tהמ יעשה כן ממט יפסיקנו ולא ית' בו הדבזר ע״י
 ;ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך ובבא בזה לו פוב ואז

ש ר ד מ  שלש וט׳ לבני היה רב ומקנה רבה ב
 וגבורה מכמה בעולם הקב״ה נתן מתנות

 זכה בחכמה זכה בכולם זכה בא׳ שזכה וכיון ועושר
 להבין בכל זכה בעושר זכה בכל זכה בגבורה זכה בכל

 הקב״ה שברא מה כל למעניהו ה׳ פעל כל כי דנודע הענין
 שהבורא העולם בזה הנהגה שוס לך שאין בראו לכבודו

 ומביע צופה יתברך שהוא כ״א בריותיו בהם מנהיג ב״ה
 דייקא הוא שהצורך נברא לשום מושג שאינו השגחתו באור

 א׳ לכל וכן ההוא ובדור ההיא בעת ההנהגה בזה והתנהג
 האדם ־ להנהגת שהצורך הש׳׳י צופה בפרפיות ואתד
 כ״א אינו ומציאותו כבודו.יה׳ וישיג שידע בכדי ההוא

 חכמה יתרון לו שחולק בחכמה לזה כגון זה דבר ע״י
 לכוונה הוא הכל בגבורה ולזה בעושר ולזה זולתו על

 אשר כפי האדם אל כביכול א״ע מצמצם יתברך שהוא
ד שעל יח׳ חכמתו גזרה  • להתקרב לו נקל ההוא דבר י
 הארן כל מלא בחי׳ וזהו הקדושה גבול ולהרחי׳ אליו

 המחנהגין ובחינות הדברים בכל ומלואה הארן כי כבודו
 למען אחד לכוונה הוא הכל להיפך ונזה כך בזה בו

 וגדלו כבודו שידע כך הוא הלורך לזה כי שיודע כבודו
 שהוא ורע פוב התערבות יש דבר שבכל אך כך ולזה
 להתרחק זה ע׳י יכול דעת לו שאין ומי הבחירה סוד

 וכל ית׳ כבודו הוא שבודאי בהחורה כמו יח׳ ממנו
 נעשיפ זכה אמרו ואעפ״כ התורה היא עבודתו עיקר

 ואיה מ׳׳ו המוח סם לו נעשית זכה לא חיים סם לו
 כב׳י א״ע הש׳׳י לו שמודד שבמדה וכ״ש הנמנע מן אינו

 שבקרבו הרע לנצח זכה שלא כ״ז סמנו אדרבה שירחק
 אצלינו כמבואר ורע פוב מעורב הכל כי ההוא ושבדבר

 ואהבת ז״ל המשנה חכמי שדרשו וכמו באריכות במ׳׳א
 הוי לך שמודד ומדה מדה בכל מאדך בכל וגו׳ ה׳ אה

 בל׳ המדות נקראו לכך כי שנודע מאד במאוד לו מודד
״י ית׳ אלהותו ומודד א״ע מצמצם ית׳ שהוא מדות  כי

 וסבעו שכלו כפי האדם אל בפרס או בכלל העולם אל
 על שבא מה וכל כך צו ונקל שצריך יח׳ לו המושג
 שהוא מזו גדולה. סובה לך שאין לפובתו הוא הכל האדם

 אליו א״ע לדבק לו נקל שיותר מה בכל אליו מצמצם ית׳
תה׳ ואהבת וזהו יה׳  ומדע בכלמדה מאדך בכל גו' א

^ כי מאוד במאוד לו מודה הוי לך א״ע שמודד ד ס
• הכל .
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״נ דחרנה בכל,העולננוח כך ג״כ לנניהסנעסה ההשתמת לסדש לבא יטל א״כ1 כאמור הנללנובשך  -״כגשמי ג

 כשיזמאו ולק כסדע בהשתלשלות בזה זה חלף הכל כי האמינה הוא העיקר אך גדולה מדריגה שהוא זה ע״י
.ישראל איז נתמעסה הקליפה גטל והגבירו ישראל ביצר יצריך בשננ לבבך בכל זה על גמור באמת הגמורה

 ית' ממנו ההתרסקות ידי על מדע כי רע וביצר סונ
 גבול שכביכול גבירתה תירש כי שפחה בסוד הוא

 פועל שהאדם כמו כי ח״ו הקליס׳ תמס נכנע הקדושה
 ברע אוחז א״ע ב״ה כבורא לו שמודד שבהדכר נקרב

 הכס מסמס הסוב על הרע ומגביר ההוא שבדבר
 ועל יצירה מחומר מפובורע כלול ג״כ שהוא החומרי

Tשצמצם ההוא שנדבר לרע נמשך הרע שהוא הסומר י 
’ לשרשו הולך הכל כי אליו ב״ה הבורא א׳ע

 צבי מה בה כתיב צבי אין ז״ל מאמרם כנודע ונקסנה
 הדעת הרחבת ג״כ יהיה ועי״כ וכו׳ עורו אין הזה

, . ; : תכלית בלי הקדושה הגטל שהוא
ו ה ז  'הקנו שהן קנין מלשון מקנה וגו׳ היה רב ומקנה ו

 כאסור שלימה ובאמונה רב בקנין רבו ממת עבד
 ̂ שהקנץ עד בעולם הממנהגים המדות בכל הגדול בשכל
 ז קרן ר״ל גו׳ היה רב ומקנה וזהו מאוד רב היה שלהם

:ושהקנו העבד על הרב את שהקנו ראובן לבני היה רב
 שע״י עד בהפוב הכל שאחזו מעשיהן סוב ע״י לרב העבד ועל הרע יצר נקרא שזה ההוא שבדבר הסוב רואה ואינו

V' ג״כ' בגשמי כן ונמשך ברוחני הקדושה גבול נתרחב׳ זה מ״ו הקליפה תחת נכנע הקדושה שגבול ג״כ גורם כן'
 להגביר ותקוותינו עטדסינו עיקר ושכל הגלות עיקר שזה
 מה ידי על גבירת׳ תמת שפחה ולהקע׳ הקדושה גבול

 והנשמה הצורה כח ולהגביר דבר שבכל בהסוב שנאחז
 החומר כח ואז הישראלי האדם שבתוך אלקי החלק שהוא
 ה׳ תאמרנה עצמותי שכל ידי על נכנע הרע היצר שהוא

 שבד הסומר גם האדם במך הסוב בהתגברות כי ט׳
 על והכל המומר יT על צריך ה׳ מבודח כל כי את.ה׳

ס ידי  גמור אחדות ונעשה עליו שמתגברת הנשמה נ
 ג״כ נעשה וכך הסוב אל כסא ונעשה נמחק הרע שגס

 יצריך בפני וזהו והק רבו יד תחת עבד ונקנה למעלה
:הרע וביצר סוב ביצר ,

ו ה ז ט סה ו  נודע כי עשית בחכמה טלם ה׳ מעשיך ר
 מתיקונים כנודע ס׳׳ה כ״ס מכמה של שהצירוף

 העליונה מסכמה שנשתלשל השלם שבכל ה׳ מעשה שבכל
 מ״ה הכ׳׳ח להביס הוא כך שיהא ית׳ חכסש שגזרה

ש ומה הדבר המחיה סי הוא  יס׳ כטדו והלא טונ
 כבודו זה ע״י יכירו למען ההוא במעשה שם מלובש
בכדי ומשתלשל זה ע״י א״ע מודד שהוא לשל כאשר

 ומזה א״י בקדושת קדוש א״י ג״כ נעשה הירדן שעבר
 הכובוש כי א״י קדושת להן היה דוד שכיבש שארצות תבין

 דוד עבודת ע״י כאמור ברוחני מקודם היה ההוא
 ;גשמי כיבוש ג״כ מזה ונמשך דורו עם המע״ה

ה  איטת להודיע הפסוק זה על המדרש כוונת ג״כ %1ז
 הדברים בכל שהוא רבו תחת העבד קניית

 לפניו" בהן ומתנמנם ומתעלם בעולמו לוהשי״ת שנוש
ש אסר לית כי כבודו ויכירו בו שיאחזו בכדי  מ־דה פ
 הרע אס ונצח זכה אם כי בכולם זכה באחד זכה ויהו

ס באור עי׳׳ז נדבק בהמוב ואחז שבהדבר  ב״ה א׳
 החיים וחי המוב כי לו מסייעין לסהר הבא ובודאי
 יותר ויתחזק להלאה וילך, יסע לאורו עי״ז ט שנדבק
 אם ההוא הדבר שע׳׳י ית״ש חכמתו ראה שכך ויותר
 ההוא הדרך שאחז ' ומאחר עלייתו דרך יהיה ירצה

 דבר בכל העליורם בחיים חפצו למשז יגיע טדאי
 ■ עושר היה המדה־ההוא אם וגבורה לחכמה ג״כ ויזכה
 שהן ג״כ דברים לב׳ תנה ש״ז חכמה היה המדה ואס

ק שהוא מאחר וגבורה עושר צמצום שהוא בא׳ דט
 לכל יבא ית׳ ט שנדבק כיון בודאי העיקרי אליו אלהוש הארץ מלאה כ״א וזה יס׳ גדולש להכיר להן שיקל

 ט דבוק ושא בכלהשליסוס שלם יה׳ הוא השלימוסכי מלאה הקדוש׳ קנין שיהא רבו תחת עבד קניניךלהקטס
שהוא גבורה אצלו היה הסדה אס וכן והק ג״כ הרע ולהכניע ההוא שבמעשה בהשב שיאחז ע׳׳י הארן

 שאו וכמ״ש כאמור הוא מ״ה כיס לדעת לב שיחן מ״י
 עיניכם למרום שתשאו אלה ברא מי וראו שרכס מרום
 שבדבר בהרע לראות שהשפילו ולא השכל מיני שהן

 אל״ה את ותייחדו תחברו ההסתכלות סוב ע״י ואז ההוא
 שלכם השכל אס שסשאו מאחר ב״ה א״ס שהוא לפ״י

 כבודו למק ושהוא בהדבר העיקר הוא כי להאמין
 כפ״ש אלהי״ם יסוד דהיה למ״י אל״ה אס תקשרו

 צמצום ששא אלהיים אותיות הן אל״ה ס׳׳י בתיקוני׳
 ידי שעל מכמש שגזרה כסי הדברים בכל יס׳ אלשמו

p אונים מרוב כי תבינו ואז יס׳ אצלו להתקרב יוכל 
 שיתנהג בשלם איש אין כי נעדר לא איש כח ואמין

ש השי״ס  אונים רוב ההוא בסדה יהא שלא מדה בשום ע
 הקדושה שיגטרגטל כחו אס זה ע״י לאמן כח ואמין

 דעתם ויחנו זה על יסתכלו ישראל כשכל וש״ז הרע על
הקדושה בטל שתרבה מאחר ב״ב משיחנו יבא זה על

 ולבו עיניו נותן ההוא בכח והוא סבזולש כח יתרון
ש וחיוש כחוחיו כל שישים נהעוב לאחוז  ית׳ בעטד

 ■ אזי■ הגטרה זה צמצד לבא יטל שהיה הרע ומכניע
 ' בטלן שזוכ׳ ועי״ז׳סוף יה׳ ט ונדבק מקנה ג״כ נקרא

הק כאמור  - הרע לנצח .תכה אס בעשירות וכן : ו
 ואורז! ית׳ ממט להרשקו שיוכל ההוא כששר שמלובש
 - לעשותן בממון חלוץ המצות כל שכמעפ מדע כי בהפוב
 ׳ -והכנסת וצדקה במצות לפניו השאה כמ״ש עצהי״ס
ט החס העבד מקנה זה ע״י אזי אורחים ק ר  - בחכמה ו

^ החערטס הוא בחכמה גס ט להרע חכם שאיט ג  סו
 כיון ה׳ יראת חכמה שראשת בהסוכ אוחז והוא ורע

 בצמצום נדבק הפוב תסס שבו הרע והקנה בזה שאחז
ס לכל תוכה השא בחכמה ששם אלהוש טי י הד  י' ע׳
 הבנרו!-■ א״ע שמדד במדה השלימוס בכל בהשלם שדבק

העול״ בזה המשהגין' הדברים כל וש״זמביאץ אצלו ב״ה
 למעלה שהוא יצאו ש;זש׳ מוצא' למקום אלהוסו בצמצום בכל גצולה אס שהרחיב ישראל pא עתידה ארז״ל ולכן

: ׳ ישראלבקרב בשן־ הקדושה נבול הרחבת שע״י השלם ט׳ מ צ ה ' ק
חלי 8 חית
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 רחמנות כמדות פיהא הוא הצדקה מצות מיקר
 ט והיה נאמר וע"כ הנראה לפי ראוי פאינו לסי

 לומר הוא שהטונה אני חנק כי ושמעתי אלי יצעק
:לו שיש מענה איזה מחמת עליו מרחם שלא יT על

_ כנ״ל יחברך כמדחו חנינה במדח עליו רחם לבלחי
' בלתי חנון מדת ונשאר יתברך מדתו בך שאץ ו>מצא .

' זה ידי על כי אסי וחרה וע״כ אצלך ולא לבדו לה׳
_ וע7כ הדין מדת להתגבר כן גס למעלה כך גורם

” וכמ״ש לעילא אשער דלחחא אחערותא ידי על ;כי
 ממך הוא למעלה שנתעורר מה פי׳ ממך למעלה מה דע

, ולא לבדי אנ״י מנון כי וזהו למעה שלך התעוררות מחמת
 יוT והרם' ית׳ בתורתו דבוק שאיע ע״י הוא זה וכל אתה

 אנשים מצות ידים ברפיון הוא שעושה מה אך התורה סן
 לב בלא ברפיון הוא צדקה כשעושה גם וע״כ מלומד'
 בן נקדימון של בתו אצל וכמ״ש עביד לא למעבד וכדבעי

ק אביך של ממון ריב״ז ששאל׳ גוריון  והשיבה הוא הי
; שהמורה והמדות התורה מן מופסק שהוא י7י על כי כן לו

 שיהא אמצעי לו אין ית׳ מדומיו ממש שהן בהן נדרשת
̂ לבורא משכן להיות זוכה היה אם בודאי כי לוית׳ משק

' וגו' אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כמ״ש אוכלה אש שהוא ית׳
 התאוות בישול על הוא שהמובן דעלמא אשץ כל דאכלה
 אץ שעי״ז י הקליפות מצד היסודי מאש הנאין שבאדם

 אין ומלואו העולם וכל וTב תאוותו וחצי מת אדם
, סיבת עיק׳ הללו בדורות הוא הממון חמדת כי לו מספיק

התאוו' כל לקמת יוכל הממון ע״י כי שבעולם תאוות כל
 על מרחם איש הסמץ לרבוי- שסתאוה זה וע״י כנודע
■ אש מכח תאוותו גודל עבור לו כראוי צדקה לעשות זולתו

 בהתורה דבוק היה ואם כתנור בו הבוער היסוד
 אש הנקרא ית' לו משכן נעשה היה ההורה ובאמצעו׳

 כת היסודית אש דייקא דעלמא אשין כל דאכלא אוכלה
 לפשות כאש לטבוער להיות בהקדוש׳ נכלל והיה הסתאוו׳ דכורסיא סמכי נקרא יתברך לו ימשכן להיות זכץ

■' - - . . - - ׳ העליורם ועולמות העליונות המדות שכל כנודע
 רגליו הדוס בחינת שהוא ידי על נסמכץ ותחתונים

 יש התחתונים וב״א • תחתונים מדריגות 'ידי על
העליונים הסדות כן ועל העליץ לכסא סמיכה

כן יפק הוא ברוך הבורא של ס'  ובישראל בהתירה ג
 בו להיות מישראל אמד כל וצריך האחדות יT סל

 הוא מה בש״ס שכתבו כמו ממש בפועל המדות
 לפני עושץ אם וכס״ש רחום אמה אף רתום
כי האמירה העיקר שאץ דייקא עושין הזה כסדר

ו ה ז  כנ״ל אלה כחי׳ שע״י וגו׳ ישראל בני מסעי ואלה ו
 שממנהגץ הדברים כל שהן אלה ברא מי בחי׳ שהוא

ה זה ע״י  אשרעי״ז הנהגה מלשון הוא ומסעי העולם נז
 צמצום שהוא י׳׳ם מצ״ר אותיות שהוא מצרים מארן יצאו

 שעי״ז מ״ה כ״ח בחי׳ לעיל כאמור העליונה החכמה
 זה ע׳י והן ההיא בהנהגה המלובש מ׳׳ה כ״ח יביט

 אח משה ויכתוב ואהרן משה 'ביד הצמצום מן יוצאין
 מוצאיהן מטונין הזה הדעת שע״י למסעיהם מוצאיחס
 ההוא המדה נחצמצמ׳ 'שממש המקום שהוא למסעיהן
 הבלתי בחכמתו כך גחר יח׳ שהוא ה׳ ע״ס מלמעלה

 האמור אלה בחי׳ בכל ואלה ועי״ז למפלה כאמור מושגת
 לסוצאיה׳ והנהגותיהם מסעיהס שכל למוצאיהם מסעיהם

^ הצמצום מן למעלה שהוא א  ית׳ בו עי״ז שנדבקו ס
 למעלה; כאמור מוצאן למקום הצמצום מן הדבר והוציאו

ר ב ד י  פסוקי ונקדים וגו׳ המפות ראשי אל משה ו
ה ל א  יםrמרפ ויסעו גו׳ ישראל מסעיבני ו

 בקברות ויחנו סיני ממדבר ויסעו סיר במדבר ויחש
 כללות הן וישראל והתורה ב״ה הבורא כי דנודע ; וגו׳ בחצרוח ויחנו החאוה מקברות דסעו התאוה

 כי אחר במקום כמבואר א׳ אחדות
יתברך אורו שפעת ואור ה׳ דבר היא התורה

 להן יש ישראל ■ וכל התורה באותיות י שופע
 התורה היא ונשמתן שרפן ועיקר בהתורה מחתה

שכינת אור נשפע התורה אמצעות יT ועל
 בחבלי אחוז הוא אשר ישראל בתוך יתברך כבודו
 ועשו כמ״ש ולעשות לשמור לקיימה ית׳ תורתו אהבת

 אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי מקדש לי
 השלם ■ הישראלי בלב הוא המשכן עיקר כי בתוכם
 השמים שכתבו וכמו ובתורתו pיתב בטרא הדבור

כשישראל ' באמת כי רגלי הדום והארן כשאי

 ולאחוז זולתו על ממש בפועל שיריחם העשיה אם
 כנודע ואשלם הקדמני מיי ט שנאסר יתברך במדתו

 מצד הוא הכל יתברך מאתו שנשפע השפעות שכל
 כריסיה נהום אפי׳ עבדא כי וחסדיו רחמנותו

 פעל אשר הוא ואיזה - זה הוא סי כי שוי לא
 האדם יזכור אס כי הדין מצד רזץ להיות ועשה

 אלף יחיה אם הוולדו מיוה עליו שעברו הפוטת
ד עטדתו ישלים לא יתברך לו רעטד שניה  הגמול ע

 וע״כ מוסר בספרי זה כשדע יתברך הוא שגמ^י
 איזה וכך כך לומר זולתו b חוב ללמד לאדם אץ

כי ולההנוהו עליו לרחם ראוי אין וT שעל משרץ

 כה הלא כמ״ש אש ג״כ התור׳ נקר׳ וע״כ יח׳ רצוצו
̂ :והבן לעיל כמבואר האחדות עטר כאש דברי

יה׳T שטפו שם על כן שנקרא ברפידיס רחש
ק בכל השהג עצה והוא בש׳׳ס כמ״ש מד״ח  ז

 היה ולא מורה מדברי ידיה׳ שריפו ידי על כי אדם ובכל
 שנמשלו דברמ אס בצמא שותה שאיש לשחות מיס שם

 שיסעו הוא לזה והעצ׳ ובעצלחי׳ ברפיון כ״א למים
 א׳׳ע לקרב התורה שהוא סיני במדב׳ וימנו מרסידיס
 יזכה התורה אמצעוס יT ועל גדולה בהתחזקות להתורה

 זיו אור ממש בתוכו נשפע להיות ית׳ לו משכן להיות
 היסודי אש שהוא דעלמא אשץ כל דאכלא כבודו שכינת

 סיש מדבר סמדריגס ויסעו חהו גשמיי׳ תאוות כל כס
 שנעש׳ זה ידי שעל החאוה בקברות וימנו התורה שהיא

 יסודיות התאוות כל ומהבסלין נקברין ׳p לו משכן לו
 להיות ממש ית׳ עמו אחדות שגעשה ע״י היסודי מאש

ט׳ כל בו מ  באס׳ וחשן רחום ג״כ ונקרא ממש בפועל ה
 מעש הוא הכל מסד או לזולתו צדקה את׳ שעוש׳ מה וכל

ק כמו ולא כלום לעצמו מתאו׳ האיש ע״י בעיניו  או
 בעיניהם אצלם רב הוא שעושין שהמעס זו במדריג׳ שאיק

הסדות בכל וכן לעיל כאמור לעצמו הממון שמתאוה ע״י
והבן
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ן נ ̂  מי באמת' כי לו נתקיים לעצמו להרבות מסתכל ואיט יבא בוודאי התאווה קברות למדריגת סבא ואתר .מ
 1'נסר עיני ולא לו שכל ועיני הרומני הריס תוש לו סיס יהי' לא ומחסבתו ודנורו מעשיו סכל יוסר גבוה למדריגה

 .. צדקה טסנץ סאץ אותן סל שהמעות ויסתכל אהT ולהיות, ית׳ רצוט לעשות אס כי שבעולם העניניס נכל
 סבלי.', וסוהא נמלת סלא כדבר ■ ממש מסריח כראוי כלרצוציהקדושה להעלות שהוא ה׳ לחצרות לבא <כסף

 ■ שעל ב״ה להטרא כסא בחי׳ להיות ששב ואחר מלח הסוכן אדמת במי׳; שהוא בתחתונים הסוכן העליונה
 ז ̂■ שאין למעלה כאסור הסאוה קברות לבחי׳ זכה זה יT - כח ונמצא וגו׳ נעשו סמים ה׳ שבדבר כנודע נחחסורס

.':1יר לו רוח נמת לעשות כ״א חיצונים חאות שום לו והדבור שהכח מכה״כ הוא זה ידי יעל בנפעל הסיעל
מז.' סהוא דברים עמכם קחו הכתוב אסר כן ועל י חי ב

, הנבראים בכל . השורה הפועל סהוא הקדום הדטר
.בתחתונים.' השוק ,ית׳ שכינתו בחי׳■ שהוא והנפעלים

 אחר כי ה׳ אס דעת הפסוק סמלמדנו לעיל כמבואר
. הדבורים יקח ב״ה לטרא כסא בחי׳ להיות שזכה
כי■ החיצוניות על יסתכל ולא העולם שבזה דבר שבכל

. אל להשיט ההוא בנפעל השוק הדטר על אס ויחט התאוה ה׳
סהוי^. גפיו הנקבעים הדטריס וגס לשרשו ולהעלותו

; הסלם הישראלי - בפה השוק האדמת במי׳ ק גס

 וכל המקיימו הוא הדבר זה נברא ידו פעל הקדום
 ה׳ דבר מלאותו כ״א איט סבעולם דבר בכל הסתכלותו
 הוי״ה ימוד סהוא לשרשו ולהעלוק לדביץ פס המצומצם

 מגמתו וכל כטדע אדנ״י בחי׳ הוא הדבור כי ואדנ״י
 להביאן פכינה בחי׳ שנקר׳ הקדושה ניצוצי כל להעלות
לחצרות נפשי כלתה וגם נכספה כמ״ס ה׳ לחצרות ילקסרן

ט הדרך ע״ז ה'  מקברות ויסעו וז
- : והבן בחצירוס — -
כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה פסורץ נבאר ועפ״ז

,שרן ולק להסיק אלקות בדביקות הדבורים שמדבר ;וקח וט׳ ושוט דברים עמכם קחו בעונין■ כשלת
ל..................- כסא מד שמגעת תשובה גדולה רז״ג ודרסו וגו׳ הוב :...................................ה׳, א

ו שהאיש למעלה כמבואר הוא הפסוקים שכוונ׳ הכבוד ח ז  הדבורים כיי ה׳ אל ושובו דברים עמכם קחו ו
 .סרשן מצד וקליפות מיצור דטר הן הפט״ם של . נשמתו שורש שהוא חורה מדברי ידיו שריפה הישראל

 יס׳ שכינתו הוא פדטרס יעקב חלק כאלה לא אבל ב״ה לבורא משק במדריגת להיות להביאו האמצעי והוא
 אדנ״י, בכחביס וכס״ש הישראלי בפה השוק .ממס משק נעשה שאינו עוד כל כי אלקיו ה׳ נקרא להיות

 ספה הדטרים המדבר הוא האדמת במי׳ תפתח שפתי אלקיו'סאיט לא כביכול אבל ה׳ נ״ה הבורא נק׳ יח׳ לו
 אחתת שורש להתירה שסב ע״י אבל ממש בתוכו ־מתצסצם

 שנעשה ממש אלקיו ה׳ שנקרא עד למדריגה בא ■נשמתו
 שהיא להתור׳ ישראל שובה חהו בסוט סמחצסצ׳ שלו &לוה

 פוי״ה נקרא שיהא עד למדריג׳ חבא זה יT ועל האמצעי
 שמגעת' חשובה גדולה הס״ס כוונת ג״כ וזהו ממש •אלקיך

החשובה מעלת גודל יT שעל ר״ל הכבוד כסא עד

למדריגה. שבא ועוד במ״א אצליט זה וכמדע האדם.
 האלקי על.הדבור הדברים מסתכל'בכל להיות זו

 גחינה שהוא למעלה ומסיט' ההוא בדבר המצומצם
 תחסונים מדריטת כל ומעלה מחבר זה ’T על מכהיכ
ט על עלייה דש ב״ה א״ס הכל לשורש  הנבראים לכל י

 ודביקות חיבור מלשון הוא אסרו כל אליו אמרו וזהו
ע ד שבשפת אמרא כמו יי להבורא ומשכן הכבוד כסא כחי׳ שיהא למדריגה עי ע ד אס המחבר ה ע  אמרו וזהו ה
כל פסוק בתחלת הנזכר לה׳ אליו תחברו^ פי׳ כל אלץ ממש בתיוט ישרו העליונים ומדותיו יתברך שהוא ג״ה
 חיטניות שום בלי ממש בפועל המדוח בו יהמ טודאי ואז

 ואז וכנ״ל כראוי הצדקה מדת לעשות זולתו על דרמם
 סיחקייסו קיום להם יהיה ורכושו ממוט כל כוודאי

 שבא קודם כן שאץ מה חסר ממק מלס וכמ״ס ^צלו
 לו כראוי הצדקה מטח מושה היה פלא « למדריגה

 כשלת כי וזה מתקיים איט וע״כ מלח בלחי ממוט והיה
 אסר היקים וכל פסוק על משארז״ל מדע כי כעונך

 ק ועל רגלו על שסממידו אדם סל ממוט זה כרגליהם
 אליו כסא בבחינ׳ שתהיה ה׳ עד ישראל סובה אסר
 הבורא של בסליסוס המדוס קנין אצלך ותעשה ית׳

בעוניך כשלת משובה שעשית קודם לשעבר כי ג״ה

 שנעשה עד ה׳ אל ששבת ע״י זה וכל הדברים כל פי׳
 זו במדריגה כשאינך מסא״כ בתוכך מתצמצם אלקיך

 על לראות בך היסודי אש וכח התאוות נקברו פלא
 פועל אינך אז שבודאי דבר שבכל חיצוניות התאוות

ק זאת ה  כזכיות לו נעשו זדונות כי עון תשא ואז ו
 סוב וקח מקודם שעשה העומס לכל ג״כ עליה ויש
 הטרא שהוא המוב בתוכך וקנית שלקרת ע״י זה כל כי

ט׳ ה׳ סוב כמ״ש עוב שנקרא ב״ה  לו משכן שנעשית ו
:וכנ״ל יח״ש

ע ד ו נ  סשביעיז הזה לעולם מה7יר קודם שהנשמה ו
כל ואפילו רשע מהי ואל צדיק מהי אומה

 כרשע בעיניך הוי צדיק שאתה עליך אומרים העולם סל ממוט לאיבוד כינוי שהוא הרגלים כשלון דהיינו
 כרשע בעינץ־ הוי אומרים נפרש ואגב רז״ל כמאמר ובשליסוס בפועל המדוח בך היה שלא עבור וכ״ז אדם

מפעפיס לרשע עצמו להחדק אין הלא קשה דלכאורה ועל מלח מבלי ממונך והיה עביד א1  לא למעבד וכדבעי
 שהיית מחשבתך נתקיימה שלא נמצא לאיבוד הלך לן

 לעצמך שישאר בכדי הצדקה נתינת במטס מצמצם
 מחמת נאבד דוקא זה ’T על כי הוא נהפוך ואדרבה
 כסא בחי׳ להיות ששב אחר משא״כ סלח 4מב שנסרח
בשליחות ווזנייה רתמים רמדת הצינה ועושה לו־יס׳

 הש״ס טונת שאץ הוא דהאמס אך בספרים הסטארי׳
 הפלס לאדם היעוצה עצה אך לרשע א״ע שיחזיק

 ב״ה לטרא ועבודתו מעשת כל בעיניו מועמץ שיהיו
ש לעצמו עובה יחזיק ושלא  הוא מי באמת כי בעטד

כל כי גמור בסליסוה האל עטדס ועשה פעל אשר זה
מה
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 אי;6 לואה גפנודה למדדנה ממדריגה שהולך מה

 ראוי איט מושה אס ואף סליסוס התחלה פוס פדיץ
 והמיות אלק• החלק באמח כי לעצמו עובה להחזיק
 יסתלק' הכל״ואה מושה ■הוא בתוכו השופע המליק
 כוונת וזה כאבך-דומם ועצמותיו נופו נשאר החיות
 ׳ היה אחה ׳ צדיק 7«ל אומריס העולס כל אפילו הש״ס

ך  אותך שמשבחין השבח ע״ז חצעע׳ פירש כרשע בעיי
 עליך אומרים היו אם מצעער שהיית כמו המולס
 הקורא כנודע זה על מצעער היית שבודאי רשע שאתה
 ותשנא חצפער כך לחייו עד עמו מרד רשע לחבדו

 אני נאמרך אתה צדיק ואומרים שסשבחין השבח זה
 איט הוא הלא מה יש-כהן אם ואף ממעשי האמת מדע

- ־' : למעלה כאמור יTמצ
ר ו ז ח  העולם לזה בואה קודם שהנשמה לערינינר ת
 שבועתו לקיים צריך וע״כ אותה משביעץ ■

 כל מעשיו ידי על לחבר במדריגה להיות הוא והעיקר
ס שפם העולם מעש׳ וכל הדבורי׳  בחי׳ צמצום כן ג
 נשמתו פורש מקו׳ לשרשן ולקשרן הדבור בחי׳ האדע׳״

 העולם לזה האדם פילוס כוונת עיקר היא שזאת
 ותחתונים עליונים בין ממוצע שהוא יT על השפל

 והמומר העליון מעולם הוא שהצורה ’ וצורה ־ מחומר
 -סולם להיות יוכל זה ־ועל יהתחחק מעלם הוא

 על רתקשרו שיעלו הפמימה מניע וראשו ארצה מוצב
Tת מעשמ י דנו  פבהנפעצים הפועל וכח הדברים כל ו

: למעלה לשרשן ־ ־ '
V i n ראשי אח שלימד המפות ראשי אל משה וידבר 

שהוא הדרך בזה המם אח להדריך דעש העם’ ; ;

 אדנוח בחי׳ ודבורים דבדם אלו לחבר זה והוא העיקר
 הדבר זה הפסוק מאמר וזהו למעלה בתחתונים השוכן

 שבחי׳ כנודע יחד דב״ר ובחי׳ ז״ה בחי׳ לחבר פי׳
 וצריך • וגו׳ אלי זה וכס״ש דדכורא עלמא הוא ז״ה

 : והאמות הדבור שהוא דב״ר נחי׳ למעלה אליו לחבר '
 לאמר־ ה' צוה אשר הדבר זה וזהו ■ בתחתונים השוכן
ר שאיש למה כי בפסוק ומפרש לחבר פירש ח  כיי
ה השבע או נדר ע  ועומד מושבע ואיש איש שכל ^ו

' לאסור הסב ועיקר העלם לזה רדתו קודם ה׳ מהר
 : לפרשה מעשיו בכל סיקשרה נפשו פע״י נספו על איסור ■

 המצומצם האלקי הנח כן גם דמבר יקפר למעלה
 אסור כי ולקשר לחבר פירש לאסור וזהו ההוא במעשה

 הוא אלומיס מאלמים חרצום כי קישור לשון הוא
כל■ ולקשר לחבר שהוא לאסור איסריןיוצריך מאסרץ

מם פי׳ נפשו על והדבורים המעשים כל של החיבורים •
 ■ יחבר המעשה בשעת למעלה נפשו את שיקשר ע׳׳י נפשו ,

 ̂ הקדום ה׳ דבר שהוא שם המלובש האלקי הכח כן גס
ח שעל  י שלא ויראה הדבר או המעשה זאת נברא י
 העלותו לבלתי חולץ לעשותו ב״ה הבורא של דברו יחל

 יתביר מפיו היוצא ככל רק ח״ו יהב׳ לקדושתו למעלה
 העליון פפה הקדום והדבור הכס יציאת שבשעת כמו

 יעשה כך ונורא קדוש עליון ממקור יצא ית׳ קדושתו
 •ההוא הדבר להגביה דבר שום שעושה בעת ויתקן

רק ח״ו חללו לבלתי העליק לשרשו נפשו באמצעת
 יקשרן וחפלה חורה של דבורו בעת וכן לקדושה להכניסו ■

האדעתהוא במי׳ הקדום שהדטר שיאמין ע״י לשרשן ג״כ
;ואמן אמן לשלם נ״ה זהבן ומפיו המדבר

במדבר ספר סדלן
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דברים ספר

1 1 2  וט׳^מרו־ישראל הדברים אלה תנמומא ^3
 אנכי דברים איש לא אסרס אתמול למשה -

 אס שנה סה כבד כשאתה אר״י כ״כ מדבר אתה יעכשיו
 במדבר התורה את למד שמשה כמו והתרסא התורה

 רבלכםסוכאסההר פסו׳ ונקדים המדרש. לשון ע״כ
 מן מזרחית לרוח לכס סובו י ופירש״ צפונה לכס פנו הזה

 לומר אפשר הענין להבץ וכו' לצפון פניכם לצפון הדרוס
 ובקפטת הי׳בגלות שהדעת הוא מצרים יציאת סוד דנודע

w שלא r ובמוחין בתענוג השי״ת לעבוד השלם הדעת 
 לשון הוא שדעת כנודע אביך אלהי אס דע כמ״ש גדולין
 דעת הי' מצרים ובגלות אדם וידע כמ״ש ותענוג .*חוד

 שהדעת ים מיצר במי׳ שהוא מאוד בקענות שלהם
 אצלם הי׳ שלא וקמנוס במצר הי׳ החכמה מדעת שנמשך
 שנתגדל ים מיצר מן שיצאו מצרים וביציאת הגדול כדעת

 שנתרומם אלהיס וידע כמ״ש ה׳ את הדעת ונתרבה
 ונסגדלו ונתרבו שבאו ותגדלו וכמ״ש^תרבי אלהיס דעת

 הזך בתענוג ב״ה הבורא לעבוד גדול ודעה במוחין
 ראתה וכמ״ש ועבודה מצוה של שממה שהוא והזוהר
 שלהן שעבודה יחזקאל ראה שלא מה הים על שפסה

 בשמחה היסה הקמנוס מן ויצאו הדעת שנתרבה ע״י
 שכתוב אחר מקרא ומציע בשמחה ה׳ אח עבדו כמ״ש
 בש״ם שדרשו כמו הוא והאמת ביראה ה׳ את עבדו
 תהא שם גילה במקום ברעדה וגילו ביראה ה' אס עבדו
 יבואו צדיקי' אשר לה׳ השער היא שהיראה דנודע .■ נ הש״ס דברי ולהבין רעדה . ■

 כל שתחלס ה' יראם חכמה ראשית בו •
 ותתעורר לו שתקדים הדבורי׳צריך דברו והחלת עבודתו

 כאמור תענוג שהוא דעת לו יש ואם יס׳ יראתו עליו
 בעבודתו גדול תענוג לו נמשך ההוא הדעת ע״י אזי

 ונמצא נשמחה ה׳ אס לעבוד ומתחיל התענוג מעולם
 התענוג בעולם היראה עולם אס ומעלה ומיחד שמקשר

 דלתתא באתערוחא כנודע כך בקרבו שנתעורר מה ע״י
 ; באמת גמור יחוד ונעשה וכו׳ ־ — •

נ1 י ב ה  התענוג לעולם שממש־כו דעת הוא א־זו ד1ל
 דיבר ה׳ סי כי הנביא מ״ש נודע כי הוא

 שבא אחר והפלה תורה דברי המדבר א׳ כל כצריך
 צריך עצמו על ית׳ יראתו עול עליו שקיבל היראה בשער

 יס־ פיו ממש הוא הדבורי׳ המדבר פיו כי ולהאמין לידע .
 מישראל כ״א בתוך השוכן האדנות ממש חלקה; ^כהוא

 וכמ״ש האלקי החלק נכח הדבורים שמדבר הוא השלם .
 פה בתוך המצומצם הדבור עולם שהוא תפתח שפסי אדני ;

 באמונה זה עTש ואמר בט״א אצליע כמבואר ..האדם
 הוא הידיעה זה כי גדול תעטג לו יבוא מיד גמורה
 מוחין ונתרחבו הרומני תענוג יTל המביאו השלם הדעת

 בעול׳ מתחלה עליו שקבל היראה הדעת ע״י ונתאחד שלו
 סן ויולא מתרבה שהדעת ים ממלר יצא ועי״ז 'התענוג

 הדינין כל יקxמי( נעשה הזה היסוד וע״י והקמנוס המיצר ■
 שהיה שע״י במצרים כמו וקענות בסיצר הן הדינין כי

ריבוי וע״י דינץ שהן גלות הי׳ וקענות במיצל הדעס

ט עינים 117 נ
 אדם נכל הוא p וכסו נכללות הגלות מן יצאו הדפת

 חייב ודור דור בכל ז״ל באמרם כוונתם שזהו זמן ובכל
ע לראות אדם  נפרפיות ממצרים יצא הוא כאלו א׳

 וקפנוסועי״ז ים במיצר שלו ודעת עצמו מפיל שהאדם
 שהיא היראה אס עליו וכשמקבל דינין במקום הוא

 האמול הדפת וע״י כנודע הדינין מקום שהוא השער
 עולם העליון לתענוג עי״ז ובא בו דיבר ה׳ פי כי שמאמין
 דינץ דמינה הבינה עולם שהוא דחירות עלמא התענוג
 ונעתקים התענוג בעולם היראה מקשר, אזי מתערין
 בשרשם אלא הדינץ המתקת אין כי בשרשם הדינין
 שצריך ר״ל רעדה תהא שם גילה במקום וזהו • כנודע
 שסקשרה גילה במקום היראה שהוא רעדה שתהא
 מקום למעצה ותעלה האמור הדעת ע״י התענוג בעולם

 מ״ע מתערין דינין דמינה אף כי הדינין פעולת שם שאץ
 שמחה ובמקום השמחה עולם שהוא מאחר רחמים ׳הוא

 ביראת מושל צדיק פסוק על מארז״ל ♦וזהו איןדינין
 נזירה גוזר שהקב״ה צדיק בי מושל ומי ז״ל ואמר אלקיס

 איהו דמארי' ג'1קמי וכי בזוה״ק והקשה מבעלה והוא
 הוא הכל באמת האמור ולפי כביכול הבורא רצץ שמשנה

 יצא שלהם הדעת שאין הרשעים כי יס׳ הטרא ע״י
 הדנין מקום ומיצר נקענוה העולם אס וספילין ממצרים

 הדעת הרחבת שהוא בתענוג אינו שלהם עבודה כי
 הנבראים כל עם א״ע ומיחד העולם אס מקשר והצדיק

ק גשמים כל כי כמושת״א א נ  ובארעא בשמים דאסיד ו
 בריטי ועובד למעלה תחתונים מדריטח מקשר שהצדיק
הדעת  לעולם היראה עולם אס ומעלה רחב ובתענוג '

 עיי וכ״ז דינין שם שאץ מצרים בלי נמלה שהוא הסעמג
פי נאמנה יעהT שיודע הדעת  ועי״ז דיבר.בו ה׳ כי
 העולם את ומוציא למעלה והיראה הדבור עולם מעלה

 יתברך הוא באמת כי ית׳ ע״י שהוא ונמצא הדינין מן
 ומדבר הצדיק בתוך השוכן אלקי מלק ע*י כך העושה

 שהצדיק עבור הגזירה ביסול עיקר הוא שעי״ז הדבורים
 הדבור עולם מעלה ועי״ז בו דיבר ה׳ פי כי מאמין

 ב״י צדיק בי מושל פי וזהו :זהבן למעלה והיראה
^רק הגזירה נחבעלה ממש ע״י דייקא הדי  שהצדיק ו
 ע״י הדינץ מיתוק ונעשה יס׳ מאסו נפרד ולא נקשר
 ב״י פשעו והס ורוממתי גדלתי בניס הנביא שהוכיח וזהו

 בחי׳ שהוא זה דעת להן היה בלא עבור היתה שהפשיעה
 הקענות למקום נפלו ועי״ז כאסור דיבר ה' פי שהוא ב״י

 הגלות כל סוד כי לגלות חזרו ועי״ז הדינין מקום ומיצר
ה׳ שעובדין וקענוס במיצר הדעת שספילין ע״י הוא ח  א

ק בדעת  מקום למפה Tספ ונשארין סעטג ובלי מאוד ק
הס הדינין . עי׳ז  בין השיגוה רודפי׳ כל כמ״ש בגלות ו

 בין שהם ספני רודפיה כל השיטה מה מפר המצרי׳
 שיתמלא פד ומיצר בקפטת נפל שלהן שהדעת .המצרים

 :הדעת בריבוי שלימה גאולה ויהיה ה׳ אס דעה הארן
ז ״ £ ע  פובה מפנה למשה הקב״ה ז״לאסר אסר׳ נבין ו

ם והודיעם לך שמה ושבת גסי. בבית לי ים  וג
 ט מצרים בלי נהלה לו טחניס השבת אס המענג כל מ״ש
 שרוצה האדם בכל הדעת המשכת הוא שבת קדושת ע״י

׳ הדעת רבוי הוא בשבת גי נ״ל, להבורא א״ע לקרב
גפומין
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 כישורשהשכת לעיל כאמור גדול וחעמג גדולין עמוחץ

 הנמשכץ הדינין שכל הדעת שהוא הזה רוחני תעטג הוא
 ע״י התענוג כעולם ונמסקי׳ מתעלין היראה מעולם

 יהא שלא דכר ודכר רז׳ל אמרו שע״ז התענוגישכת
 עליי׳לדכור- יש נשכת תולכי של כדכורך שכס דכורךםל

 כקדושת הנמשך הדעת ע״י גדול כתענוג אותו שמער
 הנהגה מל הוא ודכר דכר ודכר שזהו תענוג שהוא שבת

 ל׳דעת והודיע׳ לך וזהו התענוג לעול' הדיכר את וממשיך
 נודע כי גנזי שבבית השבת שהוא עובה המחנה ט״י
 הדבור ע״י כי דמלכא בפומי׳ געז שהדעת בץהר מ״ש
 דעת לו שיהא ע״י הרוחני תענוג ולהשיג להעלות יוכל

 ה' אני כי לדעת וזהו בהדבור וצפון געז הוא והדעת
 כל אסר ולכך הגדול לדעת השבת ע״י לכוא מקחשכם

 שע״י מצרים בלי נחלה לו טחנץ השבת את המענג
 בא הדעת שהוא שכת מקדושת לו שיש הרוחני התענוג
 הדינין נמתקין דחירוח עלמא שהוא התענוג למולם

:בפרשן ' י
ח ״ ת ר  לכך המעלה בטדל תמיד הדעת להן שיש ר

 השבת קדושת אבל כנודע תמיד שבת נקיא
 אימת ע״ה אפילו שאמרו עד הדעת להשיג א' לכל גמשך
 בלי נחלה לו עחנץ ולכך בשבת לשקר שירא עליו שבת

 שהם ממצרים יוצא הוא כי השבח את למענג מצרים
 התענוג עולם מצרים בלי שהוא נמלה אל הדינין מקום

במתי והרכבתיך שנאמר כאמור  הגבהת שהוא אדן על'
 סוד שהוא אביך יעקב נחלת והאכלתיך למעלה הדעת
 כשיפלו לעיל כאמור דיבר ה׳ פי כי הדעת ומהו הדעת
 עולת בשבת כתיב לכך בו דיבר ה׳ שפי זו ואמונה ידיעה

 הוא בשבתו שבת עליית כי התמיד עולת על בשבחו שבס
 בימי תמיד שנעשה מעליית 7התמ מעולת למעלה פי׳ מל

 השפעות ע״י הוא בחול לו שיש הדעת כל באמת כי החול
 ישראל היו לא שבת ואלולי כנודע המול ימי השבתנו׳

 תגבורת עבור מועע זמן אפי׳ העמים בין יכולין;להיוח
 ומשיגין יודעין היו שלא מחמת מתגברין שהיו הדינין
 שעי״ז הדעת בקענות כולם עובדין והיו הרחב הדעת

 פ׳ לעקור רבי ביקש משארז״ל וזה ח״ו דינץ באין היו
 מתקרבת ועי״ז הדינין ממתיק שבס כי בשבת שחל נאב

 שמש שמי יראי לכם וזרמה הכתוב אמר וע"כ הגאולה
 לעניים וצדקה בשבח שמש רז״ל ודרשו וט׳ ומרפא צדקה

 כאמור דמלכא בפומי׳ הגנוז הדעת אור הוא שמש כי וכו'
ע׳י  לכל ונמשך הדעת שהוא השמש זרימת נתעלה השבת ו

ק  הדעת מן עניים בבחי׳ שהן יס ומיצר בקמעת טהיו או
 ע״י כאמור ׳ השער שהוא שמי יראי לכס וזרחה וזהו

 צדקה השמש שהוא הגנוז אור לכם תרח שמקודם היראה
 קפנות במדריגות עוני בבחי' שהיו לעניים צדקה שהוא
 וגאים ודינין מצר מן דוצאץ הרחב להדעת שבאין

 בעולם היראה יחוד ונעשה התענג ־ בעולם ונתייחדין
 בפרשן הדינץ שנמחקין פ״י כי בכנפיה ומרפא התענוג

 רפוא׳ באה התענוג עולה שהוא שבת ותענוג קדוש׳ מגודל
 י’ע כי לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת המ״ש

 היא יכולה ואמרו לבוא הרפואה קרובה הדינין המחקךז
התענוג לעולם שבאו ע״י כי הענין ע״ז ג"כ הוא גתרחס

 שכ8 הדעת בקסנוח כשק משא״ב שתרחם היא יכולה
 והרחגיז הדינים מיתוק הוא ע״י.התורה וגס הדינים
 נתייחד' התורה שע״י גבורה לי בינה אני כמ״ש הדעת

 הדעה ע״י התענוג עול׳ שהוא הבינה לעולם הגטר׳ מדת
ח לכן אשר מהתורה הנמשך  סירות היה התורה בק^
 אור כנ״ל הדעת רבי ע״י שהוא מלכיות ומשעבוד ממ״ה
 של דבורו שהיא דמלכא בפומי׳ גנוז כמ״ש בהתורה הגנוז

, . ; כידוע ב״ה הנורא
ו ה ז  ריבוי לשון רב פי׳ הזה ההר את סוב לכם רב ו

 ההר אס סוב להם צריך הדעת בריבוי הדעת
 להם נדמה לצדיקי׳ ז״ל ממ״ש כנודע היצה״ר שהוא הזה
 סובו שפירש״י וזהו הדינים מסחעפין שמצידו וכו׳ כהר
 הגנוז האור זניח׳ ע״ש התורה שהיא מזרחי׳ לרוח לכם

 וגטז לצפון פניכם שיהיה צפונה לכם פנו הדעת שהוא
 שיעלה הדבור שהוא דמלכא בפומא הגנוז הדעת שהוא

 הן משה מ״ש כי ונודע הרע ויומתק התענוג בעולם
 הדבור כי הוא פרעה ישמעני ואיך שפתים ערל אני

 בהדבור הגדול הדעת ימוד אצלן היה שלא על בגלות היה
 הדבור נתקן משה שקבל התורה ידי ועל בזוהר כמ״ש

 כאמור התענוג בעול׳ ונתעלה הדעת ע״י ונתייחד
 דבר אשר הדברים אלה וזש׳׳ה בשרשם הדינין נמחקו

 המשבח שהיה הדעת אל למעלה הדבור והמפץ משה
 עליהם שעברו הדינים כל נמחקו ועי״ז מדלות הדעת

 במדבר הירדן בעבר זה בפסוק שהוזכר אלו במקומות
 אלו ראשונים עונות להם מזכיר למה כי וט׳ בערבה

 הדעת יצא מצרים ויציאת תורה מחן שאחר זו לכוונה כ״א
 הדעת אח היפולו חפאן ע״י ואח״כ ונתרבו ממצרים

 הדעת שהושב מצרימה ונשובה לאש נחנה עודכמ״ש
 ע״ה רבינו ומשה, הדינין עליה׳ באו ועי״ב למיצר לקפנו׳

 ולהמשיכם הדינין ממקו׳ להעלותן בתוכחתו רצה
 אשר המקומו׳ להם הזכיר ולכן הגדול להדעת ולהגביה׳

 משם ויעלו ימשכו שמהיום פעולתם הדינין פעלו שם
 הדעת למקום אותן מעלה היה וע״י הגדול להדעח

 שהם הדינין ממקום ישראל כל אל והמשיך דבר אשר וזהו
• :וגו׳ הירדן בעבר בערב׳

ה ״ צ / ז  אתה ועכשיו שפתים ערל ואני אמרח אתמול ו
 הזה הכס לך היה לא מה ומפני כ״כ מדבר

 התורה אס פנה פה כבד כשאתה אמרז׳׳ל וע״ז מקודם
 הדעת• למדריגת נמשך התורה קבלתו ע״י כי והתרפא

 בבחי׳ יהא פלא הגלות מן הדבור ויצא כאמור המור׳ ע״י
 והתעמג הרוחני הדעת ע״י הדביר ונתייחד פה כבד

 במדרש ואיחא • וט׳ משה דבר אשר הדברים אלה וברט׳לעד; פוב רב ונשפעו הדינין ונמחקו התענוג לעול׳
 דובשה זו דבורה מה דבורה מלשון הוא דברים

 ע״ש הוא זה לבאר וכו' ד״ת אף לאחרים ועוקצ׳ לנעל׳
 לפי דרכיט ע״פ הוא שפירושו גבורה לי בינה אני מ״ש
 הדינין שכל בשרשן אלא נמחקין הדינין פאין שנודע מה

 לו שגרמו ועונותיו מעשיו מצד הוא האדם על הבאים
 שצריך הוא והתיקון מליו הבאים והיתורין אלוהדינין

 צריך בשרש׳ אלא נמתקין ואינם והואיל בחסדי׳ למתקן
כנודע יציאק שורש שמפם הביג׳ עולם עד להגביהם

שבינה



מאור
 עד יביאן איך להבין ממעריןאך דינים בינהמינה8

 סנקרא התורה ע״ס הוא המתקחן ואופן הבינה פולס
 שכל גבורה לי פי׳ וגו׳ גבורה לי בינה אני כמ׳ש נינה

 להתורה להביאן כ״א למתקן א״א והדינין הגבורות
:בשרשן ונמתקי׳ בינה שנק׳

הוא יותר בפרשיות הדבר ואיכות שורש ורהבינך

'119 0' •עינים דברים
 הביא ולא דינין מקום דבור בבתי׳ למשה רק שנשאר מבור
לימודו שבעת מבור הבע׳ .לעולם המדוס כל מס א״ע  לימודו שבעת עבור הבע׳ לעולם

אד בה וכיוצא רעה התפארות מדות רוע לו יש  יוכל ו
ת: - לו ע ל .

ז ״ פ ע  ימו׳ לפול׳ רב אמר ר״י אמר ז״ל אמרם ביארנו ו
בא לשמה פלא פמתוך לשמה שלא אפי׳ אדם

 שנהגו מקום דפרק מהא ז״ל ורש״י בתוספות והקשו לשמ׳ ומדבר המורה לומד כשהאדם כי דנודע
 אפשר ולדברינו כו׳ שלייתו שתתהפך מוסב אמרו ששם שמדבר מה הדבורים להבין שמתחיל קודם הדבורים

 ח״ו לשמה שלא לימוד להתיר לא א״ר ר״י שכוונ׳ לומר הדבור עולם תחתונה מדריג׳ בבחי׳ אם כי אז אינו
 באים אינם ולעולם כך נשארים ימיהם שכל השישים כמו עולם מקשר אזי שמדבר מה להבין וכשמתחיל הבנה נלי

 הוא כוונתו אך וכו׳ שמתוך אמר ואיך לשמה למדריגת ~ הבינה לעולם הבינה מעול׳ שלמשה מדריג׳ וכל הדבור
 הלימוד ע״י א״ע לדבק שירצ׳ למי ההוגנת עצה ליתן הבינה מעולם שנלקח׳ הבינה במוחו שנתעורר מאחר
באיןלו מצוה שום עשייתו או לימודו ובעת למעלה הוא האדם בכח המושבעין המדות כל ששורש כנודע
 איזה בקרבו ובהתעוררות הנעלמים העליונות ממדת

 זאת משם שנלקחה בהשורש רושם ועושה פועל מדה
 לדבר כשמתחיל וע׳׳כ ח״ו להיפך הן לשוב הן המדה

 ובכל ובהתקשרו׳ ויראה אהבה שהן בדו״ר הדבורים
 המדוח כל מגביה הדבורים להבין מתחיל ואח״כ המדות
 ואז הבינה לעולם מלמשה הדבורים דברו בעת שקדמו
 מדה באיזה שפגם עבור עליו שבאו הדינין כל ממילא

 המדו׳ כל עם הבינה אל שבא מאחר ג״כ עולין מהמדות
 מאחר המדות באותן כבר שקלקל •הרע לתקן בשוב

 בדרך לומד הוא אס כן נעשה ובאמת לשרשן שהכיאן
 ובהתקשרות וביראה באהבה הדבורים שמדבר הנ״ל

 מורה נקרא שזהו המדות ובשאר שבו הרע את ומנצח
 בדרך עושה שאינו מי משא״כ התיקון עושה אז לשמה
שנשאר ולחון השפה מן רק אינו שלו שהדבורים רק הנ״ל

 יאמר שלא מרצוט אוחו ומבשלץ חיצוניות ופניות מחשבו'
 אשנה ולכשאפנה ההיא בעת מלמודי לגמרי אחדל

 עצה אך מסנה לא שמא כי חוצונו׳ מפניו פנוי כשאהיה
 לו הבא לשמה שלא בחי׳ של הפנימיות שמתוך לו ההוגנ׳

 ויאמר שיאמץ ע״י לשמה יבוא עצמו מזה במחשבתו אז
 הדינים עצמם הן ההם הרעות והמחשבות הפניות הלא
ק בינה שהוא להחורה ולשעבד׳ למתקן צריך שאני  הניז ו
 כלולז להיותן ואכללס אותם שאתקן כדי בואם כוונת

 להוסין אחריהן ואתמשך א״ע אגרר איך וכהיום בהתור׳
 ויותו יותר א״ע מתחזק זה ועבור הדינים התגברות עלי

 לעשוג שובה ובהתפארות בדו״ר הדבירים לדבר ומתחיל
 מפארא״ע שהדבור בזוהר כמ״ש ית' להבורא נחת.רוח

 ונמצא המדות בתיקון כשהוא לגבך אתינ׳ ברא במאי חזי
שהוצרך עד מקודם לו שהיה רעה התפארות שעבור

והאמיתי המוב התפארות בא גדול׳ להתחזקיס עי״ז פניה לאיזה וכ״שכשמכוין דינין מקום דבור רקבבחי׳
 א״ע מפאר ב״ה שהבורא אתפאר. בך אשר ישראל בחי׳
 שע״י מזה גדול תיקון לך שאין ונמצא עליונים צבא בפני
 המדות תיקון עי״ז שננישה לשמה בא לשמה שלא בחי׳

 מהמדות ונפרד למשה נופל והרע ונמחקו בבינה ונכללו
. . . .. .מאז שקלקל . . • . .

ל שעי״ז בס יכשלו לימודם בעת אפי׳ והולכץ שפושעים ה  שלם אדם שהוא אותו וכו׳ אדם יעסוק לעולם לז
 אפי' פי׳ לשמה .שלא אפילו הנ״ל דעת לו שיש שיזיק אלא ויתקן יועיל שלא די ולא כנ״ל המכשול יתגדל

עליו לבוא הדינין מרירות ויחזיק

 ע' שאדרבה הלימוד מאותו גדלות לי שבא או ח״ו
 והצרות הדינין ומהגברין עליו מתעוררין הצימוד אותו
 כנ״ל לשוב כולן המדות תיקון אז בו שאין מאחר עליו

 למעלה בם ילכו צדיקים ה׳ דרכי ישרים כי נאמר ננ״כ1
ופושעים עליהן שבאו המרירות וכל הדינין למתק

ן ״ ד ^  נעשה זכה לא חיים סס לו נעשה זכה אמרז״ל ו
 מדותיו רוע כל מנצח אינו אס כי מיתה סס לו

 כי ח״ו המות סם לו נעשה להתור׳ ולשעבדן להביאן
 ופניות מחשבות לו באין בתורה עסקו שבעת מה באמת

ואינם שבאין שלו הדינין ממש הוא וגדלות חיצוניות

 לשמה פלא מבחי׳ חיצוניות ופניות מחשבות לו באין
 של פנימות לשון הוא שמתוך פי׳ וכו׳ לשמה שלא שמתוך

 לשמ' בא והלימוד הדבורים בתוך שבאין לשמה שלא בחי׳
 שיתחזק ע״י לשמה לבחי' יבוא עצמו עי״ז אדרבה פי׳
 שלא של הבחי׳ זאת ביא׳ שכונת לאשורו ויבין יותר אז

הנ״ל ולפי שלו דינים ממש הן כי נמתק להיו' הוא לשמה
 לעשות צריך שבאמת וכו׳ יעסוק לעולם אומרו שפיר אתי שבאין או המרה עם למעלה א״ע להתקשר אותו מניחים

 בתורה הן השלימה העבודה עמוד עיקר שזהו לעולם כן בראשו עיניו ואם להתורה ולשעבדן בלימודו אז לתקנן
כ במ״א אצלינו וכמבואר המצות בכל הן בחפלה הן בודאי אזי הנ״ל לכוונה אליו שבאו ' י ג׳  זאת מבין להיות

 השועים אך ולתקנן לשוב המדות בכל לאחוז א״ע •תגבר
בהן א״ע אוסז אזי זאת ואמונ׳ דעת להם שאין

 היה וזה .והין תפלתו בעת לו הבאץ מחשבות מענין
בחרן עשו אשר הנפש כמ״ש ע״ה אבינו אברהם עבודת

ק בכל כי לאורייתא דשעבידו ות״א ע׳׳י יותר למעלה כביכול ופוגם לעצמו יותר עוד ומקלקל  מבחי' עליו שבאו הדי
 מהבינ׳ושיעפק שלמשה המדו׳ כל עם א״ע התחזק חר״ן חלק לריחוק סיבה שהוא לגדלות בא שעי״ז מפני לימודו
 קלקל ״של הרע כל ונמחק בינה שנק׳ להתורה והגביהן ועל לדור יכולין והוא אני אין כמ״ש האדם שבתוך אלהי

T’ לשורש השייטן דורו בני ע״י או בעצמו שקלקל בין המדות ועל שמירה בלא נשאר מסט האלקות שמסתלק 
מהסדו* מדה איזה של ברע האחוזים אותן כל ואז נשמתו וכ״ז ח״ו האלה הרעות מצאוהו בקרבו אלהיו אין -גי

והפילו



מאור120
 את ע״ה א״א פהגני׳ ידי על למסה מדה אתה והפילו
 אחוזים היו0נמשקו'גםאוחן והמסיקן למפלה המדוס

 לחסות עולים להיות ג״כ לרענמתקו בהמדה ומושרפים
 הוא כך הפנין דור בכל וכן ונתגיירו השכינ׳ כנסי :צל
 אוחו שמשעבדיס מ*י וכ״ז דורם בני מם הצדיקים גכל

הדינים בל שנממקי׳ המתקה וע״י בינה שנקרא להחורה

דנים דברים
 על להמשיך ד1ע יוסיפו התורה שפ״י ולא הנינה למדת
 הימים סיבת כי וזהו הגלות ואריכות דינין ח״ו עצמן
 הדינין את משעידי׳ שאין חורה ללא הוא שנמשכו רבים

 פי״ז כי ח״ו אמת אלקי ללא גורם זה ודבר להחורה
 סתום ואשוע אזעק כי גם עי״ז כי הגלות'ונם המשך

אינו שכביכיל גורמים צעקתם מקבלים שאין י
הגאולה עיקר כי יודעים ואץ לגאלינו דבריו מאמת ' ונעשה למסה הרע נופל המדות כל■ ומתלבנים ומהברדם

 ההם בקליפות האחוזים או׳׳ה ושלות הקליפות ניפול
 כבר בכללות ישראל כן עושים היו אם באמת כי מהבעל

 דינים ט״י שהוא והארוך הזה המר הגלות ביסול היה י
 להיות העמי׳ לשלוח אחתה מקום היה ולא הכללים
 להתור' הדינים כל משעבדי' ישראל היו אם עלינו מושלים

 הקדוש׳ במדו׳ אחיזה באין לגמרי הקליפו׳ ביסול .היה
 הסומא׳ רוח ואת וכמ״ש המשיח לביאת כבר זוכי׳ והייע
 אל אהפוך ועי״ז הקליפות ביסול הארןשהוא מן אעבי'

 יהיו המיתו׳ שפ״י אחד שכם לעבדו ברורה שסה העמי׳ :
 גרים שנעשו באברהם כמו להתורה ומשעבדי׳ נמתקץ

 האומו׳ כל ויהיו הקליפו׳ ביסול עבור להקדושה ונחקרבו •
 שאין עיור הרבים בעונותינו אך ישראל ת״י נכנפי׳
 וזעיר שם מזעיר מעע כ״א בכלליות זה בשכל ק• עובדי׳

 העולם מעשה שרוב ואדרב׳ מעסים המה עליי׳ בני שם
 ופניות רעות במדות הוא תורתם עסק שרוב מקילקלץ

 מתקנין שאינן די לא אדרבה שעי״ז בעו״ה כנודע וגדלו׳
 בכל והולכין שמוסיפים אלא שמשעבר המדות רוע את

 כח ונותנים ח׳׳ו הדינין את עצמן על וממשיכים ודור דור
 ומתמעס העמי׳ שלות וסתגדל מתחזק שעבורזה לקליפות

 המדשי' הדינין עיור המר הגלות ונמשך ישראל של כבוד׳
 על לרחם ויראה וישקף עמו על ה׳ שירחם עד ישינים וגם

:הגדול שמו למען ויעשה עמו
ן ה ס ה  «שדבשה כדבורה הדברים אלה המדרש סונ

 הוא שדבש p ד״ת אף לאחרים ועוקצה לבעל'
החור׳ דברי ע״י הדינין המחקו׳ אל כינוי שהוא מתיקות

ת דוקא זה תנאי על הוא ב״ה הבורא אותנו שהבסיח  ו
 היה אם אך כביכול אמס אלקים לא עלי לומר גורמין

 היה בוודאי כן עושים להיות זה ודעת אמונה להם
 אבינו לבין בינינו המבדיל מסך וכל הקליפות ביסול

 סתום בחי׳ היה ולא נשמעץ הסלחינו להיות שבשמים
 תטף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם אולת וכמ״ש תפלתי

 אמת אלקים וה׳ הגורס הוא אולתינו בוודאי כי לבו
י : בילאו״א לעולם נצב ודברו
 התורה אס באר משה הואיל מואב בארן

 נדרשת התורה במדרש ואיח׳ לאמר הזאת י
ם במ״ס  מואב וזהו פמא פנים ובמ״ס סהור מי

 ככסף תבקשנה אם דכתיב והיינו הוא מ״ס בגמסריא
 למ״ס מואב ארן שייכו׳ מה ולהכין גו׳ וכמ״סמונים

 חיבת של בגמפריא להכניסן בהן נדרשת שהתורה פנים
 נתנה פלא סנין שנודע מה ע״פ הוא זה לבאר מואב

 הליכק ואחר שבועות שבעה אחר כ״א לישראל התורה
 שמפורש כמו במדבר מסעות כמה ודרך סוף ים דרך

 להר בואם קודם ישראל שנסעו מסעות כמה בכתוב
 שהיה והחיצוניות הקליפות להכרית כדי היה זה כל סיני
 משוקעיים ישראל שהיו שבכתב התורה על מבדיל מסך

 המדבריות באותן נסיעת׳ וע״י כנודע וקליפות בסומאות׳
 והנפלאות הנסים ראיית וע״י סיני להר בואם שקודם
 בלבן יס׳ אמונתו ונתקע שם שראו נסים ושאר בקי״ס

 שהוא ההם במדברות נסיעתן ע׳׳י בידם יכולת היו
להכריתן בידם כח היה הקליטת דירת מקום חרוב מקום

 המורה בץ מבדי׳ משך להיות יעכבו שלא בכדי ולסלקן הדינים ממרירו׳ לבעלה מסיקות נעשה המתקה ע״י שאז
 בסיני למשה ניחנה התורה והנה ישראל ובין שבכתב ואז כן כולם עושין היו אס בכלל הגלות וממרירות בפרס

שתלמיד מה אפי׳ ושבע״ס שבכתב ובפיסותיה בכללותיה שלוחן יתבפל שעי״ז האומות שהן לאמרי' עוקצ' הי'
 הקליפות ביסול עבור הקדושה תחת נכנעי׳ שהיו וגדלוחן

 המשיח לביאת זוכין והיינו אחיזתן מקום והחיצוניו׳
: א׳׳ס ב״ב '

ר ש פ א  ימים הנה באמרו ע״ה הנביא כוונת שזהו ו
 ע״פ אמת לאלהי ולא מור׳ ללא לישראל רבים

 באורך לישראל רבים שימים מה כי למעלה המבואר
 הוא עליהם מרחם ואין מרירותו מאוד שנמשך הגלות

 בתיקץ כאמור להתורה הדינים אס משעבדין שאין פ״י
 שאין חורה לא לסיבות פי׳ תורה ללא גזהו המדו׳ כל

 ההורה יT על להבינה הדינין, אס להמתיק מביאץ
ה’t ועל להש׳י תמיד וצועקין הסר הגלות נמשך ז

. , פעמים וכמה כמה הבסיחע שכבר אף נענץ ואין
 נסיעתן אחר כ״א התורה ולגלות לבאר להן באפשרי דבריו מאמת אינו וכביכול צעקתינו בקול עלינו לרחם.
 נסיעתן וע״י הקליפות מקום המדבריות באומן התיקון שבלעדי מפני הוא אך לגאלינו הבסחתו לקיים

 הקליפות אותן הכצייסו המסעית באלה להש״י ועבודתן כל להיות הנ״ל התיקון ע״י כ״א הגאולה להיות א״א
ובץ התורה של הפנים בין שמפסיקים והסכסאות להתורה הדינין וכל המדות רוע את משעבדי! ישראל

לופדיה

 התורה התגלות היה לא עדיין אך לחדש עתיד והיק
 ולהיות ישראל לכל שבכתב ההורה ביאור שהוא שבע״ס
 שיסולק אחר כ״א וביאורה מצפונים להם לבאר אפשר
 ג״כ שבט״ס הפורה על שמנסה הקליפות התכסות מסך

 ע״י הוא הקושיות ערן כן הוא היום שגם כנודע
 ואחר קושיא אצלו ונעשה המקום בזה מכסה שהקליפות ׳

 ע״ז עצמו לצער ומתחיל בינה למדות א״ע שמביא
 ההוא הקליפות ומכריח מסלק עי״ז בבינה להבין ורואה

 דינים הוא ההוא המכסה שבאמת האמת אליו ונתגלה
 וכשבא האמת ובין ביט ומבדיל מכסה להיות שגורם שלו

 הדינים את מביא עי״ז בינה במדת א״ע ואוחז להתבונן
היה לא ישראל p וכמו כנודע בשרשן וממחיקן האלו
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 גם האר־ז נסינת פנועוס דקאי וגו׳ ולזרעם להם לסס סניס ומ״פ פמא פנים «״פ נקרא ע״כ כי לומדיה
 פצים ולכאורה הארץ את’ להם שיחן עצק האנוס על שהיו הסורה פר מתגלין ההם הביאודם ע״י כי שי־י

מי האיץ להם שנתנה כ״א זאת נ״ה הנורא ראה ק הסנדיל הקליפות נרכסה מכוסין  וכנודע לנד יהושע ני
ה גרים היו עצמן שהאנוס ולהכריק לסלקן אפשר היה שלא מושג' הנלסי נחכמסן  סי להנין ועוד הושנים ולא נ

 את להם לתת שנשנע שכועתו את ית׳ לו שהתיר זה הוא חקא הסדנדוס אותם דרך ישראל נסיעת ע״י כ״א
 מופסקת שאינה נתינה משמע אחריהם ולזרעם הארן שהן ואחר התורה התגלות תחלת שהיה הזמן באותו

י ׳ ' “ מלומדי א' כל צריך הכללי הקליפות וסלקו הכריתו
 כינו יכדילו שלא מצידו הנאים הדינים לסלק רהpה

, :וכנ״ל התורה של הפנים ונין  כל אמר אחרונה מניי׳ הוא מואכ שארן ונודע
 וימנו ככמכ וכמכואר כהמדכריוח נסיעתן

 ארן גכול אצל שהוא וגו׳ לירדן מעכר מואכ בפרכות
 כנ והכריתו ההם המסעות כל שעברו ואחר ישראל

 הכריתו מואב ארן דרך עכרס יTמ וגס היזליפוס
 על מבדיל מסך ג״כ שהיה מואב קליפות ג״כ וסלקו

 הירדן בעבר נאמר וע״כ פנים במ״פ התורה ביאורי
 לאמר הזאת התורה את באר משה הואיל מואב באר;

 מואב קליפות ג״כ והכריתו מואב לארן בואו אחר כי
 הקודמין.ונגמר במסעות שהכרימ קליפות שאר עם ,

 להשיג שיוכלו פנים במ״ס בביאורה התורה התגלות לצאת
 את באר משה הואיל וע״כ התנסות בלי התורה פני

 לאמר זאת שנקרא שבע״פ הורה שהוא הזאת התורה
 כ״א התורה התגלות היה לא עכשיו עד כי לישראל פי׳

 ג״כ להשיג יכלו וכהיום מעל^ גודל מחמס לבדו למשה
 וכו' פנים במ״ס נדרשת שהתורה המדרש כוונת וזרד :כאמור המבדיל המסך נבדל כבר כעת כי ישראל כל

 וזהו התנסות בלי התורה פני לראות הזוכה פי׳
 התגלות גמר כי מ״פ שהוא סוא׳׳ב תיבת של גמפריא

 מואב ארן דרך שעברו אחר כ׳׳א היה לא פנים המ״ע
 וכן בכלליות הזמן באותו היה כ״ז מואב קליפות וסלקו

 וזהו למעלה כמבואר בפרמיות זמן ובכל עת בכל הוא
 ככסף תבקשנה אם דכפיב והי'פ המדרש שמסיים

 הוא מונים כי מונים וכמ״ס המדרש וסי' וכמפמוניס
 ישראל את מונין וא׳׳ה שהשמן כמו אונאה מלשון

 המ״פ בהשגת ג״כ וכן'הוא דברים אונאת לשק שפירושו
 הלומדים וכמה כסה יש כי המרה ביאור של פנים

 שמדמי׳ יתירה באונאה א״ס ומונץ התורה בביאורי
 עדיין אין ובאמת עצהי״ע הביאור משיגים שהן בנפשם

 ממש הפנים בחי׳ ורואים משיגים להיות התחלה שוס
 שנמשו החיצוניות שלהן הדינים עבור. וכ״ז התורה מל

ד מבדיל מסך  גרמו מעשיהם וכ״ז התורה של הפנים ע
 וכמ״פמוניס גו׳ תבקשנה אם הכתוב אמר לכך להם

 ולתקן במעשיו לחפש רב חיפוש לזה שצריך תחפשנה
 והחיצונית הדינין למתק בכדי להתורה ולהביאן סדותע ,

 באמת התורה להתגלות יזכה ואז ההורה ע״פ שמכסים
בילאו״א:

ש ר ד מ  אשר הארן אח לפניכם נתתי ראה ע״פ ב
 וליעקב ליצחק לאברהם לאבותיכם ה׳ נשבע

 אלו להם לסת רז״ל ודרשו • אחריהם ולץ־עס להם לתת
 ימות אלו אחריהם בבל עולי אלו ולזרעם מצרים מולי

הפסוק לשון וגס המדרש טונת הענין להפק המשיח '

 האמכים הגלות באו ומאין דורות לדורי יחלומה כ״א
 :יס׳ שבועתו נגד כב״י הוא שלכאורה להם לא בארן
ך  סמיד שבועתו מקיים ב״ה שהבירא הוא האמת א

 בנץ עיקר הן שהאבות דנודע לעולם נצב ה׳ ודבר י
 מיום הדורות כל סוף עד כולו העולם וכללות העולם
 שע׳׳י העליונים המדוס ממש הן כי האדמה על היותן

r העולם הנהגת הוא w מדה אתה וכפי דור בכל 
 אותן מנהיג ית׳ הוא כך הדור בו שמתנהגים מהמדות

 ישראל כי ונודע התחמנים הנהגת לפי והכל ההוא בזמן
 לבורא האהבה במדת מאוד אחזו ממצרים עלייתן בעת
 נתקע בעיניהם שראו והנפלאות הנסים גודל עבור יס׳

 לך זכרתי וכמ״ש מאוד יס׳ אהבתו עבותות בלבבם
ח במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד א  ב

 הבורא היה לכן כנודע ע״ה א״א מדת וזהו זרועה לא
 עמהן ועשה החסד ע״פ הסדה בזאת ג׳׳כ הנהיגן ב״ה

 מחמת עשו שהן כמו המבע ע׳׳ס שלא ונפלאות מובוח
 אחריו שיצאו המבע ע״פ שלא דברים יח׳ אהבתו גודל

 לגודל להם עשו לא צידה וגס זרועה לא בארן במדבר
ה א״א כמו יס׳ בו שהאמינו אמונמ ולגודל יס' אהבתו  עי
 כך בעולם יס׳ אלקותו ופרסם למאמינים ראש שהיה

 נ״כ נעשה ית׳ במדט הדורות באותן ישראל שאחזו ע״י
 והנפלאות הנסים לגודל בעילם מאוד יח׳ אלקותו פרסום
 שעי״ז במדבר ובלכק מצרים ביציאת עמהן שעשה

כ העמיס בעיני מאוד ית׳ אלקותו נתרפס׳ ע'  בבואן ו
 להם משועבדים האומות שהיו רבה לגדולה זכו לא״י
 לעלות זכו שלא בבל לעולי משא״כ מלכים להם והיו

 כסו ונפלאות נסים ע״י גדול ובפרסום רמה בזרוע
 היה לא והעליי' פרס מלך כוש ברשיץ רק מצרים עולי

 וגס עזרא בימי עלו ולא שנשארו וכמה כמה כי שלימה
 וכ״ז רומי ולמלכי יק למלכי משועבדים היו כן אחרי
 מה כ״א יה׳ לו האהבה במדת אז הנהגתן היו שלא עבור
 הסוכח׳ ע״י וכנודע היראה מדת מצד היו שעלו

 מפניו לירא היראה במדס vאח ע״ה עזרא שהוכיחן
 שנשאו כנודע הדורות באותן נפלה האהבה ומדת יס'

 נגד שהם בדברים בזאתהמדה והשתמשו נכריות נשים
 כך ג״כ נתעורר היראה בסדס הנהגתם וע״י ית׳ רצונו

 זכו ולא והדין הצמצום ע״ס הנהגת' להיות למעלה
 ממצרים ישראל בצאת כסו למבע חון שהן לדברים
 הדברים מאותן שני בבית דברים כמה חסרו זה ומסעם

 וכמצא משמים היורדת אש כמו לסבע וחון נסים שהן
 הנהג׳ ע״ס פי׳ יצחק בזכות שני בית בנץ שהיה ונמצא
 מאוד יס׳ אליו הדורות באותן שביס היו ואם יצחק מדת

 ־מו״ג ההכללות היה ועי״ז וירא אהבה במדת לאחוז
 יעקב מדת הרחמים מדת למעלה ג״כ מעוררין היו

עדיין לזה זכו שלא אלא מו״ג מדת החפללות שהוא
בשליפות
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 ע״צ שלא הגנורה במדת הולטן שהיו מה וכל בשלימות
 הטמיס ממשלת ב־ד ויותר יותר ג״כ מסלים היו בשלימות

 כגבורה ומדת הדין ע״פ הנדרה והיחה מאוד שמשאו פד
 הגלות מכל יותר מאוד הגמשך הזה המר נגלות שיגלו

 מדת ע״פ שגי בית דורות הנהגת ננ״י וכ״ז הקודמין
 הנהגתן היתה בחסדים התכללותה בלי הצמצום הגבורה

 ולהבינך והנן: דין שהוא אלהים בגמפריא הפנט מיש
 הגילות מכל יותר האמרון הזה הגלות נמשך מדוע

 הקודמים מקדשים בתי השני כי הנ״ל ט״ש הוא הקודמים
 החסדים כהתכללוח שלא ויצחק אברהם ובמד' בזכות היו

 ונפלא טליון בנין יהיה ב״ב המשיח ובימי והגבורות
 אראנו מצרים צאתך'מארן כימי וכמ״ש ואותות בפלאות
 שמו להיות המבט מן למטלה יוצא ויותר ויותר נפלאות
 בזטח יהיה וכ״ז ומאוד מאוד בטולם מתפרסם הגדול
 אלקים בטבודת ההנהגה אז שיהיה שט״י פי׳ יטקב

 שהוא חו״ג ההכללות יהיה שטי״ז יחד וביראה באהבה
 שגי אוהלים יושב הם איש בו שנאמר ממש יטקב מדת

 מדת למטלה ג״כ ויופיט ולכאן לכאן מכריע אוהלים
 בחסדים והדינים הגבורות מיהוק ט״י הגדולים הרחמים

 שהוא המבט מן למעלה הכל רק כלל דינים יהיה לא
 ההמתקה מחמת דינים אז יהיו שלא עבור דין במי׳

 לעד נמשכת התשועה ויהיה הימים באומן שיהיה
 מיתוק עבור וכ״ז כלל גלות יהיה שלא עולמים ולעולמי
 המיוחד השם של וא״ו סוד שהוא יעקב מדת ע׳׳י הדינים

 המדוח לכל רחמים הממשיך המפכה הוא שהוא״ו ונודע
 נמשכים יהיה בעולם אז שיחפשפו הרחמים יהיה ולכך
 המשיח ימות שקודם הגלות ג״כ זה ומפעם הסס׳ בלי לעד

 זה בחי׳ שהוא כנודע המשיח ל־מוח לבא ההכנה שהוא
 החושך מן אור יתרון ע״ד שהוא אלקים עשה זה לעומת
 כמו מאוד ארוכה בהמשכה ג״כ הוא ע״כ והבן לו שקדו'
 בהנהגת שהוא ע״י בהמשכה ב״ב צעתיד שיהיה האור

; והמשכה הוא׳׳ו סוד יעקב מדת
^ ד ז  עולי אלו להם לתת שאמר במה המדרש כוונת ו

 והפוכות הארן מחנות נתינת כל באמת כי מצרים
 פעולת לפי כי המדות שהן עצמן להאנוח ממש הוא

 הבורא הנהגת כך זמן באותו בתחתונים המתנהג׳ המדה
 להמדה הנתינה כך ונתעורר . מלמעלה עמהן ב״ה

 ממש להם לחח נשבע אשר וזהו הפובות באופג׳ מלמעלה
 שיהא המשיח ימות אלו אחריה׳ בבל עולי אלו ולזרע׳

 לפעלה כמבואר יהד טלן והתכללותן המדות שלימות אז
 הארן נתינת איכות שמשתנה הנתיטת שיטי נבץ שפפ״ז
 איכות בבל לעולי הארן נתינת מאיכות מצרים לעולי
 המשיח בימו׳ הארן וירוש׳ נחיג׳ ואיטת הקודמין <תינ׳

האר; את להם לתת ית׳ הוא שנשבע שהשבועה ונמצא

 אל ה' דיבר פב״פ מצרים בעולי וכמ״ש יח׳ עמו בפנים
 היחוד אז שהי׳ וכמדע החסד במדת שהוא קהלכם כל

 המדה ועזיבתן הרחקחן ונפי פב״ס בבתי׳ למעלה
 מבחי' הרחקתן הי׳ כך בה אחוזים שהיו העליונה

 השופעים בימי צרות להם והיו הרחמים סר הפנים
 גלו המדה ועזיבתן לגמרי שבהפסקחן עד והמלכים

 בבתי׳ להיות כביטל למעלה היחוד וחזר מארצם לגמרי
 שנהפפפי החורבן בשעת ימינו אחור השיב וכמ״ש אביא
 התורה בהתגלות כן לכמו העולם בהנהגת אחוריי׳ בחי׳
 פ:״ם בבחי׳ והיו בהמדות דבוקום שהיו זמן כל ג"כ
 התורה להם שנתגלית שבההור׳. הפנים. בחי׳ רואים היו

 ומצפוג' וסודוחי׳ בפעמי׳ הראשונים בדורות .וסודותי׳
 משה לט צוה חורה וכמ״ש להחחן רק פני׳ המגלת ככלה

 אחל משא״כ מאורס׳ אלא מורשה א״ח וגו׳ מורשה
 פני מתגלה איט אחוריים בבחי׳ היחוד שחזר הגלות
 שרוצה מי וכל מהתור׳ אחוריים בחי׳ כ״א ללומדה החוכה
 אינם הראוים הצדיקים אף הכורה פני בבהי׳ מה לראות
 תיקון אז שיהי׳ המשיח בימי כ״א כשלימות לזה זוכים

 בו שנאמר הגלות היפך פגים בבחי׳ להיו׳ ויזכו המדות
 התורה פני החלג^טת ג״כ יהי׳ אז וגו׳ ימינו אחור השיב

 : דעה האר; ומלאה כמ׳׳ש בעול׳ הדעת והמשכת
ה ז ב  לפניכם נתתי ראה שאמר הפסוק לשין תבין ו

 מראה שהוא ראה לשון להבין וגו׳ האר; את
 שבימי כנ״ל הוא המובן אך לפניכם ל׳ להבין גם באצבע
 החסד במדת אחיזתן ע״י ממצרים בעלייתן מרע״ה
 למדריגת זכו ענדו ובמשה ית׳ בו שהאמינו והאמוג׳

 הכל בההורה והשגתן וראיית; הנהגתן כל שהיה פנים
 התורה פני הסתכלות ממש ראיי׳ שהוא פנים בבחי׳

 קשוח חזות לשון חזי הוא ראה של התרגום משא״כ
 אחוריים ונחי׳ הדין מדת מצד קשה שהוא לי הוגד
 אבהי׳ להתנהג ישראל שהתחילו החורנן קודם וע״כ

 ראי׳ שהוא אמון בן ישעיהו חזין נאמר ע״כ אחוריים
 וע״כ אז הנהגתן כפי אחוריים מבחי׳ תרגום בלשון
 ראיה ראה אפר פנים בבתי׳ היו שבימיו משרע״ה אמר
 לפניכם נתתי ראה וזהו פנים במי׳ התורה בלשון ממש
 כשתעזבו משא״כ פני׳ בבחי׳ עתה היא שהראי׳ פנים לשון

 כדי בהמדות א״ע לאחוז הראו וע"כ כנ״ל המדו׳
 נשבע אפר אח״ז להם וז״ש בארן הזק קיום לכם שיהיה

: בילאו׳׳א וכנ׳׳ל להמדוח סי׳ דייקא להן לחח

ואתחנן
 פסוקי נקדים דרכיט ע״פ הענין להכין וגו' החזקה ידך להן הנתינה להיות ,התנאי ע"פ מפורשת לכתחילה היה.

■י ■ — . להם לחת באמרו האבות שהן המדות הנהגה ע״ס־
 ן ראש בית כימי ממדריגתןבין מאוד כשנפלו וממילא

 נפסקה אזי המדות מן ידיהן ורפי שני בית בימי. וכין -
 להאבות דוקא ניתנה האר; כי מהן האר; נתינת ג״כ
 אחוזים ישראל שהיו עוד כל באמת כי והבן המדות שהן

פנים בבחי׳ אז היו העליוטח הסדות עבותות גמגלי

: ואתחנן פרעת
 אהה אלהי׳ ה׳ לאמר ההיא בעת ה׳ אצ

ואה גדלך את עבדך את להראות החילות

חטו : ההפפורה  דברו אלהיכם יאמר עמי נחמו ג
 נרצה כי צבאה מלאה כי אליה וקראו ירושלים לב על

 להבץ :וגו׳ חפאתי׳ ככל כפליים ה׳ מיד לקחה כי עונה
ס נחמו פעמים שני באומרו הכפל לשון  דברו אוסרו נ

 לו היה ה׳ מיד לשון גם ירושלים לב מהו ירושלים לב על
 החסד מנעל היתכן גם וגו׳ כפליים מה׳ לקחה כי למימר

־ כיגיהו ־ ־ ' ־
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 אם אפי׳ והלא סשאחם בכל כפליים שיפרפ ית' כמוהו

 היה לא ממש חפאתס כפי העולם מן <םרע הש״י היה
 מעביר יתברך הוא ואדרבה להחקיי׳ למולם אפשר
 : נזה וכיוצא ראשון ראשץ ־

ע זה כל ונבאר ד  ששים הס ישראל כלל ששורש מו
כהנה יותר שהן אף נשמות שרשי רנוא ־ -

 אבל לניצוצות השרשיס התנזלקות מממת הוא מ״מ וכהנה
 לכל ויש התורה אותיות רבואכמנין ששים הוא עיקרן
 מצות רמ״ת בה יש והתורה התורה מן באות אנזיזה שורש
 הרוחני העליון אדם קומת שהן העשה לא ושס״ה פשה
 גידים ושס״ה רומנים אברים רמ׳ח בנשמה יש כן וכמו

 יש ג״כ החומרי הגוף שהוא הגשמי בלבושי וכן רוחניס
 השורש מצד זה וכל גשמיים גידים ושס״ה אברים רמ״ח
 שכלל אדם התורה זאת נאמר לבן אשר התורה שהוא

 אוח איזה חסר אס כן ועל הרוחני האדם הוא התורה
 חלק שהוא ואות אות בכל כי פסול נקרא התורה מן

 אס הגשמי האדם בקומת למשל כמו הכל כלול התורה
 זה וכל הנוף אברי כל הכאב מרגישין אזי אצבעו נוקף
 האחוזה נשמתו ושורש האדם כל כי נמצא ההתכללות עבור
 פס התורה אותיו' כל בו כלולין התורה מן באות

 הדבוק האדם כל וא״כ מהם המסחעפיס השרשיס כל
 וע״כ כמבואר מלא ועולם שלימה קומה הוא בהחורה

 פולס אבד כאלו מישראל אחת נפש המאבד כל אמרו
 מלא פולס קיים כאלו וכו׳ המקיים כל ובהיפך מלא

 התורה הוא ששרשו האדם שצריך ונמצא האמור לפעם
 ובקיום התורה ע״פ ממעשיו הנהגותיו בכל להתנהג צריך

 אם ח״ו כי הרוחניות קומה מן ח״ו יעדר לבל מצוחיה כל
 נשמתו לשורש הפגם יגיע הרומני מקומח אבר איזה יפדר

 הצרות שכל הגשמי קומתו פד הפגם ג״כ ויגיע כן גס
 הפגם עבור הוא הכל מלמעלה השפע ועיכוב והדינים

 לקומה בהשתלשלות ומגיע הרומניות בקומה שפוגם
 וע״כ ההוא החסרון מן הכאב שמרגיש ג״כ הגשמיות

 מה ויתקן לשרשו עוד לשוב בחשו' לחזור מיד צריך
 בחרמה שלם בלב ומחחרע שמהרה מה ע״י שקלקל
 שקלקל מה ומתקן רוחד הוא ההוא שההרהור גמורה
 קומתו לתקן במעשה ג״כ ואח״כישוב הרוחניות בקומה

 שהוא שלם בלב החרס' הוא והעיקר במעשה הגשמית
 שורש של האות משיב זה שע״י הרוחניות קימה תיקון

 שהן ה' חשוב תשובה נקרא כן שעל התורה לכלל נשמתו
 הפה מוצאות ה' התורה אותיות ושתים עשרים כלל

 אחד אחדות להיות ישובו וחרכוה ההרהור ידי שעל
 התורה אותיות ך״ב בכל חסרון בלי שלימה מורה ושלימות

 :יותר באריכות במ״א אצליט זה כמבואר החור' כלל שהן
כ ״ ע  שהוא ע״מ האשה את המקדש בגמרא אמרו ו

 הרהר שמא מקודשת זו הרי רשע ונמצא צדיק
 נתקן העיק'שבזה הוא החשובה הרהור כי בחשוב'נמצא

 שלו הגשמית קומה לדבק שצריך אלא הרוחניות קומת
 התורה מצות ולקיים לאחדים להיות הרוחני׳ לקומה ג״כ

 המדות ובסיקק ובגשמי ברוחני התיקן להיות במעשה
 האדם בתוך עליוט׳ ממדות משחלשלין שהן המעשה פ״י

 האדם בתוך נשתלשל העליונה האהב' ממדת למשל
לאהוד שירצה מה לכל המלה בזאת משתמש היות

 שזאת ואמונה דעת לו יש ואם האדם ביד היא שהבחירה
 כל הנהגות הוא ידו שעל העליוטת ממדות הוא המדה

״ג כנודע בהתורה ג״כ ישנה זו ומדה העולמות  כיי
 הבורו> של מדותיו ממש הן בהן נדרשת שהתורה מדות
o שעל ב״ה r בה שיש המור׳ ומצד העולם אח מנהיג הוא 
 בעת האדם בתוך ג״כ המדוח באין המדוח אותן

 משורש לקוחה שהיא הגוף בתוך נשמתו ביאת עם הוולדו
 האלה מדות יש ובמכה התורה סכל שכלול התורה אות

 משתמש• להיות המדות כל בתוכו ומוטבעין באין ועי״ז
 בשעה אפי׳ אזי דעת לו יש ואם יחפוך אשר לכל בהן

 איזה לאהוב שמתחיל האהב׳ של המדה בו שנתעורר
 המדות משורש הוא המדה זאת הלא יחשוב גשמי חעטג

ה בתוכי שנתצמצס אלא העליונות ומדת התורה של  ע
 אתנהג למען ית״ש בעבודתו לסייעט לגופי נשמתי ביאת
 אי המדות בלתי כי ית״ש בעבודתו הנהגוחי כל בהם

 השם עבודת כי ית׳ אליו עבודה שום להתחיל אפשר
 ובהחקשרו׳ ויראה אהבה שהן ורחימו בדחילו דוקא הוא

 אשתמש וכהיום כנודע המדוח בשאר וכיוצא ובניצוח
 רצוט ולעבור ח״ו להכעיס יח׳ הבורא של המדה בזאת

 נתעוררה אפי׳ האהב׳ זאת בו שנתעוררה עכשיו ואדרבה
 1ב שנתעוררה מאחר פנים כל על ח״ו לעבירה האהבה

 ולהתחיל בה לאחוז לו נקל אז המדה זאת ונתפתח׳
 ועי״ז רצוט על מלעבור יחדל ובודאי ב״ה הבורא לאהוב
 השורש ע״ס ויעשה בשרשו המדה זאת עם א״ע יקשר
 כסו ההכרחי׳ פוה״ז תענוגי בכל וכן התורה ע״פ שהו׳

 בהתעורר שאז הכרחיס תענוגים ושאר ושתיה אכילה
 מאהבת אז מופסק יהא לא אזי והאהבה התענוג ט

 בתענוג רק האהבה זאת שיכניס באופן ב״ה הבורא
 לעשות המדה בזה לאחוז לו נקל אז אדרבה כי ההיא

 ית׳ הבורא אז לאהו׳ ית׳ אהבתו למען התענוג זה
 דעת לו שיש מי כי והבן שמי׳ לשם מעשה ונמצא.כל

 שיתעורר עת בכל כן לעשות פמשפס דבריו לכלכל יכול
 וכמאמר בו המונזבעין סהמדות מדה איזה בו

ט ש״ ע ב  אהבה נעמת ומה יפית מה פ״פ נבג׳ס ה
 הוא נעים ומה יפה שמה נו׳ בתענוגים

 התעוררות ידי שעל העליונ׳ האהבה הוא התענוגים שבכל
 כי כ״ה הבורא אז לאהוב ̂לו יקל במבעו התענוג זאת

 ית׳ לאהט להתחיל המדה זאת לפתוח קשה הכי בלאו
 .והבן לו יקצ האהבה זאת בו שנתעוררה התענוגים וע״י

 ונתעורר תענוג לאתה האדם שמחאוה זה כל ובודאי
 נפילה אהבה שהוא התענוג לאותו האהבה מדת בסבעו
 סיוע הוא שזה נאמנה ידע העליונה האהבה ממקור
 באהבתו אז לאחוז לו שיקל בכדי ב״ה הבורא מן העליון
 בחוט יתעורר לא זה שבלעדי ית' הוא יודע כי יתברך
 התענוג אותו אחר נמשך אזי הנ״ל דעת לו וכשאין המדה
 ט כשנתעורר׳ ולפעמים ,ח״ו למסה המדה עוד ומפיל
 ואיט עבירה איזה לעשו׳ שמתאוה ח״ו רעה אהבה איזה
 סחסס הפועל אל מכס הרעה מחשבתו להוציא יכול

 ית״פ העליון סיוע הוא ג״כ זה מניעה איזה לו שמזדמן
 לשרש׳ הנפול' האהבה שיגביה •זה דעת לו שאין בראותו

 הרע אותו אמי להמשיך רוצה ואדרב׳ ית' באהבתו לאחוז
אזי ,
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 לץ6סשחל וכן והירא׳ האהבה ע״י ק הגיולמוח הנהנות מניפוח אותן לו להזמין יה' כבודו מוד מצ׳5מ כביכול ׳אזי

’ ’ אמרי פוד יזיק בלא והלואי תפשה ואל בשב לפחות להיות
בכלבארהמדוח וההיקש ית' יומיל^עשוחככוונתו לא8־

 בפבמו ומתפוררת חיצונית יראה פ-ייואיזה שנופלת הגון
 ביראת לאחוז לסייעו הוא שהכונה היראה מדת יונפחחח
 אותה ע״י ית׳ מפניו לירא כשבא וממילא ב״ה •הבורא
 ממילא אזי ב״ה הבורא כוונת ועושה חיצונית היראה
 היראה אותה של והחיצונית למפלה היראה אותה נתעלה
 ונתבסל למסה נופל ממט מתיירא בהי' הדבר אוחו שהוא

 כגון מתחלה ירא שהיה היראה אותה עוד לו יהא פלא
 בס״א זה כנודע רעים חוסות מבעלי או שררה -מאיזה

 מ״ו רפה התפארו׳ כגון המדוח בכל כן וכמו -באריכות
 אביו אל השיבו למען העליון סיוע הוא הכל ץכיוצא

 גדול נחת עושה הוא ועי׳׳ז המד׳ לו לפתוח -שבשמים
 למקוע׳ הקדוש׳ ממקור נפולין דברים שמעלה ב״ה לבורא

: ית׳ כבודו ופנדל
ה1 נ  החפנוגים כל ושורש עוה״ז חמדת כל שורש ה

 שבאמצעותן וזהב כסף ע״י הוא העולם והנהנו׳
 הוא למפלה ושרשן ותפנוגיו העוה״ז תאוח כל ליקח ■יוכל

 כי האהבה מפולס כסף היראה ועולם האהבה מעולם
 כמ״ש היראה מעולם שרשו וזהב וגו׳ נכסוף מלשון כסף

 השמאלית שסבע ונודע שמאל שהוא יאתה זהב מצפון
 מקרבת וימין דומה שמאל תהא לעולם כמ״ש דוחה להיות
 הכסף לי וכמ׳׳ש כנ״ל למעלה הוא ששרשן הואיל דנמצא

 אמצעים יהיו למען שהוא לשמי לי הוא ששרשן הזהב גלי
 באמת כי העליונה ואהבה העליונה ליראה dt על לבא

 וע״י והזהב הכסף לאסוף הוא בעוה״ז האדם חמדת .כל
 פרנסתו אחר מלרדוף ישבות לא ולילה שיוס החמדה -אותה

 היצה׳׳ר במצודת שנופל סבה הוא עי״ז הממון זאסיסת
 כל על פרום' מצודה שהוא ב״ה מבורא והולך ונפסק
 עבור במצודת׳ נלכדים . ועופות החיות אף כי החיים

 עי״ז כי העולם בני ברוב p וכמו פרנסתם אחר ;רדיפת׳
 בזה כיוצא או לגוזלו או אותו להונות מבירו בגבול ■בא

 שכל מפני לחבירו במוכן נוגע אדם אין כי מאמין ואינו
 ואות אות שכל מאותיותי' באחד בהתורה שרשו •אחד

 יבוא ופלא באות אות נגיעה בלי מחבירו ^יהיהנפרד
 מקומו על אחד כל אם כי אחר אות זה אות בגבול

 אחד אסדות שהן אף באותיות העיעה פוסלת כן שעל
 היה אס בודאי והנה למעלה לבדו שרשו אחד כל ■מ׳׳מ

 ידם על לבוא למען הוא והזהב הכסף שעיקר בזה מאמין
 ממדה איזה בו בהתשרר שאז כנ״ל ית׳ וליראתו לאהבתו

 א״ע אז יפורר וזהב ע״י.כסף לקנות שיכול מהחמדו׳
 לעוררני רק הוא זאת הלא בחושבו ית׳ וליראתו לאהבתו

 שהם והיראה האהב' זאת לקרב העלענים מדת אל,
 דבר שכל כמדע העליונה והירא' האהבה לצמצם לבושים

 להתלבש צריך הגשמי העולם לזה שבא עליון רומני
 וזהב כסף הס והלבושים העולם זה של גשמיים גסלבושים

 האהב׳ שנקרא כמו העולם בני הנהגות כל הוא ידם שפל
m ונקראים עולם זרועו׳ העליונים דהיראה r שכתו׳ כמו 

 פעולות שעיקר שמים ספחה וימיני ארן יסדה ידי אף
עיקר כן כמו והיד־ם זרועות ידי על הן הגוף והנהגות

ס  לבושים ע״י הוא העולם שהנהג׳ הגשמי בעולם כן נ
 ואם זה והבן הרוחני׳ הסחה צמצום שבתוכם גשמיים

 אמי רודף היה לא אזי זאת ואמונ׳ דעת באדם היה
 האדם הי' לא אם החכם שאמר כמו ולילה יומס סרנססו

 באממ כי אחריו רודפת פרנסתו הי׳ פרנסתו אחר רודף
 עוה׳ז מכל גבוה יותר במעלה הוא נ״א נשמות פורש

 להחכלל ומתאווה נמשך להיות דבר כל של ומנע ומלואו
 שהנ' הישראלי באדם ובפרס ממדריגחו שלמעל׳ במה

 והחור' שהוא דברינו בפתיחת כנ״ל בעבורו אלא נברא לא
 אחי רודפים שהעולם מה אך יח׳ עמו אחד אחדות הן

 התורה ומן משרשם מופסקין שהן מפני הוא פרנסחם
 די ולא התורה פי על שלא מקולקלים מעשיהם ורוב

 עוה׳׳ז ותענוגי החמדות בכל עצמם אח שאיןמעוררץ
 המצומצמי' הנפולים המדוח לקרב וזהב כסף ידי על שהוא

 שאין עבור למסה עד כביכול מפילים אדרב׳ אם כי שם
 הוא והזהב שהכסף ונמצא התורה פי על מתנהגים

 המדות צמצום בודאי יש בהן כי מהם יתירה במעלה
 את לקלקל יכולת בהם ואין למעלה כמבואר הקדושים

 האדם מן יתירה במדריג׳ גבוהים שהם ונמצא עצמס
 שהוא ממנו מעלה. בל מדריגה אחר רודף האדם כן ועל

 בארעא יציבא כי בושה לאות׳ ואוי כאמור והזהב הכסף
 הולד יצירת קודם באמת כי והבן שמיא בשמי וגיורא

 תהא מה זו פסה לשאול הקב׳׳ה לפני הספה כשמביאין
 רשע או צדיק רק וכו' עשיר או עט נופש או מכם עליה

 להנהגותיו שצריך מה וכל עניניו כל אבל קאמר לא
 שגזרה כפי עשיר או עני להיות הן השפל העולם בזה

 נגזר הכל בעולם הנהגתו להיות לו צריך שכך ית׳ חכמתו
 ומלבושיו תשמישו כלי כגון לו שצרץ מה וכל עניניו כי עליו

 מה וכל כנודע שלו וקוע׳ נפשו פצמיו' הוא הכל וממוט
 פרנסתו צרכי וכל לו הצריכי' הדברים מן עליו שנגזר

 שום Tב יכולת שאין לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו
 אם לעצמו יקלקל עצמו שהוא אם כי ממט לגרוע אדם
 משרשו נפסק שהוא ע״י כי יתברך ממנו נפסק יהא

 היה אם באמת אבל ב״ה הבורא של מהשגחתו מסתלק
 אמריו רודפת היחה לו השייכ׳ פרנסתו היה כנ״ל מושה

 שמשם העליון לשרשה עלייה לה שיהא בכדי בו לההכלל
 החור׳• עסק כגון שבפ^ם הדברים בכל הענין וכן לוקחה

 שעל עולם של ברומו שעומדים דברים שהן והתפלה
 מזלזלים אדם ובני העולמות בכל גדול תיקון נעשה ידם

 גדול תיקון לעשות עת היה שאז להתכלל שבעמדו בהם
 במה עסקיו כל של מחשבותיו שכל הוא נהפוך ואדרבה

 שאיט עד אותו ומבלבלים באים כולם בו עוסק שהוא
 ראם וכו׳ ה' רסאיט ואומר סלבר שפיו מה באזניו שיפע

ט׳ בעניט  ישראל גואל אתה ברוך וכו׳ מהרה וגאלינו ו
 למעלה תיקון ויעשה חפלסו יקובל והאיך עמו בל ולבו

 קדושות לנצוצות פלייה יהא איך או נשמתו לשורש השייך
 הדבורים לשמוע לב נתן שלא אחר כנודע הנפולים ואותיות

 שיפיל אלא יועיל שלא די לא כן גם ואדרבה עצמו של
 בכל הוא p והאותיות הדבורים עוד ושלום סס ויזיק

ויגביה יתקן זה ידי שעל או דרכים שט שיש הדברים
את



125 סג עינים ואתחנן מאיר
 "iss ארצם דרך 7אל והחפללו שאסרו ממה כנודע או נכמ-זו לשורש השייכים הדברים כל מם עצמו אח

 באין ואיק ירושלים שכעד סער עד לבוא צריכי׳ •;־הקפילוס הלב פס והעיקר עוד ויקלקל עצמו ההוא המעשה שיעשה
ט שאמר וכמו פלו ודעת ואמונתו כוונתו ולפי ש״ ע ב  - ידוסלי® מבחינח סבאו אוחן אם כי ירושלים של -להסער ה

. עם בחדברו ע״י כי וזהו כאסור כן שנקרא הלב שהוא תהילים פסוקי על לט יעמוד זטתו מרומים נשמתו  ׳
 תהיהקריאתכס אליה קיאו זה ירושלים'ע״י בחינת לב שמו קדשך סיכל אס סמאו בנחלתך גוים באו אלהים

 . התפל' כי צבאה מלאה כי ירושלי' של השעי אל אליה בא ייושליס סביבות כסיס דמם וגו׳שפט לעיים ירושלים את
 ; שנקר* ואותימז דבורה בכל ושלימות במילוי היום היא , בכוונה מרומים בגנזי נשמתו ואמר וגו' קובי ואין

 ומאהבה מירא׳ ששב החשובה ע׳י פונה נרצה כי צבאה באו אלקים וזהו למעלה המטאר על לקונן המשורר
 הגורם■ נרצה'שהיה מונה ואתה הכתוב ומפרס כאמור כאסור מדותך וצמצום קדושתך שבמקום בנחלתך גויס

עה הכל הוא וזהב וכסף הגשמיי׳ התענוגי׳־ שבכל למפל׳ p כפליים ה׳ מיד שלקחה מה העון אומו ואמר הי o 
^ נחלתו ב מ  כפלים ה׳ r שהן ויראה אהבה מולם וזרועות ידוח שני התפל׳ בדברי ובפרע מדותיו צמצום שם ט י

̂■Tה פצסצוסשל האמורים ידוח ב״פשני ה׳ יד כלומר יתעלו זה ידי שמל ככדי היה שטונתו המורה ואותיות  ו
 וזהב כסף ונפרע הזה עולם ותענוגי חמדות בכל היו גויס באו האסור בנחלתך שם ואדרבה ויתוקנו ישראל

 ■ ישראל. להיות הידות לפני לבושים שהיו למפלה כמבואר שהן קדשך היכל אס ועמאו הרע ויצר הקליפות שהן
ק על אחוזי׳ הקליפות לשם שבאו שמבור ותפלה תורה ודבורי אותיות  ואדרבה ההם הזרועות ע׳׳י לשרשן למעל׳ י

 ונשתמש׳ ידות השני פירוש כפליים ה׳ to לקמה כי למסה יותר עוד הדברים ואותן עצמו אס האדם מפיל
 בהם המלובשים ויראה האהבה שע׳׳י ססאהי׳ בכל בהם וט׳ ירושלים אס שמו קדסך היכל אס פסאו וזהו כביכול
^ להמשיך יה׳ רצוט עברו כמים דמים ששפט עבור להם גרם זה כל ואסר ופירוש  גשמיו׳ וחמדות גשמיו׳ סאוו׳ א

 ־ ובדאתר ית׳ באהבתו ידן על לאחוז חיקט שלא די ולא שהוא ירוסלי׳ בחינת .הוא שהלב נודע ט ירושלים סביבות
הוT על להמרות חסאחיה בכל עוד אותן שהפילו אלא וכמבואר העולם באמצע שהוא דושלים כמו הגוף באמצע  .,׳ י

■ ■ י ■ י ■ ולפני שכתוב כמו שפיכה נקרא שהתפל׳ ונודע .בספרים
 מה ומדע הנפש שפיכות ונקרא וגו׳ שימו ישפוך ה'

 שהתפללו קודם תאכלו, לא הדם על תאכלו לא שאסרו
דמם. -שפכו לבון לזמר מפלה על שנופל נמצא דמכם מל

. 3ככ והפילה כפליי׳, שהוא ה׳ מיד לקחה כי חהו ית׳ עדו
. מאהב׳ א׳ פעמים שני בתשוב׳ שפנו ע״י ועכשיו מעאתיה

. 3לכ עליי׳ והיה פעמי׳ פני נחמו נחמו כאמור מירא׳ ואחד
,־ מה תקנו עכשיו אדרב׳ כי מקודם שהפילו והאהבה הירא׳ ,

 ;־ לקרבאתעצמ׳ שקלקלוכברואמזובסדסהיראהוהאהכה סביבות צהפלס כימי שהוא כמיס דמם שפט חהו
o על ;סן, יוצאין תפלתו דבורי שאץ הלב סביב פירוש ירושלים r במדוח. שנשתמשו העבר זאת ולתקן להבוב׳׳ה ̂ 

 ׳ צריכים סוף כל סוף באמת כי חפאחם בכל להיסך האלו הלב סביב הוא דבות רה כאסור עמו בל לט כי הלב
מ סמוך ולא  להחרעה. אספי :ואי פליסה בתשובה לסוב ישראל כל שאין פי׳ קובר ואץ ירושלים סביב הלבוז

 ■ ונתקדשו ישראל נחארסו תורה מחן בשעת כי זאת מבלעדי , רק הלב שהוא ירושלים מבחינת הדבור אס וחוסר קובר
 . לעול׳ לי וארשתיך שכתוב כמו ב״ה לבורא בקדוסץגסורי׳ ■ בלב: ואחד בפה אחד ולחון השפה מן : ■

א ב נ . שפער אמכם כריתות ספר ואיה ע״ה הנביא שאמר וכמו .וט׳ עמי נחמו נחמו ההפעויה פסוקי לביאור ו
• אמר, לילו ולא עדיו לשוב סופכם כרחיכ׳ ועל מאסו אתכם . ארומיא יומא, במסכת הש״ם ססקנ׳ לסי ־ט

 'פי׳ לאסר הנביא אמר וגס ושלום חס הרע לבכם שרירות כזכיות לו געשו שזדוטס חשוב׳ גדולה שאמר לקיש דדש
 והית׳• ט׳ אשתו את איש ישלח הן לומר היה הראוי מן דאמר אהא ורמי יחיה מיה וט׳עליהם רשע ובשוב שנאסר

 רבים ריעי׳ זנית ואת וגו׳ עוד אליה הישוב אחר לאיש ישראל שובה שנא׳ כשגגות לו נעשו זדונות לקיש ריש
כי אף כב״י ביה הטרא שמבקש ה׳ מ״מנאום אלי ושוב . ליה קרי וקא הוא מזיד פון האי בעורך כשלת כי ט׳

3ע הגואג ^:יאס ויזכו רקבלס מ״ם שישוט הרע אחר זט ’ ....................................................
Tיתברך רצוט השלם מעשה בכל שיעשו כאמו׳ שיעשו י - 

 ששוכן אדנ״י בחינת שהיא השכינה נצוצי כל ויקרט
 שיהא ותורה תפלה של הדטר בחינת ובפרס בתחסורס

 לכל עליי׳ ויהא הדבור עול׳ יהעל׳ ואז הלב וסן באמת
■ ויקובלספלחך מפולי׳ להאותיות י הדבור עוצם מלקי

וכל שלם ובלב באם׳ שיהא עטר לגאלם שמבקשים מה

 לפי והנה מיראה כאן מאהבה כאן ליק ומשני .מכשול
 בהדרגה לילך צריך בחשובה לשוב הרוצה השים ססקנס
 ואחיכ לשגט׳ הזחטס שישוט בכדי אהrמ ישוב מתחלה

 אותן ישוט ואז מאהבה יתירה במדריגה שד ישוב
טס  במדריגה לעלות אפשר אי כי כזכיות להיות מדו

ה ט :בהדרגה אם כי אמד בפעם ג ה׳ וינחם מלשון הוא ונחמו פעמים שני נחמו נחש . 1ווד

קיז P פאין -
 בהןסשצת, לפעול חעאחס בכל ופסילץ הסדות שפוגסין הוא העצה שתשוט אחר כעס _כי ואוסר שקלקלו גסה
 ■ וצרות דירס .עליהם ולבא הגלות לאריטת גורמים הרע דברו פירוש עם עלהואלשץ דושלים לב מל דברו

ם ו • 1ל5’ל ייייייא ירוסל'® שנקרא שלכם לב עם ותפלה מורה סל הדטט ה ק טונת ת מ ס  :דרכיט לט כ
ן חלו והתפללו שתקראו מה בכל כי אליה וקראו זה ועיי נ ח ת א  סס ידי על פירוש לאמר ההיא בעת ה׳ אל ו

לאמר נביאך ידי על שכתיב מה רואה שאני י , התפל׳ פער ששם הנזכר ירושלים אל פירוש אליה «הפלה
■ P ■ ■ ־........................ . . '
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 לקבל יכול שאימ פ״י ההפסד לו יבא זו סיבה ’T שטל כך סוף כל שסוף מבואר ששם וגו׳ אשחו אס איש ישלס \9

ח  מצא לא העליון שמפי אף כי וריזפנוחו ב״ה הבורא מובס .אמכם כריסוח - ספר איה כי טדיך לשוב אד «כר
 אימ ממש יחברך חנקו שהוא האלם אס מ״מ הרעות וארשחיך שכתוב כמו לעולם אומט שTק הוא ברוך סהטר׳

 רחמנות רק דינים אין ששם הכל שורש ב״ה משרשו נפסק עם שזניתי סי על שאף רואה אר ס6ס וגם לעולם לי
 כך ג״כ בשורש והדבוק הנאצל בחלק ג"כ מושפע גמורה בלבי נחמתי זה סי על אלי ושובו אמרס ס״מ רבי׳ דיעיס
 :למסה טכל יח׳ דביקות.ט באין משרשו נפסק שהוא ועי״ז המתחיל ההיא פרשה קריאת ע״י ואחחק עדיך זשננד
 שמדקדקץ שלמעל׳ ק בית שהוא דין שם שיש העולמות שבחינת מלפניך י״ר פירוש הוי אדני וגו׳ ישלח הן לאמר
המלך דוד אסר זה ועל מעשיו לסי לדונו ית׳ כבודו על ׳ - ■ ■ - יי ■

 שאין משרים תחזינ׳ שעיניך לסי יצא משפפי מלפניך מ״ה
 בקשתי לכן ברחמים.גסורי׳ רק אדם כני עם מתנהג אתם

 את אפסוק שלא בכדי אותי שהסייע יצא משסעי שמלסנ-ך
 לדונים הדינים למקום ס׳ו שאפול ח״ו מדביקחך עצמי
ק שיהיה רק שלמעלה בב׳׳ד בשוד׳ למעלה למעל׳ Tחמ דט

:דינים שם שאין מקום הכל
עתים

בקהלת .
מאורעות כל תלוי שבהם לרעה י״ד

 השכינ' נצוצות מלקי עליי׳ שיהיה בהוי״ה יתפלל אדנ״י
 בעולם דינים עוד יהיה ולא ודבוריע מעשיע י-T מל

 זה וכל כנודע דינא דמלכוהא אדנ״ידינא הבאיןסבחי׳
 שאתה מה כי השפינה ניצוצי ועליית היחוד העדר יT על

 מולי היה עתה שעד מה ודירם חולי לשון פי׳ החילות
 עבדך את להראות הוא ר״ל ישראל על והצרות הדינים

שהוא הגדולה יד הוא ך’גד. פי׳ החזקה יק־ ואס גדלך את
י הוא החזקה ויד והחסד האהבה למדת כינוי נ י למי״ ט ז נ י ב ה ל  ושמנה עשדם שיש דנודע הענין ו

השלום עליו המלך שלמה שחשב הוא בצרות ישראל אס שהמילות מה שכל והגבורה היראה
■ ■ י לסובה עתים י״ד הגדולה Tה המדות מן מין והעלימו ראו שלא ידי על

ם סוד שהן לסועב הן לסוב הן העולם בעיקר שנתלבשו החזקה היד היראה ומדת אהבה שהיא ד  וימין שמאל י
 ה' עובד כל וצריך כנודע וגבורות לחסדים כך המכוונה הפנימיות על הביסו ולא וזהב כסף שהן העולם הנהטת

 ארבע בחסדים הגבורות שיוכלל בימינא לאכללאשמאלא לוית׳ אותןהמדוס עם הכעיסו ועוד ב״ה הבורא מונס
 שנמתקין סוב הכל ונעשה בהסובי׳ הרעי׳ עתים עפרה מולי שם המלובשי׳ המדות של פגמן ע״י עליהן בא <וע״כ

 בחי׳ יש האדם ביצירת שגם ע״י הוא זה וכל הגבורות הפנימיו' לראות לב יחנו למען הסר הארוך והגלות הצרות
 היצר שמשכן כנודע ויצהיר סוב יצר שהוא וימין שמאל שלהיות למשכן ידוס שסי מ׳ש מהו והירא׳ האהבה של

 בחלל היצה״ר ומשכן הימין כחלל שלאדם בלט הוא סוב צריך בתוכם ושכנתי כמ״ש ב״ה לבורא משכן בבמי׳
m השחי לקנוס t שיביאנו בכדי שמאל לצד א״ע שינהיג ומסהו השמאלי במולי אוחס החילות אתה וזהו כשלימות 
 וצריך והדיר׳ הגבורות שה׳ הרעות טסים עשרה לארבעה מדת זו גדלך אס עבדך אש להראו׳ והדנים הצרות
 ממדות בו שהוסבעו המדוס כל עם א״ע ולהסוס להתגבר גפנימיו׳ אותן שיראו יראה מדת זו החזקה ידך ואח אהב׳

ולקיי' שמים לשם מעשיו כל שיהיה לימין להנהיגן עליונות לשוב לב שנסע החשוב׳ אשר וכהיום חיצוניות על .ולא
 ולא הוי״ה להיות אדני יחכלל האמת על ולראות עדיך
 עוד ונזכה לכוונתך שבאו מאחר הדינים מולי עוד יהיה

 עד בגאולסינו עמנו שתעשה ובנפלאות בנסים לראות
 יעשה אשר ובאין בשמים אל מי אשר העמים בכל שיאמרו
 מצרים מארן צאתך כימי בט ויקוים וכגטרחך גמעשך

:בילאי״ו אנס״ו נפלאות אראנו
ן נ ח ת א  וגו׳ החילות אתה וגו׳ ההיא בעת ה׳ אל ו

ס ופירש״י וגו׳ החזקה ואת גדלך אח י ■  אע׳
מבקשי׳ אין המוכים במעשיהם למלית לצדיקים להם שיש

 את ואהבת אחר במקו׳ אצליט כאמור דעהו דרכך ככל
 להכרע וביצה״ר ביצ״ס יצריך בשני לבבך בכל אלהיך ה׳

ט מחת עבד  חון יוצא סהסדוס מדה שום יהא שלא ר
 כל מלא כי לט אל וימן יבין המשכיל כי יח״ש לעבודתו

 גשמיים בדברים אפילו מיניה פטי אחר וליס כבודו הארן
 סמקו׳ קדושה ובירור יח׳ עבודתו הכל מו״מ ועסק

ק נושא ומתן משא לשון שהוא השבירה ט  למקום למעלה ו
 לשורש 7שי הוא לידו שבא ההוא הדבר משם שנפל שרשו

^ מ״ו יוסשך שע״י ולא למעלה שיגביהנו נשמתו הרע א
 ח״ו ויפילנה בנסילסה בו שנסלבשה הקדושה לבוש שהוא מנס מהנס אלא מקום בכל חנון שאץ חנם מתנת אלא

 חיסר לשץ שהוא דעהו דרכיך בכל רק .יותר עוד למסה באמת הצדיקים בדעת כן נקבע מה מפני זאת להבין
 ט המושפע חיותו עם דבר שבכל החיות ולקשר לסבר ' חנם♦ מתנת רק לבקש להם אץ מעשיהם שמצד
ס י ד מ  המוסר על ולא דבר שבכל החיות על ויסתכל החיים לחיי עשה ידי ועוצם כחי בלבבך תאמר לא פסוק ת

 נמשך אינו שבקרבו שגס ע״י זה וכל ההוא לדבר המלביש כי אלהיך ה׳ אס וזכרת הזה החיל אח לי ׳
ק הוא ט  טל תמיד אצלו הוא החיות שהחגברוח רק החומר אחר הוא ארי אונקלוס וחקגוס מיל לעשות כח לך ה

 ועי״ז החיות העיקר הדברים בכל כך רואה וע׳׳כ החוסר התרגום סי על הפסוק דכוונת נכסץ למקני. יהיבלךעצה
 אחערוסא דלחתא באהערותא למעלה ג״כ כך נעשה בין הנהגותיו בכל להאמין ישראל בר כל שצריך הוא

 ונעשה בחסדים והדינים הגבורות כל ונמתקין דלעילא בעבודתו ברוחני ובין העה״ז ועסקי פרנסתו בעסק כגשמי
 ■ הססד׳ ומשפיע הכל בשורש דביקותו ע״י גמור מסד הכל שיעשה קודם במוחו לו שבא והשכל העצה כי שסו יתברך
 ונעשה בימין שמאל ונכלל ומלואו העולם ובכל הדברים בכל ילך בדרך להדריט קדשו ממרום אליו שלוח הוא הדבר
 שמא הנ״ל מיהוק ידי על לסובה שויס כולן עתים הכית יש׳ האל שרצון ההוא ומתן במשא וירדח שישתכר בכדי
 כס נא יגדל ועתה ואמר משרע״ה התפלל זה ועל ה׳ כ״ח שרצוט באס ח״ו וההיפוך p שיהא ההיא בעת עליו

האפונה מן ונפלו במרגלי׳ ישראל חפאו כאשר כי ה׳ שיעשה ורצון פצה בלבבו יחו הפסד יTל להביאו ימ״ש
שהוא
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עולמו המנהג האדנות שהוא הדנור עולם עד עליונים למקו' נשלו יחיה באמונתו וצדיק כמ׳ש העיקרי ד1הו^.!ם8

 הגכורו' הוכללו שלא עתים הכ״ח ונפרדו והמיתה הדינל׳
 משה התפלל וע״כ כנודע דירס עליה׳ באו בחסדי׳,ועי״ז

 בה׳ עתים הכ׳׳ח שיתגדלו ה׳ כ״מ נא יגדל ועתה יאמר
שנודע כמו הכח ויתגדל שיהיו.כלולין ומסדיס רחמי׳ שהוא

א בחסי סייין ו’מ ק נ מעשיהן ובכל כדנו
 ' בהשתלשלות לעלול מעיל׳ רחמנותו מתפשפת ית׳ מסט

 • הדיבור לעולם כאמור שכליים עשרה ע״י לעול׳ משלם
ע״•. זה וכל ברתממת ההנהג׳ ונעשה הארן אדנ״י שהוא

 דבר ה׳ תי כי דעת לו ויש שמאמין דלתתא אתעמת׳ . ובהיפך אלוה אחזה ומבשרי ימין T5 הוא הכח שעיקר
 כטדע' עי״ז ונמשך שנעש׳ הרחמנות לקבל יוכל כאמור בו כ״ח שלא וילכו נאמר שהן.בפירוד בימין נכללים כשאין

 הוא מאמר נמי ובראשית העולם נברא מאמרו' שבעשר' בעיר אבא ולא קדוש בקרבך שכתב מה וזהו רודן> לפני
 פליוךהנק׳. עולם שהוא ע״י אמירה בו נזכר לא שלכך שאבא' עד מעלה. של בירושלים אבא שלא הקב׳׳ה <שבע

 מעולם שבהשתלשלות עד אמירה בחינת שם שאין איץ שירושלי' נודע כי הנ״ל לכוונה שהוא מסה של כירושלים
נעשו שמים ה' בדבר שהוא השעירי מאמר עד לעולם שממנו שחיה אבן בו כי. העלם של אמצעית נקודה הוא

 שהוא שם על ירושלים בשם מכונה והלב העולם הושתת
 הוא והלב הרגלין עד הגון> העיקר מן אמצעית גקודה
 כמו מלמעלה האד׳ בתוך המושפע האלהי החלק משק

 משכין ב״ה הבורא ואין ממש בתוכם ושכנתי שכתוג
 לבבך בכל כמ״ש עבודתו שיהא פד האדם בלב שכינתו

 בימין ויומתק השמאלי חלל שהוא הרע שיוכלל יצריך בשני
 סוב. כולו החללים שני עם לבבו כל שיהא יתברך לעבודתו

 ממש המה ה׳ היכל כמ״ש ה' משכן לבו נעשה דעי״ז
הקב׳ה אמר השמאלי החלל נמתק שלא עוד כל משא״כ

 כמבואר עולם לבאי מלכותו ומושג ניכר זה עולם יT שעל
 ב״ה א״ס הכל בשורש לייחדו שצריך מזה במ״א אצליט

 ועיי הזה העשירי מעולם יחמטחו שפעת ח״ו יפרד לבל
 ימוד נעשה ישראל בר עם התחתונים של הסוב מעשה

 שכל בימין נכלל שמאל t ה׳ הכ״ח ומתגדל כאמור זה
 אלהיכס יאמר עמי נחמו נחמו ע״ה הנביא כוונת וזרד :בסוב ונמחקי׳ נכללים הרעים עתים הי״ד

 לקחה כי וגו׳ אליה וקראו ירושלים לב על דברו
לעיל כאמור שהוא ונו' חסאתיה בכל כפליים ה׳ מיד

 וגס הסוביס עתים מי״ד כפולה נחמה שהוא נחמו נחמו בכפיפה נחש עם דר אדם ואין יטליןלדור והוא אני אץ
 זה וכל בחסדים הגבורות שנמתקו הרעים עתים מי״ד ב״ה שהבורא קדוש שבקרבך ע׳׳י קדוש בקרבך וזהו

 * פיכם מחוך דבר ה' שסי מאמינים שאתם פה ע״י זר אל בלבך יהא שלא ראה כן על בקרבך שכינתו סשכץ
 עמים הכ״ח מן הכפולה הנחמה כי אלהיכם יאמר וזהו בירושלים שאבא עד מעלה של בירושלים אבא שלא ס״ו
 יודעים שאתם זה דעת אלהיכם יאמר בסי' לכס נרמה בירושלי׳ אבא אז יתברך שכינסו משכן הלב שהוא מסה •של
 ה׳ פיי כי ■רק ודבור העוב מעשה שום אין שמצידכס ומיתוק ימוד שהוא דלחחא באתערותא כי מעלה של

׳ ■ רחמנותו שיהמשך למעלה כך יהיה לבו בקרב קגטרות
ב״ה סוף אין באורו הגבורות ויוכללו תחתוני׳ ששלמות

 הדעת ע״י אם כי בא איט הנ״ל וכל הרחמנות בא שממט
 מעשה לעשות הן לו שיש הכח שכל זה דעת לו שיהא
 סלסעל׳ לו שמתנין החיות ע״י הוא הכל דבור שוס ולדכר

 הם והדטרים מאבריו אבר בשום לזוז יכול לא שבלעדו
ם  של בפיו ונחצמצמו הדבור מעולם מלמעל׳ לו מפעי

 וכמו תפמח שפתי אדנ״י וכמש״ה ינסה קבען כמ״ש האדם
 הדבור פולס שהוא האדטת כי הכוונה ז״ל האריי שאמי

אצליטבאריטת שמבואר וכמו האדם פה בתוך מדבר הוא

 אינכם זה דעת ע׳י ואתם הדבורים המדבר אלהיס
 ■ שהוא הרחמטת לכס יגיע ועי׳ז ית׳ ממנו נפרדים
:בלתי לשתהיו העצה הוא מה אח״ז הנביא ואסר .הנחמה ; 
 , הדבורים שתדברו ירושלים לב על דברו ח״ו נפרדים

 ' להיות יצדך שני עם הלב שתתייחד הלב כל עם פירוש על
ט תחת עבד להכניע ב״ה לבורא משכן  שסאלא לאכללא ר

 בחינת שהיא ית' לשכינחו מקיס וסכין מפנה ואז ביסינא
 כך נפשה שעי״ז צבאה מלאה כי ״ לעיל כאמ:ר ירושלים
 שפעת שמגיע זה יחוד שנעשה המלטת בעולם למעלה

׳ ב״ה בטרא גמור יחוד ונעשה בעולמות .רחמטתו
 וזהו ית' מאתו הנשפע ברחמטת ג״כ הדינים נמחקים ואז מקו׳ בכל כס״ש בתוכינו ששוק שכינתו בחי' שהוא גס״א
 נתמלאו הדינים ושלומי מיילות כל צבאה מלאה כי עסהם הוא העליון הדבור שהכח עמהם שכינה שגלי

 מצד שבאו הגבורות שנמהקו מונה נרצה ט .ברחמים המר בגלות בעניים נחמתם זאת שכל גלותם בכל מסיד
 י״ד ידין השני כללות שנעשו ה' Tמ לקחה כי . העוטת סוב ע״י א״ע לקרב יוכל האדם שרוצה סיד ט הזה

בכללות אחד T נעשו רעים עסיס וי״ד סובים עתים כשהוא בפיו שנקבע הדבור ע״י יס׳ לבורא ודביקותו דעש
 לבבו בתוך פירוד יהיה שלא בכדי הדבור עם לבט מיסד

 שהלב באופן וביצה״ר סוב ביצר היצרים בשני שיהא כאמור
 ועי״ז כנ׳׳ל בחסדים גבורות הסיפוק שיהא הרע סן סטי
 כמ׳׳ש העול׳ על שבאין ח״ו ודיר׳ רעו׳ גזירו׳ כל לבסל יוכל
דייקא ב״י צדיק בי מושל מי אלקי׳ בירא׳ מושל צדיק רז״ל

 דעה וע״י * חסאתיה בכל כפליים הץ עכשיו שעד מס
 ודבורו מעשיו כי גמורה באמונה זאת שיאמין האמור

 ומצמצם המנהיט ב״ה הבורא הוא הכל תנועותיו וכל
 שום מבקש איט בודאי למעלה כאמור בתוט שכינתו

ולא עצמו העושה הוא ית׳ שה׳ מאחר שכר וקיטל סרס . _ ,
ש וכל הוא ממילא הגטרות שנסתקו בחוט ג״ה הטרא השראת גג״י טד  מ״ו ונפסק נפרד יהיה שלא רק איט ע

 Tנרנגמפר רהיה רמסטש אליו להגיע יוכל שלא משרשו ונעש׳ בהדבורי׳ ב׳׳ה א׳׳ם אורו מכר׳ שהוא שלו דבור גתקן
ק כשהוא וממילא ח״ו אלוף אדנ״י שהוא הדין בעולם הדיר׳ שנמחקו כך למעל׳ג׳׳כ ט  הוא עושה ית׳ בבורא ד

ש וכמ״ש יס׳ רחמטתו אליו ומגיע הכל ית׳ שהטרא כנודע הדבור עולם ונתייח׳ דינא דמלטתא יינא ש״  נבג׳׳פ הכע
 הרב אס המשסשין כעבדים תהיו אל ז״ל אמרם על ואורות שכליים בעשרה לעלול מעילה א״ע מצמצם ג״ה
ע״מ '
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ה רכיט משה השכיל אין זה להנץ וגו׳ אליכם הוא שעבודק הרג עם פי׳, הרב את . פרם לקבל פ״מ י ע׳ ׳  מ
 שיסץ כך להיות ההכרח שהיה שהאמת דמדע אך יותר הוו אלא . כאמור עובד כביכול ממש שהוא הרב מם

 ^■ הנ״ל לסעה בשעבוד האומות בץ מסוזרץ 'ישראל הרב עם שמשמשין ע״י הרב את המשמשין כעבדים
שלא ובקשתו בתפלתו זה pלה ידע כמוהו שהצדיק י :פרס לקבל ע״מ שלא להיות צריך

ו ה  האסור תיקון אחר בענץ ולתקן Tלשעב צורך יהיה תשלם אתה כי החסד ה׳ ולך הפסוק פי׳ ג״כ ח
שהיו ע״י התורה שקיכלו כסותם דעה דור עם ובפרש ב״ה מהבורא גדול חסד זהו כי כמעשיהו לאיש

 הכל העושה בעצמו שהוא שאע״ס שכר לאדם שמשלם
 לך כשנתתי הש״ם וכדרשת ואשלם הקדסני מי כמ״ש
 ע׳׳י רק מזוזה בו קבעת בית ציצית בו עשית מקודם שלית
 כאלו כמעשיהו לאדם משלם הוא תסד חפן כי חסדו

■מעשיהו זה אין שבאמת אף העושה האדם היה : 
" פי ל  שממרה ח״ו עבירה הפושה הגדול פגם תבין הנ״ל ו

 בתוכו הנשפע החיות ומכריח ב׳׳ה הבורא עד
ד לעשות ית׳ מאתו  שהוא ח״ו עבירה לעשות רצוט ע

ה אותיות  ומפריד ית׳ השראתו עי״ז עוד שמסלק עבריי
חנץ אין ה׳ אל ואתחנן וזהו ;חיו רשרשו א״ע ומפסיק

 סוד שהוא משה מנחי׳ להן היה הדעת חה דעה דור
 5ש דור משה של דורו דעה דור נקראו כך וע״ש הדעת
 כל כעד משה שקול כמ״ש בהדור עיקר היה שהוא הדעת
 :בל׳ אמר ע*כ דייקא דגלי אלף מאוח שש וכס״ש ישראל
 כאמור לשעבוד צריכים יהיו שלא בשעתה לצרה די בקשה
 אהיה אמור לו ואמר לזה והסכים בקשתו קבל ית׳ והוא

 מלכיוס שעבוד עוד יהיה ולא בלבד זה בגלות שלחני
 פזורץ ישראל עוד יהיו שלא להיות כך עתיד היה ובודאי

 פ״י לארן נכנסין עצמם הדור אוחו היה אם העמים בין
למדריג׳ וזט פב״פ התורה וקבלו דעה דור נקראים שהיו

יהיה שלא הכי בלאו התיקון שיהיה אפשר היה גדולה ״ לחלוח לצדיקים אין באמת כי חנם מתנת אלא בכ"מ
 .יתברך הוא רק העושץ הס לא כי העוכיס גמעשיהס

 בתורתן בהן דיבר ה' שפי דעת להן שיש ע״י ממש
 וע׳י כנ״ל ואשלם הקדמר מי כמ״ש ג׳׳כ ובמעשיהן

 מפסיקו הרע שאין גדול ביחוד ה׳ אס עונד הזאת האמונה
 פ״י בחסדים הגבורות שממחיק אדרבה רק ית׳ מסט

 היצה׳׳ר על יציע שמתגבר בהעוב שבקרנו הרע שנמחק
סאהר לבבו בקרב ביה השראתו עי״ז ומשכין לעיל כאמור

 עליהם שעזר הגזירה ע״י אך עוד מלכיות שעבוד
 והדור לארץ יכנסי שאחריהם ודור יחמו הזה במדבר

 כן על ממצרים שיצאו הראשון הדור בגדר היו לא הפני
 בלחי לתקן להם שקדם לדור שהיה הכח להם היה לא

 היו הראשונים כי הוא והפעם העמים בין הפתור
 לאביהם רוח לנחת רק פבודחס הפושים בניס במדריגות
ס לבורא אהבתה תוקף מחמת שכר לקבול ולא שבשמים ב׳

שעשה החזקה Tוה והמפותים האותות בעין עץ שראו בעולמות למעלה בזה יחוד ונעשה כאמור הרע את שפינה
 ואדנ״י הוי״ה יחוד שנעש׳ הוי׳׳ה אדנ׳׳י וזהו העליונים

ה הבורא של אורו שפעת שהוא  והשתלשלותו ברחמנותו ב׳
 דינא דמלכות דינא העשירי שכל עד לעלול מפילה

 ימין T קןזי׳ ונעשץ והדינין הגבורות ונמתקו שנתייחדו
 רע־ס עתים י״ד שהוא שמאל ויד סובים עמים י׳׳ד שהן

 וזהו • ה׳ כ׳׳ח אחד יחוד נעשים הגבורות מצד הבאץ
 גדלך אח הנ״ל ימוד ע״י עבדך את להראות המילות אתה

ך ואת עובים מסים הי״ד סובך מדת שהוא  החזקה יז
 שמתיימדי' רעים פסים י״ד נמצאים שמשם הגבורו׳ שהוא

 נכללין הגבורות שמצד פחים הי״ד שגס עד ובכללים
על גם ורחמנותו קדשו זוהר ראיית ואור מסד ונעשין

 הדור כן שאין מה האמונה חוזק להם והיה כנודע עמהס
 העובדות שהיו עבדים בגדר שהיו אחריהם הקמים השני

 'הבסחתו שיתקיים מפן היה ומשרע׳׳ה שכר לקבל שלהם
 ,עם נהצפרף גם לתקן רוצה והיה שעבוד יהיה שלא ית'

 והתיקץ הנ׳׳ל סיקץ לתקן אחריהם הקמים השני הדור
 ע״ם זה pTש כפי לארץ שיכנס כיא אפשר היה לא

 לארן סחת הבא צדיק כי שמדע ואף הגדולה השגתו
 ממחלה'סמדריגתו ליפול צריך לשם בבאו ישראל לארן

 בספרים זה כטדע קדוש א׳ אויר שהוא ספני הקדומה
אי להויה קודם העדר להיות שצריך ט ס  ,והוא במ׳׳א כ

כמ״ש יותר להשיג ;יטל הנברא שאץ למקום עלה כבר
Tנכנס היה אם כן ואם וט׳ מאלקים מעס ותחסרהו קדשך וזוהר רחמנוחיך להראות החילות אחה וזהו יהן 

מ הקדומה מסדריגתו ליפול צריך היה לארן יחד בשתיהן החזקה ידך ואח נדלך עם פירוש את  לאהבת מ'
על גס הסכים עוד להיות שלא משעבוד להצילן ישראל :בילא״ו אחד וביחוד

ש ל  כי הכוונה 'U דבר תוסף אל לך רב הש״י לו והשיב זה ליכנס רביע משה נתאווה מה מפני שמלאי ל׳ ד
 כ עוד לעלות צריך שאינך עד ממדריגחך לך ודי רב לאק אני אכנס וכו' מצות הרנה וכו׳ לא״י ,

 לשם סבא ואם מזה למעלה נברא השגת עוד אין כי א׳׳א אלא מבקש אתה כלום הקב״ה לו אמר ע״י שיתקיימו כדי
ק . עשיתם כאלו ינלד ייעלה שכל לקבל פ ע ישראל לתועלת כוונתך ואם מסדריגתך ליפול הצפרך הוא ה  ד

ע הם כי ע״י שהסכמתי הדור אותו זה שאין לך בארבע נירהם ישראל שנתפ׳רו הגלות ם,־ד דנודע  ה
 בכל ומפשפש דמלכא בהיכלא ונפיק דעייל בני׳ בחי׳ בקליפו׳ האומות בץ שנפלו ניצוצות לברר הוא הארן כנפות

 יכולין היו ט״כ להון אניס לא רז שכל דמלכא ננזייא שהיו הנשמות ק ממט שנפלו הראשון אדם פ״ימסא
 מם אבל האומות נין הפיזור מבלי התיקון עמך לתקן רומז מצרים גאולת קודם וע״כ החמא קודם בו כלולים

 :האומות בץ פתור ע״י אס כי לתקן לך א׳א הזה הדור אהיה אשר אהיה כמ״ש גליות הארבעה כל הקב״ה לו
ו עסהס אהיה זה בשעבוד עמהס אהיה כמשארז״ל ה ז  שנר לקבר אלא מבקש אחה כלום בגס׳ שאסרו ו

 הו® שעבודחן הדור לזה אלא מבקש אינך פירוש והסכים בשעתה לצרה דיה משרע״ה לו ואסר בשעבוד
לזס צריך אמה אי ומצתץ■ עבדי׳ במי׳ שהן שכר ל^ל שלחני אהיה ישראל בגי אל תאמר כה לו ואמר הש׳י לו

כאמור
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ואתחנן , מאיר
 ושס שלך דציגא לך רג היא טכשיו אדרבה אלא לאמיר
 הנזכר מסטס חפטיל לא ג״כ ילק ממדריגהך ליפיל קצפרך

 מהנמנע הוא כי הזה בדבר עוד אלי דבר היסף אל לכך
 אחפשפוהא כי דנידע .עשיחם כאלו טליך אני מעלה אלא

 צדיק ובכל דרי רבוא ששים פד דרא בכל היא דמשה
 משרע״ה מנשמיס הקדוש ניצון משה בלזי' יש וצדיק

 כי העיבור בסוד וזהו ית' עבודחו לעבוד שמסייעו
 אוחו מסייעי[ שמתחילה בהחעוררוחו לפהר הבא הצדיק

 נקרא יזה עמו אס״כ שמחעבר משרע״ה ניצין בחי' מ״י
 לבא א״א זאת לולא כי הצדיק שאצל ודעת עפה כחי׳
דעתו ע״י לענוה זכה משה כי הגמור שלימות לידי

 יתברך בעבודתו כלל התחלה אין ענוה בלא כי הגדולה
 בן איזהו מקס שלחו בגמרא שאמרו למה אצליט כמבואר

 היה כי מובן אינו מחם ול' וענוותן ברך שפל הבא עולם
 בש״ם: פעמים כמה שמצינו כסו ממערבא שלחו לטימר לו

 ועוסקי׳ לב בחם בתמימוס הולכים שהם אדם בני דיש אך
 להם אין אס אך תמימים שהם אדם לבני ונראה כתורה

 שלחו וזהו עוה״ב בני אינן משה בחינת שהוא העפה מדת
 איזה בחמימות הנרא' לפי שהולכים מהתמימי׳ פי' מח״ס

 לבחי׳ זוכ׳אדם ואם וכו' וענוותן ברך שפל עוה״ב בני מהן
 וגס ולתקן הניצוצות לברר יכול הנ״ל דמפה אתפשפות׳

 יהיה ג״כ ב״ב משיחפ לביאת שנזכה הניצוצות בירור אחר
בוב צריך לכך הענוג אינו המידי והענוג ישראל .בידינו אדם כמ״ש משיח הוא מפה שנשמה כפדע פפרע״ה מ״י

ה עינים 129 פ
 יותר עי׳ז יעבוד ואדרבה לפרשן הדעת יT על ויביאן

 הצורה אל החוסר יכניע ואז בימין שמאל נכנע ואז
 בפנימיו׳ וכ׳׳ז הגמור בשלירות שלם א' יום ונעשה
 האדם כל הצפרכות שהן האדם כחיצוניות נמי וכל האדם

 לבמי׳ שבא רואה אם הצפרכוחו ושארי פרנסה כגון
 להתפלל שיתחיל ע״י יח' בו מזה לאחוז רבין יראה צמצו׳

 וכסו הוי״ה שם שהוא רחמנו׳ בסד׳ מזה ויכנוס לה׳
 פוכ רע מן יחוד אצלו שנעשה למפה באדם שנחעור׳

 ג״כ למעלה יחוד נעשה כך ויום אור החשכו׳ מבחי׳
 יחוד באמח כי לעילא אחער דלתתא באתערותא כי

 לישראל מנהגה מסר ב״ה הבורא כי בידיט חלוי העליון
 יחוד עי״ז ונעשה ולייחדם עליונים העולמות כל להנהיג
 אל ג״כלספה החיות המשכת יורדת ואז ואלקיס הוי״ה

:ההוא האדם
ו ה ז  שד שנתייחד ויחוד חיבור מל׳ הוא היום וידעת ו

 יום בחי׳ היום נקרא שהיא ושמאל ימין הבחינות .
 שני לבבך אל שוהשבוח ע״י וכ״ז החשכוח אף כאמור
 האלקים מן נעשה הוי״ה האלקים הוא ה׳ כי ואז יצריך

 וכן מתחת הארן ועל למעלה כן שנעשה ממעל בשמים
 הן בפנימוכו הן עניניו בכל האדם אל למפה ג״כ נשפע

 שצדך בתמידות חמיד כך שיהא א״א שזה אך נחיצונוחו
נמכר העליון שהיחיד מאסר צמצום לבחי׳ לבא אח״ז עוד

 ז הקדוש מזוהר זה כפדע משיח דוד,משה אדס ר״ס
 שאתה כן הוא שהאמת עשיתם כאלו אני'עליך מפלה וזהו
 וזהו בשעבוד גם הנ״ל בירורין של התיקון העושה הוא

 שאינכם עיי כי עיבור לשון הוא למענכם בי ה׳ ויחעבר
ר  הוצרכתי הברורים לתקן לכך הראשון הדור עד
 לעיל כאמור וצדיק צדיק בכל עיבור בבחי׳ לטא

: בילאו״א והבן
p 1 D S  הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת 3
 במשנה חכמים ששנו מה נודע וגו׳. האלהיס י

 זה להבין הרע וביצר פוב ביצר יצריך בשני לבבך ככל
 ב״ה הבורא כי דנודע הוא איך ביצה״ר ית׳ אהבתו

 כלול הוא יום כל כי וחושך אור בבחי׳ העולם נדא
 היום אור בא ואח״כ הלילה הוא בחחל׳ כי ואור מחושך
 ונקראים נכצלין מ״מ הפכים שני שהם אף שניהם ימללין
 החושך , והקדמת שלם אחד יום שניהם והיום הלילה

 עושה ית׳ שהוא שע״י והוא האור בא ואח״כ תחלה הוא
 שלום עושה חושך ובורא אור יוצר כמ״ש ביניהם פלוס
 כחי׳ כך ג״כ היתה האדם בבריאת גם כן וכסו ינו׳

 היצר ובחי׳ חושך נקרא היצה״ר בחי׳ שהוא החפכות
כ באדם ולכך כפדע אור יום שנקרא פוכ  בחי׳ ג'

 השכל אור לו שיבוא קודם אצלו קודם הוא החשכות
 הופבע זה וכל דינים מקום שהוא וחשכות בקפפת ,היא

 ועונש עכר להיות בחיר׳ לו שיהיה כדי ורע פוב יאלס
אחד כל ונרד כנודע כחומר אחד כל שמלובשים יזחסת

 שניהם נקראים שיהיו יחד וכללן הפוב אל הרע להכניע
 יאיר כיו׳ ולינה מקודם שיהיה המשכות אף יום כחיצ׳

 צמצום הוא בהחשכות שס שגם פיבין מה פ״י והייפ יי
צנצנ' קח כפ״ש בס׳א כמבואר דין על המורה אלהים שהוא ^להוחו
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 בני יחוד ולייחד ולהתפלל לחזור שצריך היחוד מן פירוד
 חפן הקב׳ה זה ותפע׳ חסידי תענוג יהי׳ פלא בכדי

 הצמצו' למקום פיורדים צדיקים של להפלחן ומתאוה
 למפל' היחוד יעוררו שעי״ז כדי אלהי׳ בתי׳ שהוא

 וכן שבקרבן ואור חובך מדת למפה כן שייחדו מחמת
 הנ״ל לפעם הצמצו׳ צריך עניני,האדם בכל הוא תמיד

 שיעשה א״א כי מחצה עושה תפלה אמרו זה וצפעס
 עוד להתפלל יצפרך שלא ככדי הפעול׳ כשלימות התפל׳

 היחוד בשרשו ג״כ ■יהא א״כ כי לעול' זה דבר על
 אצלו נקרא וזהו כאמור מעפג נקרא אינו וזה בתמידות

 אף צרכיהם אדם בני ממנו כשמבקשים גדול תענוג ית׳
 הקפן שבנו ממה מתעע האב למשל כי מחסורן שיודע
 הבדלות אלפי י באלף כך מזה תשוקה ויפלו ממנו מבקש
 וכל ישראל ומבקשות מתפלות תענוג לו ים ב״ה הבורא

 שא״א מה בשרשו היסוד לתקן וצריך עולם הוא אדם
 באס׳ כי הוא רק חלקו שכעד הבחינ׳ זה לתקן לאחר
 אדם לך אין כי פיייא לא כריסי' נהום אפילו עבדא
 נותן רק פרנסתו לחם אפי׳ הדין מצד לו מגיע שיהא
 בחסדו זן יה׳ שהוא חסדו לעולם כי בשר לכל לחם

 והרחמיס החסד להתעורר צריך פ"כ בריותיו אס הגדול
 האדם לכל שמגיע הפרנסה היום גם באמת כי עליו
 רן בחי׳ והיא הגדול בחסדו מלמעלה היורד החיות הוא

 ר כאס; הר[ פרשה נוהגת היום וגס היאנצסיו׳ שהתורה
 לקילו יוכנו חומרס הזדככות ע״י במדבר כי במ״א אצלפ

 שס־ן הוא פה ידעו לא ט כמ״ש לבוש סבלי החיות
 לכך חוסריזמן ונתעבה שחפאו אחר אך תפיסה לו

האדם עסק שהוא בכלי להתלב׳ מן הנק׳ החיות נצפרכה
ק אחת  כני שהוא וגומר שמה ו

למשמרת
ונטש
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 את לצייר שצריך סוהר אמרו ולזה לדורוחיכס למשמרת

 יס^ןהוף בקיעת היה כאצו הפירה קריאת בשעת עצמו
 ים קריעת מקידה המןעדשהיתה היה לא ששס כמו כי

 הנ״ל להזדנכו׳ זנו האותו׳ שראו האמונה שע״י סוף
 ״ס י קריעת במי׳ שיהיה מתחלה צריך עכשיו כן גס
 הוא כך ממש שיהיה אפשר שאי אף כך שיצייר ע״י
 קריעת בחי' בפגימיו׳ כן נעשה אך חומריים שאנו פ״י
 ההוא בדבר המלובש השפע לקבל יוכל ואחי׳כ סוף ים

 באריכי׳ במ״א אצלינו מבואר זה וכל פרנסתו לו בא שממנו
 שיאמ־ן האמונה הוא השפע להמשכת לזה והעיקר

 באמת ממנו יבקש ועי״ז לבדו ית׳ בידו מסורה שפרנסתו
 פרנסתו נבר לו שיש אוהו ואף כאמור עליו החסד רעורר
 לו ויקנה לו שיחן יתברך ממנו לבקש צריך ס״ס מובנת

 שרב בזוהר שמצינו כמו סמנו לאכול האלהים פישלמנה
 המתינו אומר היה לפניו מסודר השולחן כשהי׳ סבא ייבא

 כנ״ל יח׳ סמנו מבקש והיה מלכא מבי' דתתייהב עד
 לאכול האלהיס ישלומנו ולא להם שיש אדס בני כמה כי

 ע׳׳ה המלך שלמה וכמ״ש כנודע מניעות כמה ע״י ממנו
 צרה דעתו כי ממט לאכול האלהיס ישליסנו ולא בקהלת
^ שהכין מממק להנות א  מבי' שתתייהב התפלל שלא מ
 הממון יהא שלא ממנו להטת ית׳ הוא לו שיתן בכדי מלכא

:והבן הצמצום בבחי׳
ך כ ל עד. ברכה לכם והריקותי כתיב מעשר גבי ו

 שאמר שדי כמ״ש צמצום לשון הוא די כי די בלי
 החומש נותן ואס העולס ע’א ויגביל שיצמצס די לעולמו
 הבורא בהשגחת שמאמין נמצא כראוי עשורין תרץ בהוא

 ראד' היה שלא אף כ”וא פרנסתו לו בא שממנו ב״ה
 האמוני עבור מ״מ הנותן שהואיח׳ מאחר שכר לקיטל

 די בלי על ברכה לכם והריקותי נאמר לזה שהביאתו
 בלי שיהיה עד רבים ומצמצומים מכלי מורק שיהא

 האלקי' שישלישט צמצו' בלי רק צמצום שהו׳ די
: ממנו לאכול

כ ״ ע שסי לך אעברט עשר ע״ה אבינו יעקב אמר ו
 מפני הוא אך חומש לך אתן אמר ולא פעמי'

 כני היא הגשמות המעשה כי וצורה תומר בזה ש־ש
 והחשוק׳ האמונה דהייט הנתינה בשע' בה שמשים והמיות
 עשר בחינות לשתי מלקו לכן צורה בחינת הוא בזה שמשים
 וברוחני בגשמי ג״ב הוא שכרו קיבול כן וכמו אעשרט

 בלי עד ברכה לכם והריקותי מ׳׳ש לעיל שאמרט מה כי
 עוהיב הנקרא שכר על הוא מצרים בלי נמלה שהוא די

 בגשמי שכר שמקבל מה לבד הזה עולם מיי סכל שיפה
 זוכה עוד שבסצו' המעשה מלק כנגד ג״כ הוט שמחרב'

 :ומיצר גבול בלי די בלי שהוא הבא לעולם
ר ק י ע ה  שהוא ית׳ בהשגחתו בזה האמונה הוא ו

 המצוה יעשה ע״י כי מי לכל סייס הנותן '
 יעקב אמר כן ועל ובמחשבה במעש׳ כראוי צדקה סל

ט׳ עמדי אלהים יהיה אם ואסר צרכמ כל כשביקש  ו
ט' ללטש ובגד לאטל לחם לי ינחן  לאלהים לי ה' והיה ו

 הבאין המרות כל על זה התפלל הוא כי לעיל באמור
 שלא ברו שהם ספני חלקיו הן כי יעקב בשם מוכונין

באופן אליו כש״תפללו בקשחן ב״ה הטרא להן ימסיר

בפסוק
ואיתא

 והוי״ם והיה וזהו כאמור אלקים של בחינת יהי' שהיי״ה
 הלז פגם עמדי אלקים יהיה אם ג"כ וזהו לאלהי׳ לי

 הדין ימתיק לא אם א”א זה בלעדי כי למבוקשתי יסכים
 על כך למעלה ג״כ גמור יחוד יהיה ואז כאמור

 עניי, בכל גדול כלל וזהו למסה כן כסו ג״כ שיושפע
‘ :והבן אדם

 שמה לנוס וגו׳ ערים שלש משה יבדיל אז
: וגו׳ רוצח

 וכתיג וגו׳ יבדיל אז דכחיב מהא במדרש
 וגן משה סם אשר התורה וזאת אח״ז

 אלל עוד ולא קולפין מקלס פערי כסו קולפת שהתורה
 iקול חורה ודברי שוגגין אלא קולסין אינן מקלס שערי

 המדרס טונה חורף ע׳׳כ מזידין ובין סוגגין בי;
: ממש לשונו זה שאין

ן י ב ה ל  שנ פה ע״ס הוא דרכיט לפי הענין ו
 שמחג הדעח סוד הוא משרע״ה שבחי׳ י

 בחי שע״י בכללותן רבוא ששים שהן ישראל כל בכלל
 ולהבדיל ולהפריש הש״י לעבוד דעת להן יהא זאת
 ג וע״י כנודע וההבדלה המכריע סוד שהוא לרע סוב

 בז וכמ״ש מישראל פרסי ואחד אחד שבכל משה
 רבוא ששים עד ודרא דרא בכל דמשה אתפססותא

 I משה בחי׳ סל שההתפשסות כאמור הוא שהכוונה
 נ שזה בענין ישראל נשמות שרשי רטא ששים בכל

 I שע״י משה במי' ממש הוא אחד בכל שיש דעת
ה הבורא עבודת עונד  המדיי ורמסק ומקשס י״

 ולבלי׳ הרע מן ולהדבילן ולהכריען בסבעו המוסבעין
 פי להשתמ׳ אס כי גשמיותן מריות אחריחו יומשכו
 הדפ בחי׳ שע״י ית״ש לעבודתו הנוגעים בדברים המדות

 לס המדוח אס ומכריע לרע סוב בין ומבחץ יודע שבו
 בני המדות אלו בסבעי שקבע ב׳׳ה הבורא כוונת כפי

 שמנלע' יס׳ לפניו ורצויה הסובה בעבודה בהן שישתמש
 א האדם בתוך שהוסבעו כסי אחד כל כולן המדוח

 בעבודי שלימות אין כולן להסוב ומכריען מכניסן אין
 אמד שהן כנודע סובה מדת איזהו בו יש אס אף יח'
 להיות א״א הדעת ומבלעדי המאחדן הדעת ע״י א׳

 סובלו בין ההבדלה כח ולא לסוב הפדות כל אחדות
 קב שלכך מרן הבדלה דעת אין אס בש׳׳ס וכמ׳ש
 הדי הנהגה כס אך .הדעת בחוק הבדלה ברכס
ט ומה סוב מה שידע ט  התוו נתינת ע״י הוא הי

 הדרג מהו ההורה מתוך ע7ל בכדי שהוא למסרעיה
 שנצבו דבר ואיזה ב״ה הטרא של ומצותיו הסוביס

 התו׳ נתינת ע״י אם כי אפשר שהוא לעשותו שלא
 ורו בתורה שלומד אמד פרסי אדם בכל וכן לישראל

 לעשות שלא שנצעוה ומה לעשותו שנתחיב מה
 ש בדעת היתירס לעצמו למצוא משכו שט החומריו׳

 הי להן סוצאין רשעים סכמה כנודע הלימוד אתו שמן
 י ע״י פ״ס בתוכן שהמסיט סקרים דבת ע״י לרשען

 ורו הסוב פן הרע מבדיל האמיתי הדעה שהוא מסה
 הת סוד שזה ב״ה הטרא טונת כפי ההורה האמיתית

ט האמיתי דעת בחי׳ רוב כסי כי לאדם שניחנה  3 פ
ב אך התדו׳בלו מסקן וכך האמת לראות זוכה כך מסה

נטא
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 מדומיו השבעה בכל ית׳ אלמתו רמפשס רוח ושפל דכא הוא האמת מדרך סומרו ימהו ושלא האמיתי דעת אל <בוא
^ עליו נשעע להיות בשרשו למעלה כך ג״כ וגורם זולתו דבר משוס לירא א״ע ירגיל שלא ואהבה יראה מ׳י מ  ת

ףנ״ה אין מהארות וברכות פובשפע רב ולקיים ית׳ אותו זולתו דבר שום לאהוב ושלא יס׳ מסגיו  נהמדות סו
 שקלקל מה גס מתקן ועי״ז העליון שבשישו העליונים ותפלה התורה עסק או מצוה שום שעושה ובעת מלותיו

ק ופגם v למדריגה שגא קודם כבר העבודה יסוד עיקר שהוא כטדע ורמימו בדמילו יהא  באתה העבר בז
 המדות כל. עם א״ע בהפותו ועתה המדות מן מדה כל להיות הסוב ולהתפארות האמיתי לדעת יבא שעי״ז
 ע״י טלם של נאלוש מדותיו כל עם נקשר להיות לסוב שמו ולפאר ית' לו רוח נחת לעשות ומגמתו וישעו הפלו

ט' התקשרותו וע״י ית׳  ונכללין נקלסין למעלה כאסור העלות וראה שלמד התורה והתפארות ואהבה היראה בעבו
בחלק הפדות ע״י שעשה הראשונים מעשיו כל ונכנסים סוב בין ומבדיל מבחין להיות האמת לדעת תכה הסוב

וגמתסיס הקדוש׳ אל נכנסים להיות מחלה בו שהיה הרע i ובלימודו בתורתו מ״ו שקר דעת שום יראה ולא ורע
^ יתגלה האמת אם כי ! יום אל סיום שלימות ויוסיף ת
בני לרוב שיקרה כסו ועבודתו בלימודו ח״ו יתגאה ולא ז•
וסמגדל מתגאה בהטרה לימודו ע״י שאדרבה האדם י
ממנו ית׳ הוא מסתלק‘אז ובוודאי רע התפארות לו זיש ‘1

 וגמתקיס הקדוש׳
 משובה גדולה בש״ס וכמ״ש זכיות בשם נקראים להיות

 i שנעשים אסרו אחד ופעם כזכיות לו נעשים שזדונות
 וזהו מיראה וכאן מאהבה כאן הש״ס וכמסקנת כשגגות

שהביאו האמלעיס שהן כאמור ומיראה מאהבה .לה׳ ששב
וכזכיות כשגגות לו נעשים המדריגה.בודאי לזה אומן בהסמלק ובודאי לדור יכולים והוא אני אין כמ״ש לגמד

 היא חד וקב״ה כי.אורייתא ומורט ית׳ ג״כוקדושט
 לק מקודם בקליפות שהיו אפי׳ מעשיו כל אס קולפת
 מדוחיו כל תיקון מבור בקדושה סתכלליס עתה להיות
 ממחלה שעבה כגון יפים המעשים .אותן עשה שע״י
 וכהיום המעשה לו.לזה שהיה רעה באהבה דבר איזה
 כ״א מדות השבעה בכל וכללותיה המדה תיקון ע״י

 הסדה מלק ג״כ נתקן עולם של באלופו נקביים להיות
 הקליטת מן להיולא לרע תחלה בה שהשתמש ההיא
 בקליפות תחלה שהכניסה רק הקדושה חלק שהוא עבור

 נתכלל המדה של והנילון למסה הקליפות טפל וכהיום
 . ;המדוה קדושת העליונה בקדושה ונקלס בשרשו .'

ה בז ם: ביאור אל נבא ז  שלש משה יבדיל אז הכטבי
 אותיות שהוא אן במי׳ להיות שר״ל וגו׳ עיים .
שמהאמד עולם של אלופו הוא שהאל״ף זיי״ן אל״ף

 ובדיעות בשקר ידבק בוודאי שבו סאלקי סלק ממט .
 שאינן אמת באנשי וימאס בעיניו ישר דרכו להיות שקרים

 ששורש'כל כטדע לשקר ■האמת לו. וידמה בסדרינסו
 הגדלות ע״י הוא הש״י מצות על שעובר ומה הרעות

 לימודו להיות עצמו את הרגיל שלא ע״י זה וכל שבו
 כבוד ע״ש ליוצרו ולפאר ויראה באהבה עבודתו זעסקי

 לנחת הלימוד עולה ולא לעילא פיחת לא שאז מלכוט
 האלקות מלק האדם זה בתוך שישכון בכדי ית׳ לפניו <ומ

 השלם לדעת זכה לא ועי״ז ממש בתוכם ושכנתי כס״ש
 דיעה אין שאם לרע סוב בין להבדיל יודע ואינו האמיתי

 עולם של אלוט מפריד אלוף Tמסר נרגן ונקרא <ט׳
 בכל כבודו הארן כל מלא ית׳ שהוא כנודע משכינמיה

הנמצאים ובכל השפל כאדם בתוך המוסבעין המדות
.......... . . ההבדלה כח לו אין שהוא מה וע״י והנעשים והיצורים

ט וע״י לרע סוב בין מ כ  לזכות פירוש לעיל כאמור מדות הז׳ על מאורו ונתגלה או שלמד התורה מצד שקנה ג
ט האלקי החלק מסלק עבודתו ממעשה ט  לאל׳ף פדות שהן ז' שיתאחחבמי' בכדי המדריגה לזאת ועמדות .מ

ד שהוא משה שיבדיל ע״י הוא טלם של אלוט שהוא מעשיו שבכל עבור שעושה מעשה ומכל בו ■הסוסגעין  ט
ט את וממשיך בגדלות לבט את ומרים מזה גבה הוא  הש ומי למעלה כמבואר אדם שבכל ,הדעמהאמי

ט המעוררים שכינסו במי׳ שהוא מהם הסוב סילוק ע״י לרע המדות  אמיתי דעת לו להיות הכחי׳ לזאת לטא או
 כזבים מעצת ולהנצל בההורה האמת לראות פשה בחי' הנמצאים המעשים ובכל שבאדם גהמדוס ששוכן ית'

 מסיים הא׳ סבחי׳ מדוסיו אס יםTהספר ושקרים‘של אלופו סילוק בשרשו למעל׳ כן כביכול ופוגם שבעולם
 שע״י התטררוס לשון הוא ערים פי׳ ערים פלש הכתוב שגרם עבור הדינים כל עליו באין ועי״ז המדות סן ■עולם

 ית׳ לשמו והתפארות רראה אהבה שהן מעוררים השלש ובשרשו שט הפדות סן טלם של אלופו ופירוד שילוק
 זוכה יס׳ הבורא בעבודות אם כי לרע בהן ישתמש שלא האמיתי דעת לבמי׳ לטא שרוצה האדם סשא״כ העליון

טהג ס  סוב ההבדלה.בין ע״י נעשה להיות הנזכר לבתי׳.משה והתפארות ויראה באהבה מעשיו בכל כאמור ^
 במסייס כמו הטרה באמיתיות מקושי. ולהיות לרע האל״ף בחי׳ נמשך אזי ח׳ו רע בהתפארות להתגדל ושלא
 הטרה שזאת פירוש סשה שם אשר הטרה וזאת והולך בטכו המוסבעין הפדות כל על עולם של אלופו שהוא

 משה; בחי' לו ששם האמיתי הדעת ע״פ יהיה לומד שהוא לאלופו כטדע מדות שבעה שהן שגו המדוס כל ומקשר
 ע קולסין מקלס שערי כסו המדרש טונת ג״כ V1T1 בקרבי סדומשמטרר הג׳ אלו באמצטס זה וכל עולם של

השלם דעת i שיש אמר פירוש קולעת הטרה . . למע^ כמבואר להסוב ספיד להסומן רגיל להיות בחחלש
 של באלוט פדות השבעה כל שיתקשרו למדריגה הפניאו וידיעת סוכות העצות כל לו סתגלץ בהטרה לימודן וע׳׳י

 אוטלבון* שהתעוררו פרים 1הש^ שי על זה וכל טלם מסיד דוסיף והשקר הרע סן נבדל להיות ואיך האמת
 אוי שבלה׳ ידם והספארוסשעל דראה יאהבה שהן לזה אלהוט שהוא הא׳ הארס' ספיד יתוסף ועי״ז שפלות

 מהכללים להיות להטרה ושגגות הטטת כל ג״כ נקלסים יראה שלו השפלות רוב כפי כי בטכו שופע לטוס יס׳
 שפמ אלא עוד ולא העדרם שמסיים חהו בהקדושה טלן המדות מ דסחזקו וגדולט ית׳ האל רומסות יוסר
ץ קולסס תירה ודברי וכו׳ מקלס אס הטכן יס׳ אלהוט הארוס נ״כ יתוסף לסוב שמץ ץ נ  ץ7מזי ובין טנג

שאפילו . י
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ת לו גפשים זדוטס פי׳1ןול  מאהנה שכ0 עכור כזני

 ניצוצות של הקכללושן עבור הנ״ל הש״ס כמסקנת ומילאה
 שורש אל עתה ונחכללו בקליפיוח שהכניס המדוה
 והכן: כנ״ל שלו המדוס חלקי נ״כ עולין שבעלייחן המדיח

 במדרש ואיתא :וגו׳ אחד ה' אלהינו ה׳ ישראל
אח עשיחס לנשמע נעשה הקדמתם לשעבר

דנים

 ישראל שמע חהו נשמע שמרו ועתה נעשה אבדתם העגל
 שלא לנשמע נעשה קדימת ענין להבין וגס הענין להבין
 וכמ׳ש השמיעה קדימח תחלה שצריך העולם זה כדרך
 ולאתה לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא המין
 דנודע הענץ ושורש חורה במתן ישראל כך אמרו כוונה

 ובשביל המיר׳ בשביל ברא בראשיח רז״ל שאמרו מה
 ושמים העולם כל הקב״ה ברא ראשיח שנקראים ישראל

 הן וישראל חורה שהן דברים השני והנה השמים ושמי
 התור׳ הוא ישראל נשמות ששורש כנודע אחד אחדוח דבר

 עליונים הנמצאים שבנפעליס הפועל כס כי ונמצא
 וקב״ה הגמור אחדוח שהן וישראל התורה הוא וחמחונים
 להיות היה ב״ה הבורא כוונת כי נמצא תד ואורייתא

 ח״ו הפסק בלי יח' עמו והתורה ישראל אמד אחדות
 בזה לעשות לאדם שמזדמן פרעי מעש׳ בכל כן ומל

 זה הלא לחשוב צריך בו נקבע שהאדם המגישה העולם
 עמו אחד אחדות שהוא התורה בכח נברא הוא הדבר
 יש והנה המעשה זאת נברא שאני-ישראל ובשבילי ♦ח״ש
 עם הבריאה שהיחה כמו והנה הפועל כת הדבר בזה

ה והבורא התורה שהוא ההוא הפועל  אסדות שהן כי
 הפועל בכח לעשות אראה הפרעי הזה המעש׳ כך גמור
 המעשה זאת לקשר לשולחי נאמן עבד ואהיה ההוא

 להפשיסו לעץ ראות בלי הפועל כס בה שנתעבה הגשמיו׳
 לעשות התורה ע״ס הרוחני בהפועל ולקשרו מגשמיות

 כסי רצויה ובטונה והדין התורה ע״ס המעשה זאת
 כוונת מקיים כך שכשעושה ונמצא בהתורה הכתובץ מצות

 ובשביל התורה בשביל עולמו בבריאת ב״ה הבורא
 כיה סוף אין ברוחניות המעשה עולם כל ומקשר ישראל

 המעשה בעולם וברכה שפע נשפע ועי״ז לשרשו ומקרבו
 לא המעשה זאת עושה ובודאי הרוחני העליון ממקום

 לעשות אם כי הגשמיות להנאתו או גשמיות כוונה לשום
 : ב״ה הבורא רצון ולקיים רוח נחס ־

* חן  שזה טדע ט לנשמע נעשה קדימת טונס מנין ח
 ומקשר שמייחד השלם יחוד הוא למעלה המבואר

 להוי״ה שכינה בחי׳ שהוא בתחתונים השוכן הפועל כס
 אדנ׳׳י בחי׳ נקרא ההוא הפועל וכס הויוח כל שמהווה

 שהוא האדטס יסודו היה שהמשכן למשכן אדנים מלשון
 הדברים בכל המעשה בעולם השוכן הפועל לכס כיטי

 כבודו הארץ כל מלא בחי' שהוא השלם כזה הנעשים
 שששים שד וכל הנפעלים בכל הוא הפועל שכח מ״י

 אדנ״י בחי׳ ומייחד מקשר אזי כנ״ל השלם בזה ־ישראל
 הנ״ל כוונה בלי הדבר כשעושה אכל כאמור להד״ה
 Tמפר אלוף מפריד נקרא אזי שעושה המעשה זה זמלשס
 משרשו כביט׳׳ל שמסרידו משכינסיה מולם של אלופו

 כמו אלוה אחזה מבשרי והנה • יתירה בגששות «כדסו
 הוא היסוד עיקר הגשמי בדווג הבדלות אלפי באלף

העליו! יחוד הבדלות אלפי באלף כן •לב:ש־ןכסו כהעדר

 מבדי' מסך יהא שלא אם כי אפשר אי הנ״ל הרוחני
 שיעשה כ״א למעלה האמור זאת לטנסו גשמי ולבוש

 מהתלה וצרץ גשמיות בכונ׳ זאת שילביש מבלי זאת
 מסך יהיו פלא בכד מחעאיו גמורה חשובה לעשות
 פיהא המדריג׳ לזאת לזכות באמת והנה היחוד אל מבדיל
 אי השליטות בכל המטארים התנאים בכל הגמור היסוד
ב המשיח כימות אם כי להיות אפשר  שרה במחן וגם ני

 כטדע ביב המשיח בימי שיהיה כמו במדריגה היו שאז
 מסכים שום בלי השלימוס צד על היחוד היה שאז

 שאממ לנשמע נעשה שהקדיש כונחם חה ־ ומלבושים
 ושמע אס כי אסרת כונה שום בלי מעשיט כל נעשה
 העם אס שאול ישמע כסו וחיבור אסיפה לשון שהוא
 המעשה שבעולם ממשים כל לעשות עליהם קבלו כאן וג״כ

 לטשיס שום בלי ויחוד לחיטר שהיא ונשמע לכונס
 מאוד מגשמיות מופשמין ישראל כל היו אז כי ומסכי׳

 אחר כי הנעשה הקדימו וע״כ • בנודע חומרן בהזדכט׳
 ונשמע בחי׳ שהוא היחוד אח״כ בא הזאת בכוונה עשייתן

 ולגשמיוק לחומריוחן וחזרו העגל את שעשו אחר והנה
 אפשר אי הנה וגו׳ סדים את ישראל בני וינצלו כמ״ש
 מבור והשלישס המובחר צד על היסוד עוד להיות

 מוסריות גודל מצד הבאים הגשמיים ומסכים מלבושים
לז ואעפ״כ חומריותו מצד שחופא וחעאיו האדם  כל צ

תד שיהא בכדי דאסשר מה בכל איע לזכך אחד  עיי הי
 שבד נקרא מ״ס הגמור שלימות בלא עתה שהוא אף

 שלם שמקש׳ לו שאפשר במה לבוראו רוח נחס וששה
:ביה באים המעשה

ו ח ז  לנשמע נעשה הקדמחס לשעבר המדרש כוונת ו
אבדת׳ העגל את עשיתם בשליסו' והגון עצהי״ס

 מעשה כל לעשות כך כל בידכם יטלח אין שעתה נעשה
 וססכיס חיצונים לבושים שום בלי גמור ביסוד הסולם
 שסרו וסיס החוסר אחכם שמחפיא החפאיס שמצד
 אס שסר ואביו כמו המתנה מלשון הוא שמרו נשמע
 היוסר צד על דאפשר מה בכל לעשות אתם שצריכים הדבר

 עד המסיט השלם והיחוד עתה של מדריגתכם לסי עוב
 בזיכוך גדולה מדריגתכס תהיה שאז ביב המשיס ביאת

 כל שיתכלל הגמור הישד אז ויהיה והלבושים החומריות
 מבור אחד ושמו אמד ה' ויהיה להוייה אדנ״י בחי׳

ב אז שנזכה והחסידי הגדול היסוד  השים טנת וזהו .ני
 ושמו אמד ה׳ יהיה ההוא ביום וגו׳ למלך ה׳ והיה כתיב
 לא אלא וכו' כביטל אמד ה׳ לאו האידנא אפו אחד

 ונכתב באדניי נקרא אט בעוה״ז הבא עולם הזה כעולם
ה ונכתב בהוייה נקרא אני ובשה׳׳ב בהוייה הוי׳  וכו׳ נ

 שאי עיי הגלות בימי עתה כי האמור פ״ס ג״כ הוא כי
 ואיא ומסכים לבושים ע״י כ״א השלם הימוד להיות אפשר
 לעתים אם כי ושלם חסידי בהתפללו׳ אדנ״י בחי׳ לקשר

שם הסה עלייה בר ט פרשם אדם ובבר ולפעמים  סוע
י בסי׳ וכביכול העולם בני וגשמיות עביות מצד וכ״ז מ׳  א
 המשיח ימות שהוא הבא ובשלם לבד שי״ה ובמי׳ לבד

ה אדנ״י בסי׳ המכללות יהיה שאז אמד ה׳ יהיה היי  ב
 לראות אז שיזכה אדם בכל וכללי גמור בימת־ בתמידות

:בילא״ו א״ס ביב משיחט כביאת
ואהבת ־ :
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ת ב ה א מה׳ ^  ודרפוח״ל וגו׳; לבכך אלהיךבכל א

 איך ולהבין וביצה׳׳ר הסוב ביצר יצריך בשר ■
 פהפי״ס הוא הענין אבל ביצה״ר ית׳ השם לאהוב אפשר

 נודע שלא דבר לאהוב אפשר ואיך אומויס' לאהוב צוה
 ברא שהשי״ס והוא ביצה״ר התורה לנו יעצה לכן ההומו
 הסמנוגים כל דהייט הנמשל להבין נוכל שממנו משל בעולם

 אני מה מפני שיבין ומשגל ושמיה אכילה כסו שבעולם
 מעולם נפולה אהבה רק הוא הלא דבר אותו אוהב

 וכסה כמה אחמ ועל פעמים כמה אצליט כמכר אהבה
 החענוגיס כל מקור שהוא ב״ה הבורא לאהוב לי שיש
 שאני סוברים שהם ר״ל למשל להם ומהי דהע״ה וז״ש
 איט באמת אבל הנמשל לוקס אני ואין לבדו במשל אוחז

 הנמשל ליקח יראה בל עיניו שמסמא יצה״ר יש אך .כן
 כמאמר המור׳ פסק הוא לזה העצה לבדו במשל לאחוז רק

 וכו׳ המדרש לביס משכהו זה מטול בך פנע אס רז׳׳ל
 כל כי הוא הענין דוקא מטול בשם כאן קורא לפה ולהבין

 רק שהם שלימים ואינם שבורים מענוגיס הה התענוניס
 וסופם שלם ואיט שבור הוא נמצא בסל ואח״כ שעה לסי

 וכן מאוס דבר אח״כ נפשה אכילה כמו מאוס דבר הוא
 שמסימך זה מנוול בך פגע אס וזהו ההאווח כל •שאר

 תבלין היא התורה כי לבהמ״ד משכהו המאוסים לדברים
 וזהו חבלין לזורה בראתי יצה״ר בראתי כמאמר ליצה׳׳ר
 עצמם מהתאוות עצמו שמשיב מאהבה תשובה •נקרא

 עבירה שמכל כזכיות לו נעשים וזדונות ית׳ השם לאהוב
 השם לאהוב הנמשל מהם שלוקח אהבה מצות נעשה

 אותו שממהקי׳ תבלין במו תבלין התורה נקרא ולכן ית׳
 נעשים עצמן סהזדונות התורה ע״י כך עצמו ׳המבשיל

:והבן זכיות
ש ר ד מ ב  האיך יודע אינו וגו׳ אלהיך ה׳ את ואהבת •

בפני אהבתו אלא המקום את אדם אוהב .
 . וגו׳ אנכי אשר וגו׳ האלה הדברים והיו כמ״ש הבריות

 לך לך אברם אל ה׳ ראמר פסוק נקד־ס הענין להבץ
 מהעלאת הוא הגרים נשמות סוד דנודע וגו׳ הואיצך

 הצדיקים ע״י הקליפות מעסקי שמהעלין קדושות הרצוצות
 ומתפללים שלומדים ותפלה התורה באותיות שמתדבקים

 ניצוצות להעלות הנבראים כל עם עצמם אה זסתקשרי׳
 השוכן האלקי חלק מקשר שהצדיק יע׳׳י בשביר׳ שנפלו
 והדבורים האותיות עם ב״ה א״ם שהוא בהכל שתוכו
 יש הקליפות שבעסקי והניצוצות הנשמות אותן נבראו שבהן

 כן גם שנקשר ההתקשרות ע״י להעלותן להדבורים כח
 נאצלו שממנו ב״ה א״ס שהוא לשרשו עמהם ומדבק שמהם

 שמתקרבים והרצוצות להנשמות עלייה יש ועי״ז שולם
 מתקרבים שהנשמות בפועל כך ונעשה כקדושה לשורש

 צריך זו ולטנה השכינה כנפי בצל לחסות וסחגיידם
 בכדי הנפולים הנשמות מקום עד סמדריגתו לירד •הצדק
 שהירידה כטדע לסדריגתס שיגיע ע״י להעלותם שיוכל
 אחיזה צד עסהם לו שיש ע״י להעלותן עלייה צורך היא

 קראתיך ממעפקיס הפסק טנת שזהו למדריגתו בבואו
 כי יח' שסו ממש שהוא ה׳ קראתיך הקליפות מעמקי ה׳
 מזה גדול נחס ב״ה להבורא רש כטדע חלקיו ק

והוא השבי מן ית׳ אליו מתקרבים המתונים כשמדריגות

טה קדוש דבר.  נטבד לכל הוא ההכרח וע״כ כנודע ונ
 אמרו:גע׳ שע״ז הנבראים כל עם כניל א״ע לקשר הש״י

 נסוך במקום אצא ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד אל
 ויתפלל הניצוצו׳ שטנת מקום נמוך במקום לעמוד שצריך

 בכדי גבוה במקום שיעמוד ולא לשרשו עפהן רמחבר
 כאסויי ה׳ קראתיך ממעמקי׳ שנא׳ עמהם להתחבר שלא
 מ״ש טנת שזהו ויורד מספם ועולה ספפם צ״ל אלא לעיל

ק החדשים השמים א  שדרשו עושה אני אשי החדשה ו
 שמיס עושץ דאורייתא חדושץ ע״י הצדיקים על רז״ל

 שמיס נסי׳ יש בהנבראיס כי דנודע חדשה וארן חדשים
 שבאדם המיות שהוא מלמעלה הנשפעת הצורה כי וארן
 בהאח משפיע הוא שהשמים כמו סמים בחי׳ הוא

האק מסר יהיה ולא השמים אס ועצר כס״ש  החוסר הוא ו
 שמדבר דאורייתא חידושיין וע״י הצורה אל הדבוק

 נשמות אותן מעלה בשרשו גדול בדביקות הדבורים
ח שמים נעשו ההם והדבורים האותיות ע״י שנבראו א  ו
 הקדושה אל ומתקרבים חדשות נשמות שנבראו חדשים
 ’T על מושה אר אשר וצורה כחומר הגרים נשמות שהוא
 ממש אלהותו שהוא הצדיק בתוך השוכן האלקי החלק

י כתיב ולכן הניצוצו׳ אותן עם שמדבק  :עושה א
ו ה ז  ות״א בחק עשו אשר הנפש ואת באברהם שנא׳ ו

 והתפלה להתורה וקשרו ששעבדו לאוריי׳ וTדשעב
 תחתוים מדריגות אותן בהתקשרות מדברים שהיו שלהן

 להתגייר בפועל כך להעשות הקדושה לשורש שנתעלו עד
 הקדוש* גבול ונתרחב ב״ה הש״י לאהבת א״ע ולקרב גרים

־ : פעולק סוב ע״י מאוד
ו ה  עם א׳׳ע שתתקרב לשורשך סי׳ לך לך שנאמר ח

 כאמור דבקותך ע״י לשרשך החחוניס המדריגות
 והניצוצות הנשמות כל אביך ומבית וממולדתך מארצך ועי״ז

 מארצך ימעלו ובמולדתך שבארצך הקליפו׳ שבעמקי
 שעתיד אראך אשר העליונה הארן אל וגו׳ וממולדתך

 לגוי ואעשך ועי״ז והולך מוסיף יום בכל להשיג אחה
 הרבה שיהיו גדול בגוי הקדושה גבול שיתרבה גדול

 יתעלו הברכסך ע׳׳י וגו׳ בך ונברט ב״ה כשם העובדי
 נבראו שבהן הפועל שהוא הדבור כח ע״י וכ״ז למעלה

 : לאורייתא דשעבידו כמ׳ש ותחתונים פליורם צבא כל
ו ה ז  שיתקשר ע׳׳י הבריות בפני אהבתו המדרש כוונת ו

 אס לאהוב שיבאו למעלה יגבוהם עמהס עצמו אס
 עבד שהוא כאמור אוהבי אברהם כמ״ש ב״ה המקום

 הבריות בפני המקום נתאהב שע׳י הזה בשכל תחלה
 הדברים והיו כס״ש המדרש ביאר לכך מה ע״י זה וכל

 שבהם עצמן הדבורים שהן הדברים שאלה וגו׳ האלה
 כיש היום גם כטדע ונתהוו נפולין הנשמות אותן נבראו

 • היה כ״א להעלותן הדבורים ע״י אחרת הוי״ה שנחהוה
 כח שיש שכן כל המוחלט מאין היש לבראן להדבור כח

 נסרד הוא יהא שלא באופן רק קדושתן למקום להעלותן
•שי שיהא שלם בלב שיהא ב״ה מהטרא הדבורים עם . 
טר כאשר ט דיבר ה׳  הדברים והיו וזהו הקדום נד

 סצוך אנכי אשר רק נבראו שבהן האלה הדברי׳ האלה
 ודבי^ס בלס בלב לבבך עם הדבורי שיהיו לבבך על היום

ע״י הבריות בפני לחהבהו תוכל שאז כאמור הבורא
שעי׳ז
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:והנן אוהני אברהם כמ׳׳ש
ת ב ה א ה׳ ו ת  אדם לך יש וגו' לבבך בכל אלהיך א

ט' עליו הביב שגופו ט' אדם לך ויש ו  הנה ו
 אף כי בעי לבא רחמנא שלם בלב היא העבודה כעיקר
 אינו הוא אם מ״ס ומחשבה בדטר השם את שעובד

וירגיש לדבורו מתעורר הלב שיהיה דהיינו הלב בתנועה

עינים

 על אותו דדן היו שאם כמו הלב שנתעורר בחוכיותיו
 בהצע׳ מרגישין לבו ועיקר כחושיו כל היו להורט חיותו

 Tמ אזי אותו ופוסרין חיותו לו טחנים כשהיו ואח״כ
 בקרבו לבו ירגיש בודאי הסבשרו מפי הדבור לו גשיבא

 בוודאי כן גדולה בהתלהבות ההיא לשמחה שנתעורר
 המחשבה אם אפי׳ ובתפלה במורה הדבורים כשמדבר

 גדול בהרגש מעורר איט שהלב רק הדבור סן נפרד אינו
 רחמנא כי באלהיו דבוק אינו האדם אזי במפל כאמור

 יש נפשך בכל נאמר ע״כ בעי לבא בה' דבוק שיהא פי׳
 יצייר אדם שהוא מה לסי פי׳ וכו' חביב שגופו אדם לך

 שממונו אדם לך ויש ושמחתו לפו הרגש ובמחשבתו כדעתו '
 עסק איזה לאדם יש אם רואים אט דהייט וכו׳ חביב

 כחושיו וכל לבו כל ישים בוודאי בהוט שמעותיו סחורה
 לבו יתלהב בודאי בזה מלוי פרנסתו כל אס ובפרס ט

 לו נותנים ורגע רגע כל כי בחשבו כך גדול בהתלהטת
 ראוי אזי מלמעלה הוא הכל סרנסחו וכל מלמעלה מיומו

 הוא הלב כי מעשה וכל ודבור דבור לכל לט סירגיש
 לא אשר לה׳ העבודה עיקר והוא איבריו בתוך המלך
 אין פעמי׳ וכמה כמה יעבוד ואס זולתו עבודה יצוייר

 תxא פעם לעולם לבא וצריך מדריגה עליות שוס לו
 לכל כי בנקל זה יושג לא ובודאי העבודה לתכלית שיבא
 כי בפיו ציד כי כתיב ובעשו .סורח בלי א״א הסוב דבר

 מעשרין האיך כמ״ש דבורו בתוך היה קדושות ׳ניצוצות
 בדבר ע׳׳ה שהי׳ רק באמת סובר היה והוא התבן אס

 שהקול אע״פ יעקב קול הקול וזהו עשד היה ואעפ״כ
 שמראה אע״ס לב בלי לבד קול רק הוא אס יעקב קול

 :כנ״ל הלב הוא העיקר רק עשו ידי הידיס בידיו סטעוח
ת ב ס מ  בשפה השמים את ועצר מ״ד אר״ל תענית ב

 שמחבלת לאשה דומה הוא נעצרים שהשמים ־
 עצירה ונאמר באשה עצירה נאמר נט׳ יולדה ואינה

 עכ״ל בגשמים לידה ונאמר ׳באשה לידה נאמר בגשמים
 ה׳ יענך מזמור גשמים לעצירת להתפלל מזה ונ״מ .הש׳׳ס
 כנודע לילד למקשה המזמור זה שפעולת כמו צרה ביום
 הנעצרים לגשמי׳ ג״כ הוא זה מזמור משל׳ פעולת כן כמו

 מעיל׳ גבוה ממקור נשפע היא הלידה במי׳ באמת כי
 מעולם בהשתלשלות מקבל לבחי׳ .משפיע מפסי׳ לעלול
 בחי׳ הוא עוצם שכל טקכא לבחי׳ דכר מפחי׳ לעולם

 מה נגד ומקבל טקבא ופסי׳ ממנו שלמסה מה נגד דכר
 עד לירד להשפיל צריך שההולדה וע״י ממנו שלמעלה

 וכל הגשמית באשה מאוד הגשמית ולידה הזה הגשמי עולם
 כטדע צמצומים בבחי׳ הוא העולמות דרך הנשפע שפע

 מתחלס כנודע צמצומים’r על היא העולמות בהתהוות
 הבריאה להיות שיוכל בכד צמצום ע״י שהיה הבריאה

העולמות דרך הדבר ההשתלשלות עיור ולכך העולם של

 והדינים הקסרוגים ידי על השסע ירידת תמיד נתצמצס
 ראוי הוא אם המקבל אותו לדון צמצום מפחי׳ שממעוררי׳

 נשים עבירות שלש על ולכך ההיא השסע אותו לקבל והגון
 הסכג׳ בשעת מקמרג שהשמן וכסירש״י לדמן בשעת מתות
ק ג״כ שהן הגשמי■׳ ג״כ ולכך האמור מסעם שהוא  ■ מאו

 יולדת סי׳ מיה של והן שליח ביד נמסרין שאין מפחחוס
 הוא שהשפעק עבור כי המסים המיית ושל גשמים ושל

 העולמו׳ דרך בירידת׳ הדיני' מתעוררי׳ מאוד גבוה ממקו'
 ההיא השפע לקבל ראוי׳ אם הכלל או היחיד אותו לדון

ק עד לעלול מעילה מאור הגבוה המקור מן המשתלשל א  ה
 והולידה כמ״ש ממש הTל בחי׳ שהיא הלז הגשמית
 יומא קשא ב״ש רבה בשם בש״ם אמרו ולכך וגו׳ והצמיח׳
 אר׳׳י ולכך כנ״ל באמת כן שהוא דדינא כיומא דמפרא

 שם שגס תורה ט שנימנ׳ כיום הגשמים יום גדול בש״ס
 הזכרט כי אנוש מה אמרו שהמלאכי' כנודע קסרוג היה
 המעוררות ע״י ג״כ היה שזה השמים על הודך תנה אשר

 מעל גבוה היא שהתור׳ עבור הדין שלוחי ומלאכי הדיני׳
 מקור והוא מד אוריי׳וקב״ה כי כביכול ממש אלהותו גבוה

 דרתי׳ בסחיוח וכן הקערוג היה זה ועבור המקורות כל
 מבורא נשפע שהוא הגבוה מוצאו ומקור הנם גודל עבור
ק לשליח נמסר שאיט ממש ב״ה ככךו אג״  קיבול בכל הו

 הקשרוג גודל כך ההשפע׳ ערך גודל מלמעל׳כפי ההשפעו׳
 שהיא פרנסתו לו שנשסע ואתד אמד לכל בפרעיות נמי וכן

 נתעור׳ פרנסה ג״כ נקראי׳ שהן גשמים עם אחת בחי׳
 דרך הוא להמקבל הגבוה ממקו׳ שירידתו עגור הקסרוג
 הוא אם המקבל אח לדון צמצום הוא ובעולמות עולמות

 שע״י התפלה הוא החיקץ ולכולן היקר׳ השסע לזה ראוי
 אופן באריטת במ״א זה כנודע הדינים נמתקין התפל׳

 מעלות. ערך כסי והגונ׳ רצייה התפלה אס זה וכל המיתוק
 למשה תמיד ימשך להיות וההמתק׳ התיקון הוא כך תפלתו
 ודנים מוזרים עולם ובכל ההוא המקבל עד לעולם מעולם

 מזה כבר אצליט כמבו׳ תמיד ולהתפלל לחזור צריך ו׳ע״כ
 נענה בלא עבור עוד מלהתפלל להתייאש שלא במ׳׳א הענין

 אצלומ״ס ההמשכ׳ נגלית שלא אף כי הראשוני׳ בפעמים
 מעולם אצלו השפע שנתקרב למעל׳ ההמשכ׳ ■פעול׳ עשה

 הרעה גודל מבין לך שמטאר ובמה מקודם יותר לעולם
 פרנסתו שסע לקבל העומד האדם אותו לעצמו ס״ו שגורם

 אם ט וכיוצא ומתן משא דהיינו סיבה שוס ע״י מלמעל׳
 שיש וזיוף פסלנות שאר או מדוח וחסרון שקר שם יש

 צהשפע והצמצום הקפרוג מגדיל ח״ו זה שע״י מ״ו שם
 ■Tחס משפיע הרצון בעל כי הרצון מבעל לו הנשפע

 ס״ו: השפע להתעכב לו טרם עצמו המקבל הוא רק חי לכל
ה ז ב  אלא מצויה הברכה אן גש״ם שאמרו מה מבץ ו

 ט טלסת הפץ ואין העין מן הסמוי בדבר
 שם■ אמרו וגם באסמיך הברכה את אתך ה׳ יצו שנאמר
 יהי אומר גרט את לסוד הנכנס בבריית׳ ההוא בענין
ט׳ הזה בברי ברכה לי שתשלח רצון  בירך ואמ״כ מדד ו
ט׳  נדבר ולא המדוד בדבר לא מצוייה הברכ׳ שאין ו

ט׳ .המנוי י :ו
י  ט הנפסון טדל לפי הוא הפרנסה שפעת באמת כ

הוא ששם חיצוניות מסיט׳ בפמוט והפשפח יה׳
התלבשות
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 סם כמו״ס עוסק הוא אם משל דרך פרנסתו התלבשו׳שפע

 העסק על נסחונו משים פעם וכל פונים עסקים נמה
 מלמעל׳ היורד העליון לשסע לטש רק שהוא החיצוני ההוא

 על רק נופח אינו דעת לו שאין מחמת והוא עיקר ילא
השסע שמצמצם צמצום לכחינ׳ ההשפעה מביא אוי הסינה
_______ _ , לו נמשך ולכך העיקר שהוא שחושב במחשבתו כהסיב׳

 שאין ממקור אלא ומתן משא של בעסקים העול' כדרך זה על ונתעורר לעיל כאמור העולמות דרך צמצומי' ע״י
שלהן וכבוד עושר לכך הסבות כל סבות שהוא לעין נראה גמורה ולאמונה השלם לדעת שזוכה מי אבל וצמצומי' דינים

 נימינפ ימים אורך מ״ש על סי' הארידענקר נחמן
 אורך, בימינה אפו הש״ם ומקשה וכבוד עושר ובשמאלה

 אויך בימינה אלא ומשני ליכא וכבוד עושר איכא ימים
ק ובשמאלה וכבוד עושר וכ״ש ימים  וכביד עושר י

 מיימירס של וכבוד שהעושר מפני כי ננג״ס הוא ופירש
עבים סבות ע״י שהוא לעין הנראה מדבר בא אינו בה

 הרצון בעל ע״י הוא השפע שעיקר הבסחון בחי׳ שהוא
 איע פרנסתו לו יסובב שמאנו בה שעוסק ההיא והסיבה

 ע״י שהוא לתוכו שנותנים למה המקבל ריקן כלי רק
 חיותו ג״כ לקבל מוכרח גשמי בחומר ^ובש הוא שהאדם

^ גשמי מלבוש דרך  שאפשר או העיקר שהסיבה לא א
 השכר יומעס או שירבה בדרך לעשותה בהסיבה להתחכם

 עושה ואס ב״ה הבורא הרצון בעל יצין מבלעדי ההוא
 למקורה Tתמ ומקרבה מגשמיות הדבר הפשיע אזי כך

 באמת כך ונעשה ודידם צימצום אין ששם הרצון לבעל
 אם כי וצמצומים השתלשלות דרך פרנסתו מקבל שאינו

 ורחמיו חסדו רצון עליו בהופיעו עצמו הרצין נעל מיד
לכל ומשביע ידך את פיתח הפסוק כוונת שזהו הגמורים

.״..־שלהן . , ,
 בהעלם אם כי בסירש זה בפסוק להכתב לעין נראה אינו
 והוא ודפח״ח עכ״ל וכבוד עופר וכ״ש כאמור כ״ש ע״ס
 כי העולמות התצמצמו' דרך שפען השפעת שאין ע״י
 שהאותיות האותיות מן ולמעלה העולמות מן למעלה אס
 אותמת בכתיבת עשרה נכתב לא לכך כנודע העולמות הן
 האותיות מן מלמעלה בא שהוא מפני נצמד כ׳ש נדרך רק

 אבל וקפרוגי׳ דינים שם שאין סשועים רחמים וממקו'
 וגם ית' בו שבוסמים אפי׳ בפחונ' שמשחפין אותן

 ומכ״ם בעצם הסבה מן ליזון להם שאפשר ההיא בסבה
 כי ומדמה שחושב הסבה על אם כי ביפח באינו מי

r ותושב מפרנסתו נעדר יהא הסבה בהעדר w בדבר 
וצמצום נבול לו יש גשמי דבר נל כי וצמצים נבול לו שיש

 P נעשה לכן ההוא המוגבל דבר על בסחונו משים והוא ש ש חי הנקרא בהדריגתצדיק שהוא דייקא חי רצון חי
 ע״י ומצומצמת מוגבלת להיות צריכה שההשפע' למעלה רצוןדייקא משני' לו לבדו הרצון בעל על הגדול בעמון בו

עד לסבה מסבה עולמות דרך ירידתה מידו רק עולמו' בירידת פלא מצימצומי׳ ומורק המופשס
 שהוא חי לכל ומשביע דייקא ידך את פותח שזהו לבד

 רצון משביע הוא לזה הגמור בפחון בו שיש חי במדריגת
 במזונותיו עליונה ברכה יש וע״כ העליון מרצון ניזון שהוא

 ע״י פרנסה ופסקי מו׳׳מ בני אינן הצדיקים הרוב על כי
 בלי בכבוד רזונין - ומ״מ העולם בדרך גשמיות סבות

 צרכיהם בכל ומחסרנסין שניזונין מהם ויש גדול כירח ,
 בעסקי העוסקים העשירי' מאותן ויותר יותר ברעלה
 ב״ה בהבורא רק בפחונן גודל ע״י הוא זה כל כי פרנסה

 בפחון שוס לנפוח שיחשבו ולא ב״ה סוף אין הרצון מקור
 המופשש הרצון בעל ע״י כך נמשך שלהן הסבה על

 שיעור כסי ולכך סשוסי' רחמים רק ודינים מהתחלקות
 הרצון בעל אל והתקרבותו הסבות מן הבפחון החפשפות

 אין אס כי הסבות מן בהתפשפות השפע כך להן נמשך
 סנה איזה דרך לקבל עכ"פ הוא צריך כך כל חזק הנפחון

 במעלה דק בפחונו ואם בסחוע כשיעור עב והתלבשוח
ע לפעמי' יזדמן אם אף פי' וכו' מצויה נקרא וזהו כ״כ ופורח עמל בלי בדקיח הלא הסבה גם מצוי איט מ׳

 לאותם הנעת'
 פת בכל תמיד קסרוגיס יש וע״כ מאוד הגשמית הכבה

 כפי גשמיות סבה ע׳י לקבל הוא צריך וע״כ ירידתה
 מפלתו ע״י לתקן יוכל נ״כ ולכך בפחונו גשמיות שיפור

 אותיות שהן בהשלמות המתעכב השפע את באוחיות
 שאין אמת הוא הפשוס גם ולכך : והבן לעיצ כאמור
 בדבר ולא הפין מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה
 שית כיון כי והמנוי המדוד בדבר ולא בו שולפת שהעין

 בודאי אד לעין גלוי פרנסתו שמשם הסבה דבר לו
 כודאי כי הרצון שבעל רק שהוא הגדול הבפמון נהקפן
 ונראס סוכן אזי לו שיש מה על ההיא בעת טפח שהוא

טל צו יש0 בדבר הבפחץ מגביל שהוא ונמצא לכל  ג
 כך ספיד שיהא בנמצא אינו פירוש מצוי ואיט וצמצום

 כאסור והקפרוגיס הדינים עבור עליו שורה ברכה שיהא
 הסעת סן סעס הוא כרכה ס׳׳ס שיהא נמצא יהא אם כי

הברכס אין הש׳׳ס לשק וזהו . לפרקים כ״א מצוי ואיט

 הסמוי בדבר הוא שלהם שהבפחון הפין מן הסמוי בחי'
 הרצון בעל ב״ה א״ס שהוא לעין נראה שאיט העין מן
 בדבר אלא וזהו והנראית הגשמיות הסבה בדבר ולא

 לא עין אשר הרצון מקור שהוא בו שולש העין שאין
ס ולכך לבד בפחוק הוא שעליו ראתה לא  הסתפקות נ

 שאיק לסי בא הוא מהיכן הרואה לעין נראה איט צרכן
 ולא בריוח ססוקן די להם יש ומ״ס ומתן משא בני

נראה שאין בסי הוא שבפחוק עבור הוא שזה נצחצוס

 המדס סכוס יודע כי עבור המדוד בדבר p הרוב על
 לא מאוד גדול בצמצום שלו בפחון עבל אד המנין או
 מדד או שמנה שיעור לסי אם כי יומר על ולא פחות על

 שמתחלה אף כי מקודם מאשר ודינים יותר־צמצוס ונתעורר
 שבפת עבור ושמנה שמדד קודם בצמצום נפחונו ג״כ היה
 היה לא מ״ס הTהמד קודם אף כעיט שיאה מה על

 הקצבה עדיץ לו טדע שלא לפי כך כל גדול הצמצום
זה על ונופח ובשוה בצמצום היודע כהיום גדול בצמצום

ה קודם מצויה הברכה היה יותר וע"כ והבן המנין ממקום שהוא לשן מוצא נראה איק פרנסתן לכך לעין ^  ה
 כסז השוה בצמצום מוגבל בטחונו היה שלא עבור מעכשיו שאינז לסי שם מצוי הברכה ולכך ט שלפת העין שאין

א  :צמצום במי' היא מדודה שכל המדדה אחר עתה בעל ע״י רק דינים בחי׳ שהן צמצומים ע״י להם נ
' בטם .יוסף, יעקב הולדות ככפר שכתוב וכמו הרצזו [ י י נ ע ב האלקיכוהר״ש השלם מהחכם שמעתי האמור ו

■- f



מאור136
 מכתוב מה על סי׳ . מהאדסאלי זוסיא

 השמיס אריבות לכם אסחח לא אס סאח נא ובחטני
 כימישבוסח כנ״ל מהו׳ די גלי עד ברכה לכס זהריקוסי ־

 כל סבח מהוא יס' או רק מזקה ואמונה גדול בבסחון
 אם השפעחו בא אשר הכלי הסגה בעצה ולא הסבות

 מבעל מלמעלה ההשפעה לו יורד אזי זו במדריגה הוא
 מן רקמופשפ ולבושים צמצומים אמצעוח בלי עצמו הרצון

 והריקותי וזהו עולמות ירידת דרך שהן מוגבלים לבושים
 שהחרב ע״ש שפירש״י חרבי אריק מלשון ברכה לכם

 והריקותי וזהו ריק ונשאר בתוכו שנחץ תערו סן מופשס
 שהברכ׳ כאסור מלבושים התפשמות לשון שהוא פרכה לכם
 בלי עד וצמצומי׳ מוגבלים מלבושי׳ וסוסשש מורק יהי׳

 שאמר שדי שאמ״ל ממה כנודע הצמצום סוד שהוא די
 שגער עד וכו' ומתרחב מתפשס העולם שהיה ד לעולמו

 כנודע הפולמוס בבריאת הדלצמצוס סוד שהוא די ואמר בו
 בו שתבפחו מעשר פצו׳ שע״י די בלי עד כאן ג״כ חהו

 מפרישים שאתם מה שיעור לכס יחחסר שלא ותאמיט
 מבור חסרונותיכ׳ כל לכס למלאות וTב שיש עבור המעשר
 בסבה בפחוניכם משימי׳ אתם שאין הזה הגדול הבסחון

 כמו למעשר נוחר׳ שאחם המעות או התבואה שהוא ההוא
 רק בזה בפחון להם שאין על זו מצוה מקיימין שאין אותן

 יחסר שלא ררא ההוא והמפות התבוא׳ על בפמוט שמשים
 לכם אפשוש אני גם וגו׳ לכם והריקותי אז ק! לא ואתם

 בחי׳ יהא שלא די בלי פד וצמציסים המוגבלות מן הברכה
 ודפח״ח מ״ו תמיד השפע לעכב כאמור צמצום שהוא דו

 שפחוחיכס שיבלו עד די בלי עד מאי הש״ס שמפרש ומה
 סTשיר האמור ע״פ הוא כוונסן לומר אפשר די מלומר
 יהיה אח"כ אס ס׳׳מ צמצום בדרך שלא יהיה השפע
 לבחינת פי״ז עצמו יביא התבואה או המעות סונה
 הברכה אין יהיה ועי״ז למעלה כאמור וצמצום גבול

 שיבלו עד אמר לזה המצוי דבר שיהא מחמת מצרה
 פרבר הברכה גודל יהיה כ״כ כי די מלומר שפחוסיכס

ה ולמדוד במנין לספור יוכל שלא עד השפע ^  שאם ב
 הוא שהמרן כטיע בפיו במנץ לספור : רוצה היה

 יבלו אזי הסופרים כל כדרך וכו׳ ג׳ ב׳ א' פיו באמירת
 אותו מלומר שפתותיו רבלו שילאו סי׳ מלומר שפתותיו

 יכול היה שאם פירוש די הברכה רבוי גודל עטר המנק
 שהוא די בחי׳ מוגבלת להתצמצמות מביאו היה לספור
 כי עד כך כל רב וברכה שפע לו משפיע לכך כנ״ל צמצום

 השפע גודל עבור מספר אין כי • לספור הסופר חדל
 ועל עלינו שישפיע והרחמים הרצון מבעל העליונה ברכה

:בילא״ו נס״ו אמן ונאמר ישראל כל -

, ראה .פרשת ' י
ה א  הברכה את וקללה ברכה היום לפטכס טתן אנכי ר

 וגומר תשמעו לא אס והקללה וגו' תשמעו אשר
 אלהים אסרי ללכת ט׳ אנכי אשר הדרך מן וסרתם
 לשון מהו הענין להבץ . וגו' עת׳T לא אשר אחרים

 הרואה עץ לפני סוכן הדבר כאלו באצבע שמראה לאה
 כמו אס לשון אמר הברכה שאצל להבין ועוד

לא .הקללה ואצל וגו' אשר כברכה את שכתוב

עיגים• ואתחנן
 ■ ראה נצביס בס׳ הכתוב פסוק ונקדים אס תיבת נאמר במעשר

 ואת המוס ואת הסוב ואת החיים את היום לפניך נסתי
 נודע כי • בחיי׳ ובחרת שם נאמר זה ואחר וגו׳ הרע

 האותיות שהן בהחורה היו ומלואן העולמות כל שבריאת
 בהאותיוח א״ע צמצם ב״ה שהבורא חי״ו ועד שמאלף
 א״ע צמצם ואח״ז א׳ באות הוא ואצילותו צמצומו והחלת
 עד אות אל מאות קדושתו שפעת אור והאציל כביכול

 הבהירה מקום שהוא כנודע המדריגה םון> שהוא תי״ו
 שהוא אף דבר בכל ולכך חמות חי״ו חחי׳ חי״ו כמ״ש
 א״ם אורו שפעת מאור ר^וק שהוא המדריגה בסוף
 המדריגה סוף אוחו עם א״ע לקרב צריך אלא ב״ה

 עולם של אלופו שהוא האל״ף אל חי״ו בחי׳ שהוא
 הכל שורש אל לעילא סתחא ולהעלותו הדבר ולהגביה

 שרחוקים סחתוניס מדריגות כל ולהעלות האל״ף בחי׳
 הח־וח שיבחר בחיים ובחרת וכמ״ש א׳ בחי׳ אל סא׳

 שימשך ולא אלהותו צמצום שהוא ההוא שבדבר והסוב
 נעשה הראשון אדם שמחסא כנודע שבהדבר הרע אחר

 בעיניו רואה שהוא הדברים שבכל ורע מוג התערבות
 הוא ג״כ והאדם שם שיש הרע או השוב לראות יוכל

 ויצר מוב היצר בחינת שהוא כנודע ורע משוב מעורב
 שבהדבר הרע אחר נמשך שבו והרע שבאדם הרע

 מדברי אותו שרואה שבהדבר הפוב אמר נמשך והסוב
 חלק בקרבו הגביר אס שהוא מה לסי וכ׳א הזה עולם
 שהוא עבד שנכבש נירץ שמאל ונכלל הרע על הפוב

 רק רואה איט שרואה ההוא בדבר כך רבו תחת היצה״ר
 כאמור הא׳ בחי׳ שהוא שרשו אל ומקרבו שבו הפוב

 הפוב על הרע התגברות שאצלו אדם כשהוא מ״ו ולהיפך
 אפר הרע כ״א רואה אינו דבר שוס כשרואה אזי ח״ו
 בהשמאל ימין שהוא הקוב ח״ו ומכליל ההוא נדבר שם
 א״ע וצמצם שהאציל ב״ה סוף אין מאור ומפסיקו ח״ו

 מדריגה אל ממדריג׳ עולם אל מעולם אוח אל מאות
 מפריד אלוף מפריד נרגן ונקרא המדריגות סוף עד

 המדריגות בסוף השוכן משכינתיה עולם של אלופו
ט כס״ש ע״ז עיבד ונקרא תי״ו בחי׳ שהיא ש״ ע ב  ה
 מיד כי אחרים אלקים ופבדהם וסרתם פסוק על נבג״מ

אלקי׳ ועבדתם הרע בבחירת לאחוז ה׳ מאחרי שסרתם
 האמור זה דעת לו שאין ע״י זה וכל לע״ז נחשב אחרים

 הארן כל שמלא מיניה פנוי אתר ליס כי ויאמין שידע
 על אצלינו וכס״ש המדריגות ובסוף בארציוח אפי׳ כבודו
 בשווקים בעיר ואסובבה נא אקומה השירים שיר פסוקי

 אם לראות שהוא נפשי שאהבה אס אבקשה וברחובות
ק במשא וברחובות בשווקים העוסקים אדם בר יש מ  ו

 על הרואה נפשי שאהבה מי בהן יש אס עסקים ושאר
 כטדע שם שעוסקים שהדברים המצומצם האלקות חיות
ס כי במ״א אצלינו שכתוב מסה ומת; משא בעסק שם נ
 מצאתי ולא לדעת לב לו שיש לסי חמה עטדה הוא

 קרחא נפורי שהן' בעיר הסובבים השומרים מצאוני
 משא מעסק סניץ שהן ובמצות התורה בצימוד שעוסקין

 בתורתן בעיר סובבין שהן התורה בלימוד ועוסקים ומסן
 שמצאתי פד מהם שעברתי כמעע עירן בר על ומגירן

 כמ״ש בממס רק TJרצא לא הנ׳ל השומרים בץ גם סי'
ראיה' .



ו מאור ' א ר
 גם מה׳ סרו רוכס כי מועמין והמה פלייה כני לאימי

 ובלא, שמיס לסם פאיט פ׳׳י זה כמדע קורסן בלימוד
 סייס סס לו נעשה זכה וכמשארז״ל סוב לא נפפ דפח

 בחייהם רשעים וכמ״ש ח״ו המוס סם ל׳ נעשה זכה לא
 אל וקירוב מיוח שהוא במה אפי׳ פי' מסים קרויץ
 חייהם מס מ״מ ומצוח הקורה עסק שהיא ב״ה הבורא

 ע״י שנפסקיס מסים קרויס שלהם ,הקורה עסק מס ,
 סכל כנודע ב״ה הבורא שהוא החיים מקי דוקא

 ובהיפך מהקורה שקרא היקרים להם מביאים הרשעים
 דבר שהוא שנראה במה אפי׳ חיים קרויס במיחקם
 עסקי כגץ החיים חיי שהוא ב״ה הבורא מן המרחקו

 הנראה לפי ני המדריגוק בסוף שהן ודברים פוה״ז
 כנודע פמדריגקו עי״ז ירידסו שהוא מיקה בחי׳ הוא
 חיים קרויס מ״מ וימק ביה קרי מדרגיה דנחיק מאן
 מחקרבים המדריגוק שבסוף הדברים ע״יאלו 030

 חיים ג״כ ונקראים החיים מי שהוא עולם סל לאלופו
: והבן חיים קרוץ במיקקן וזהו

ו ה ז  רואה שאקה מה בכל לפניכם מחן אנכי ראה ל
 לפניכם מחן אנכי שסם חדע שבעולם בדברים

 הדברים בכל המעורב ורע עוב בחי׳ כהוא וקללה ברכה
א׳ יחוד שהוא א״ק בחי׳ פי׳יע״י וגו׳ הברכה אש כנ״ל

 ע״י לעיל כאמור המדריגה סוף שהוא ת׳ בחי׳ פס ;
 הברכ' עולם של לאלופו ומקרבו דבר שבכל הסוב שרואה

 כללוק שהוא בהסוב הרע שמכליל מפני עי״ז באה
 בימין שמאל שנכלל ג״כ למעלה כך ונעשה בימין שמאל

 קTויר ברכה רק ח״ו קללה במי׳ שהוא כלל לייניס יאין
 והוסיף ב״ה סו^ מאין ברכות סוב ברב לעולם שפע

 הוא קשמעו ה׳ מצות אל קשמעו אשר לבאר הכתוב
 אשר פי' פאול ישמע כמ״ש וחיבור אסיפה מלשון

 אלהיכם ה׳ דביקות לשץ שהוא מצוק אל ותחבר תשמעו
 על המורה צמצום הוא אלהיס שם כי צמצום לשון שהוא
 חשמעו אשר שהוא המדריגות שבסוף אלהותו צמצום

 שהוא אלהיכם ה׳ דביקות שהוא מצות אג ותחברו
 האץ שם שהוא ה׳ אל לחברו סס המצומצם אלהוסו

 לא אם פי׳ תשמש לא אם והקללה :א׳ בחי׳ ב״ה סוף
 סם המצומצם האלהות אלהיכס ה׳ מצות אל תחברו
 הכל שורש אל הא׳ בחי׳ שהוא ה׳ אל המדריגה בסוף

 בבחירת שתבחרו ע״י הדרך מן וסרקם ב״ה סוף אץ
 כאמור אלוף מפריד נרגן ח״ו ותקראו שם המעורב הרע
 מבד מסס רגזה שלש ומחת בשמאל ימין ח״ו ונכלל

 הדינים התגברות נעשה ופי׳ז וגו׳ ושפחה ימלוך כי
 הקללה באה ס״ו ולכך הגבורה שהוא השמאל מצד הבאים !
i ביאס עיקר כל כי אס תיבת נאמר לא קללה גבי וע״כ 
 מי״ו ימוד שהוא א״ם יחוד שם שאין ע״י הוא הקללה |
 בימץכאמור שמאל להכניע הא׳ אל המדריגה סוף שהוא ^
 חלק כ״א רואה שאינו רק דבר בכל הסוב שיראה ע״י ״
 משכינתיה שלם של אלופו שהוא א׳' ומפריד שבו לרע ,
 השמאל התגברות נעשה ועייז המדריגות בסוף לשוכן ;

 אנכי אשר הדרך מן וסרתם חהו הקללה עי״ז חיו ובאה
 בשם לפיל כאמור שהוא אמרים אלקיס אחרי ללכת יגו׳

ונעשה בהרע ותאחזו שוסרתס מיד כי נבג״ס לבעפ״ס '

ט עינים : 137 ס
 אלהיס אחרי ללכת פ״ז נקרא כביכל בשמאל ימין הכנעת
 לכס שאין ע״■' ידעתם לא אשר זה וכל כאמור 'אחרים

 שם שנס רירה פנוי אחר שלית ססדש זו ואסונה דעת
 :מדאי זה דעת לו שיש פי כי יס׳ אלהוש צמצום הוא

 הדבורים עם א״ע ולדנק סבהדבר ותוב בחיים יאחז
 א׳ת ימוד במי׳ שהוא שלם של לאלופו המדריגות שבסוף
 רב שפע ב״ה הבורא ישפיע ועי״ז הברכה אצל האמור

;בילא^ו אנס״ו ברכות שב
איסא ובמדרש שחקעשר בשביל עשר תעשר

 שתתעשר בשביל עשר חחחסר שלא בשביל עשר
 לעמילי מעשרה אמד להפריש ימים למפרישי רמז

 מס אדם אין בפ״ס שאמרו מה ע״פ זה להבין ; התורה
 איטאומר הש״ס שכוונת במ״א בידוובארט תאוותו וחצי
 מדת לו שיהא בעולם אדם שיהא למצוא אפשר אי שזה

 כמה רואות עיניט כי זה יכחיש החוש כי הסחפקוח
 על הוא אך הסתפקות מדת להם שיש שלמים אנשים

ט׳ בחייהם פשעים כמ״ש מיתה במדריגות שהן אוחן  ו
 ' דיי^א מ״ת אדם אין וזהו וכו׳ מדרגיה דנחית מאן כי

 \ י במדריג׳ יהי׳ שלא האמח על הרואה צרץ אבל וכו׳ ומצי
 ' ■ עשיר איזש כמ״ס הסקפקות מדת לו להיות כ״א זו

 אין שאצלו עכור באמת עשיר נקרא שזהו בחלקו השמח
 לו שיהיה בכדי המדריגה לזה לבא אך : מסרץ שים
 להביאו הוא זו מדה שסגול׳ מעשר נתינת ע״י הוא זו מדה

 נקרא,עשיר להיות הסססקות מדת לו שיהא למדריגה
 וכו׳ עשר המדרש טונס וזהו למעלה כמבואר באמת
 ^ימר ממעה שלא המאמר בעל ומפרש שממעשר בשביל

 שמעשר בשביל יהיה המעשר נתינת טונת עיקר כל כי
 מזו גדולה פנייה לך שאץ כטדע איט וזה בגשמי בפועל

 מתעשרים ואינם מעשר שטתניס כסה רואים שאט ועוד
 . ומפרש המדרש־ מסיים לזה הרבה ממון להם שיהא בפועל

 עשר לך שאמרתי מה כי פי׳ תתמסר שלא בשביל עשר
 יחסר שלא הממסר שלא בשמל הוא הפי׳ שתתעשר בשביל

 באומן כפו תאוותך חצי תמיד לך ימצא ולא Tתמ לך
 מזכה מעש׳ מצות ע״י אדרבה אלא מ״ח במדריטת שהן

 Tחמ בעיניך סהTש מהחסר שלא הסתפקות למדת
 כאשר המעשר סגולת שזהו תוב מכל Tממ מסר שאינך

 השמח עשיר אחש כמיס באמת עשיר נקרא תהיה ואז
 - פירוש פיתעשר בשביל מפשר בנותן יכוון ולזה בחלקו
 שאין זו מצוה קדושת עיי הסתפקות למדת שבא בשביל

 למדריגה להעסזוכה שמים לסם אלא,אדרבה פנייה «
:עשיר נקרא רהיה בחלקו שסח להיות

ץ ע  וגומר לכס אפחס לא אס בזאת נא ובחנוט נאמר ו
ש י רז״ל ודרשו די בלי עד ברכה לכס והדקו  ע

 זה ימצא איך הפשוס לסי והנה די מלומר שפשתיכס שבלו
 ד יאמר ברכה הקב״ה לו שכשישלח בשלם אדם שיהיה

תו וחצי מת אדם אין גהלא  כאמו׳לפעל׳ שא אך ביח ^וו
 לו שתן מה בכל וחשד הסתפקו׳ למדת יבא זו מצוה שע״י

שבלו הועד היאמרדיוז ר״ל שססוס־כ׳ הקבי ט׳  ער ו
 מבש׳ שתצאו ט׳ שיבלו מעש׳ מצוה עיי לסדריג׳זו סהבאו

 עיי וכ*ז הצדיקים סדריג׳ ש לסדריג׳ ותבאו סס אדם של
של הברכה עיי ־שסבא זו סגולה לו שש מעשר מצות

' השפעת
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 מלמעלה עליו נכפע להיוח העליונה הקדושה השפעת

 המדרש ומסיים ־ Tחמ הסתפקות מדת לו להיות
 הפרושים אותן פירוש ימים למפרשי רמז ואמר

 לעסוק ויורדים העולם מעסקי עצמם את הפורשים
 התור' לעמילי מעשרה ג״כאחד שיפרישו התלמוד גיס

 הוא והעשירית ספירות עשר שהן שכליי' עשר שיש דנודע
 האיש ובלב בתחתוני׳ השוננ׳ שכינה בחי׳ מלכות מדת

 בבורא תמיד מייחד׳ החור׳ עסק שע״י השלם בישראלי
 להיות ושלא ב״ה א״ס הכל אל דבוק החלק להיות ג״ה
 פעמים כמה אצצינו כמבואר ח״ו אליף מפרי׳ נרגן

 ה' לשם לשמה התורה כוונת עסק עיקר שזה במ״א
 ובחי׳ בתחתונים ששוכן שכינה שהיא ה׳ בחי׳ לייחד■
 השוכן האלהי החלק שזה הסה מוצאת ה׳ שהוא דבור
 מלשון אדני דבור נקרא שע״כ הדבור הזא הישראל בתוך
 בשעת והנה זו מדה ע״י העולם שהנהגת לדור אמד דבר

 הוא וקביעותו בחומר מגושם שהאדם עבור בתור׳ עסקו
:הסיום) כאן (מסר :הגשמי בעולם .

תצא כי פרשת
ס תבנה כי  הנה גו׳ לגגיך מעקה ועשית חדש ני

 בני עוקבא למר ליה שלח דנימין בגמרא איחא
 לו והתחולל לה׳ דוס ליה וכתב שרמס וכו' הקמים אדם
 שלפעמים מה כי הוא הענין .ט׳ חללים אותן יפיל והוא

 עליו שיש הדינים מחמת הוא לאחד אדם בגי מצערים
 כאמור אוחו לצער לממה אדם בבני ומתלבשים למעלה

 הוא כי פי׳ בשונאי אראה ואני בעוזרי לי ה׳ פסוק על
 מזה כי אדם בבני לממה הדינים שמתלבשי׳ מה לעזר
 אראה ואני ר״ל כך ג״כ שלמעלה מה לראות יוכל

 לזה והתקג׳ שלמפה שונאי׳ ע״י פי׳ בשונאי למעלה
 כמ״ש דיניס אין ששם המחשבה עול׳ לבחי׳ א״ע להעלות

 עליו הבא אס ומקבל ע״י״ששותק והיינו רע יגויך לא
 פי׳ וגו׳ לה׳ דום כמ״ש מחשבתו את ומעלה ודומם •מיל

 חללים יפלו ואז לה׳ המחשבה דהיינו הדומים אח שיעלה
 שהגג וכמו לה' מחשבתו דביקות ע׳׳י נופלים הדינים פי'

 וסככת באדם העיקר המחשבה כך הבית עיקר הוא
 להתיישב ויודע האדם נשמר המחשבה ע״י כי עליו
 כשאד׳ והנה .גג בשם המחשבה נקרא לכן כנודע א״ע
 הן כי לארן ניזיז וכפר׳ הדינים מתעוררי׳ בית בונה

 גבולן את מצמצ׳ והוא כנודע דעלמא חללי כל מלאים
:התורה אמרה לכן

 מעקה תיקון מלשון הוא ועשית חדש בית תבנה כי
 שתדבק ע״י סחקנס לך המעיקים מעיקים הלשון י

 אס ואז כאמור לגגין־ דהייט המחשבה למקום למעל׳ א״ע
 ופלxר יטל כי אז נ״ה בבורא מחשבתך אח מיבק
 ימי מז׳ ליפול ראויס הדינים כי ליפול שראוי רז״ל ודרשו

:והבן ממך הדירם שיפלו ר״ל כטדע בראשית

̂טתכיתכא , ■־ פר
| ר בתוס׳ והובא וגו׳ האמיק־ וה׳ היום האמרת ה׳ א

 ה”ב הקדוש זה על זה יסTמע ג׳ המדרש בשם ז״ל
 נו' אחד אתה במנחה בשבת אומרים ולבך וישראל ושבת

 מ״ש דנודע כו׳ וקדוש׳ מנוחה יום כו׳ ישראל כעמך ומי
 עאלין היו מיד שבתו׳ שתי ישראל שמרו אלמלא בש׳ם

 נודע כי הוא הענין . שבתות השתי הן מה ולהבין
 אלקי׳ ברא בראשי׳ כמ״ש העולם נברא ישראל שבשביל

 כוונת שכל תבואתו ראשית שנקראים ישראל בשביל וגו׳
 שיעבדוהו ישר׳ עבור העולס בבריאת היה ב״ה הבורא
 שהוא להשורש גדולה ותשוקה בדביקו׳ חמה עבודה
 ב״ה בבורא ותשוק׳ תענוג מולידי׳ ועי״ז ב״ה הבורא
 ועבודת ממעש׳ מאוד מתענג ב״ה שהבור׳ כביכול

 מפרנסי' ישראל כמ״ש העליונים מצבא יותר התחתונים
 זה וכל כביכול תענוג ית׳ בו שמכניסים שבשמים לאביה'

 ית׳ ממנו נפרדים ואין גמור באמת עצמם את כשמקרבין
 הבורא הלא כי הוא איך וההשג׳ הדביקות אופן להבין רק

 גבול בעל הוא והאדם וגבול תכלית בעל בלתי הוא ב״ה
 הבורא נתן לזה להתקר׳ הפכי׳ לשני אפשר והאיך והכלי׳

 לאביהם ישראל בין ממוצע שהוא השבת את לישראל ב״ה
 שני בו שיש ע״י ב״ה בבורא ומקשרן ומאמדן שבשמים
 שכל כנודע להקב״ה ובין לישראל בין מתדמין החלקים

 לשמי דומה להיו׳ צריך הפכי׳ שני נין הממוצע דבר
 מכל שלים דקב״ה שמא שבת בזוהר מ״ש דנודע הבחינות

 העולם זה וחיות העליון עול׳ חיות הוא שהשב׳ סשרין
 יום בזה ומחצמצ' שמשתלשל יה׳ כבודו אצילות שהוא

 שבת שנקרא השביעי וי«יום העולם בזה שהוא השביעי
 שמא דאיהו עילא׳ השבת ליום ולבוש גוף כמו הוא אצלינו

 כל נשמת הוא עילאה שב ובחינ׳ לעיל כאמור דקב״ה
 השביעי ויום ימים בששת תמיד חלילה שחוזר העולם

 חיות והוא היום בזה מתצמצ' עילאה שהשבח שבת הוא
 שהוא בזה כי יומת מות מחלליה נאמר שע״כ העול׳ כל

 שנת העליון החיות מסלק מקיימו ואינו השבת את מחלל
 הורג ונמצא העולם מן העולם נשמת נחי׳ שהוא עילאה

 מלשון הוא מחלל ולשון ממנו נשמתו שמסלק העולם את
 ג״כ ענשו וע״כ נשמה נפילת לשון שהוא חלל ימצא כי
 שהוא השבח אס שמקיימי׳ השבת וע׳׳י יומת מות כך

 שהוא חתאה ושבח עילאה שבח שבתות שחי בסי׳
 שהוא הז׳ ביום המלובש יח׳ שמו כבוד וחיות בנשמ׳
 לאביה' ישר׳ בין ממוצע להיו׳ להשבת כח יש וגבול בזמן

 ביו' ויכל מ״ש על ארז״ל שאע״כ ית׳ בו לדבקה שבשמים
 בא שבת בא מטח׳ חסר העול׳ היה מה גו׳ השביעי

 I לא המנוחה הלא להבין המלאכה ונגמרה כלתה מנוח׳
 ! לאתה וא״כ המלאכה סן השבית׳ ואדרבה יחשב למלאכי

 r:פשה אשר מלאכתו כמ״ש מלאכה הכתוב קוראה כוונת
 העולם כל נשמת הוא שהשבת כאמור הוא האמת אך

 נגמרה בראשי׳לא ימי כששת שנבראו הדברים וכל וצבאיו
 ביאת עד נשמה להן שיהא ונכשיי גופני בלבוש מלאכתן

 שהושפע ונשמה בגוף המלאכה ועמר׳ כלתה שאז השבת
 שלימות הוא ואז ית' מהטרא העליון החיות הנבראי׳ בכל

 שבתות שסי ישראל שמרו אלמלא וזהו • וגמרה הבריאה
 כבודו אור שהוא עילאה שבס בחי׳ לעיל כאמוה שהוא

בע ת שלימו דקב״ה שמא נאמר שעליו העליון החיו׳ י



א מאור ב ה
שהוא נסועל הז׳ היזס שהוא היומי  ושבת םישדן דכ;

 מחקרגיש היו זה שע״י נגאלין היו מיד כזמן העולם גזה
 נשלימו׳ הרע מן הסוב כל ויתכרר להבור׳ב״ה מאוד א״ע

 השבתות שומרו כפי אחד כל כי משיח שיבא עד גמור
 שלימות גלא הוא ואס ג״ה לבור׳ התקרבותו הוא כך

 שיהיו גמירה שלימות אין לכך שלימה שמירתן שאין
 השבתו׳ שתי בבחיג׳ גמור׳ שמירה היה אס אבל עאלי׳

 עד הגמור כשלימות ג״כ ההתקרבות היה גשלימות
 מכולהו מחנשי דבשבחא בזוהר אמרו ולכך נגאלים שהיו

 הה״ד קשין פולחנין וכל דינין בכל עצבו׳ וכל רוגזין כל
 כי הקשה ומעבד׳ ומרוגזך מעצבך לך ה׳ הניח ביום
 דקכ׳׳ה שמי' דהוא בישרין דכל שלימו הוא שהשבת ע״י

 הוא השבח שע״י מאחר- חסרון שום אין שלימו׳ ובמקום
 שמתדבקי׳ ומאחר האמצעי שהוא ב״ה בבור׳ הדביקות

 בשבת אמרו וע׳׳ז חסרון שום אין בודאי ב״ה בבורא
 המלאכה דצורך עשוי׳ מלאכתך כל כאלו יהיאדומהלך

 חסר יהיה המלאכה זאת יעשה לא שאם מחמ׳ הוא
 אין שלימו׳ שהוא בשבח אבל לעשות לו הצריך דבר אותו

 דבוק שהוא כלום חסר שאינו מאחר מלאכה לעפות לו
 כיון רז״ל ודרשו וינפש שנת אמרו ולכך והבן בהשלימות

 שכיון הנ׳ל בזוהר כאסור שהוא נפש אבדה ווי ששבת
 חסרון על מורא שהוא ויי בחי׳ הנפש אנדה השנת ,שבא

 הווי נאבד השבת שע״י רק ווי אומר זאת שעל ועוצבה
 בבית לי יש מונה מתנה שאמרו מה נ״כ וזהו מהנפש

 לשון הוא והודיעם ולשון והודיעם לך שמה ושבת גנזי
 החסברו׳ להם יהיה השבת שע״י כנודע התחברות
 יכולים היו לא שבלעדו הגדול שמי באורי והתקשרו׳

 נהורד׳ נאסור הפכי׳ ב׳ שהוא מחמ׳ אצלי לקרב
 יכולים העולם בזה ית׳ כבודו שם אור העליון השבה
 בהן שמשפיע אורו שפע׳ באור ב״ה בהבורא לדבק ישראל
 אחדות עמו ונעשי׳ ה׳ מלק נקראים שהן ע״י שכינתו

 אחד נקרא ב״ה והבורא בארן אמד גוי ונקראים יח׳ש
 שיהיו הדבר אפשרו׳ איך להבין אך אחד ה' כמ״ש
 אמד הוא והלא להש״י המכונה בשם א׳ נקראי׳ ישראל

 שיש מאחר עוכר אחד הוא זולתו אחד שכל לו שני יאין
 כשהן וישראל ב״ה הבורא כי הוא תאמת אך שני לו

מאסר ית׳ בשמו ג״כאחד נקראים ית׳ בו מתאמדין
 חלקיו בתוכן ונאצל נשפע אצלו ומדובקים נאמדים שכשהן

 נשפעין שמשם להיכל דבוקים כשהן ישראל שבכללו׳ ממש
 דוקא הגדול שסו יחוד והוא באמת אמד נעשה החלקים

 נפרדין כשהן לא אחד יח׳ הוא נקרא דוקא שאז עי״ז
 בעמלק לה׳ מלחמה כמ׳׳ש שלם שמו אין כב׳י שאז מ״ו

 אלוף rמפר נרגן שנק׳ היצה״ר מלחמה שהוא דור מדור
 השם בממהוני׳שאין השוכן משכינתי׳ פול׳ של אלופו מפריד

 בס״א אצלינו כמבוא:■ כב״׳ שלם הכסא ואין שלם
 עסו נעשים יתברך בו סתאחדין שהם וע״י מזה באריכו׳

 שהוא עמלק זכר שמוחין ע׳י שלם שסו ונעשה גמור א׳
ג פולה אחד ט היצה״ר- על התגברות  פעסיס ושר י׳

א אחד  שישראל שע״י ב״ה הוי״ה שם כמספר ך״ו• מ
נ קראים '  הוא ונמצא בהכל חלרץהם בהתאחד אחד ג

שבו אחד פעמים הב׳ שמחמת א׳ דשר א׳ ושמו א׳
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 ב״ה הוי״ה השם ומספ׳ אחד אחדות נעשה ובישראל
 אתישראל. שמביא כהלכתו שבת שמירח ע״י זה והבן.וכל

 מקרי אל מחללו שבח שומר שבת במס׳ אמרו שלכך כנ״ל
 ’השב שמיר' ע׳׳י הוא ההשוב׳ שעיקר מחוללו אלא מחללו
 אותיו׳• שהוא שבת ע׳י אלא לתשוב׳גמור׳ לבוא יכול שאינו
 ואיט ב״ה לבורא האדם את ומשיב הטקר׳ שהוא חשב
 שלכך• שבח שמירת ע״י אס כי ג״כ מורה לידי לבוא יכול

 זה שאמר בכדי נצפוו בסר׳ שבת התורה נתינת קודם
 טדע וגם תורתו לקבל יח׳ לו להתקר׳ יכולים יהיו

 הוא שע״י זו לכוונה תורה ניתלה בשבת עלמא שלכולי
 לדורות׳ השבת את לעשו׳ תמיד הוא וכן החור׳ קבל׳ עיקר
 : בילאו״א אנס׳ו תמיד ולתשובה לתור' זוכה השב׳ שע״י

ת כ ס מ  ,ר״י■ התורה אח ישראל כתבו כיצד סוסה ב
 שנאסר כתבוה אבנים גבי על אומר

 ר׳׳ש א״ל בסיד סדוהו ואח״כ וגומר האבנים על וכתבת
 בינה א״ל התורה את העולם אומות למדו האיך לדברך
 וקלפו שלהם נוסירון ושגרו באוה״ע הקב״ה נתן יתירה

 להן וכתבו כמטה הסיד גבי על רש״א והשיאוה הסיד את
 דעיקר בגע׳ ע״ש כו׳ ילמדו לא אשר למען למפה

 ארן לגבול חון שהם שאומן סובר שר׳ש הפלונתא
 במשובה שיחזירו להן וכתבו ממי׳ לא בכלל אינן ישראל
 בעניו החיה לא בכלל כולם סבר ור״י התורה וילמדו
 ז״צ רש״י וכמ״ש ילמדו פלא כדי התורה להם שכיסו
 החורפ כמט פעס לאיזה כי מובן איט הפלוגת׳ והנה

;יהודה לרבי ,
 הנפולין פגשמוס הוא העמיס חיות כל כי דנודע אזי

 ודורות הראשון אדם חסא ע״י שנפלו שביניהם
 גסי׳ שאצלו אותן כל הגרים נשמות באים ומשם שאחריו
 איך כי השאר משא״כ להתגייר בא מלובש הקדושי׳ הנצוצו׳
 במי׳ לו שיהא לא אס הגמור הפוב אל גמור רע יתקרב

 הקדוש׳ אל לקבלם וצריך הקדוש׳ אל ותאחד וT שעל פצוע
 שאם עבירות סל עונשן ולהודיעו עליו לאיים שצריך אך

 הכל כטדע מדאי יותר בו סדקדקין ואין יפרוש יפרוש
 ניצון פוב בחי׳ ט שיש פחמת להתגייר בא אס לבחון הוא

 הפוב כי המשיח לימות גרים מקכליס אין ולכך הקדוש
 משוס אלא אינו להעייר רצונם בודאי מהן יובמר שבהן
 סן נשמות בהם והפכו׳שאין בגמרא כאמור מלכים שולחן

 דברי בתוכה רואים התורה ללמוד באין שהן אף הקדושה
 לשע׳שלומדי׳ שיש כטדע מהם א' כל של רצון כפי מינוס

 לגטל חון שהם מאחר סיטחיהם משם ולומדים השרה
 לגבול ששן מה כי כנודע אמת שום רואים אין הקדושה
 מ״ש טל כסאפריט והקליפות השקר בחי׳ הוא הקדושה

 אין כך בנגיפה מיתה שאין כשם לחוה שאמר נחש גני
 שהוסיפה ע״י והיא גו ועעה שדחפה ע״י באכילה מימה

 והנה ונו׳ תגעו ולא מאכלו לא ואמרה המקום צווי כל
 מ׳׳» נו שמעה והאץ הנגיעה על נצשווה שלא ידעה היא

 אך באכילה מיתה אין כך בעיעה מיתה שאין כשם
 נאמר• ולכך הקדושה גבול שנקרא גבול צל יש שהתורה

 הסופרים• שהוכיפו מה רק וט׳ חנגיעו ולא עליו חוסיכו לא
שרה קומת ושיעור הקדושה גבול גס״כן שהוא גדריס  ה

' שהן השגירות בחי׳ שהוא אחר במקום אנליט כמבואר
משמרת
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כחום השסע ומשסעס כו מליוניס חיים ונוחנח ההוא לגכול חון יוצא המוסיף זה זולח אבל ע״ש לאברים •משפרס

 הארת לראוס יכול ואינו שקר לבמי' בא ופי״ה הקדושה
 מגבול יצאח סהוסיסה פ״י ר״ל דחשה ■תהו נחור»

 : האמס ראחה לא ולכך השקר למקום ודחסה הקדושה
ו1 ה  בשביל אלא נכחב׳ לא התורה כי יהודה רבי שסובר ז
 סוב בהן שאין אותן אבל סוב בחי׳ להם שיש אותן •

 ע״כ מותרות לשון שהוא יהירה שבינה רואים אנו &לרנה
;בהעתק מצאתי

נצבים פרשת
 לא ל’1ר ודרשו הוא מעבר'לים ולא היא בשמיםלא

 י בתגרין ולא שמים עד א״ע שמתגאה במי בשמים
 שמתגא׳ מי בשלמא בתגרין התורה אין מה מפני ■להכץ
 אלא ממנו מסתלק׳ חכמתו הוא חכם אס עליו אמרו

להבין וגם וגו' בראה תהו לא הא לא אמאי ■גתגרין
......................................... . :לים מעבר הססוק לשק

ך ן וחורה שבכחב חורה חורוס שחי לס שיש נודע א  D ויקהל החורה אמרה זה ל5ו
 מל חעשה ימים ששיז וגו׳ חורוח לשחי נמלקו מה מסני הדבר ולהבין פה שבעל ’

עין  רמ״ח בהחויה יש כי אדם החורה זאת כי הוא ה
 קומה התורה ונקרא חעשה לא מצות ושס״ה עשה מצות

 ברמ״ח נברא והאדם מצות מחרי״ג כלולה רומניות שלימה
 מצות מרמ״ח אחת ובעשותו גשמיים גידים ושס״ה אברים

 המחייחס הפרסי האבר אל וויוסמהמצו׳ ממשיך אזי פפה
 אזי לו בהזדמנה עבירה עבר ולא ישב וכן מצוה לאותה
 לאוחו המתייחס הגשמי 7הג אל רוחי חיות שפע נמשך

 i נחשב עבירה מנר ולא ישב רז״ל כאמרם חעשה לא
 ונחרשל ל״ח איזה על עבי ח״ו ואס פצוה עשה כאלו

 Tמהג או מהאבר החיוח נסתלק אזי עשה פצוח מאתה
ד המיוחס  או האבר נקרא ואז פרסית מצוה אותה ע

הם ט מחים קרדים בחייהם הרשעים ולכך מת Tהנ

ה סנוי אמר ליס כי נמצא מד וקב״ה ואורייתא  והוא פיי
 שלא התורות שתי את לייחד וצריך כבודו הארן כל מלא

 וה והבן זה בלא לזה אספר אי כי מזה זה להפרידן
 ג״כ יש הכסא ביס כמו שסל בדבר אטלו איך וראה ובא

 אמי שהלך Tחלמ אותו וכמאמר זה על דינים כמה
 ט צריך אני וללמוד היא תורה וא״ל הכסא לבית רבו

 שהוא דבר בכל מצפה אס מצמצמת התורה כביכול
 ט דעהו דרכך בכל הכתוב שאסר חהו העולם להנהגת

 ע״ס שיהא יסתכל או יעשה אפר דבר בכל האדם צריך
 כל ט שלימה אמונה בזה ראמין ההוא שבדבר התורה
 חבקוק בא אסרו וע״ז התורה ע״ס היא הדברים הנהגת

 יקיים בודאי ואז האמונה היא העיקר כי אמת על והעמידן
 ומהן המשא העושה הוא לא כי ויחשוב דעהו דרכיך בכל

o ועל ההוא שבדבר התורה א’כ דברים ושארי r נעשה 
 ודבורו אבריו ע״י וסועלת ההוא באדם ומתלבשת מעצמו

:ההוא שבדבר מציחיה בקיימו דהיינו לעיל כאמור
 ישראל מדת כל אס משה י

 שבס השביט רום מלאכה
 משסע הסי״ו ממס בציר״י תעשה לשון מהו ולהבין גו׳

 לימד ע׳׳ה רביע שמשה כאסור הוא אך מעצמה היעשה
 לעסוק צורך כי אף להם ואמר ישראל כני העם את דעת

 וזהו הורה ג׳׳כ שזה חדעו מקום מכל המלאכה בעניני
 הדברים אלה וגו׳ ימים ששת וגו' הדברים אלה אוסרו
 מלאכה תיעשה ימים שששת פה ג״כ התורה שהוא דייקא

 ימים הששה כל כך בעשותו כי קודש הז' ויום ידה על
 קדושה המטך כי קודש בודאי יהיה השביעי ביום אז

 פי כי קדום השביט יום יהיה ואז ימים השבעה לכל
 מול ימים שנקראים'הששה מה כי וכו׳ שבת במרב שסרח

 בניאס אי״ה בי ליס גבול חול שמתי אשי מלשון הוא
כל יססרדו אז כי שבס שכולו יום יהיה אזי ב״ב מטמנו

אך לבד קדושה רק יהיה ולא הקליסוס וכל אק פועלי בצלם והנה מתים ונקראים מצות וכמה כמה על עוברים
 אורייתא ני התורה נקרא אלקיס האדם אס עבה אלקיס
 הגשמי שבאדם כמו אלוה אחזה מבשרי והנה סד וקב׳ה

 פלג נקרא זה בלא זה כי ונוקבא דכר טהא דווקא צריך
 אלפי באלף הוא כך שלם אדם נקראים ובהזדווגס גופא

 דכר בחי׳ ונוקבא דכר הרומניות בקומה הבדלות אלפים
 פה שנעל חורה הוא נוקבא ובחי׳ שבכתב חורה הוא
 אלא כלום מגרמה לה ליס הנוקבא הגשמי שבאדם וכפו

 מחן אזי סהדכר השפע שקבלה וארמי הדכר מהשפעת
 הT מל הביס הנהגת וכל לנערותיה וחוק לביתה מרף

 מגרפה לה ליס פה שבעל הורה הבדלות אלתי באלף כך
 בי״ג כי שבכתב תורה הוא פהדכר שמקבלת מה רק כלום
 להורה שבכתב מהורה נמשך והמקור נדרשת התורה מדות
א ומלואו העולם הנהגת כל ואמ׳׳כ פה שבעל  מורה ע״י מ

שיפנה דבר בכל איך בשכלו האדם יתטק אם כי שבע״פ

 אז כי המול ימי לששת להמשיך אע צריכים בגלותינו היום
 מה ע״י הקדום׳ להמשיך אט וצריכי׳ להקדושה מונעים יש

 אוהו יעכב שלא באוק כנ״ל דעהו דרכיך בכל שנקיים
י והבן והגבול החול

ר ו ז ח  סורה נ״כ באדם יש p כמו והנה לעניניט נ
 שמדבר קודם כי והנה פה שבעל ומורה שבכתב

 כי ובלב במחשבה האוסיוס פחכוין דבור אחה מאדם
ץ הרין הן והלב שבמוח המחשבה ע  פססרשין דלא ט

 כתבם הכמוב מלשון שבכתב סורה הזאת בחי׳ ונקרא
 מתנהג ם7 ועל פ’שבע חורה נקרא והדטר לבך לוח על

פה אחד לדבר שלא לייחדן וצרץ ענייו בכל האדם  נ
 ומסן במשא אפילו או והפלה בסורה הן בלב ואחד

 שבכסב מתמיה באדם נמשך הוא כן כי דברים ושאט
ט אדם איזה חלילה יאמר שאס וכפו הרומני׳ ושבע״ס

 כך סלילה לאפיקורס נחשב הוא אזי מהם באחת די במשא וימן ישא אם למשל דהייט ודינים סורה ים רראה
ק מ כ בתורה הסיב הפפרשי׳ טניס כמה זה על יראה ו  צדק םלך ולאו צדק שלך p שיהא צריך אך והבן כאן ג'

ע אצלו ג״כ השסע ץשפע ואז באכילה ואם זה על משפט מושן ערוך שולחן ויש שבע׳׳ס ד  כך טשה שאיט ומי ישר ב
ם מילס  צריך אך מ״ו כב״י משכינתי׳ שלם של אלופו מפריד זה על תורה יש בזה וכיוצא המזון וברטס טי

^ שוף סוך ראש הוא אמת באמס הנהגוטו כל שיהיה הדבר אס המנהגת היא ההוא שבדבר ההיא «הסורה ר
ק׳9



מאור
 כי האוחיות סוף הוא תי״ו המ״ם■ הוא חוך האל״ף יק'
 מה כל עושה מלימודו וכשקם שלומדי׳ אדם כי כמה יש

 בךוכו' פגע רז״ל,אס אמרו והנה מיעצו הרע שהיצר
 האמת אך וכו' נימוס הוא אכן אס המדרש לניס משכהו

 באמת ב״ה בנורא א״ע שיקשר באמ׳ לומד הי׳ אס היא
 כאמור סוף תוך ראש הוא אמת כי כך היה כודאי אז

 מולם של באלוסו א״ע שמקשר מה האל״ף נקרא יאש
 סתום מאמר סז״ל כמאמר תוך הוא מ״ס בקרכו ימכגיסו

 ויש פתוח מאמר נקרא התורה התגלות כי פתוס מאמר .
 לבושי נקראים והנגלה הפנימיות הוא דאורייתא גשמה ג״כ

 האד' וצריך תור׳ גופי הן והן כמ״ש חור׳ וגופי המיר' |!,
ק יי  תוך נקרא וזהו עסקו בעת החור׳ פנימיות אל א״ע ׳
 המדריגות לסוף וילך מלמודו שיקום אחר שאף הוא יסיף

 ושם דרכים בני שיש במקום בבוק וליחן לישא יהייט
 יהיה והאותיו׳ המדייגו׳ סוף נקיא וזה הבחיר׳ היא

 בהם שנקשר מאחי ובתורתו ב״ה בבורא ג״כ מקישר
 וזהו ולשמה באמת לומד נקרא וזה בתורה עסקו נעת

 עליכם וזרקתי וזהו דייקא באמ״ת לעבדך לבט ימהי
 נקרא כך וכשלומד סיס נקרא התורה כי סהורים סיס
 גסמכ׳ למה כמארז״ל האדם אס ומפהייס עהויים מים

 ומעמא שווין ולבו פיו כשאין אבל וכו׳ לנחלים אהלים
 כביכול אזי ללמוד רוצה כך ואחר בחחלה ולשונו סיו את ;

נקרא׳ והתורה מפהרו אונו ואז ח״ו התורה אח יישמא
 באותן בודאי ר״ל היא לים מעבר לא וזהו החכמה ״

 הנקראת התורה פי על עצמם את שמתנהגים התגייס
 הס בוודאי דעהו דרכיך בכל לקיים לעיל כאמור יס

 שהן באותן היא לים מעבר לא אלא התורה מקיימי ^'קר
 דרשו ושפיר הנ״ל ע״ס מהנהנין ואינם הים את יייכריס

 משתעי תגרין באיזה מענינו הלמד דבר הוא בהגריןכי לא
 אנס׳׳ו לקיימן תזכה אם גדולים כללים והן ככתוב יתתייש

, :יילח״ו כילא״ו

ך ל י ו ת ן ע ר . ' פ

 מלמד ולכא לצאת עוד אוכל לא סופה ^כמסכת
W שם עיין החכמה מעיטת ממנו שנסתמו
 דברי על הוא אם ולבא לצאת לשון זה מאי ,ולהבין ;
 אינו למדריגה ממדריגה שהולך הצדיק כי דטדע תורה ן

 תחלה פיסול כ״א מהראשונה גבוה למדריגה לבא ̂כיל
 ע״י כך אחר ואז לגמרי ממנה ולצאת הקדומה ממדריגתו

 מסהום התקשרותו חוזק כתוקף דרט צדיק יויאחז
ה למדריגה לבא ^!ילתו  נזה והפעם מהקדום יותר גנו

 ליתרון יבא חשכות בחי׳ סן כי החושך מן אור יתרון לי
 בבריאת כמו להוי׳ קודם להיות צריך העדר בסי׳ כי איר

 עולמות ובונה וטהו תהו מקודם להיות שהוצרך 'עילם’
 P וכמו העולמות הויות היתה כך ואחר יאחייבן
 למשה נמסרו בינה שערי מ״ס כי ונודע • ג״כ ^יאמור

 הכוונה וגו׳ מאלהיס מעס והמשרהו שנאמר מאחד ין”
 להשיג לנבראים שאפשר בינה שערי מ״פ את ®?שיג

 ששער מחמס להשיג נברא לשום אפשר אי ולמעלה יישם
אפשר שאי ב״ה סוף אין של אלהותו עצם הוא ^יי׳ן

141 א5; עינים בצבים
# כס״ש מעלה מלאכי אפילו להשיגו פנים בשום אי
 b השלום עליו רבינו משה השיג זה ולפי כבודו מקום

 מם מכל דבר הניח ולא לנביא להשיג שאפשר מה
 הולר כשהיה הליכתו בשעת ובודאי להשיג שאפשר

 למעלם שאין זו למדריגה שבא קודם למדריגה ממדריגה
בבחי׳ הקדומ׳ ממדריגחו לצאת מוכרח היה בודאי הימנו
 קודם שאסר וזהו כאמור יותר עלה ואח״כ האמור נפילה

 על כי ולבא לצאת עוד אוכל לא העולם מן הסתלקות
 ולבא הקודמת מדרגא לצאת Tתמ הוצרכתי עכשיו

 שאני הגבוה למדריגה שעליתי עד גבוה יותר למדריגה
שהיא. ממנה לפנים ולהשיג לעלות אפשר שאי בה כהיום

 מעינות שנסתמו וזהו כאמור סחימין דכל סתימא
: והבן החכמה

 בכנפי מוסל מת שהיה,משה מלמד הנ״ל בענין
וגו׳ פשה ה' צדקת אומרים השרת ומלאכי שכינה

 וימס אומר סמליון וגו׳ לי יקום מי אומר מאי והקב״ה
 ענין להבין • דישראל רבא ספרא ה׳ עבד משה שם

:דישראל רבא ספרא שאמר ההספד
 ששים שיש אחר במקום אצלנו שמבואר ממה דנודע

 שורש ״פראל איש וכל לתורה אותיות רבוא
 אחת אוס לו שיש התורה באותיות אחיזה לה יש נשמתו
 מן עצמו את ח״ו יפסיק ואס בהחורה בחינתו שעד

לח^ וצריך התורה מן אחת אות חסר אזי התורה
 התורה כל. כי ונודע שלימה תורה לעשות הקלקול

 ני סוף ועד מתחלה כלולין רבוא הששים כל באותיותיה
 התורה מן חסר אס לכך התורה מכל כלול ואות אות כל

 כלול א׳ אוח כל כי זה לפעם פסולה א׳ אות אפילו
 לו יארע אם הגשמי אדם בקומת למשל • התורה סכל
 מחסה האברים כל מרגישים מאבריו באחד ח״ו כאב

 אלפי באלף כן כסו במבירו אמד ואחדותן כללותיהם
 אחדותן מחמת המורה שהיא רוחניות בקומה הבדלות

 שאוחז ומי מכולה כלול ממנה אוח כל א׳ אחדות שהוא
 וצריך בטלה מקלקל ח״ו לאו ואם בכולה אוחז באחת
 אנוש חרס מלשון מרפה שהוא והלב הדבור ע״י לתקן
 הכלול נשמתו כחי' שעד האות להשיב בתשובה לשוב
 החכמים נקראים כך שם ועל למקומו התורה מכל

 ממנה יחסר לבל התורה אותיות שסופרים ע״י סופרים
 קיימת שתהא בכדי חיותן שורש שמשם אחת אות אפי׳

וע״שז® כאמור כללות שהיא מאחר כאמור בשלימוחה
 כאמור קיימים שיהיו האותיות שסופרין בגס' אמרו
 אורייתא כי ב״ה ובבורא בהתורה קקושרים הן ובזה

 שהוא- משורשם ח״ו מופסקים שאין מאחר חד וקב״ה
 לישראל ונתנה התורה משה בל שק ע״י וכ״ז התורה

 בהתורה מקושרים שיהיו האיך זה דעת אותם ולימד
 יצא זה דעת עיקר שכל דיפיאל רבא ספרא נקרא ולק
 שיהיו ישראל כל את והשכל דעת לימד והוא it על

בשם, לקרותו ראוי שהוא ונמצא כאסור סופרים בבחינת
 וכמאמריע זה דעת יצא שפמט ע״י דישראל רבא ספרא

אמד• אדם בו שפגע דר׳׳י במעשה דאבות כמפנה מ״ש על
ט׳ שלום לו ונתן וט׳־ אתה מקום ר׳;-מאיזה א״ל ו

- אני סופרים ושל סכמים של גדולה מעיר לן אמרתי
דהכונה



tמאור142
 מדריגה מאיזה צי אמור האדס לו באמר הוא דהכונה

 ונו׳ מעיר לו ואמר ה׳ אה עונד אחה בחי׳ באיזה אחה
ל  רצונך וא״ל לעיל האמור במי׳ שהוא כו' סופרים מ

 למדרגחינו עצמך להכפיל במקימינו עמנו בחדור
 אלף לך אחן ואני האמור המדריגה לזו ג״כ להעלוחינו

 וזהב בכסף צורכך כל לך שאספיק זהב דינרי אלפי
 חורה במקום אלא דר איני וכו׳ אמה אם לו דהשיב

 שלא תורה מקום שהוא הני׳ל סופרים בחי׳ שהיא כני׳ל
 הכללות שיהיה התורה אותיות מן מ״ו א״ע להפסיק

 אצלם הוא דעלמא חללי כל הצדיקים כי שלימה
 בני מנינא בשביל ניזון העול׳ כל מ״ש על במאמרינו

 ניזון העולם לכך כי הוא הכונה וכו׳ לו די בני גמנינא
 מרובי' בקב לו שדי במדריגה שהוא מחמת ממש בזכותו
 בחינת והוא הסתפקות מדח לו שיש לע׳׳ש שבס פערב
 והוא ע״י העולם לכל השפע שמעבר עולם יסוד <דיק

 במקום דר והוא במ״א אצלינו כאמור וארן שמים מייחד
: והבן הורה

האזינו פרשת
ה י ו ר  פי׳ ושוב רצוא והמיות כתיב גו׳ לקמי כמסר <

 ושוב באדם לכנס לצוא האדם של המיות
 שמשאיר כ׳׳א ריקן יפאר לא שוב שהוא ובעת למקורו
 שיחזור ה׳ אל יזעק זו ובהכרה הכרה שהיא ישימה

 זו הכרה ואם ה׳ אל ויזעקו הכתוב כמאמר החיות לו
 הכרת וזהו יותר בחוספות אליו החיות רצוא אז שלימה
 חכמת מסתכלין היו זו ובהכרה בס ענתה פניהם

 שריסה שרס מלשון השרסוסין של הענין וזה הפרצופים
 לבוא יכול חיות לחוס׳ ויזכה ברשימה וכשיחזיק גכוחל

 לשון כי ינצח פי׳ מדוחיו כשיתקן והוא רוח למדריגת
 מדת למשל נצמתי ולא וכו׳ זכיתי ולא כמו ניצוח הוא זכה

 עבודת בשביל באדם הש״י שנתן והתפארת ויראה אהבה
 וכן לתאוותיו בהן להשתמש הפילן והאדם ב״ה הבורא

 הוא עובד שהוא אף נצחן שלא זמן וכל המדות כל שאר
 לו נותנים נצחן ואם אדם בכל השוה נפש במדריגת
 יערוף וזהו בזוהר האסור יתיר זכה וזהו רוח מדריגת

 מה ופי׳ פורף נקרא החיות מזרת כי וגו׳ כמסר
 בשביל • הוא החיות שלוקח מה לקחי כמסר שעורף

 וזהו מחיה של כסל אמרתי כסל שתזל חיות בו שיתוסף
 כשאדם למשל ונו׳ הבו אקרא ה׳ שם כי. הפסוק סי׳

 ע״י אומו קורא הוא אליו שיבא אדם לשום קורא
 הרשימו בזה הוא כן שמעון או ראובן בשמו -הכרתו
 גודל הבו וזהו ה׳ בשם ואקרא אתחזק בזה הכרה שהיא

 }והבן אותו לעבוד לאלהינו השכל גדלות ויבא שיתוסף
ש א ה ר נ ש  שכל נפש שנה פולס סוד דפדע הענק ה

 מרס״ת שלימה קומה הוא אחד
 יש ־ כך האדם בנפש שיש כסו גידים ושס״ה ^ברים

מת הוא ור׳ה בשנה יש וכן ■גמולה* שמקו  בסי׳דא
 דרועא הוא פסח דרועץ סרק הן וסוכות ופסח השנה
 הוא ושבועות שמאלא דרועא בחי׳ הוא וסוטת «פינא
וזהו קפוס ירכי מרק הס ופורים וחנוכה גופא *גחי׳

ליניסוילך
; השנה ש: גוף בחי׳

ב ״ ה י  והי השנה כל של וחיות נשמה בחי׳ הוא ו
 אפ׳י ואי הפכים חרי הס והנשמה הגוף

 * לו שיהיה דהיייו ממוצע ע״י רק אחד בנושא להיות
 הי ועיה״כ : הנשמה ובחינת הגוף בחינת הבחינות

 לו שיש דהיינו והנשמה הגוף בין הממוצע בחינת
 יה״ה ערג ולשתות לאכול שמצוה גוף בחי' הבחי׳
 ולהרני גסה אכילה בעיה״כ לאכול שצריך נשמה ובחי׳

 בספד ככתוב ימים שני כשיעור ושתיה באכילה
 ס׳ ונמצא עינוי הוא גסה אכילה וכשאוכל קדושים

 רזי מאמר וזהו נשמה בחינת שהוא יה״כ בחי׳ ג״כ לו
 < אלא וכו׳ בתשעה וכי בתשעה גו׳ ועניתם ע״פ

 החי כאלו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
 לאכילת רחמנא אפקה למה זה לסי וקשה כו׳

אנזז' והבן: ניחא הנ״ל דברינו ולפי עינוי בלשון ת  אי
 שנן לשאינס בין לשביס בין מכפר דיה״כ ס״ל דרבי

 ‘ מכפר שיה״ב סובר יהיה שרבי אפשר איך ולכאורה
 ווסח הקב״ה האומר כל רז״ל אמרו הלא שבים לשאינם

 הסי] אך כלום אינו חשובה בלא דוודאי נראה אך וכו'
 הול^ טון על הקדוש בזוהר שארז״ל מה ע"פ הוא
 P בחיובחא תליין מובין כלהו אמרו לבטלה זרע

 שאיני, לאוק אף ר״ל שביס לשאינ׳ אף שאמר וזהו מהאי
 הנין' טון טל דהיינו השנה כל בתשובה אותם מקבלים

 פסי'-!׳ טל ממורי ויגצבעתי :אותם מקבלים גיה״כ
̂■ לי חתן בניך בכור מאחר לא ודמעך מלאתך  דארז"
 דהל* הוא השי׳ חשובה לו הנ״ל-שאין עון על בזוהר

 לעשי״י צריך ולכן התורה מן עשה מצות הוא חשובה
 '‘נעצני רק בשמחה להיות א״י הנ״ל עון ועל בשמחה

 העליולן התשובה אל לבוא יכול אינו ולכן לבכות וצריך
 אציו א״ע לצנוצם צריכה העליונה שהחשובה רק

 ודמא־ עצמך את ולהשלים למלאות כשתרצה ר׳׳ל מלאתך
 לז סתן בניך בכור כל ואז הדמעות דהיינו תאחר לא

ת ו כ ו  ומסחיי דבר על שמסכך סכך מלשו; הוא □
 לגלו כדי בחסדו העולם ברא הקב״ה כי

 ton לגלות רק דבר לשוס א׳׳צ והוא לנבראים אלהוחו
 העול שיהיה שאמרתי מה עולם אמרתי וזהו לנבראים

 בעול שיתגלה לחסד בנין שיהיה כדי יבנה שחסד כדי
 הל כי לחסד בנק היה לא העולם בריאות סרס כי

 1הס שמסבע ואף להשיג אפשר בלתי מהבנק למעלה
̂  העולמות לברא שהוכרח נאמר זה מפני לא להיסיב
 P שעושק חסד אמת של בחסדו שברא אלא להיפיב
 כלן מגרמייהו להו דלית הדלים מדריגות היינו המתים

 ממין רק הדלים מדריגת על שחס ד׳ ח״ס חסד והיינו
 א] מחיותו שהכל וכיק מסיבס בחסדו שבראם אחר
 טצן הס הכל שברא אמר שהרי לבראס שהוכרח לומר

ק והמשכיל היו יח׳ בו כמוסים ק ינ  P שייך לא ז
 י י פעל מעשינו כל שהרי מעבודחינו נחת ח׳ו שיקבל

 שנו שמסייעס הרב עם הרב את המשמשין דרך על
 ה' כן ועל ממנו והכל אותו עובדים ובזה תיותו

 ̂ המדריגה סוף פד ונשתלשל וצמצם אמס של בחסדו
המדריו סוף שהוא למשכן אדנים מלשק אדנות נקרא
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 היי* סנואו עד שמש הנקרא הצדיק 1ש המוחין כהירות כבחינת נשתלשל לכך בתמחונים שוכן שיהיה ק6למ
והיינו ה׳ שם מהולל להיות צריך כך ובין כך בץ בנפלו להשכיל שרוצה סי משל דרך על והנה • למשכן אדנים
 כביכו״ל כן במשל גנוז והנמשל משל לו ממשיל לחבירו

 אותנו להבין כדי משל דרך הוא המדריגה בסוף נתצמצם
 ובתוך הכל ידי על שנתמשל משלה בכל ומלכותו בסוד
 המשל כי המסכך סוכה נקרא וזהו הנמשל גנוז המשל
המדריגה שבסוף אדנ״י בחינת שהוא הנמשל על מסכך

ס ויציב אמת אמר שלא כל וזהו כנ״ל האמונה ע״י ^י  ב
 חסדך בבוקר להגיד שנאמר כו׳ ערבית ואמונה אמת

 בהירות נקרא שחרית דהוימ גו׳ בלילות ואמונתך
 ומעמד קיום לשון דהיינו ויציב אמת נקרא ואז המוחין
ע״׳ להיות צריך המוחץ חשכות בעת דהיינו וערבית

 בבוקר המשכה לשון הוא להגיד וזהו כנ״ל האמונה וזהו אלהותו עצם הויוח כל שמהווה הוי״ה גנוז שבו
■ * ולהשיג עTול להבין שיוכלו בכדי דורותיכם ידעו למען

 משל ע״י וט' הושבתי בסוכות כי ע״י כי הוא אלהותו
 :בילא״ו והבן הנמשל על המסכך וצמצום ודמיון

ף ר מחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב או ש
. , , לה׳ אשה לקרבן ירצה והלאה השמיני ומיום אמו

 יותר ומתרחק להלאה האב נמשך’ לאב קרוב ובבואו בחינת והיא בסוכה לישב אותנו צוה יח' השם דהיינו
ה שהבורא בניה על המסככת אמא  שלולא היינו ק האב עושה ולמה נופל והבן הנ״ל מהבן ומגין מסכך ב׳
עמה אבל מעע אותו רק לילך הבן יכול היה לא זה כל והנה השנה כל על הגנה ממשיכין אנו ובזה עלינו

 ואמונתך חסדים להמשיך יכול המוחין בהירות בעת הייט
 ע״י להיות צריך המוחין חשכות בעת הייט בלילות

 למדריגה אח״כ גא הוא אז p עושה ואס כנ״ל האפונה
ט אומר והיה גבוה יותר ש״  האב משל נ׳׳ע הבע

לבא אותו וקורא מעס רחוק עומ' לילך גנו אס המלמד

 שופר ויה״כ ר״ה זה בחודש עושים שאט העובדות
 שאנו עצרת שמיני בשביל הוא הכל תכלית ולולב סוכה

 אמרו והנה הגמור באחדות ב״ה הבורא עם מסייחדיס
 גוזר הקב״ה אלהיס ביראת מושל צדיק פסוק על רז״ל

 קפרוגא צדיקייא וכי בזוהר כתוב והקושיא מבסל והצדיק
 במה גופי׳ בפסוק כתוב הענין אבל אינמ דמאריה

 מלכות במדת שהוא אלהיס ביראת דהיינו הצדיק מושל
 וכשהצדיק משלה בכל ומלכותו כמאמר יתברך השה של

 בכל למשול בכוחו יש הש״י עם ומתייחד מתדבק
 ביום וזהו משלה בכל אשר יס׳ מלכותו במדת העולמות

הוא כי כמו ממשלה לשון לכס תהיה עצרת השמיני

 והנמשל יותר אצלו ומתקר׳ והולך רגליו על הבן מתחזק
 שיהיו רז״ל דרשו סיני מדבר גאו ההוא ביום :מובן
 איך ולהגץ שניחנה כיום עליך חדשים מורה דברי

 דאמרו אך שניתנה כיום חדשים שיהיו הענין אפשרות
 כו׳ המדרש לבית משכהו זה מנוול בך פגע אס רז״ל
 שכמה רואו׳ עיניט והלא היצה״ר בעל המורה מכח נמצא
 שאינם אך היצה״ר מהם בעל אינו ואעפ״כ לומדים וכמה

 איזה אדם פתח אס למשל דהנה ללמוד שצרץ כמו לומדים
 שכל בו מוצא לדבר וכשמתחיל אותיות לק רואה אינו ספר

 כלל השכל נו היה לא מקודם הלא השכל לו בא ומהיכן
1ל שמשפיע זו ה׳ הלא השכל לו נתן ומי אותיות רק

 שמביעים הגסה שם על שור נקראים צדיקים
 עז • ביטנים נקראים כשב ;מעשיהם על ומדקדקים

 ביה׳׳כ הייט יולד כי : עזות מלשון רשעים נקראים
 נותנת שנולד כקען ונעשה העונות כל ,שמוחלים

 בסוכה הייט אמו תחת יפים שבעת והיה עצה היזורה
ט' השמיני ומיום כנ״ל בנין על המסככת אמא בחי׳ ו

 באחדות השי״ת עם ולהתייחד להתקרב לקרבן ירצה י
 להוי״ה יתקרבו והדיר' הגבורות היינו אשה ואז הגמור

 :כנ״ל מבעל והצדיק גוזר שהקב״ה
ב ר ח ש  לולב שיהא ריב״ז התקין המקדש ביס מ

 הרי למקדש זכר שבעה כל במדינה ניעל
בהמ״ק מרב שכהיום אף למקדש זכר לעשות שמצוה

 חכמה יחן ה' כי האותיות לדבר שמתחיל בשעה השכל בכחט להיות זה לט ניחן עצרת שבשמיני בעם יעצור
 P לומד היה ואס התורה מקבל הוא השתא נמצא וט' עם מתייחדים בהיותינו השלמות בכל ולצוות למשול
 וגמחן מהש׳י המורה שמקבל שלימה באמונ׳ ומאמין עז או כש? או שור וזהו הגמור באחדות ב״ה הבורא

 חרות סקרי אל רז״ל ודרשו הלומות על מרות כתיב תורה • בינוניס רשעים צדיקים בישראל שיש מדריגות ג׳ הם
ולק היצה״ר הוא שען הוא המות ממלאך חירות אלא ׳

 שנתנה כיום חדשים שיהיו היצה״רוזה בעל היה כודאי
:יילא״ו בילא״ו אנס״ו והגן וט׳

ה מ  אמר רחמנא תוקעין למה ופריך בר״ה תוקעין ל
ס׳  וחוזרין יושבץ כשהן מייעץ תוקעין למה אלא ו

התוס' מני' השען לערבב כדי כו׳ שמדין כשהן וכו׳
 אמר שני פעם בהיל ולא בהיל ראשונה פעם ירושלמי

 דמיושב תקיעת ערן להבין וכו׳ סשימא אתי ודאי השתא
 בהיל ולא בהיל ראכונה בפעם ולמה דמעומד ותקיעת
 כמאמר תשובה הוא התקיעות סוד הנה .כו׳ שני ובפעם

 גדול שיפר הנק' עולם למעל' יש הנה כי מעשיכם שפרו
כשופר מהכל רות מ נעשה זה לשל' וכשבא דחירוח עלמא

 זה השלם ק כסו לחירות העבדי׳ יוצאים שבו היובל ודבוק במדריגתו ומטשא מוגבה כשהאדם הוא והענץ
f החמשי׳ שנת יוכל נקרא המה ה׳ היכל כאשר מקדש במי' נקרא הוא בהש״י p דינץ דמינה בינה שערי 
 אך הדינץבשורשן כל הט״ןנמסקץ לשער ובהגיעו מתערץ נקרא ממדריגתו וכשטפל באדם שיק אוהל וכתיב
 עולם הוא כי בתשובה כ״א לבא איט.יכול זה השלם אל להתחזק ממדריגתו בנפלו גם האדם וצריך בהס״ק סורק
 הבריאה כי ת נראש יוצר נקרא זה והעולם התשובה כמו עכשיו שהוא מדריגה באוש יח׳ ה׳ אל !לילך

 מסד עולש כמאמר מחסד והתחלתם ימים בשבעה היה ׳ למקדש זכר נקרא וזהו העליונה במדריגה כהיותו
ק העולמות כל נקראו ובה לעולם קדמה ותשובה יבנה השי״ה ג״כ יש עכשיו שהוא שבמדריגה בהאמינו !הייט  ונ
בדא״ נעשה כי הדינים כל נתבעלו זה עולם אל כשבא בעת הייט שמש ממזרח חהו מיניה פנוי אתר •כילית

מחד
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 החקימוס סוד וזהו : בראשיק היוצר הוא כי פחדש
 חקיעה נקר' ולכן העליון שופד קול מעורר זה שות' שבקול

 ונמחקים נאוחועולם ונהקעץ הדינים כל פעולים
 שזדונו׳ היראה אחח חשובה מיני שני יש והנה . בשורשם

 צריך ומקודם כזכיוח לו שנעשו ומאהבה בשנגוח לו נעשו
 אשה כמ״ש נוקבא בחי׳ נקראח והיא מיראה לעפו׳חשוב׳

 דנוקגא מילין כל ני דמיושב הקיפוח סוד והיא ה׳ יראח
 דדכורא עלסא והוא מאהבה לתשובה בא ואח״כ בישיבה

 חקיעוס שהיא ראשונה בפעם ולכן מעומד הוא ולכן
 נשארו עדיץ כי בהיל ולא בהיל מירא׳ חשובה דמיושב

 חשובה דמעומד הקיפוח שהוא ב׳ ובפעם שגגות לו
 ההוא ביום שנא׳ משיח׳ אתי ודאי השתא אמר דמאהב׳

 שופר הנק׳ בעולם נחקעין הדינים שכל גדול בשופר יחקע
 ;בילא״ו והבן כנ״ל בשרש׳ ונמחקין דחירו׳ עלמא גדול
י ם כ  כל רז״ל אמרו לאלהינו גודל הבו אקרא ה׳ ע

 ח״ל שאמרו והענין כו׳ סדותיו על המעביר
 אלו אלא מצוי שאיט ימים יש וכי בהמצאו ה׳ דרשו פ״פ

 דקאי בפסוק הרמז מצאו מאין וצ״ל • משובה ימי פשרת
 בה׳ בהבראה רז״ל אמרו כי זה פ״ד ויובן עשי״ח על

 כי ו׳וידוע הד' ובתוך ד׳ וה׳נכחב נבר׳בה' העו״הז בראם
 עסחבירו מדבר כשהאד׳ משל ע״ד כמו בנפעל הפועל כח

זה ע״י חבירו ונחפעל השומע בלב הדבור כח נכנם

 שיופרד עי ייתר ומחפרס הרחמנות ומתגל׳ ויום יום בכל
 היה מחלה כי לדלי״ס הוא״ו קדימ׳ עצמה בפני לבחי׳
 יהי׳ הרחמנות וכשיהגד׳ הדין ידי על היוצאים רחמי'

 סוד לדלי׳ית המשפיע וא״ו חסלה השלימוח בתכלית
 בזמן מצאו בה׳ ר״ל בהמצאו ה' דרשו וזהו • נקבה

 סודד״ו ה׳ שהיהבבחי׳ העולם בריאת שהוא המציאות
 האבות השופר ע״י מעוררין שאז כאמור בר״ה שהוא

 כהיותו קראוהו ואמר • כאמור ד״ו ונעשה הרחמנו׳ שק
 רחמים של ההמשכה שהוא קרוב וא״ו בהיות ר״ל קרוב

 סוד ה׳ והנה . כאמור יותר לעורר עשי״ח בכל לעשות
 ולכן זה מעוררים אלו ימים בעשר׳ כי פשר מספרו ד׳׳ו

 בראשית וזהו . הנ״ל ה' מדרשת עשי״ת אלו רז״ל אמרו
 אלהים ברא תשרי כשבא ר׳׳ל חשר״י ב״א אותיות שהוא
 דץ פחד מ״י שמעוררין הדין מדת ע״י בריא׳ נעש׳

 כי אברהם את הוליד חרת בסוד הרחמנות וממשיכין
 רז״ל בדרשת כדאיתא רתיחה מלשון הדין מצד מרח

 החסד נולד הדין שהוא הרתיח׳ ומן וכו' שהרתיח
 ונוהושכן תוהו להיות ראויה היחה והארן כי כאמור

 מעשיהם זו תהום פני על וחושך שהוא במעשיהם גרמו
 על ומשומם חוהא שאדם רז״ל אמרו ולכן רשעים שצ

 על. חוהא השלם אדם בחי׳ שהוא מי ר״ל שבה בוהו
על מרחפת אלהי׳ שרוח אלא כן גרמו מה על שבה בוהו

שנתעורר הדין מדת ידי על שפא החשובה הוא המיס פני כביכול כן נמו בבתי׳נפעל והשומע פועל בבחי׳ והמדב׳
 הנכלל הפה מוצאות ה' ה׳כאמור סוד שהוא הקב״ה דבר
 העולמות בריאת ותכלית העולמו׳ שהוא בנפעל נכנם בה׳
 העול׳אע״פ נכרא בתשרי רז״ל אמרו ע*כ כי• האדם הוא

 התכלית שעיקר מפצי באצול יבך״ה הבריאה שהתחלת
 שהעולם ביארנו וכבר כנודע בר״ה שנברא האדם הוא

 הרי בנפעל הפועל ונח בה׳ נברא האדם בה׳ונמצא נברא
 ד״ו שאמרו וזהו ו׳ ד׳ אותיות שהוא ה' בחי׳ באדם יש

 נוקבא מסוד הד׳ כי הוא הדבר וענין נבראו פרצופין
 שמקבלת מיה אם כי וענייה דלה רק כלום מגרמ' לה דלית

 וכאן :שפע של המשכה בסוד הו׳ סוד הוא הזכר משפט
 נקבה ענין הוא כי ה׳ בצורת שבתוכו הוא״ו מסבב הד׳

 אמרו כי והוא שיחגל׳החסד מסובב שהדין ר״ל הסוב׳גבר
 נברא אלא העולם ברא אמרו המול׳ולא נברא בתשרי רז״ל

 .העולם נברא ור״ה ר״ה בכל כן הוא תמיד כי להורות
 ולתקן לעשות שעדיין ר״ל לעשו׳ אלהי׳ ברא אשר כתיב כי

 ישראל Tנ העשיה גמר מסר נמצא העולם בנין ולגמור
 מעשיהם מסיבים וכשהם הזה בדבר באורך לעיל וטיין
 כיון ובוהו לחהו העולם יחזור מעצמו לאו ואם סוב הרי
 והקב״ה ביותר קלקלו אלא העולמות עשיית גמרו 'שלא
 כל שדן בר״ה הדין יום וקבע ה כן על הוא חסד חפן
אי  אל לבס בכל חוזרים הדין ואימת מפחד ואז העולם ג
 וממשיכים השופר ע״י השם של הרחמים ומעונריס ה׳

ק תוהו יהיה שלא בעולם הרממטת  נמצא נברא ישאר י
 התוהו מסוד הבריאה ויוצא ממש העול׳ נברא ר״ה בכל
 הדין שיהסשעו ורחמי' לחסד גרס מי נמצא דוכן

 שיתעורר תסובב הדין הוא נוקבא ולכן בר׳׳ה שנתעורר
 השופר ידי על נתעורר וכשכבר הגבר הוא הרחמיס

 ז׳ ה׳ בצורת ד׳׳ו בסוד הוא שאז אלא הרחמנות ונמשך
יותר מעוררין פשי״ה ימי ובכל הסובבנו נקבה ד בתוך

 אור יהי אלהים ויאמר ואז החסד לגלות מרחפת בעולם
 אור רז״ל ואמרו אור ויהי והמסד האור התגלות היא

 ג״כ תחלה נתעורר שהיה הדין שנס ר״ל היה שכבר
 הוא חסד חפן כי שיתגלה חסד לבחי׳ כוונתו עיקר

 כדי הדין נתעורר ה׳ אל שישובו שכדי למעל' וכמבואר
 הדין בכח כלול היה ונמצא בעול׳ הרממט׳ שישררו

 דכבר חהו בפוטל התכלית נתגלה ועתה בכח שהיה אלא
 השב מעשה בין המושך ובין האור בין ויבדל ואז היה

 שלא ממנו מבדילם שהקב׳׳ה ר״ל הרשעים למעשה
 וגו' יום לאור ויקרא וגו' אחכם ואבדיל כדכתיב יעשם

 גזירה ארן אל שטחם את עליו כשעיר ונשא דרך על
 על לסניגור נהפך והשמן האומות ראש על ונשלכין
 שיח אעפ״כ שעיר לנו שאין ועכשיו כנודע ישראל

 ונעשה השעירים שני הקרבט כאלו בו ועסקיט שפתותינו
 לילה נקראים והאומות הכפורים יום בכל 7חמ כן

 ישראל אלו יום השב מעשה הוא לאור ויקרא וזהו כנודע
 הם לילה והזמינם קרא הרשעים מעשה הם ולחושך

 • הכפורים ביום נעשה עליק׳וזה אותם שהשפיע האומות
 כל כי • אחד יום בוקר. ויהי ערב ויהי אמר כן ועל

 שיום מפר ועשירי תשיעי התענה כאלו בתשיעי האוכל
 ולא אכילה לא בו שאץ הבא עולם בחי׳ הוא הכפורים

 וצרך השכינה מזיו ונהנים יושבים צדיקים רק שתיה
 עי״כ. הוא לקבלו שיוכלו ההוא הגדול לתענוג הכנה
 והוא : התעטג לקבל וכלי הכנה היא אכילה בסוד
 מזיו נהני׳ שהיו וישתו ויאכלו האלהים אח ויחזו בסוד

 לתקן כלי שצרץ ונמצא • וישש ויאכלו ע״י השכינה
 ולכן הגמל לתענוג לפני' להכנס אח"כ שיוכלו כדי החלה
 מרש זהו ערב ויהי זהו וחשבים סובים כאחד שניהם

י״כ .
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 להכניס צריך והאדם כלום אינו הרי רואה ואיט יודע מעכה מנקרים שאנו כיפור ויום זהו בוקר ויהי ^כ

פנץ הוא בסוכה וששיה אכילה מצוה ויש הדעח אליו רשות ליה ליש כיוה״כ שק רז״ל ואמרו אחד יום הטוב
 השובה ימי ובעשרה הדין מצד כחו שכל מצד. לאססונא

 שיתגדל הרחמנות מעוררין ויום יום שבכל נתבאר כבר
 נמצא כלל בהדין אוחז ואין כלו הדין מן שנפרד עד יותר

. לסניגור ונהפך הדין בהמהקת השסן ממילא נמתק
חהו רשע מהן ואחד ליצה״ר יש שמות שבע כ• וידוע .

 שהשב' וישתו ויאכלו האלהיס אה ויחזו בענין ממש השנה
 כאלו ויודעים שמשיגים מה ושתיה אכילה נקרא גלויה
 דורותיכם ידמו למען וזהו ומשיגו הנאכל דבר פועם

 שאינו מזה למעלה השגה ויש אליהם הדעת שיכניסו
דבל השגה בסוד והוא ולדעת להבין לפנים ליכטס יכול

 והשגס דעת נקרא זה וגם במפל כמבואר לפניו שעומד מחשבותיו און ואיש דרכו היצר'הרע רשע.שהוא עזוב
ה׳ שחושב ס ע ל ה׳ וישוב ע  ומאכילס אדם בני עם חסד שעושה מי משל וע״ד כן גס הרחמים לבחי׳ אל
 חסד עוד שצריכים ומפני בהם נכנס החסד זה ומשקם ידי על לאדם וירחמהו כן גם שנמתק לסניגור שישוב

ע סניגורו  מוץ שהן מלבושים כגון בתוכם להשפיע אפשר שאי מדת ממדות נכלל העולם כי ־,והנה.ידו
 מה וכן־ מבחון אותו שמקיף מה נקרא החסד זה לגופו למעלה הוא מהמדות ולמעלה כנודע ומדת.הדין החסד

חסל נקרא להבינו איך הבורא סוד האדם אס שמבינים שם שאין מפני וחשד רצון כלל,רק דץ אין שם מעולמות
 היא לעולם שקדמו דברים ומטבעה חלוקות מדוח

 שקדמה לבחינת בא בחשובה כששב נמצא .החשובה
 הכל נמחל ממילא ונמצא ממדות למעלה שהוא ,לעולמות

 שעובר מדותיו על המעביר כל וזהו חסד הכל שם כי
 פשעיו כל לו מוחלץ אז תשובה למקום מהמדוס למעלה

 הרי כנגח שהכעיס למי מדותיו על שמעביר אדם וכל
 לו מרוצה והוא הכעיסו זה שהרי המדוח מן למעלה הוא
 האדם שפגם מה כל והנה הכל לו שמוחלין שכרו ג״כ לכן

 בחשובה וישוב אלו בימים לתקנו שיראה הוא העיקר
 אס ההוא האדם פגם וענץ הם רצון ימי כי שלימה
 לשמו מרכבה האדם כי ידוע אלא בו תפעל מה חפאה

 על לשכון מלך. של כבוד ואין בתוכם ושכנתי כדכתיב ית׳ ,
 הם ישראל ונמצא שלם כסא על אס כי פגום כסא

 מחמת שלם הכסא אין ועתה ית' לשמו וכסא מרכבה
 עולם של אלופו סוד מכסא האל״ף חסר נמצא החעאים

 Tאמ אתנו שוכן ומ״מ פגום כסא על לשרות כבודו אין כי
 ומחילה בסליחה בקשתיע כל וזהו בשלימות שאיע אלא
 בתחתונים וישכון ית' לשמו מרכבה להיות שנוכל כדי

אין כל מלא ויהיה החור! וחבץ באורך מזה לעיל ועיין כבודו ה

 בבאר אש׳׳ל ויסע כתיב אברהם גבי ולכן עליו המקיף
 ושחיהקרנסאל אכילה שע״י למייה ושמיה אכילה שבע
 חסד שעשה וישמ ויאכלו האלהים את ויחזו בסוד השם
 חיבור לשק לווייה סוד השם אל אותם חיבר ועי״ז אתם

 הכל ממט אשר השם סוד יתיר' בבינה הבינם ואח״כ
 בפנימיותו שנכנס מה מלבד הקיפם הבינה זה הכל וסובב
 אברהם והנה למעלה כאמור ושחיה אכילה של השגה

 ה׳ ביה כתיב החסד בעל הקב״ה כי החסד במדת אחז
 להגץ האדם אל ומקיף צל הוא שהקב״ה ר׳׳ל גו' צלך

 אחז אברהם חיי ימי וכל בצלו האדם ושומר בחסדו עליו
 שנ:ד נמצא היצור כל עם חסד ועשה החסד במדת הוא

 הוא היה בחסדז שומר היה שהקב״ה מה ר׳׳ל ה׳ משמרת
 וישמור .בקולי אברהם שמע אשר עקב וזהו עושה

 דש בס לשמור צריך הייתי שאני מהי שמר שהוא משמרתי
 מדת היה : אברהם ימי כל במדרש מפורש וכן החסד

; לשמש צריך היה ולא למעלה בפל החסד ■ ■ ס ו  ל
ר ר ז ח נ  הדעת סוד הוא הסוכה סוד כי לענינינו ו
a י והוא דורותיכם ידמו למען דווקא  ע׳

ר, יו״ל סוד ושבע״פ שבכתב תורה ויש ^כאמו
 סוד ומחברם בהם הדבק והאדם תתאה ויו״ד. עלאה עמלק- מלחמת וכל ■ שלם והשם שלם הכסא יהיה ואז

ולכן באמצע וא״ו למסה יו״ד למעלה יו״ד א' שהוא וא״ו שלם הכסא אין העונות שמפני הרע היצר בחינת הוא
 בשביל אס כי עצמו בשביל האדם יכוון ולא כאמור•

 מרכבה להיות שיוכל בתחתונים לשכון המתאוה שמו כבוד
 שם כי ע״ה רבינו משה אמר וזהו שמו ויתגדל יח׳ לו
 ה' לשם רק כוונת; כל קורא כשאני ר״ל אקרא ה'

 וזמיטעצמיכם והכיע הבו תעשואסם• וכן שלם שיהיה
 לאלהים עוז טתניס ישראל כל ר"צ לאלהיט גודל שיהיה

 שתהיו דהיינו לאלהינו גודל זהו בעולם שמו שיתגדל
הצור וזה שלם דבר על שורה והש״י יס׳ לשמו מרכבה

 הדעת בחינת שהוא התורות בשתי להתנהג האדם צריך
 ומה בוריה על שבכתב תורה מפרש' פה שבעל תורה כי

 הנכתב דבר יודעים עכ״ס. סי' על מבינים אנו שאין
 דרך על אדם בכל אלו השגות שני בחינת למעלה כמבואר

 התורות משתי למעלה שהן אמה מעשרים למעלה אבל זה
 ואיט כלל ומשיג אדם,יודע אין יודין שני במינות שהן

 התודה וכן ב סוד דפנות ג׳ סוכה ולק דעת נקרא
היה׳ לא בא' מתחלת התורה היה אילו כי. ?ב' התחלתה

 ואח׳׳כ־ בב׳ נחלבשה לכן הגדול הבהירות באסשניילקבל : : ;יילא״ו בילא״ו ויובן ישראל הס ופעלו פעלו המים
ו ^ מ  י ■ונהבץ לידע שיוכל כדי הב׳ ע״י בתורה האלסי׳׳ן נתגלו בחינת היא שהסוכה ר״ל וגו' דורותיכם ידעו ל

 כי. דשיגו עוTש דורותיכם ידעו למען למעלה וכמבואר משיג ושותה שאוכל האדם משל ע״ד הדעת י. ל.,.-
ב סוד וגו' משבתי בסוכת אס בראייתו אעפ״כנהנה אוכל וכשאיט ויודע הפעם ה  כל. אמרבמדרש pin או
 1 במסכה שותף.גהקב״ה געשה כאלו סוכה מצות המקיים ,פת לו שיש מי דומה איט להדיא ס׳׳ל- אמרו וכן המאכל

 C וכשורה פרק אחד כשרות כמין נברא שהעולם בראשית ואיט, אוכל בראי'וכשאינו נהנה הר* לו שאין למי בסלו
 ד ;בסו; בי אחד לסוד■ והכל כאסור ב' ג״כ והסוכה בב' - שהאדם בתורה דברים יש וכן כלום' משיג איט רואה

 ; תחנה כי יבנה סכד עולם אמרתי בסוד עולם בנין הוא .רואה רק כאינו'משיגם ויש ממש בדעת הסיב סשיגס
 •שאר אה הככודי' ונמס השנה ובראש הדין כסוד היה .איט אם אבל הדבר פעם משיג ןאיט ט למי! בכתוב

. ־ ד . . , ו 1 י הע-לם 0
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ד יתכסל אז העולם סו  למעלה זה כל כאמור חוהו נ
 ומתספעים המסדים ^ומחנלין בדימוס האדם יוצא ואח״כ

 : ומיקמם בניןעולמוס והוא אלו בימים בעולם .
ו ה ז  וגסוע הלוך אברהם ויסע אברהם גבי שנאמר ו

 שגילה ר״ל הקפוהיו פרע במזירחו ופירפ״י הגנבה .• .■
 ומה פנימי בדעת להשיג יכולים שאין המקיף החסד
 ושב קבע מדירת צא יז״ל כי.אמרו ונהוע הלוך שאמר,
 לסי הקבע עולם הוא הסכע בעולם ר״ל. עראי. ונדירה

 כסי ודבר דבר בכל הסבע וקבוע,הוא אדם בני דעת
 ית״ש הבורא מיוס אל מהעבע למעלה כשבא הבעואבל

 שאיט עראי גקלא והוא ושוב לצוא והחיות הכל הממיס
 שהוא עראי בדירת שב ושוב.וזהו רצוא רק כקביעות

 • מהטבעיות ולצאת מהטבעי למעלה החיות עיקר אל לבא
 ונסיעה הליכה שהיא וגסוע הלוך אברהם ויסע חהו

 לבא שהוא עראי בדירת שב זהו ושוב לצוא סוד .כהוא
 עצמו חוזר כשהאדם כי מהטבע למעלה החיות מיקר. אל
 אינו תמידי שתענוג אליו חיותו מחזיר השם אז הבורא אל

 ממנו המיות נלקח ולכן כן בקביעות להיות ׳א״א .תענוג
 תענוג יותר וירגיש אליו מחזירין בעבודתו יחזיק ואם
 ולכן כאמור הקפותיו כל וגילה פרע ה׳ אל בחזירתו וזהו

 אותיות הוא לולב כי Tיזס והובאה הולכה צרץ כלולב
 ה׳ אל ושב הבורא אל והחיות הלב שמשעבד ל״ב ל״ו

ה השנה בראש נעשה כאשר  ככל הדין כמד מפני דה׳
 עצמו מדבק כשהאדם ואז למעלה כמבואר ה׳ אל כבים

 הולכת זהו וחסדיו הדעת שפע עליו משפיעין למעלה.
 החיות שסע עצמו אל מביא הובאה ואח״כ להשם המלה

 והוא מאתו שהכל לומר להשם הרוחות כל וסשעבדץ
 רעים וטללים רעות רוחות עוצר ואז כולם אס סחיה

 ומוריד מעלה ומביא מוליך ס״ל כמאמר הדץ סהסמצד
 הגדול החסד. בבא כי רעים וטללים רוחות לעצור

 מרובפלמסדה סובה מדה שהרי : הדינים נמחקים,
 P האי«צ־ץ וכל ברוב הדין בסל ונמצא סורעגיוח

 השם אל ששב הולכה ידי על נמצא ברוב בטל התורה ׳
 והאתרוג ל׳ב ל׳ו סוד הלולב ע״י החיים שפע מביא.
 לקמן עוד יתבאר כאשר לה׳ ותשוקה חשק סירוג מלשון

 הדין מדת ׳מדות שני שהם לילה ויש יש-יום הנה1
 בין ונקרא ולילה יום המחבר דבר ויש דמדת.הרחמים

 וזה נכנס זה י עין כהרף שהוא רז״ל ואמרו השמשות
ל יוצא  שמאתונלקח הבחינ׳ לכל שורש הוא שהקב״ה י׳
 הזמן סן למעלה אבל לילה ויש יום יש למסה נמצא הכל

 והיה הכתוב שאסר וזה זה שייך לא ב״ה השם שהוא
 מחברם הקב״ה אלא לילה ולא יום לא לה׳ א׳ יום

 • תשורנו לא עץ והקב״ה השמשות בץ ונקרא וסזווגם
 החיות אז השרש המיות אל האדם שכשנכנס ביארנו וכבר

 וכן יוצא וזה נכנס זה חהו ושוב :רצוא הבורא של
 ויובן מלמעלה שפע עליו יצוא לפנים נכנס כשהאדם

 הטבע סי שעל תשועה ־כי עין כהרף: ה' תשועת וזהו
ק הטבע כי זמן צרץל  והטבע מהזיק־ למעלה .אבל בז

 המחבר השמשות בץ שנקרא דבר הוא ה' תשועת שהוא
ק לילה ולא יום לא ואיט שניהם  בו■ עין(אין כהרף י
ק שייטת . , ק ז ה ־ • :ו

;■יאק פחד ונקרא היראה היא יצחק שמדת
ח״י אותיות יצחק בתיקונים ואיתא  i שטסן קן

י יצחק פחד הוא זה ומפני הדץ מדת לחיות קן  מז
 טלם אס מחיה הוא כי לחיות קן יהיה שלא מפני
 אהyה ט כלום איט יראה בלא שאהבה ידוע והנה
ר ואהבה מהבא בסוד ה׳ יראת אשה נקיא  ודפי מ
« גופא פלג נקרא נוקבא בלא ר משל דרך ו  בלא מ

 עשרו לו יועילנו לא ונכסי׳ עושר רב לו שיש אע״ס נוקבא
 אד אשה -לו כשיש אבל מאומה אחדו ישאר לא כי

 להם ועזב וססרנססם וזנס מהם נחס לו ויש בניס מוליד
ר יראה בלא אהבה p ועשרו חילו  ט טקבא בלא מ

 עוי לאהוב רוצה אס משל דרך על מביט אס שאוהב מי
ה יאהב כי וTב יעכב־ מי p גס אחר דבר  זה וגם ז
 מסט ירא® ספני סא® זז איט חבירו מפני הירא אבל

^ על כן  האהבה אץ יראה בלא השם האוהב משל ד
ר הירא אבל ג״כ זרים יאהב כי בשלימות  אינו ה׳ מ

 כל ונמצא ה׳ מאחרי יסיר כי לאהוב וירא מאאו זז
 צדיקים של ®לדותיהס שהם טובים מעשים הולדות
 ה׳ יראת אשה שנקראת יראה ע״י הוא טובים מעשים

 מוליד כי תועלת לידי מביא מסבל שהאדם מה כל ואז
 אלהים ברא בראשית רז״ל ואסרו טובים מעשים בנים

 ראה הדץ במדת העול׳ אס לברוא במחשב׳ עלה .כתמל׳
 ושתפה הרחסים מדת הקדים מתקיים העולם שאץ

 מ״ו רצון שטי שייך לא הקב״ה ^בי והנה סדין למדת
 שידוע ספני רק רצץ טנוי כאן שאין הכוונה אלא

 בשביל ס״ל כמאמר היראה מפני העולם בריאת שעיקר
 שיראו העולמות גילה זה בשביל ראשית שנקרא היראה
 הדין מדת סי על אך הדין מדת בחינת והוא מלפניו

ה אפשרי בלתי  ראה וזהו ית׳ לפניו ללוי וזה שיתקיים ט
 ע״פ שיתקיים אפשר שאי לפניו וגלוי ראה שכבר וכו׳
 ושיכירו הדין בשביל הוא התכלית ועיקר הדין קדת

 הפירוש נמצא וכו׳ הרחמים מדת הקדים עשה מה ירא®
 במדת העולם לברוא במחשבה עלה מהחלה כן הוא
 העולמות בריאת תכלית זהו ר״ל היראה בשביל הדץ

 היה זה ותכלית <ו נקיוה ועל מלפניו ושיראו גדלו שיכירו
ק הבריאה ק ללוי לבד בדין היה שאס י פ  פלא ל
 מדת הקדים p על התכלית לגלות צריך ובאמת יתקיים

עלה ואז הדץ למדת ושתפה הרחמים  שהיה מה הדין נ
ק העיקרית הכוונה  ונעשה מסד של בהמתקה שהיה י

 וזהי בע^ם רחמנות מדת וטלד ממוחק הדץ מדת
 זהומיצחק דבר לעיל ומבואר יצחק את Tהול אברהם

 היראה הוא שהעיקר לצניניט ונחזור יעקב אח״כ נולד
 בלא אהבה אבל העולמות בריאות ותכלית נקודתי שזה

r איט כי כלום איט יראה w אבל לטל נתבאר כאשר 
 7תס ספתי אדם אשט וזהו תמידית היא יראה

ת היא שהיראה י ^  משכנה בביתה Tתס אפה כי ס
 שתים לפטת ג׳ סוכה ולק הביס סקרת ונקראת
 מדש הוא ששתים י״ל תפס אפילו ושלישית כהלכתן

ק ועל יצחק הדץ ומדת אברהם החסד  שיהיה צריך פי
ט ססד שמשפיע הוא שהחסד ר״ל כהלכתן  שראוי ל
®י מסד לעשות א והדץ לקנל וי  פלהשפיע המעכב «

אפילו י



אדנו^ 4מאור עינים,
 יוחראך ולא והמשקל הדין אסרי כ״א שראוי למי אפילו

 למי אף שמרמס והוא רחמים נולד הדין כשנמסק
 שתים ולכן רחמנות מליו נמשך אעפ״כ הגון שאיט

 ר״ל פסח אסילו יעקב מדת שהוא ,ושלישית כהלכתן.
 שהם מסני רק מנשיו מצד ראוי שאינו אע״פ מרספין

 האכ כדרך ורביתי פסחתי אשר קב״ה של וגדולים פסוח
 שהן מפני דמה לו ואין קפן הוא אפילו על.בט המרחם
 ,ראוי שאיש ר״ל לבד פסח אפילו וזהו וגידולו פיסוחו

ק  י אפס״כ מעשים בו ואין פסוח בחינת של לרממפת י
: שילא״ו אנס״ו עלץ מרממין

.בראשלת פרשת •מן. נשמט י■
 יראה יראת ב׳ ראשית נ׳ בראשית בתיקונים איתא

 יראת הקודם כל רז״ל כמאמר סכמה שלפני •
 לעילא מחהא והוא מתקיימ׳ חכמתו .לחכמתו מפאו

 חכמה אין אם מילאה.כי ליראה יכנם לחכמה ובהכנסו
 שמגביל בית יבנה ובחכמה ספא ירא בור ואין יראה אין
 לתתא מעילא והוא לשימה ״ין יצא שלא האדם את

 שיתגלה מלפניו שיראו היה העולמות בריאות ועיקר
 עולם של אלופו להכניס אדם כל ויראה אלהותו לבריותיו

 לכת כוכבי שבפה שהוא העולם המנהיגין מדותיו בכל
 ימי ז׳ נקראו ולכן מדות ז׳ ע׳׳פ מתנהגי׳ הנבראים שכל'

 שאמר כסו היראה והעיקר ואהבה יראה וראשיתה הבגין
 של אלופו וכשיהיה אשה אחר לחזור איש בל דרכו מורי
 בנו אח המדריך כאב אב הוא אזי סדותיו י בכל עולם

i-.שהיא הרוממות ליראת להגיע אדם כל שצריך :לל.,הדבר 
 במדריג׳ שנהצמצמה רק אחת יראה הוא ובאמת נ׳ •יראה

 כפי ביראה לאחח שיוכל אדם השגת לסי עסחתונה
^ו  ראשון לדבור אדם כל שיניע שמו ית׳ הבורא ורצון ב
 רק נכללת היא והתורה. נעשו שמיס ה' בדבר שהוא

 ברא ובאורייתא לדבר יכול הפה שאין מה אתד שדטר
ם ג׳ דהןא בה׳ נברא הזה העולם חהו קב״ה'עלמא  ^י

 הראשון דבור דהוא שע׳..קוים התורה השיגו והאבות
 שנוכל בשבילנו תחתונה למדריגה ההורה נתפשפה «אס׳׳כ

 ניתנה חתומה חורה וזהו בחי־ להרבה וגחסלקה להשיגה' ׳
 התורה נקראת ולכך, אמת והכל ניחנה מגילה ומגילה

pbt 'ת׳ ופד שמא' התורה בכללות נכללו מדות שהז 
 בריש בזוהר כמבואר חקיקת כפו התורה חוקת זאת <זמ

לאמר וכו/אשרצוה גליףגליפו דמלכא הורמטתא  ה'
 המפהרת אדומה פרה וזהו לאפר ה׳ צוה כך כמו

 עיקר כי בנה ותקנח אמה תבא רז״ל כמאמר פמאיס
והוא כנ״ל לשםה׳ דהיינו לשמה תורה היא. התשובה

147עד
 קורין ולכן ים וזהו ההוא במקום היה אהרן מדת כי

 מצר. דהייס מצרים יציאת דהיא פסח קודם פרה פרשת
 ,■ניסן חדש וראש החכמה ים אל להכנס מניח שאיט י״ם
 צייר■ ולכך ראש להרים טכל החודש שכזה נס לשון הוא

 הסכמה..' לים לכנוס לשמה כבחיג׳ עצמו לסהר להתגבר
ד בהתלהבות להתפורר וצריך  ז המעופפים המחשבות ע
 פיו בהבל שרף הפורחת המחשבה היא הפורח עוף שכל
 : השמים מן מלאך נענה וזהו ביראה כשיתחזק זה וכל

 שהוא אחת הוא הן לשון כי המרכב׳ מעשה הן הן ואמר
 רצון: שהוא הרוממות ליראת ובהכנסו היראה על מרומז

 חדשים פולמוח לברוא יוכל עולמות נבראו שבו הראשון
 ברצון נכשץ היו אי ר׳׳ל צדיק בעי אי חהו רוחניס
והבן: עולמות ברצוןויבראו שיכנסו רצון לשון ובעי הראשון

ש שייך'לפרשת דג

 יש כי יעקב וירא כתיב קנה לא הכהנים אדמתרק
 הסכמה י״ס במצר שבירה מלשון במצרים שבר

 מען התורה שזאת מסר דמוחא סמא למשמאילי' ו׳״ש
 בהוא מעלה של החכמה מנוכלות והוא ורע סוב הדעת
 שצריך והעיקר מדרגי* דנחית החכמה אחורי דהינו חורה
 שהיה כמו בפנים פנים להתראות שהוא החיי' בפן לאחוז
 היה שלא התורה שלימות וזהו דיבר בפנים פנים בסיני

ק זה אין שבירה בלשון מכניס שאנו ומה שבירה בה  י
 המלמד כמו שכל בקפגות להחמשל בכדי מדרגי׳ דנחית

 בניו וכל וזהו התינוק ערך כפי להחינוק שכלו שמצמצם
 וזה בוריו על הדבר׳ מבין שכל לגדליה וכשבא ה׳ למודי

 עקב יו״ד צירוף יעקב כי בישראל ונפל ביעקב שלח דבר
 זה וכל המדריגות סוף בעקב נמית יו״ד הוא שהשכל

 דהוא כלום מבין היה לא זה שאלמלא בישראל שיבא
 הדעת ען אבל שמאלא דאתכלל החיים ען השכל גדלות
 החכמה יתרון וזהו שמאלא בי׳ אית הכרעה לשין דהוא

 גם החושך הנה כי המושך מן האור כיתרץ הסכלות מן
 ואיננו באור אתכליל החושך האור וכשבא נברא הוא

 צריך היה לא ואלמלא בנהויא לאתכללא החושך דמשקות
 שנתכלל שע״י אלא אליו מכניסו היה לא המושך אל האור

 הבורא הביא לכן היפב אמר במקום ומבואר בו ניחוסף
 לעלות שיחפצו כדי י״ם מצר מלוח למצרים ובניו 'יעקב

 b צריך כן כמו התורה לקבלת ויבואו החכמה למעלות
 כדי מהכללות חון הפרסית שלו גליות סד׳ לצאת אדם

 הצדיק יוהף כיוון זה ואל התורה לקבלת לבא שיוכל
 לפן לבא בכדי מצרים מגלות והמצות התורה להוציא
החיות לעיקר שנבא ונחיה שמה רדו שאמר וזהו החיי'

 מלשק פרפה כי החומש לפרעה ליתן יוסף צוה ולכך מלשון מפא דהייס. חסרון אין ששם ה׳ חשוב 'חשובה
 בצדקה ושביה כאמור הצדקה מצות עיקר וחומש התגלות צפון מרוח סרון מאבשהב׳ געשה לשם ובהכנכו חסמן

'־י* ־־'־־־ “ ״ -• ־: ׳■ : והבן בצדקה יפדה שנשבה מה ■ י *
D D 'V ק ונו' ^מדבר צ־רך העם אלהיסאת פ א ה  מ

הדבור שע״י הדבור *ז לישראל נתן שהקב״ה■

 הסרספ׳עלברה כאס אם ויהיה חסומה פ״ס ויחהוה
ט׳ אמו מבא זהו  עצמו שזיכך מלשק זכה אם וזהו ז

 שלא תורה זהו דמוהא חסא לו נעשה זכה לא ח״ו ואס
 פירוש למלואים השמיני ביום וזהו הפהור מסמא לשמה

 ובהכנסו כנ״ל ז׳מדות שהם המלואי׳ בשבעת ידם 'שנתפלא
ולבניו לאהק משה קרא ישירמשה־ אז וזהו ר.יני׳5ג

סבחהו פעמים כמה כמבואר העולמות כל מתנהגים  :וי
 את מ«■ אשר עד השתלשלות ע״י סיקב שהקב״ה' וגו׳

הדבודס ־המדבר'הגהגוח זרוי עמו העסהס«שראל
r • - ועי׳ז י־ - ״ - ■ ־



1 4 Sעיגיםלהוטיםמאור
 נא וזה במלססו צמלך המולמות כל מחנהגיס הם ועי״ז
 בהם היה כן ע״י כינה שערי נו״ן והשיגו פעלו ע״י להס
 שעלו ישראל נני עלו וחמושים וזהו ככיכול מלכוחו כמ

 מדבר הנן כאשר משל דרך והנה כינה שערי לנו״ן
 מאוד אוהכו האכ אז האג לסגי שכל ודנרי ראוי׳ דברים

 באזניו נכנס איע בנו על לקטרג אסד יבא אם אשר מד
שאין יודע כי עליו לקטרג שיכול מי אין זה זמשני כלל

 והרשעים טוסץ ג' שבאדם כמו מאמרוח לז׳ מוחץ כדמיון
 העולם את מאבדין ואז הז׳ מן ראשונות הג' מפרידים

 הי׳ בכל רגיע הפגם אין אבל מאמרות בעפרה שנברא
 בעשרה שנברא מפני העולם את מאבדין שלכן אלא

 קיומו וזה דווקא הז׳ עם מחוברין הג' שיהיה מאמרות
 נרגן׳ וזה העולם שבטל ערם וכשמפרידי׳ עולם של

שימהרו נקיים ז' לספור צריך ולכן ־ ויובן אלוף מפריד
 כשיבא ואז’ להקב״ה שלם כסא כביכול להיות ויוכלו ,כת להם ויש מדברים כשישראל כביכול כן כלום קסרונו
שממהרין ע״י הוא הענין התורה קבלת הוא שבועות המקטריגי׳ ונתבטלו רע פגעvשסן- אין אז כראוי הדבור

 שיפמיר מי אין ר״ל אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין חהו
 המקטרג שיאמר חיים דברי׳ סח שהפה אחר לקטרג שפה

 ב״ה השם אהבת מעורר הדבור ע״י כי ויובן מ״ן אפיקו
 שהאדם זמן כל כי מצרים ביציאת לספר מצוה ולכן

 כח לאדם כשאין ר״ל י״ם מצר נקרא השכל בקטנות
 היוצא הקול כי במצר הוא אז דעהו חסרון מפני הדבור

 מצומצם שם כי דבור בלא שם הוא כשיוצא מהגרון
 ואח״כ לבד קול הוצאות רק לדבק יכול ואיט צר במקום
 הדבור אל בא אשר עד מקומות בה׳ ומתחלק מתרחב

 ויובן מצרים יציאת נקרא וזה גדול תענוג נולד ואז
 כדבורים כח לו ויש והשכל לגדלות כשבא האדם ולכן

 דרך כשהאדם והנה במשל כמבואר מצרים יציאת נקרא
 גדול כשנעשה אח״כ קטנות מעשה ועושה קטן היה משל .

 שעשה מעשיו לו יזכרו לא טדאי מעשיו ומיישר דעת ובר
 ה׳כשבא בדרכי האד׳ כן למאומה כלל יחשבו ולא בקטנות
 בקטנו׳מהשעשה למקטריגי׳אפי׳ אחיזה אין השכל לגדלות

 שהליל׳ מפני שמבואר וזהו לעיל כמבו׳ השכל כשהי׳בקטנו'
 :והבן ג״כ בקטנות אחיזה להם אין המזיקין מן שמורה

 שלם השם אין כב״י דור מדור בעמלק לה׳ מלחמה
 בכל והנה רז׳׳ל כמאמר שלם הכסא ואין .

 אתו להלחם שצריך הרע היצר הוא עמלק בחי׳ יש אדם
 כסא הם ישראל כי עמלק זכר את תמחה ממה כתיב ולכן

 הכסא שיהא לראות וצריך בהם השורה כביכול להקב״ה
 א׳ חסר הכסא ויהיה אלוף מפריד נרגן יהיה שלא שלם
̂ל וכביכו״ל ־ח״ו  מורשה הקרי אל אשה בסוד נקרא ישרו

 משפיע וכביכול המקבלים הם ישראל ונמצא מאורסה אלא
 זיווג נקרא כביטל נו ומתקשרים מתדבקים ץכשישראל

 מן הספה נמשך הגשמי באדם כאשר משל ע׳׳ד וכאשר
 שמשפיע ההשפעה הבדלות אלפי באלף כביכול כן המוח

 מוחין ונקרא גדול וחיות מוחין הן עמו לישראל כביכול
 שכשבאו במ״א אצלינו כמבואר פשעיך כעב מחיתי שם על

 מעשה וכל הדינים נמחו אז הגדול השכל הוא •המוחין
שבאו בפסח ולק עמלק זכר נמחה ואז מתבסלין ־קסטת

 מאמרות הג׳ שורים אז המאמרות וז׳ המדות ומזככים
 אוריץ וזהו למסה עליונות הג׳ וממשיכין העליונות

 חיות הממשיכץ הראשונות מאמרות התלת הס חליהאי
 העולם קיום הוא ואז מהם שלמטה מאמרות לז׳

 וספר ר״ל לכס וספרתם וזהו שלום י נעשה והכסא
 ת״ם שיהיה ובהירות ספיר מלשון הספירה שיהיה ת״ס

 הרשע והנה פירוד יהיה ולא תהיינה תמימות כדכתיב
 א׳ כאמור המוחין וכשבאו עצמותיו טל חקוקים עונותיו

 לעצמיכס לכס וספרתס וזהו לעיל כמבואר הכל נמסה
 וזכים ספירים שתהיו ע״י מעצמיכם החקיקה נמחה שיהיה
 רז״ל כדרשת להקב״ה מאורסים כבר ישראל באמת והנה

 ואין נתקדשו כבר א״כ מאורסה אלא מורשה הקרי אל
 כאלמנה הימה דכתיב משום אלא חדשים קדושין צריכים

 מאמר אלא צריכה שאינה יבמה בסוד והוא ממש אלמנ׳ ולא
 א״צ ישראל וה״נ אחיו של הראשונים קדושין לגמור בכדי
 הראשונים קדושין לגמור, בכדי טהורות אמרות מאמר אלא

 כמאסר בהקב״ה מתקשרים אז המאמר את וכשמהקני׳
 הכק■ אל קצירכם ראשית עומר את והבאתם וזהו ההוא

 כנודע באל״ף נתחלף עי״ן כי האומר את שתביא ר״ל
 מה קצירכ׳ אז ראשי׳ זה המאמר אה בהחל׳ וכשתתקנו

 תהיו כאלמג׳ היתה בסוד כביכול מהקב״ה נכרתי׳ שאתם
 ואז וט׳ אמכם כריתות ספר איה כי כמתחלה מקושרי׳

 ברז״ל ואיתא כהן הנקרא הקב״ה הוא הכהן אל תביא
ט׳ סבל במאי למשה קבר כי הוא כהן אלהיכ׳ א״ל  ו

 כגנזובמאיסבלאיך הגדול ושכל הגנוז י סוב שים הכוונה
 מטומאה לעלות הסובל האדם כסו לסוב מרע לסבול יכולים

 שע״י היראה הוא בנורא א״ל השכל שגנזו כיון לטהרה
 כמה אצלינו זה כמטאר סומא׳ מכל לעלות יכול היראה

. ' : במ״א פעמים ,
ה נ ה  ק הדינים נמחיםכל הקדושים מוחין שע״י כסו ו

. .  וע״כ הזדונים בסיס שקלקלו המבול בדור להיפך .
 אבל למבין ודי וגו׳ אשר היקום כל ומחיתי כמ״ש נמחו

מים עליכם וזרקתי כמ״ש טהורים מיס נקרא בקדושה.
 מיס הנקראים המוחין שכשבאו כאמור וסהרחם טהורים המן נהלה הפסח למחרת חיכף המוחין לגדלות ישראל

ה ;-כי.  לתקן שצריך ונמצא נמחיסונסהרים העונות כל אז ■עליונים צריכה האשה כאשר והנה כאמור עמלק מחיית הי
 לקבל יוכל ואזכשיתוקן סיג מכל ולטהרו הבריח מדת דרך על כן לבעלה עצמה אח נקיי'לסהר שבעה לספור

«א שבועות ז׳ סונין אנו ;׳זה  .בהקב״ה מקושר שלם כסא רהיה בריס הנקראת התורה בעשרה רז״ל אמרו כי והענין
 מדותיו כספיר ומזכך שמטהר הספירה בימי נעשה וזה שנברא העולם את שסאבדין כו׳ העולם •כאמרוהנברא

 בטונין קשת דתחחד עד דסשיחא לרגלי הצפי לא וזהו בכל פוגמים הרשעים - אין והנה : מאמרות .בעשרה
 ולק וזכים נהירין כגוונין הם המדות שיהי׳. נהירין פגם אין הראשונים מאמרים בג' כי מאמרות •העשרה

 על לאגנא הוא הקשת כי קשת א״ל בעולם כשהצדיק שהג׳.. אלא הפגם מגיע מאמרות בז׳ רק כנודע בהם -סגיע
הענץ סוד לעיל כמטא׳ המבול סמי ימחה שלא עלמא והן מאמרות הז׳ וסקייסץ משפיעין הראשוטת מאמרות

והצדיק
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 ולא מגפתו כל חהו המורה גנ״י ית׳ בכורא ותענוג י ישראל ונקרא׳ נהירין הגוונץ מדומיוואז שמוכך והצדיק

 נחש:• לא כולא העולם כל כי עולמו ולהנאת חסרוט כתשלו׳ אמרו והנה שלו בגוונין ומתפאר ששש אתפאו־ בר אשר
י׳• וכענץ כניכו״ל בו שמתפנג תענוג נגד חענוגיו לכלו׳בכל נקרא שהצדיק הוא הענין וצו׳ ישראל יבאר; הדר כל ס״ל

 ישראל למדריג׳ מדכךשבא שלו הארציות צי איזיסראל
 מלשק ט ■ מסתכל שהקכ׳יה א״ל יש״ר פירושו ישראל כי

 והשגמוס כתיב צדיקים אל ה׳ עיר כי אנשים על ישור
 0T על ההנהגה כל כי כל נקרא והנשמה ט הבורא
ת הדר הנשמה היא כל הכל וכוללת ף ישראל בא  עו
 הקב״ה כי הוא הערן אלוה לו שיש כמי דומה הצדיק
כי בתחתונים ואחה וכו׳ אלוה אני אלוה ליעקב קראו

 טלו העולם שכל וזהו מרובין.וכ' בקב לו די שהיה סנינא
 רק בעיניו נחשב איט עולם הנאות כל ר״ל לו הוא כדאי

 שלומד סי אבל לו די כאלי מעמ או רב הן לו שיש מה כל
 נתחכם סעכ״פ רק המבוקש לתכלית בא לא לשמה שלא

 וזהו לשמה בא לשמה שלא שמתוך הכנה והוא בלימודו
 התורה בחי׳ הוא רוח כי אחכם מחכים רוחי בעוה״ז

לשמה שלא ,ולומד עוה״ז תענוגי אחר הולך וכשהאדם
^ אבל אותו מחכים התורה לו שיש כמי דומה וזהו גו לשרות בתוכו אלהותו המשיך ע  אחכם מחיה רוחי לבא ל

החכמה כי אתכ׳ מחי׳ התורה ואז לשמה יבא שעי״ז ר״ל ולא דומה אמר ולכן אלוה נקרא בהוא אלוה ממש
שורש שהוא ית׳ ט ותענוג היות וכשמביא בעליה תחי׳ נקרא רק באמת אלוה אינו כי אלוה ישלו אמר
 שהאדם שלמפה לחלקים וחיות שפע נמשך ממילא הכל החומר היינו לארץ בחיצוני׳ בחון הדר וכל כאמור אלוה
 :והבן אחכם מחיה רוחי ממעל,וזהו אלוה חלק הוא לו אין כאלו יותר ודומה אלהותו בו שוכן איני כו׳ דומה
ש ד ג״כ אמר ולכן אלוה לו יש שבאמת אך כב־כיל כלל אלוה  דברך פתח הה״ד שיפים עצי הארון אח בצלאל ע
 נתקנו שחפאו במה שיפים עצי פתים מבין יאיר ט להתקשר המאסר ומחקן צדיק כשאדם ולק והבן דומה

שיפיס עצי ארון ופשו שנאמר בשיפי׳ ונחקנו בשיפים חפאו והבאת׳ חהו השגחה היא בעי״ן הא׳ נתחלף אז כביכו״ל
חסד ותורת בחכמה פתחה פיה דכתיב ע״« יובן הענץ ' ־ ’ ־ ־

והמכמ' בזוהר כמבואר נפקח מחכמה דאורייתא לפונה על
 אפשר אי ולשין בהברה אבל י׳ רק נכתב והיו״ד יו״ד נקרא
 היו׳׳ד בתיך הנפלם דלי״ת וא״ו המילוי ע״י אס כי לדבר

הראשוג' במחשבה וחכמתו ית׳ שמו כביכול כן בדבור .ונגלה _ _ _
 להתע^ הוצרך והגנוז הסתום מאץ יש העולמות לברוא מקידשת א״י וזהו מקום בכל מתפשפ׳ א״י קדושת ונמצא

 ט הגדול אורו לסבול שיוכלו כדי בעולמות ולהתלבב קדושתה לעתי׳יומשך כי לעתיד ובין עתה בין חארצות מכל
. , , ישראל ארן אל הקדושה שיתקבל הארצות מכל■
 תהיה ברוך כס״ש העסיס ארן ומכל לארן חון
 מהם ברוך ותהיה יחקבן העמים שמכל העמים מכל

 ס״פ בח״ל בחי׳ אתה שיש אף ועתה במ״א ■כמבואר
 שמטאין קדושת׳ היא מה ואמר ישראל ארן הוא העיקר
העומר ממנה

 א״י ולכן ההשגחה עי׳ן המאמר ע״י במביא עומר את
 ארן הוא שהעיקר אף באמת כי הארצות מכל ׳מקודשת

 ונקודה א״י בחי׳ יש לארן אפי׳בחון מקום בכל מ״מ ■ישראל
 אזי ב״ב משיח מדרשו׳וכשיבא ובחי כנסיות בתי כגון משם

ישראל לארן ויכנסו מח׳׳ל יצאו א״י ובחי׳ הנקודות כל

 ט השמש מאור להביש שא׳׳א כמו אלהיס ה׳ וסגן שמש
 הראות עיר לט מסך אחר מסך ומסכים הגנה ע״י אם

הגוט■ הוא ההעלם אך העלם מלשון עולמות נקרא ולכן
 הנבראיס לסבול שיוכל לגלות היה אפשרי שבלתי הגילוי

העולסו׳ כל ממלא והקב״ה והסתרה העלמה ע״י אמד כל
תסתלק אנת וכד בזוהר אמרו וכן בהם והתלבשו בהסתחרו בארן כשדר נקרא הצדיק כי ...........

 רומז זהhנשפת׳ בלא כגופא שמהן כולהון אישחארו מנרון ;כי ההשגחה עין ומביא המאמר מתקן ואז דדקא ^שראל
 דלי״ת וא״ו המילוי ובתוט ונעלם סתים הוא שהיו״ד יו״ד דר והצדיק הצדיק על משגיח והפ״י ם לדיק אל ה' עיר

ת הקב״ה השגחת מביא נמצא ישראל בארן  שנברא העולמות יש אוהבי להנחיל נעל׳וזהו דלי״ת שהוא״ו :וע״יסי בא
 שנעלם הסילד אמלאע״י שאוצרותיהם ע״י הוא מאין יש אלהיך ה׳ טני תמיד יקוים ולכן הצדיק ידי על הוא

 שנמשך היו׳׳ד שבתוך דלי״ת הוא״ו מלוי שזהו ונתכס׳ עם ופרי׳ רשה כביכול שהיא א׳ חסר כתיב הפנה מראשית
 הוא״ו ידי על ואמנם הדלי״ת עד למפה הוא״ו ע״י תמתי מנתי רעיתי אחותי במדריגח שתהיה שנה אחרית

ד. ;בילא״ו והבן אחרית של עפריקון ■ ־' המשכה רומז והוא״ו לדבר שיוכלו היו״ד נתגלה דלי״ס .
ה ו ס פ ט׳ במכסה אלהיס רוח אותו ואמלא ב מעצע' הדלה התחתונ׳ מדריגה שהוא הדלי״ח עד מהיו״ד זאית׳ ו
וכשהמדריג״ פהעליורס מקבלת רק כלום מגרמה לה וליס מחטס רוחי במוה״ז הקב׳׳ה אמר במדרש י

 די״ו אתוין בהיסך הוא ומקור׳ .לקבל מתקרבת דלה ונחתי שנאמר אתכם מחיה רומי לבא לעתיד אבל אחכם
 דיו וזה הוא״ו ע״י היו״ד אל לעלות משתוקק שהדלי״ת הסרסור הוא התורה כי זה הענץ יובן וחייתם בכס דוחי

 שההעלם אמרנו כבר כי ר״ל כנדון להיות הדץ מן לבא לקרב יוכלו הטרה שע״י שבשמים לאביהם ישראל בץ '
 אלטנו ■ לה׳ הנסתמת כתיב ולכן הגילי הגורס הוא .כי העולמות ומייחד לשמה בעסקו שמו ית׳ הבור׳ אל‘,

ט׳ פולס עד ולכיט לט והנגלו׳ כל לז״ל ואסרו התורה אותיות פ״י נבראו העולמו׳ כל  ההסתרו שע״י ר״ל ו
 להשיט שיוכלו בכדי התחתונים במדריגות הנגלות לטי בא שהסיחודיס־ הרבה לדברים זוכה לשס' בתורה העוסק’

 הדינים מתמתקין למעלה מתקרב התחטנה וכשהסדריג׳ ולא נבעלה ■ מדברת מאי מדברת ראוהו מלשון וזיווגיס
א וההסתר׳ ההעלמה ט שפוסק מי, ט לו הוא כדאי טלו העולם שכל אלא עוד  ונמצא וצסמסןכטדע דץ בחי׳ ה

 הדינים ואין הדין ע״י בא החחתוסת שבסדריגות הגילי ולייחד ית׳ שמו להתקרבות רק חפן איט לשמה בתולה
 ומתקרבים למעלה שמתעלים ר״ל בשרשם אלא נמחקץ כי שנמיי ית׳ לו והתענוג שעשועים שיהיה העולמות
 דחירום פלסא ייבל פל שלמו והיינו לשרשו אחד כל לשרשם ממי׳בפליה התורה היא החכמה ר״ל בעליה מחיה החכמה

»ל שהוא הקב״ה כביטל ' . דאע״ג ............... : ......... ■פיות מביא התורה היעלי'



15aמאור

 ם6פ ההמחק׳ הוא שם מסעדן דמססרהצ/דינין דאע״ג
 והנגלו׳ אמר ולכן בשרשם נמסקין שהדינים דינים שרשי

 ששם יובל של מולם עד לקרב צריכים עולם עד ולבניט לנו
 שנתגלה העולמות שהם הדץ מן לבא דיו וזהו ההמתק׳

 הוא כנדון להיות יס״ש אורו שהסתיר והדין הצמצום פ״י
 מחערץ שמססרהא הדינים שרשי ששם העליון המקור
 מתפרץ ממנה רק גמורים לתמים דאיהו נדון ונקרא

 אני התורה נקראת ולכן הדיגין להמתיק השרשים
 למעה שנשתלשלו והדינים הגבורות ר״ל גבורה לי כינה

 מהבמלין אז הדינים שרשי ששם בינה ״שאני לי כשמתעלים
 שהפתיחה בחכמה פתחה פיה וזהו ונמאקין הדינים <

 חסד תורת ונקרא׳ נפקת במחכמ׳ בחכמה היא התורה של
 לי בינה אצי כמ״ש בשרש' הדינים כל שנממקין לשונה על

■ : והבן גבורה י
ת3ו? י  קודש חותם פסוחי עליו ופהסח פהור זהב ציץ ש

 לשאר ציצית לכהנא צין הקדוש בזוהר ואמר לה׳
 מצח עזות על מכפר הצין כי פשופו ע״פ ויובן נשא בני

 ממאמר׳ ידוע וכבר וגו׳ לך הי׳ זונה אשה ומצא בי׳ דאחמ'
 וכו׳ הים בכרכי זונה שיש דשמע גברא ההוא בענין ז״ל

 נמשך חה וכו׳ פניו על לו ושפחו ציציותיו ארבע ■ובאו
 זונה אשה מצח מל שמכפר דכהנא הצין שע״י מזה

 אשה ■מיד להצילה נשא בני דשאר הציצית אל הכח <משך
ע ע״פ יבואר ועוד שהיה וכמעשה זונה  כי הנעלם ד
גדול כלל זהו חמיד לנגדי ה׳ שויתי מעלת גודל ״ידוע

עינים̂לקוטים
 וגו׳ אתה׳ משה ובקשתם נבג״מ הבעש״ט שאמר
 שיהיה מדריגה באיזה שהוא במקום דייקא משם ומצאת
 ולכן בה׳ להחדבק ויוכל אלהיך ה׳ את תמצא משם
 ואמר שיפין בשני לה׳ קודש כתוב היה בצין רז״ל אמרו

 לה' קודש וכתוב ברומי ראיתי אני לוי בן יהושע רבי
 על יחלוק שהברייתא יתכן לא ובודאי ■אחת נשיפה
 חדא אמר ומר חדא אמר ומר אמס שניהם אך האמת

 ואמ״ב תחסוניס למדריגות נפל אשר האדם כי פליגי ולא
 קודש ט אמס שיפץ בשני לה׳ קודש נרמז הוא ה' אל שכ
 למפה הקודש היה במחלה כי היה• שיפץ בשני אך לה׳

 לספה למ״ד קודש אמרו ולכן לה׳ למעלה העלהו ואח״כ
 ברומי ראיתי אני אמר ולכן וד״ל ע״ז מורה למ״ד סוד כי

 העליונה במחשב׳ המעלות ברום עלייה שמבני אותו ר״ל
 אתת בשיפה בוקודשלה׳ כתוב השם מדביקות זז שאיט

ק רק למפה הקודש היה שלא ט  באפה לה׳ תמיד ד
 כל בה׳ דבוק תמיד אשר כזה איש והנה לו ועלתה
 בכל אדם כל אמנם כי למעלה רושם עושץ מעשיו

 למעלה מעורר לשוב אם כח איזו מעורר ועסקיו תנועותיו
 אין נחקק דבר וכל לה־פך משרר להיפך ח״ו ואם

 במקום נסקק יהא שלא קל ודבור וגדול קפן מעשה לך
 גמדריטת האוחז גודל כהן הנקרא והאדם לו הראוי

 נחקקים מעשיו כל אז מה׳ סר ולא פהו׳ זהב ציץ
 עליו וסתמס וזהו בה׳,. ודבוקים העליונים בעולמות

 ובאיזו בחוסם הנחקק כדבר חקיקה שיעשה חותם סתוחי
 העליונה הקדושה לה׳ קודש אמר החקיקה יהיה מקום

. :והבן בה׳ הדבוקה
 לבושה והדר עוז משההה״ד אל המשכן את ויביאו
 צדקים של שכרן שכל אחרון ליוה ותשחק ■

 פה ע״פ וייבן אחרון ליום ותשחק הוי לעוה״ב מתוקן
 שנסמשכן העדות משכן המשכן פקודי אלה רז״ל שאמרו

 בתוכם ושכנתי רז״ל מאמר וידוע ישראל של בעונותיהם
 היכל בישראל שכינה עיקר בתוכם אלא נאמר לא בתוכו

 ג״כ ישט .שנתמשק המשכן בחי׳ בוודאי וא״כ המה ה׳
 בעוטסיהם ג״ב שנתמשכן ישראל בני בתוך השוכן נצחי׳

 שכינה שגלו כלמקום להיפך לכאורה רז׳׳ל אמרו ובאמת
 .השכינה בגלות כי שידוע ע׳׳ס׳ הדבר יבואר אך עמהם
ט׳ פני אסתיר הסחיר ואנכי כמ״ש הסתרה בסוד כי־ ו

 המלכים מלכי שמלך האדם כשיבין וכ״ש וכו׳ ■בחורה
 סיד במעשיו ורואה עליו עומד וטרא גדול מלך הקב״ה

ח ערוך בשלחן כמבואר כו׳ היראה אליו ־יגיע  א׳ סימן א׳
 מצין תמיד מעשיו כל רואה שהקב׳ה המבין האדם הרי
 יראתו כי מעבודתו תוז ולא פיו ימר׳ שלא בפות הוא עליו

 כל שמלא מדע עליו שורה הקב״ה המלכים מלכי מלך של
 ציזלשון ועשית וזהו מיניה פנוי אתר וליס כבודו קארן

 שהקב״ה ותבין שתדע צין מדריגת לך שתעשה הסתכלות
 יהיה אז עיניו מנגד נסחר דבר ואין עליך החרכים מן מצין ־
 תערובו׳ שוס בלי ונקי׳ פהור׳ תהיה היראה פהור־זהב זהב -־

 בזה לאחוז יוכל אדם כל לא אמנם פהורה ה' יראת במ״ש
 בדביקות תמיד להיו׳ וא״א מועפי׳ והמה עלייה בני אם כי

 כי אך מלילה ט ושוכח ממדריגתו האדם ונופל הזה הנפלא ־
 היה והשכינה -הנראים פנים בסוד היה ■החורבן קודם ,כי ה׳ אל ומדבק וחוזר למעלה כמטא׳ צדיק יפול שבע

 וזהו לבושין כמה בהסתרת הוא ועכשיו באתגליא שורה ;כי אף ומתחרפים חשובה הרהורי מלאים הרשעי׳ אפ^ו
 שגלו מקום כל וזהו לבושין ■ בכמה דאתלבשא הגלות ,־ הקב״ה וממליך ה׳ אל שב סיכף ממדריגה ישר־הנופל איש

 .השכינה גלתה שם הגלות לעומק שירדו, במי׳ בכל . נאמר זה ־ ועל כבודריח׳ חהו במדריטתתחהוטס מי״ז :•
 אסתר רז״ל דרשו ולכן ההיא הבחינה בעמקי שם ונחלבשה כל.־1מ ר״ל:שחמלוט־אוסי וגו׳ ההיוליממלכת בנאחם
ט׳ אסתיר הסהר ואנכי דכתיב מנין התורה שםוואמזני־::ק על ציצית נקרא וזהו למעלה כמבואר .״דרגין  כי ו

 הוא עולם של אלופו ר״ל סחר אל״ף אותיות ׳הוא :■אסתר סמטה זמעלהו ראשו הציצית. שאוחז כסו ראשי •־בציצית
 משה אמנם מזה עוד לקמן יבואר כאשר הלבושים בסחר :הוא ׳ששב• המשובה ע״י דצוציחא נתן נקרא ולכן למעלה .ב ־

 ששם הששוב׳. מקום שהוא דסירוס עלמא סוד לבינה זכה ■ לכהנאשהוא צין ולק ראשו־ומעליהו בציצית שאוחז פסי ״
 •אלא..בשרשם נמסקין אינם הדינים כי הדינים הפסקת ביראת־ הזכהזדבוקהבשורשה המחשב׳,העליונ׳ גדול ז^פהן
ס'  כשיבחין לו ססר ^עבים סלובנזת-בלבושץ שהשכינה ופה :בר״נשא ולשאר צין קרא ומצין ורואה עליו שעומד פי

 שכינתו שם האדם גלה אשר ההיא שבבחי׳; רבץ -אדם לאתוז ר״ל ציצית במי׳ ;למדריגמ׳י לפפה נמשך ציציס פ
ס' ט להדבק יעלה ומשס שסה גגלתה נ״כ :צביט״ל המדריטת פמהס ולהעלות משם לעלות לאשם ו־;בציצוס  י

וזה נלקיזה סשם אשר ההיא בסי׳ של בשורשו להדבק כמו אמר בכל הוא ברוך הקדוש ולהמליך שלמפה
נקרא
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 פהוא הרוממוח יראת הפנימית יראה הוא והעיקר ומתמתקין. ומחנסלץ לשרפו דכר כל שמפיכ חשובה נקרא

וכתיכ כולם את מחיה והוא דכלעלמא ושיפא ע־קרא * י ״ ’
 כי הוא הפנין דעלמא אשין כל דאכל אייכלא אפ ה' כ

 גאים פממנו נו האש ויסוד יסודות ד' בו יש האדם
 מתדבק וכשהאדם זרים והתענוגים התאוות החח:ימות

 התאווס כל מכלה הקב״ה פל האפ אז י.׳ ניראה
 שיפ מי כן שאץ מה הזרים ותאוות האשוח כל ומתבעלין

 ודא זה ספני בסלים אינם התאוות כל לבד המוגש יראת בו
ה' ביראת לדבק האדם צריך ע״כ ביה איהנהו ודא

 ולכן נורא מלך שהוא מפני הרוממות יראת הפנימית
 מפני לא נורא אתה ר״ל בנוראותיה והנורא אומרים
 פחהיה ראוי לבד נוראוחיך מפני רק יראים אנו פונפים

ישראל כל ולכן בו יביאו צדיקים לה' השער וזה נורא

 אחר ־ולכן ישיבו ואליו באו ממנו כי בשרשם הדינים
 דק אשר עד העגל את ויפחון משה בא העגל מעשה

 ששם התשובה מקים בינה למקום השיבם שמשה ר״ל
 רק מתערין דינא מספרהא בזוהר כאמור הדינים שרשי

 וזהו שלמסה הדגים מתמתקים ושם גדול בדקות שם הם
 שרשי ששם הדקות אל שהביא דק אשד עד רסחץ

 ועוביוח נשמיות שהיה מה ואז הדקה מן דקה הדינים
 הכל נתבעל הבחי׳ הדקות שרשי אל והשיבו כשהבינו

 תאכלו ואל עלי וצומו שאמרה אסתר גבי ולכן .ונמתק
 בינה סוד בתשובה חזרו שאז וגו׳ ימים פלשת תשתו ואל
 נהפשסה כאמור סהר אל״ף סוד אסתר שהיחה מה כן טל
 מה אסתר מגילת ונקרא הבהירות ונתגלה הלבושין מן

 התורה מן אסתר רז״ל שאלו ולכן נתגלה הסתרה שהיה
 הען המן דכתיב מנין התורה מן המן וכו׳ דכתיב מנץ
 ולהמתיקו בשרשו י להתקן צריך כל'דבר כי בזה כי וגו׳

 שכל ר״ל גבורה לי בינה אני לכתיב בינה נקראת וההורה
 פשם נמחקת ואז למקום'בינה להתעלות צריכים הגבורות

 להמתיק דבר כל לידע צריכים ונמצא גבורה לי וזהו פרפה
 ■ע״כ ומובאו מוצאו ולהפכיל יתעלה בחי' באיזוv בפרשו

 מנין התורה מן כאמור סתר אל״ף שהיא אסתר פאלו .
 הוא אנה בחורה ושרשה המתקה תהיה מקום באיזה

 בסוד שהיה מה ר׳׳ל פני אסתיר הסחר ופשיביואנצי
 להסתכל צריכים הלבופין ומן בלנושין נסתתר פנים

 שיבין בפנים לבתי'פנים שיביאו עד המלבושים ולפשופ
 אסתיר הסתר ואנכי' זהו נסתרה השכינה דבר שבכל
 מן המן שאלו וכן ולהמתיקו להתעלות יוכל זה ופיבין

^ פלו הדינים לבעל שלו ההמחקה ר״ל מנין התורה  א
הען והפיה' בחורה שרשו רמוזה  נעשה שבהמהקה המן'
 המדריגות כשמחעליס' מ״ן העלאת מ״ן ה' מהמן

 ורמוזה מ״ן העלאת סוד היא למעלה שנתעבו תחתוגות
הען בתיבת  כשמחעלה למעלה נמתקין גבורות שה' הסן
 לבלתי פצוה הדעת ען חייסהיסך עץ תורה מקום לבינה
 סוד כיביגה אחרון יום נקרא בינה והנה . וגו׳ אכול
 עוז וזהו כנודע העליונים הימים אמר שהוא הבא עולם
 והחזק הגדול הבהירות ■ שנתלבש מה לבושה והדר

 ליום ותשחק עביים בלבושים והדר עוז בלשון המכונה
 ונשחק הדבר שנפחן דק אשר עד ויתחון דרך על אהרון

 יום הנקרא עוס׳׳ב בעה סה־ הדקות אל שהביאו "עד
 י הדקה מן דקה הדינים שרפי ששם הכל נמחק ואז אחסן

 השוכן שכינה בחי׳ שהיא מה המשכן אח ויביאו וזהו
 מחפשסת ששם לבינה שזכה מפה אל הביאו בתחמונים
 מוז הה״ד אסר ולק הבהיר באור ונגלית מהלבושים

 צדיקים של שכרן שכן ומסיים שפירשמ כסו וט׳ והדר
 הס״ן העלאת שפס הפינה סוד הבא לעולם מתוקן

 הוא פס צדיקים של שכרן והוא בשרפם הדינים והמתקת
ק באפור התיקון ' ה ׳ ‘ .בילא״ו ו

ן ת ^  מבחוץ יתקן שלא ה׳ לפני האש b הקעורת את ן
 הוא הענץ וכו׳ צדוקים’ של מלבן להוציא רכנים י׳ י

 כסה ונתבאר בזוהר כמבואר יראה ואית יראה דאית
חיצונית אהT היא העונש יראח והנה הלז בחיבור פעמים

ה מלכות נקרא היראה כי הם מצכים בני ד ל'י  פע
כל 'מלטת _מלכותך'כדכתיב העולמות כל מתנהגים

 המלכות שהוא ביראה להתדבק צריכים וישראל עולמים
 צדיקים והנה עוד יחבאר וכאשר מלכים בני נקראים ולכן

 להמשיך כדי תפלתן קודם אחת שעה שוהים היו הראשוני׳
 נקרא וזהו לעבודתו לבס ולהכין הרוממות יראת עליהם

 פמעריכין י״ל ראשונה מערכה שהיא גדולה מערכה
 הוא ואח׳יכ עליהם היראה להמשיך ב״ה וגדולתו רוממותו
 בו להתקשר איך שמעריכין קמורח של שניה מערכה

 שיונק אילן נקרא השדה פץ האדם והכה ובחי׳ בחי׳ בכל
 נקרא משרשו יונק אינו וכפח״ו ית״ש וקדושתו משרשו

 הרע ויצר סוב יצר בחינות שני יש ובאדם יבש' עץ
 יחקרג היצה״ר שגם בימינא שסאלא לאכללא שצריך וידוע

 וגומר לבבו את ומצאת באברהם כמ״ש לסניגור מתהפך
 דצה״ר פוב' שהיצר עצים גזירי שני סידור נקרא רה
 ופניהם רע עץ רה פוב עץ זה כי עצים גזירי שני הס

 זוכה אז זו למדריגה כשבא ואח״כ בא' ויוכללו "יסודרו
 כטדע הפנימי מזבח גבי על נשמתו מקריב שמיכאל

 זאת וממדריגה הפנימי במזבח וידושן שמחןת שובע ויהיה
 באדם הן 'קני'מנורה שבעת בי נרות ממש להעבח בא

 ב׳■ עעיס בי שבראש נקבים שבעה הס בזוהר כמבואר
 בחי׳ הס העינים כי ונודע והפה החוסם ב׳'נקבי אזנים
 האדם וצריך־ גבוה ממקום’ הוא הראיה כי מהכל■ 'גבוה
 וגס חיצוני בדכר יסתכל שלא ה' לשם הנקבים אלו לקדש

 ויקדש’ ויסתכל' רק'יראה הגוך ■שאינו" דבר ישמע לא
 TOP מכמז שמיא ימן קול והנה השמיעה וכך שלו הראיה

 שלא מפני שוסעין אנו ואין ובזוהר בדברי'רז״ל כמבואר
 והריחו נענין לקדש צריך הריח וכן השמיעה נתקדש
 פיפיט צרות חמש הסכת וזהו הדבור וכן ה׳ ביראת

קני שהם נרות החמשה  והריס השמיעה האזנים ב'נ
 אחר ממקדש יתעלה הכל והדבור ה׳ נילאח והרימו שהוא
 אלו חושיו לקדש שזכה ואחר הפרמי מזנח 'לדישון ̂שזכה
 מנול הוא אפילו נפשך בכל ה׳ את לעבוד. למדריגה יזכה
 יססיור התפלה בדבור הנשמה יצאת פאפיצו י״ל נפשך אח

 הדס כי וכתיב נפש מסירת וזהו לו סוב וכן בחשק נפשו
ן כנגד מפלוס ט התמיד דם נקרא וזהו הנפש הוא ^  ק
 חכה ואח״כ בהפלתו הדם הוא הנפש מסירת וצריך הקנו

להביס וחדככו או'Tש פינים ב׳ הס נרות ‘שחי להסבת
באור
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 1׳ ,

 , שיזכו יראו עץכעין כי כס״ש יח1ע עין הנקרא עליון באור
 ואס״כ ורמה גניה שהיא העליונה מין לראוח שלהם בעין
 יחד טלם העולמוח לקשור קשר חרגוס הוא לקסורח יזכה
 עצמו יקשור להקב״ה העולמות כל שמקשר יבא זסזה

 אבר דכל בזוהר כמבואר דיליה אנרין כל על קב״ה זימליך
 נעשים האברים כל ואז וכו׳ שכינתא ביה שלמא דלא

 וקסורח וזהו משלה בכל ומלכותו בסוד ית׳ אליו מרכבה
 אדם כשהוא שאז ר״ל למנחה ואברים לאברים קודמת

 כיון למעלה שלימות מביא כי והקב״ה מנחה היא שלם
 של הבחי' וע״י מלכים בני ונקרא עצמו מל סימליך
 כל מלכות מלכותך כמ״ש ידה על כולם מתנהגים מלכות

 המלכות הוא כולם העולמות שלימות כל ונמצא עולמים
 בא ואח״כ לה' מנחה נקרא לכן דכולהו שלימו ואיהז

 הדיוע כהן דאית ידוע כי והוא גדולה יותר למדריגה
 ד׳ הם בגדים בד' משמש הדיוע וכהן גדול כהן ואיה

 בשמונה גדול וכהן דין בחינת זהב בנדי ד׳ של לבושין
^ הרחמים עולם הוא הנוססים לבן בגדי ארבעה ל ת ה  ו

 בבחינת דחול ביומא אפילו השם את עובד מכם
 והרחמים הרצון עולם הוא בשבת ט שבת

 וכו׳ עובד אפי׳ ולכן דין בל ואין לבן בגדי ד' בסוד
 החתונים ומיס עליונים מים יש והנה גדול כהן נחי׳ והוא

 ר״ל מלכא קדם למהוי בעינן אק בוכין והתחתוני׳
 מן ולהתקרב להתעלות רוצים למעה שנפלו התענוגים

 החביסין מקריב היה הכ״ג ולכן האור אל החושך
 מיס פלגי חצאי שני הס בערב ומחציתה בבוקר מחציתה
 באור שהם עליונים מיס הס בבוקר חציים שנחחלקו

 לה' אותם מקריב היה והוא חושך שהוא בערב וחציים
 התחתונות מדריגות להעלו׳ שיזכ׳ זו בחי׳ בו יש אדם וכל

 אותם וכשיעל׳ גדול כהן חביתי וזהו פלכא קדם .למהוי
ה אז ט  רסוך עליהם להשפיע למעה מלמעל׳ שפע י

 בראשית ימי מששת שנבראו לשיתין שירדו העליונים המיס
 שיעלו כדי העליוני׳ סיס הס מים מושכין היו במג 'ולק

 ונסכין וזהו למעלה תעטג ואזניסוסף התחתונים המים
 של שולחמ והנה יובן העטג הוספת שגורם למוספין

 כשהאדם כי הפגים לחם השול^ ועל מזבח נקרא אדם
 פנים של הפנים למס לחמו נקרא באכילתו מתקדש

 יש אדם בכל כי לבונה בזיכי שט היו ועליהם העליונים
 מלסעל׳ עלץ הבא הישר מקיף אור הא׳ מקיפים 'שט

 שיוצא מה הוא הב' יסובבט חסד דרך על הקב׳׳ה 'פאת
 לו שנוחטם פנימי אור ים אדם שבכל שלו פטמי פאור

 לחון יוצא מוחיו בפנימיות לסבול יטל שאיט מס וכל
 המוזר מקיף ונקרא p גס ומקיט החוזר מקיף ונקרא‘

 בעצמו האדם ע״י בא ההיא אור ט ב' מפעם לעוד
 פטמי אור לו וטתגים אליו ומתקרב ה׳ אל. ושב המוזר

 .ומקי® לחון יוצא והשאר מקבל ל לקבל שיטל מה וכל
 נקרא וזהו . כאמור השם מאס ניתן הישר מקיף אמנם

 בץ של tsd ואח״כ עליו לבטטס שהוא לבוג' בזיט שגי
 עול עליו לקבל הרוצה רז״ל שאמרו חהו : הערבים

 ויהיהר ממשטתיו יפנה ר״ל יפנה שליפה שפים פלטת
 למעלה האפורה גדול® מערכה זהו ית״ש ברומסוטו

v רעול r שיעול ר״ל ידים הנקראים מראה אהבה הם

<ינ'םרהוטים
 הם תפילין וירח רעה ויראה מאהבה אותם ויגבה

ד ד׳ לבושים ידי על המוחין השפעת  וד' זהב בג
 יקרא ודר״ס דרש״י לין חפ והם כאמור לבן בגדי

 שמים פלטת עול לקבל קב״ה לאמלכא הוא שמע קריאת
 דביקות לשון שהוא וגו' נפתולי מלשון יתפלל כך ואמר
 הכתוב אמר ולכן שלימה שמיס מלכית עול קבלת וזהו
 היא האם על יהי'. והדביקות הקשר ר״ל הקעורת ונתן

 גדולה מערכה שהוא ה׳ ביראת יכנס שמתחלה הירא׳
 ודרשו התאוו׳ כל ומבעל אמין כל דאכלה אשא והוא
 מיצוטת שיראה פירוש ויכניס מבחון יתקן שלא רז׳ל
 בה לכנוס יכול איט החיצוני׳ יראה לו יש שאפי׳ כלום איט
 כדעת לא דווקא פנימי׳ יראה מבפטם אלא המלך אל

 בזוהר כמבואר והוא .מבחון תקן שאומרי' הצדוקין
ז מייביא ינדעון אימא אי הקדוש א  למאריהון יפלמון ה

 ה׳ לסט האש על הקעורה את ונתן ארז׳׳ל כן על וכו׳
:יילא׳׳ו בילא״ו והבן

ם ר  לקונה חוס׳לצסיחוח לוא אשר בפיר אשר הביס ו
 כרמים לוא אשר .עוט ונשא יגיד לוא אם י

 כתיבי שלתא אלין :הארן על בהם לנתר לרגליו ממעל
 שהיראה ספני בב׳ מתמלס התורה הוא הענץ .וקריין

 לרוב ונכסים מושר לו שיש אדם כמו כי בית נקראת
 מושלכים חפציו כל הרי חפציו ט להכניס ביס' לו כשאין
 כשיש אבל להפסידו יוכל ולהפסידו ליעלו הרוצ׳ וכל הפקר

 מורה לו שיש האדם כן הדברים מכל נשמרים ביס לו
 שיגבילס דבר בלי מושלכים הס הרי יראה לו ואין וחכמה
 ולק ולהפסד בחיצוני להשתמש בחון חכמותיו מלהיות

 שש: ר״ל ביתו שם כי הרמתה ותשובתו בשמואל נאמר
 ביתו שם שהוא מקום שכל מפני המדריגות רום אל

 יצא לבל האדם מגבלת היראה אמנם היראה היא עמו
 . בית היראה נקרא לכן בגבולו נשמר הכל ואז .לחון
 סכפתו לחכמתו קודמת חעאו שיראת כל עעס וזהו

 נקרא שהיא לפי בב׳ מתתלס התורה ולכן רובן מתקיימ'
 כלום איט יראה בלא וחכמה חכמה ואאלפך בסוד חכמה

 כולם החכמות יתקיימו זה שע׳י הבי״ס הקדים לכן
 כך אחר בסורה האלפין ונתגלו הכל כלול שבה שבתורה

 החכע׳ יוגבל הT שעל היראה שהיא הבי״ת שקדמה מפני
 הקב׳ה של שהחיות ושוב רצוא והחיות כתיב אמנם כולה
ד איט  ה' יראת נקראה והיראה ושוב ברצוא רק חסי

 בעליה המיה והסכמה כתיב מכמה היא ה׳ יראת כי לחיים
 אלא לטיס ה׳ יראת וזהו היראה היא המיות נמצא
 היראה לקבל אפשר אי שבגלות מפני ושוב כרצוא שהיא

 ה' יראת גדול תענוג היא היראה כי תמטיות שיהיה
 שציסיס המוחין אין שלם איט שהדעת ומפני לחיים
 ומעורר מתחזק וכשהאדם מסתלק אלא תמטי חעטג לקבל
 עליו מפטכין היראה עליו להמש־ך הכטחיו בעוב עצמו

ד תענוג כי ההעטג שיובן בכדי מסתלק זה ובשביל מי  ת
 ופלאה לעתיד אמנם ושכליט. דעסיט למיעוע תענוג אינו

ק א  הדעת הרחב' גדול משלם דעת שיהיה ה׳ אס דעה ה
ס יהיה ולכן הפסק שום בלי חסיד הגדול מעטג לקבל  טו

 אלא הסשק בלי אמרות שיהיה א׳ר״ל ושמו אחד ה׳ ההוא
אפשר אי עתה אבל והחעטג ההתקשרות יהיה תמיד

ספני



להוטיםמאור

 אף פלי בקב יוצא
 קסמ פהוא סי מל

 לו פיפ במעמ צ׳1י
 קג כלפון מקרא

 לשון מועס דבר
 אדם רוצה ח׳׳ל
 רוצ׳ וכן וט׳ כקב
 וכו׳ בקב אפה
 לדבר קב, תססו

. : מועס

 והאר; כסאי השמים וכתיב תמידי הדע׳לקבל קסטת מפני
 הנקרא הכסא של הדום כי פלס הכסא אין וכביכול רגלי

 לסמוך מה על להם הרגלי׳אין בשלימו׳ר״ל איט ארן הדוס
 המכול השם אל לילך שצריך שתהלוכו׳עולם והסמסלי׳כלו׳

 .״I״.׳ » טסליס כי בשלימו׳ אינם רגלים בשם
מר, מ0רו נמדריגו״ הם

 ברגלי' ועמידה קיום יהיה ההוא ביום
 לטסלים ה׳ סומך כי השם אל לילך
 לו״א אשר בעיר אשר הביס וקם וזהו
 לו בחינות פני יש בגלות לאשר ר״ל

 אל נמשך שלסעמים באלף ולא בוא״ו
 7לעח אבל מסתלקת ולסעמים האדם

 לעולם במקומה משא׳ הבית וקם
 אם כי תסתלק ולא לחלוסין לצמיתות

 דעה האר; ימלא אז כי תמידי יהיה
 את הקב׳׳ה כשיקנה התענוג לקבל

 כשיקנה דהיינו אותו לקונה חה קנינו הנקרא ישראל
 הוא עתה אבל כן יהיה לדורותיו ישראל אס הקב״ה
 היראה עליו להמשז לראות האדם וצריך ושוב ברצוא

 שלא העון מלוי בו לאו ואס מאסו הסתלקותה •אתר
 ר״ל עונו ונשא יגיד לוא אם אמר אשר וזהו עליו המשיך

 בחיטס שמי פיש כיון ונגידה המשכה מלשון ימשיך שלא
 עונו ישא ימשיך לא והוא ושוב רצוא ר״ל ובאל״ף בוא״ו

 שהם לו״א אשר וזהו כאמור רגלים נפילת מפני זה וכל
 מנפילתם שיתוקט מפט לעמיד יתוקן האמורים בתי׳ פחי

 לנתר לרגליו ממעל כרעים ויהיה ההוא ביום רגליו ועמדו
 במדריגות סנסילתם הרגלים פיוגבהו האר; על בהם

 הפסק בלי היא ובשבת ,דוק האר; על ויהיה תחתונות
 ספרד מכל פלס הוא בשבח ולבן האדם על היראה פורה

 במול מפא׳׳כ הפסק בלי שלימות שהוא בזוהר המבואר
 הממשכה לצורך הוא שההפסק אלא בהפסק שהוא

 לעיל כאמור עצמו האדם התפוררות ע׳י שטת שעמשך
 בהסתר וכשהוא שתתגלה לצו^ היא ההסתרה בחי׳ נמצא
 אתה אומרי׳ ולק לנוכח אתה נקרא וכשמחגלה הוא נקרא
 :והבן הנוכח שהוא התגלות בשבל הוא הנסתר כי הוא

ד ז ת ו ל ע ה  יאירו המנורה פר סול אל הנרות את ב
וסי׳ וגו׳ אהרן ק ויעש הנרות שבעת ; .

 מדוע להבץ דש שינה שלא אהרן של שבחו Tלהג רש״י
 הוא והעדן אהרן שינה שלא זו במצוה דוקא השבת כאן

 שהקב״ה כשם מד וקב״ה דאורייתא נצחית שהתורה ועTד
 אך זמן ובכל עת בכל היא התורה כך דהיה הוה היה

 כמשמע׳ טהג זו סצוה היה קייס המקדש שבית שבזמן
 שהמורה טהג זו סצוס תהיה עתה שגס יציל P גם

 אומרת שהתורה י״ל ותושיה עצה לי שנא׳ עצה נקראת
 אצלי ישאל שמו ית׳ הבורא אל להמדבק שרוצה סי כל

 נקראים ולק בו להתדב׳ האדם ומדרכ׳ המייעצ׳ היא עצה
 פצה זו סצוס נם ונמצא הקדוש בזוהר עשץ מצות התרי״ג

 לא VT3 אין אס ואף הבורא אל להתקרב איך היא
 הוא הענץ לעולם מקום עצת׳ עכ״ס עטרה ולא מקדש
ודרשו האק ואס השמים אס אלהיס ברא בראשית כתיב

ז עי־נים 153 ע
 ישראל ובשביל דרכו ראשית שנקראת התורה בשביל מ״ל

 שלפה שאמר כמו הוא והתכלית תבואתו ראשית שנקראים
 שמור סצוסיו ואח ירא האלהיס את נשמע הכל דבר סוף

 אלא נברא לא העולם כל רזיל ודרשו האדם כל זה כי
 נברא בשבילו ה׳ הירא ואדם היראה בשביל ר״ל זה בשביל

 jp y׳fj שאמרן כמו היראה היא העיקר נמצא הכל
 שאין וכל מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חפאו שיראת

 יראה בלא קיום לה אין החכמה שהיא התורה נמצא וכו׳
 ולאו כלום אין יראה אין ואס אדם בני מעשה שאר וכ״ש

 כל על סתפשפה היראה באמת והנה הוא דאדס בכללא
 והוא עמו שיאכל חבירו את המזמין רז״ל כמ״ש אדם בר

 סיו על ואוכל שואלו בשבת המעשרות על מאמיר אינו
 עבירה לעבור וירא עליו שבת אימת האר; שעם מפר
 היראה מתפשסת בשבח נמצא סבחול יותר בשבת לשקר
 מלכתא שבת נקרא שבת כי והפעם האר; עם על אפי׳

 וכ״י המלכות בחינ׳ היא והיראה בעולם מתגלה שמלכותו
 ימי כל ההיא ביראה לעבוד יוכל בשבח שמקבלין היראה

 יקיים היראה ע׳׳י כי שמים לשם מעשיו כל ויהיה החול
 ערוך בשולחן וכתוב תמיד לנגדי ה׳ שויתי שכתוב כמו
ק׳ חהולכיס הצדיקים ומעלת בתורה• גדול כלל זה  שאין ו

 ותטעותיו כישיבתו בביתו כשהוא והילוכו ותנועותיו ישיבתו
ט׳ סיו והרחבת דבורו ולא גדול מלך לפני והוא  וקל ו

 קמיד סמנו ובושתו וט׳ היראה אליו יגיע מיד וכו׳ וחוסר
 וחטעוסיו והילוט ועסקיו מעשיו כל ונמצא שם עיין

 מעשיך כל רז״ל וכדרשת דעהו דרכך בכל בהם מקיים
 המעשה ימי ששת שהם החול ימי וכל שמיס לשם יהיה
 יראה לאדם שנשסע השבת ע״י והוא שמים לשם יהיה
 אמר ולק המעשה ימי ששת כל הטרא לעבוד שיוכל

 מדת יתגלה שבס שע״י שבס ירא בראשית בתיקונים
 כשאינם אבל . מלכתא שבס שנקרא בעולם היראה
 יראה בו שאין וכיק דאה בו אין אז ח׳׳ו השבת שומרים

 הגשמיי׳ מעשה שאר כ״ש מחקיימת אינה חכמתו אפי׳
 י מת כפו חללי׳ נקראים מעשיו כל והרי לעבודתו אינם
 קשורי' אינה שעשע כל כן חיות בו שאין מסר סלל הנק׳

 ההויוס כל בלסך אפם כי החיים חי שהוא ב״ה בבורא
 ולק יס׳ שמו בלתו ותוהו אפס היו הברואים וכל שבעולם
 לתורה עיתים קבעת באמונה ונתת נשאת לאדם שואלין
 יומת סוס מחללי׳ בשבת כתיב ולכן לקמן יתבאר כאשר

 שאיט יT על חללים מעשיו כל שעושה מחלל שנקרא ר״ל
 שבלתה לעבודתה הצריכה היראה ואיטמשיג שבת שומר
 החיות ומסלק שביארתי כסו לכלום נחשב צא הכל

 ולק יומס סוס סדה כעד וסדה חלל ונשארים מהם
 לי יש סובה מסנה למשה ב״ה הקדוש אסר רז״ל אמרו
 מפר אך גסי בביס מהו . וכו׳ שפה ושבת גנזי בביס

 ואפרו אוצרו היא ה׳ ילאס דכסיב אוצרו נקרא שהיראה
 שפי׳ דאת של אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין רז״ל

 ישיג השבת ע״י נמצא שבס ס״י מסגלה והיראה בלבד
 ועזי בביס לו יש סובה מתנה וזהו באוצרותיו הנטז דבר

ס׳ אוס׳וכבר ישיט שבת פ״י שמהר״ל הדא׳ושבס שהיא  דו
 לקב״ה ואיתדסיל יראה ואיס יראה איס בזוהר שאסר סה

לעיסרא שר דלא יראה היא דא וט׳ בטי ימותי דלא בגץ
ואיס
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 עקרא: ושציס לנ דאיהו לקנ״העין דדמיל יראה זאית

 .נמצא לעקר' דשווי יראה היא לא עלמין דכל ושרשא
 הרוממוס יראה \הב׳ הנענש הא'יראה הנ״ל השני!ראס

 אם ■אך הרומסות ביראה א'להתנהג כל צריך ,באמת
 עצמו יתזיק עכ״פ הנ״ל ממדריג' אדם נופל לפעמי'

 נקרא העונש למדריגתו.ויראת שיחזיר עד בירא'העונש
 ולק פנימית יראה נקרא הרוממות ויראת חיצוני' יראה

 ובחי' ותפלה מורה של ענודה בחי' בחינות שני בשבת יש
 הנ״ל במינ׳ ב' כנגד ושפיה באכילה שנח תעעגי עבודה

 ותפלה תורה פנימית עבודה היא פנימית יראה הנגד
 חיצוניות בנסי' חעעגים בחי' הש חיצונית יראה יכנגד

 בהם לעבוד החול בימות שיוכל במי' השתי לתקן גשמיי'
 מיד שבמות שמי ישראל שמרו אלו וזהו וב״ש ב׳׳ה הבורא

 בסי' שסי יש שבס שבכל אלא א' שבת היינו נגאלין היו
 ותפלה חורה והבן .־ שבתות פתי נקרא ופנימיות חיצונית
 צריך ובשבת חינוניות ופתיה אכילה ותענוגי פנימיות

 רז״ל כמאמר הפסק בלי ב״ה בבורא ודבוק קשור שיהיה
 וא״צ מול של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא אפי'

 אלא אסור בחול אפילו שזה נסילים דברים על להזהיר
 רק המול ביפי בשבת יהא לא המותרים דברים אפי'

 בחי'.שבת כתיקונה היראה עליו ך ולהמש ית' בו להתדבק
 לאדם שניתוסף היתרון ר״ל יתירה הנשמה מלכתאשהיא

 החיים מי הוא האדם,והקב״ה של חיות היא הנשמה כי
 שמתפשפוח בחי׳-מלכותו היראה וכשמקבל לנשמות נשמה

 ונקרא יתרון לה יש הנשמה נמצא אדם בבני ומתגלה
 רז״ל אמרו אמנם החיים מחי חיים תוספות יתירה ממה
 עשר א' על והעמידן משע בא למשה נאמרו מצות חרי״ג

 ר״ל א' על והעמידן חבקוק נא ג' על והעמידן עמוס גא
 דורו שנתמעע ראה■ והושע דורו בחי' ראה א' שכל

 שחשב מצות עשרה אחת בידם יחזיקו אס שעכ״פ בבחי׳
 שנתמעפו ראה עמוס זק כולם לקיים יוכלו ידם על שם

 שנתמעכו וראה חבקוק שבא פד שלש' על ועמד מחר
 יביא באמונ' שיתפסו זה ע״י ר״ל אחת על העמיד מאוד
 אחת ע״י אחת על המצוה העמיד וזהו הכל לקיים אותם
 מלא כי האדם שיאמין האמונה והיא כולם לקיים ■יבאו

 וכשיאמין בלחו ואפס מיני' פנוי אתר כבודו.לית האדן ־־כל
 מלכי ממלך מורא עליו ■יהיה ובאמת. שלם בלב ־זה

 אותו ורואה לפניו עומד שהרי ב״ה הקדוש המלטם
 -מקום אפי' הארן כל כבודו,■מלא מקום בכל שהרי

 השמים את הלא כמ״ש מחיותו מלא הכל ־וארציות גשמיות
 עבירה לעבור מלפניו ירא געצא מלא ־אני האלז ץאת ■

 נשאת שואלים ולכן היראה היא:ממש ■ האמונה .־ונמצא
 שאלות השני ר״ל לחורה עתיס *:,קבעת באמונה ■;ונמת

 מסתמר ■שהאדם מה אפילו הדברים כל כי יחד ־שייכים.
 שמו יתברך ■מהבורא חיות גו וגודאי־יש מרא הכל גסס י

 להבורא חיותו אל הדבר לקשר האדם בלחמצריך :־שאפס
 הגבהת ר״ל הדבר נשאת וזהו לקמך יתבאר ־גיה,כאפר

 במה באמונה ובמה במקומו ונתסלפרשו.ץהדבקהו הדבר :
 קבעת ואז כבודו סארן כל מלא מחיותו דבר־ שכל שמאמין ־
 כל של העתים כל -ודבקת ■שקבעת י״ל למורה ■עתים י

מהתירה אחד עת אפי' נפרדת שלא לתורה הזמרם

דניס
ק שכל כיון ר  ק פושה אינו אם לאפוקי שמיס לשם ד

 ונמצא■ והקב״ה התורה סלביקוס נפרד ההוא שעת נמצא
 האדם שיאמין האפונה ובכלל • הפרשית היא האמונה

 ולא הקב״ה בידי הכל,מלוי והצלחותיו עשיותיו כל כי
 כמו זאת לי עשיתי ובסכונתי בחכמתי האדם יאמר

 וגו׳ החיל אס לי עשה ידי ועוצם כחי ואמרת־ שכתוב
 ארי אונקלום חיל.ותרגום לעפות כת לך הנותן ■הוא ה׳ כי

 שדברע הדבר והוא נכסין למיקני עצה לך יהיב קב״ה
 הקב׳׳ה ולהסחחר הון לאסוף והחכמה העצה שאפילו

 ודעתם אחור רזכמי׳ משיב ומ״ו.כשירצה ״ המייע! סוא
 וכמו רע בענין העושר ואבד הכסילי׳ מעשה לעשות יסכל

 המחשבה ברצון והם.תלויה באיבריו עושה שהאדם
 יתפאר וכי והרצון החק ע׳׳י מתנהגים שכולם שבראש

 הסכמה אחר הולך הכל הלא חכמה שעשו הרגל או היד
 הפעולו' פועלי׳ שע׳׳י כלי׳ הם אדם בני כל כן שבראש
 המוח כמו והוא עצה ר׳׳ל כח הנותן הוא והקב״ה גשמיות
 כל שהוא כביכו״ל ,וראשון ראש ונקרא שבראש גהשכל

 דבר האדם כשיאמץ ונמצא כליה הה אדם ובני ההתחלות
 ויפסיד יאבד זה ע׳׳י ואס כהלכתו שנת ישמור זה

 כח הנותן הוא הקב״ה ני אצלו לכלום נחשב אינו מנכסיו
 וכל לנכסיו שמירה יוסיף עי״ז ואדרבה חיל לעשות
 ספני הכל אדם בני על הבאים המאורעות וכל הדינים

 צדיק כתיב כי : שבת ע׳׳י בחי׳.היראה פשיגיס שאין
 מבהלה והצדיק גזירה גוזר הקנ׳׳ה אלהיס ביראת .מושל

 הנמוג ומסיים מושל מה וע״י מושל‘הצדיק נמצא1
״ יראה והסעס״כי אלהיס ביראת יA ,״ ״ , , .

 המהגלה מלכותו בחינת הוא
ל ,,ק5ק נאדס ומתלבשת י ש פ היא שהשבת נ

 היינו.בחינת מנהלה .הצדיק
 המנעלת נ״ס שמו. המלכות
 הצדיק.,שגרם ידי על בעצמה

 ר״ל צדיק ני מושל מי וזהו זה
 הצדיק של הממשלה הוא ע״י .בי

 ואני נו שאני..מלובש מפני
 נו התלבשות ידי על .'פבפלה

וזה
 יפוק נפעיש שהם

 כיםו נותן בדרך שהמש^ מי ,
 והענץ המשנה כל וכו׳ לנכרי‘

 רז״לג׳ שאמרו ע״פ.סה ,הוא
אחד משמר הלילה הוי -בשסרוס

 העולמוס כל של חיות
 שנתן דנפש כתיב ולק

 העולמוח בכל נפשיות
 ונמצא בדול וחיוח

 שבס שומר כשהאדם
 גוזר הקב״ה מלכתא
ה  וכל מנמלה והוא גדי

״י  ידו טל מבטלים הדינים ״
j , רעה של ממיס ד .וכלהי 

 אבדה ווי וזה בסלים
סאב' הנפש ד״ל נסש
 העיתים כל של הוד

אוס׳ ומבטל ח״ו לרעה

איבוד', הוא וביטולה ; ספסר. ,ממורשעי
 מססרה ואש׳ אמו משדי יונק תינוק שלושי משמי .צועקי׳

 י.חד השוכבים ודרך מתחיל.להאי' שאז פיכש׳׳י בעלה עם
באומות רש פ71ננ לליל׳ נמפ< פשה?) והעניןהוא לספר

אשל בכתוב .הנרפזיס .■ל.יג'ם הס . חפור .בחי׳. השלם
ם בשר תי׳״^ני עג שלס.ו ם.ב ר'  לכלב שנמשלים סמו

 לבטל צריכין לפראל נפשי מכלב הציצה; בבתו' ונרמזיס
מג .שנמשל השלה עיי והוא הדיני׳ כ  בכל ירווך דדיה נ

 ספד יונק תינוק וכמו ט'1 הדד . מה 3רז׳׳ שאסרו עת
אם הנקרא מהמרה יונק האדם יהיה ק מסיד אמו

סורס
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 וכסמליא מעלה פל נפמליא שלימות פני יעפהלי פלוס לי

קדם־ למהוי ג״כ פיתקרג החחחויס המים הס מפה פל
 ורודף פלוס אוהנ אהרן של יוTמסלמ הוי חהו מלכא
החסחוני' שמיס שאמרנו הנ״ל שלימות פני ?ננד ונו׳ פלוס

 התווכת והוא כ״ה לעבודתו יכינו הגפמיים מעשיך כל הם
את ותייסאוהב יעשה-•׳ה איך ואמר שביניהם הפלוס

 כדרשת אפה פנקראי׳ ישראל הס אפה ואו אמך קורת •,
 בעלה מם מספרת מאורסה אלא פורשה הקרי אל יז״ל .•

 כוונת וזהו צבאות ה' יבועליךמושיך כי בעל הקנ״הבק׳
 העולם נחלק סלקיס לג' הלילה הוי משמרות ג׳ רז״ל .

 המושלים דינים בחי' קוא א' מלק א׳ משמר לליל' ,פדומה
-הנימזיס דינים ב' חלק הוא ב׳ משמר ממור בבחי',
ועד מקסן והסחהווי'שבעולם הברואים כל ר״ל הבריות יונק תינוק -ישראל ;שלישי חלק הוא ג' משמר לכלבים

 כתיב אור חורה כי מהלילה יצאו זאז מהתורה אמו משדי .
v זיאT מספרת כנ״י היא אשה לישראל ואז:כשאור להם 

 וזהו הקב״הב״הוב״ש עם וזיווג יחוד נעשה בעלה -■מס
 הדרך הוא השבת כי הקדמנו כבר כ* בדרך שהחשיך מי

 לה' השער וזה : היראה מתגלה סע״י-השנת לעבודתו ־
 שהחשיך מי אבל הדרך הוא השבת נמצא בו יבואו צדיקים

א הקדמנו; כאשר הלילה ?חשכות, ונפל כדרך סבור מ

 נבראו שבתורה לחורה ומקרבן סהקב״ה בריות הס גדול
 ואינומורד לעבודתו הכל מקרב נמצא חד ואורייתא והוא

^ אדוט פני או  מחיותד הכל שבשלס הדברים שכל בי
 מעצמו ההוא והדבר ב״ה הבורא לפני תמיד ועומד נבראו
 דקהל וזהו ב״ה מפניו ויבוש מאין יש ונברא ותוהו אפס
 הברואים כל ר״ל וגו' הדברים אלה ויאמר וגו' משה

בדבר שכתוב כמו התורה ע״י נבראו שבעולם ■והמעשים
 הכל שבעולם מה כל נמצא התורה היא נעשו שמים ה׳ :אדרבה במכודתו הרבה ממון יררח שבח שיחלל שע״י

 כל בריםר״ל7ה אלה וזהו המורה ואותמת דברים נקרא ; וישודדו כל־.הממון ויעלו נכרים יבאו כי ̂לנכרו כיסו נותן ■
ה׳ צוה אותם לעשות ה' צוה אשר בכלל שבו ומה העולם . יהיה נכרים זעלו לא אס ר״ל נכרי ממו אין ואס אוחו

 דינים מ״י ליצלן רחמנא הסמור על מניחו אחרח בבחי'
 ר״ל החיצונה לחצר הגיע ־ חמור לבחי' הנמשלים אחרים
 בהם ויצליח נכסיו שישמרו יעשה כיצד ה<}דם את שמייעץ
 צדקיס לה' השער זה הצר הנקרא השבת את ישמור
וכאלו בשבת שאסור. דבר שום בשבת יעשה ולא בו יבואו

 שאמרע כמו מלכא למהוי;קדם אותם וחחקנו שתעשו לכס
 באמונה אוחם.שידבקו דימן זה• לידי יבאו איך עוד ואמר
 עצה חיל לעשות כח הנותן ית'והוא מאתו שהכל שידעו
 ורגלים ידים כמו הפועל כלי רק והאדם נכסין למקני
ששה וזהו שביארנו כמו שבראשו והשכל המוח הוא ועיקר

 תיעשה אלא כתיב לא בפח״ח תעשה מלאכה תעשה ימים .אפי' במחשבתו קשור יהיה ולא מכבר משויה מלאכתו כל :
 עושה הוא ■ אתה ולא מאליה נעשית כאלו ר״ל בציר״י כשיגיע הגיע וזהו מלאכהיךעשוין כל כאלו רק דבר לשום
ק הקב׳׳ה ל-יק מה בשבת ■ הניפלים פכלים את; נופל החיצונה למצר  הפועלככלי- ידך מל נעשית ומאליה עצה נו

 וביום בודאי אז כך המעשה, ימי■ ■ ששת :-וכשתאמיןכל ושאיטניפלים וחענוגיו השבת לצורך בשבח לעפות שרשאי
 קשור יהיה לא בודאי כי קודש לכס יהיה השביעי יהא שלא הקשרים יתיר ר״ל החבלים את פתיר בשנת
 ההפסד .על תשגיח ולא ית' בו רק דבר בשום הלבושים:■ודבוק ■הס מאליהם נופלים והשקים בהם קשור

 מאמין שאתה כיון עשויה מלאכתך כל כאלו־ יהיה •יק .שאמרו כהלכתו שבת שומר ויהיה מאליהם חיצוני'יפלו
 חצבה כתיב והנה האמונה והוא ממך■ ולא ממנו ;שהכל זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו שבת שומר כל רז״ל .
א בנסוע דויהי ■תורה .;ספרי :ז! הס. שבפה ׳-;עמודיה ה׳ מאת שסר מה כי. הפעסvלו. אנוש.מוחלץ כדור . הו . 
 ספרים לג' נחלק במדבר ספר. •ונמצא עצמו בפני. ■;ספר וזהו שמים מלכות עול מעליו שפרק אחרים אלהים ועבד■ , ;
 מתנהג והכל הבנין ימי שנעת יש כי על:שבעה ■והפעם .■ מלכות עול .ופרקתס שסרתם •תיכף ועבדתם וסרתם :
אז . ס.  הוא ; ידו שעל א', ספר יום כל כנגד.־ יש התורה י ע״י מקבל■ ואז שבח ששומר וכיון וגו׳ ועבדחס פ«י

 כמו בהתורה ולדבקו :לקשרו של,־העס; וההנהגה החיות נמצא מלכתא שבת היראה היא :שמיס מלכות עול עליו
 אין אהT בלא כי הקדמנו וכבר לתורה ומקרבן .שאמרו אם. מעלייתא תשובה ,הוי שמים .■מלכות עול כשקיבל .

 היראה היא כל נמצא מעשיו שאל •וכ״ש מתקיימת חכמתו • מחול שנאמר 1ל מוחלין עכ״» ולכן נעשהפשגגות פירא׳
 וכל ועבודה. הורה הנקודה:האמצעוחוחיוח:שלה היא בני- אתכלעדת עשה ויקהל כתיב לדלעיל ונחזור : לו

 נר ני המצות הם הנרות אח בהעלותך וזהו המעשים .- לעפות ה' לוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל
 שבעת והס כראוי להעלותם אור,שתרצה ותורה -מצוה אלה בכאן פרס למה להבין ויש וגו' ימים ששת אותם

 ספרים שבעה שכנגדם הבנץ ימי שבעת כנגד: :הנרות הורה ודברי מלאכות ל״ס מכאן רז״ל ודרשו הדברים
 בי שעושה במצות ההוא היום מאיר התורה פע״י. :.כאמור ברא באורייתא ידוע כי עוד לרמוז יש יפוצז;םלע כפסיש
 יאירו המנורה פני סול אל הוא העיקר מצוה נר ונקרא • הכל ■שבעולם והבדות הדברים ,כל ׳ נמצא עלמא .•קב׳׳ה.

 בל(/ כי.: הכל ויאיר יקשר היראה שהוא הפנימית אל ר״ל יוTמתלמ הוי. רז׳׳ל ואסרו חד וקב״ה ואורייתא •דע״ו׳סתור׳
אהק-. ד-של :וכו' שלום ■ ורודף -שלום אוהב ;- ן י נ ע  ע״י כי־ באדלקותך אונקלוס תרגום ולק כלום אין אהT ה

 לעבוזתו ;מאוד מתלהב מים-'יראה.בחי':מלכותו;המתגלח בץ מבדיל ויהי המיס רקיע.בתוך ?חיביהי; סוא -
ה וזהו,שאמרו ונורא גדול סלך לפני תחתונים ומיס תחתונים עליורס.רשמי,ם סיס "^יים,:שיש ה הי ה ^ מ ל  ^פד ס״

ם שגם הגשמיים מעשה ׳״פס■  שממנה מדריגה שהוא היראה. היא המעלה ר״ל המנורה - ולהתקרב :שת6 רוצים ה
 לא3אבל.־ : וההורה המצות הם הנרות את וספיב עומד - אנן בוכים תחתונים מים ס״ל ;שאסרו כמו הנורא. -אל

ק ■ י ■ יהיו רק ה״ו נפרדים יהיה שלא מלכא קדם למהוי •געי ' ■ ’
שלו יעשה במעוזי יחזיק או וזה שמיס לשם מעשיו כל

 שהדביק שייה שלא אהרן של שבחו וזהו כלום אין יראה ־ ;יו
ורקרבד יכי' שלים אוהב פושה שהיה כמו לפרשם אכל יום

להורה



מאיר&15 ..עינים לקוטים .
־נילא״ו והבן א׳ אסדוס הכל ונעשה למורה ’ לו היה שמשה אחורייס מראה זה יביה ה׳ :  -ran ה

ת נ ו מ ת ו  אמרייספיש במי׳ משיג היה ותמיד למדריגה ממדריגה נאמר שהרי אמורים מראה זה יביה ה׳ ■'
 לא מדוע אמר ול« עמה שישיג מסה גדלה יומר השגה י הוא וכן : אוT לא ופני אמורי אא וראיס

אינע כי סוף לי אין השגתי נמשה בעבדי יראמסלדבר פנים ואמור כסובהפנים והיא לפני אומה רפרוש .■אוסר
אצלו והכל ומוסיף הולך שלא השגה בשום ונס נשאר - מה ע״פ הוא הענין • הבא לעולם ואחור הזה <עלם ■

• ■ :והבן אחוריים מראה ל י׳ ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין צדיקים ■שאמרזרז״ל
ל אלהים אל יראה מיל אל מחיל ילכו שנאמר הבא עולם5' כ ק בימי ב א  אמה הקב״ה לפני המלאכים אמרו הוא נ

 שירצה מה כל יכתוב הוא לכסוב למשה רשוס ממן למדריגה ממדריגה תמיד הולך שהצדיק בזה הכוונה ■בציון
t ומשיג מכלית ואץ סוף אץ פד w עושה שפשה ח״ו להם אמר גדולה יומר השגה p הוא נאמן מושה ואפילו

 אם מאוד קשה זה ודבר הוא נאמן בימי בכל שנאמר מנוחה להם אין נקרא וזהו אחס מדריגה על נח ואיט ■
המורה ס״ל שאמרו אךהערן ; הוא נאמן איך כן עושה להם אין רק השגה בגבול ונשארים נחים שאינם ל״ל '

^ מוסיף אלא ויונח שיעמוד גבול הבדאהלא שקודם ידוע והוא שנה אלפים לעולם קדמה שמסיים כמו והולך מ
שהמורה הסונה אך שנה אלפים שייך ואיך כלל זמן היה כשמשיג ונמצא הפסק בלי Tמס וזהו מיל אל מחיל ילט

■ ׳ - - . . .
 אי אך אח״כ שהשיג הפנימית ההשגה כנגד -.אחוריים

ט הפנימית אל לבא אפשר כף  קפנה השגה אסע״י מי
 פנים שנקרא השגה ישיג וסמנה אחוריים שנקרא ■חמלה ו

 ב״הוכל להשגמו סוף אץ כי חסיד עהג זה דבר ונמצא
ד אחוריים במי׳ בה יש עדיין משיג שאדם מה מה ע

 היא כאשל וב״ס ב״ה הבורא של במחשבה חמלה קדמה
 גנוזה היה ישראל כל לעיר ועד מבראשית כולה כתובה

 חכמה ואאלפך וכתיב ב״ה מחשבתו היא ובינסו בחכמתו
 אלפים הם והס בינה אלוף מכמה אלוף בינה ואאלפך

 שהמורה ובינה חכמה אלפץ שני בדבריהם הנרמז שנה
ובינה וחכמה נפקת מחכמה אורייתא כי מהם יצאה

 פחמה פיה כדכמיב סחסרשין דלא ריעיס ־ נקראים וזהו פנים הנקר^א ימירה השגה אמ״כ להשיג •שיטל ר
 מז׳ הממלמו העולם כי לשונה על מסד ותורת בחכמה שהראה רז״ל ודרשו אחורי אח ודאית כפי אס רהסירוסי ;
 היה לזה וקודם יבנה חסד עולם כדכחיב הברן ימי שהפרשיות רוא־ן שאט כסו הוא הענץ תפילין של קשי לו :
 היה שההתחלה בחכמה פתחה פיה וזהו במחשבה נטז ע״י אם כי הראש אל ולדבקם להניח אפשר אי ססילץ של .־
 על מסד ותורת אך הקדופא תורה הגטזה בחכמה על החפילץ אס ומקשר שעהדק מאחוריו שיש הקשר ;
 דמגלה המחשבה מן ותצא התורה שיתגלה כדי לשונה שנקרא השגה להשיג אפשר שאי הזה הענין כן הראש ד
 אל רצא בלבוש ונתגלה שנתלבש מסד ע״י היה בדבור ידה ועל החלה קפנה השגה אחוריים ע״י אס כי .מוחץ •

 מה היא היא באמת אמנם מאותיות כדבור התגלות האדס. אס מקשר האחוריים ונמצא הגדולה השגה ^■ישיג
 מושל צדיק כתיב והנה : תחלה ומחשבה ברצץ שהיה ומדבק שמקשר חפילין של קשר ונקרא פנימית להשגה

 גוזר שאני צדיק בי מושל סי רז״ל ואמרו אלהים ביראת וכתיב הפרסית והשג׳ השכל הס לתפילין האדם ׳את
 קפרוגא וכי הקדוש בזוהר והקשה סבפלה והוא גזירה מראה רפת תואר יפת היסה ורחל רסס לאה .זעיר

ק איהו דמארי שלעשווכו׳ בגורלו תפיל שלא בוכה שהיסה רשורז"לuד תי  כי הוא והבנתו הדבר בירור אך שם ו
טרקפוב שרצוט הוא חסד ספן הקב״ה .באמת ספר להשיג האדם שנלאה מה נקרא שלאה הוא -■הענץ  אצא אי
ק ו ק  P כי הדין למדת הרחמים מדת מהסכין שהרשעים : כטדע עירם נקרא והשכל ההיא בדבר השגתו :

׳ “ בהיר איט •רטס להשיגו שנלאה השכל לאה ועיני דזהו .
ק ־ימפר  ומסתיר המכסה דבר שיש ומסר המשיג קו

 טר^ ונקרא הקליטיז של ומסכים הלבושים הס ההשגה ־
ל טונח חהו פשו של  רטת לאה סיר זה שמפעם סי

היסה אז מגורלו שיצא רחל אבל עשו של טר^ מפני

ה ב׳ ק ה ק v נ 's הגורסים הם הרשעים ונמצא אדם בני 
 חפן שאינו ריל הרשת מצא לא עליץ מפי אבל ח׳ו רעה
ה  הדבר וכאלו להיפוך והגורמים הפושים הס אלא נז

 הצרופים ע״ישמהפכץ והוא כביכו״ל כחפצו שלא נעשה
הכל נברא שבהם המורה אותיות כל צרופה ה׳ אפרת ט

 ובא דירם פבסי' צירופים עושים והרשעים צירופים הוא :בשליפות ההשגה היסה ור״ל מראה ויפת מואר •יפת
 בעצמם הנ״ל אוסעת לפובה הצירופים ומהפך הצדיק ט הקפנה נבחי׳ הוא מושג שאיט הגדול השכל -והגה :

ק  הבורא ורצון בחשן ששה הצטק נמצא לפובה מסהפכין מה וזהו ענוה ונקרא עצמו ומקפץ השגתו מאוד ק
 חפצו היסך שגרעו הם והרשעים הוא מסד שחפן ב״ה לראשה עפרה יראה עשתה לסליות' מקב עטה שעשתה ׳
ש ■  «n דמארי׳ קפמגא היו והם הדץ למדת שהפכו ורצוט ההשגה קפן ט שהיה ענוה במי׳ של השכל שבארט כ
 ט הצדיק בי הממשלה מביא סי צדיקר״ל בי מופל מי עצמו מסתיר פשו של גורלו מפני עקב הפטנהלבמי' י

 הפפסלהטלז רצוטודעשכאלואץ פשוהיפך הרשפיס מגורלו־ שיצא לראשה סערה יראה ופשתה נבמי׳עקב
 גפזה שהיא כפו האותיות מהפכים הצדיקים אבל ס״ו מחלה ספיג כשאדם ונמצא בשליפות ההשגה עדלס שאז

ה איזו השגה ט  הממשלה חהו p ונעשה הוא מסד מפן שרצוט ברצון .אס״כ: כשבא פנים בחי׳ אצלו נקרא ט
 היה פשה והרז כרצוס השלם שמנהיג ביה הבורא של .היה תתלה שהשיג פה שאז סבץ גדולה יותר להנצה

n ־ j"* שהיז פנים וזהו אחוריים  סלע בעצמו וכתב הכתוב עלץ השד כאשר מאוד ערו .פנים במי׳ שהיה מה ב
 היה שעשה ספני אך וט׳ הוא נאמן ביתי בכל השבח גדולה יוסר הפגה שישיג הגא לשלם ואחור הזה ■נשלס ־

 בכתג ודפוס שגנוז מה וכש ברצון הגטזה בחורה דבוק ומשנת נאמר במפה ולק : אחור כמי׳ היסה tbs ייגץ
■ר שם : ל ־ ■־ .......: ־ ־■ ״- .......................



ל .מאיר .pם י ט עעים ט 157 ע
 נכנס לא ואס הגן אל יכנוס השער הf ע״י ואז לה׳ אחה המלאכים שאמרו וזהו כלום שינה ולא כחג כן שס

ובשתיימר שכאכילחו מי נמצא הגן אל יכנס איך בשער כל כי ר״ל שירצה מה יכחוב לכסוב למשה ישות טחן
יעלס ואיו בשער נכנס לא היי הבורא אל דבוק אינו ומשה וצירופיה ואותיותיה התורה ע״י מתנהגים העולמות

ישראל הנה הגן אל יכעס ובמצותיו שבתורתו דעתו על אמר העולמות להנהיג שירצה מה כפי צירופים יעשה
■ ■ ‘■’ר הוא נאמן עושה ואפילו כן עושה שמשה ת״ו להם  ״ל . ,

הקדומה התורה'' כפי הרצון סן משה יפנה לא שבודאי
 ביתי בכל שנאמר הוא חסד חפן כי הרצון אל הכל דכיא
 הענוה גודל עם עצמו על זה כתב ואיך הוא נאמן

 קדומה בתורה ורשום כתוב שכך מפני רק בו שהיחה
 כל כי האותיות צירופי לכתוב רשות לו נחתי ולכן ברצון

 : והבן הסוב אל ולצרף הקדומה התורה כפי מגמתו
ב י ת  אחרי לילך ודם לבשר אפשר וכי מלכו ה׳ אחרי כ

 ימים ושבילך דרכך בים ביה דכחיב הקב״ה .
 של ברייתו סחחלח אלא וגו׳ ה׳ אמרי אסרת ואת רבים
 ה׳ ויפע דכתיב תחלה במפע אלא נתעסק לא עולם

 לא לארן כשתכנסו אתם אף מקדם בעדן גן אלהיס
 ונפעתם הארן אל תבואו וכי הה״ד במפע אלא תתעסקו

 נקרא שמו יח׳ דביקות השנת כי הוא הענין מאכל ען כל י
 ה׳ סוב כי וראו עעמו דכחיב דרך על עעימה כלשון
 אפשר אי יאכל מאכל'אשר דבר סוב פעם כמו כי והוא

 אכלו כאלו לו שסיפר עי״ז האחר שישיג לאחר להביט
 כי בעצמו הסועס יסעום כן אס אלא ממט ונהנה
 פעמו כתיב ולק עצמו בהרנש אלא מושג איט העעס

 השכליות הראיה כי ה׳ סוב כי וראו בעצמו שעועם כמו
 החושים הרגשת כסו ההרגשה הוא הבורא בהשגת

 דכתיב אכילה בלשון הבורא השגת נקרא ולכן במוחשים
 ע״י הוא וחזותו שהשגתו וישתו ויאכלו אלהיס את ויחזו

 יש בחינות כמה ויש מאכל דבר כפועם בשכל הרגשתם
 יותר דקות שהיא בשחיה ויש באכילה המכינה השגה

 אל ואמנם ויובן דודים ושכרו ששו ריעים אכלו כדכתיב
 אז ומצות ותפלה בשורה עסוק שבהיותו האדם יחשוב

 וכשעוסק להשיג יוכל זה ידי ועל הבורא חל קרוב הוא
 הוא האדם צרכי ושאר ושתיה באכילה ארציים כדברים

 דרכיך באמתכדכתיבבכל הוא כן לא כי מאתה׳ פונה
 יה׳ הבורא חיות אל מתקשר הדברים בכל כי דעהו
 החיים בארצות ה׳ לפני אתהלך דוד־ שאמר וזהו שמו
 ידי ועל הקב״ה של חיותו בחיים קשורה יהיה ארציות שה
 ע״ד מובן והענין ג״כ בארצות ה׳ לפני אתהלך זה

 גדר עושה שבעולם הענוגים מכל גן לו שיש מי משל
 אדם י בני מלכנוס שמור ויהיה בגן זר יכנס לכל יסייג
כתיב זה דרך על כן לו יפתח אשר למי רק השער דרך

הגן
 כי להתפאר הש״י מפע הם כי מפעיו נצר נקראים

 מעשה מפעיו נצר וזה אתפאר בך אשר ישראל כתיב
vt שבהם מה וכל שברא העולמות שהם הקב׳׳ה של 

 האדם שצריך אמרנו וכבר ישראל ע״י הוא ההתפארות
 עושה שאינו וסי בארציוה אף ית' בו לדבק דרכיו בכל

 בתורתו ה׳ נסע הכל כי בנסיעות קוצן נקרא הרי כן
 התענוג השגת שמכונה לעיל לאמור מאכל ען הנקרא

 ופתי׳ אכיל׳ ע״י היייי בקמנוח וכשהשגת אכיל׳ בשם
 ומי נסיעות יקרא לזה בהם חיותו הצמצום שהוא כדומה
 זדי בנסיעות קוצן נקרא ובהשם בתורה קושרו שאינו

 אחרי נק׳ ית׳ הבורא דבר בכל שישיג זו והשגה בזה
 פנים נקרא והמצות התורה ע״י כי קצכו אלהיכס ה׳

 כמביס נראה חומריו׳ ע״י אבל בגלי שהוא
 אחרי נקרא לכן אחוריים מדת והוא מאחוריו

 איך ה׳ אחר לילך אפשר וכי המדר׳ ומקשה הלכו ה׳
 בתורה ד׳ל דרכך בים כתיב גשמיי׳ בדברי׳ בו נדבק

 ושבילר אחריו ולילך להשיגו דרך יש שס ים הנקרא
 אבל רכי' סיס הנקרא הגדול השכל הוא רבים במים

 כתיב אלא ומישב ולהשיגו לילך יכול איך כזו בקסנו׳
 החעטגיס כל נסע שבה ההורה היא גן אלהיס ה' ויסע

 נההוה התורה וע״י הכל גנוז ובהתורה לעיל כאמור
ך נמצא הגן אל וסייג גדר הגשמי התענוג וזה הכל י ^ 

זהקולהדבק  ונהדבק הגן ופתח שער אל לכנוס
 יכנוס ואז הבורא אל ג״כ בארציוח

 והכל התורה חיוה אל ולפנים מגדר
 אל כשתבואו אחם כן וזהו א׳

 ארן שהיא האיציו׳ היא הארן
 הבורא בחיות בקשור׳ החיי׳

 ההיו ולא מאכל ען כל ונפעתם
 על נסועי׳ ההיו אלא אילנות קצוצי

 השם שנסע התורה נפיעת זה ידי
אל ומכניסו ב״ה מקדמותו תכינוג

_ _ מאכל ען ויקרא להשיג הגן
י א כ ך ל W יקרא כי ר״ל וגו׳ צפיר p י  צרץ־ ׳0

 היא צפור כי לצפור 'קן שתהיה ״ •
 והקור׳ הלכה של אמות בד׳ אלא שורה ואינו השכינה

צפור קן שיהיה זה לשם 'ללמוד וצריך שלה קן נקרא

 לחכמה סייג וזהו
 אין דרך על שתיקה
 בסעודה מסיחין

 זה דרך על וכן
 לגוף מצאתי לא רמז

 סוב הגוף לבחי'
 ג׳׳כ- שתיקה אלא

זה דרך על

:והבן כאמור

 להתענג שירצה סי כל יכנס שנא זה לגן וסייג גדר ולהיות
 ומסתירי׳ הגודרי׳ תענוגי' מגשמיות סייג הקב״ה עשה נו

 בסייג שגס השערדהייט שיפתח עד שט תענוג וכל ^״ף
 מחיותו הכל כי לעיל כאמור הבורא אל לכנוס שער יש וה
השער וזה הבורא בחיות קשור האדם ויהיה שמו ס'

 האדס למען או בחי׳ בב׳ היא האדם על שכינה השראת
 הרבים אח דיך7י למק או ולסייעו להדריה עצמו

כי לעבודת  מוציאה, היא בו השכינה עי׳י'התלבשוא ה/
 השומעים בלב חיים'ויכנסו אלהים מפיו'דברי דברים

שורה״ השכינה שתהיה ר״ל צדיק הנקרא פן בכל וזהו
בשביל
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 הסומר עם נשכיל הארן על או לסוכתו עצמו הצדיק •נשכיל
 אסרומים נחי' יש והנה למופכ להחזירם לאדן הדומה

 ליס אכל גדפין להון איה אפרוחים ר״ל כציס דכמי׳
 אהכה כגדר נכנסו אשר העם והס שלימים דלהון גדפין
 כמנואר לעילא כהו סרחין ולא שלימים שאל אלא נראה

 ויראה אהכה נחי׳ שאפילו מזו גרוע כחי׳ ויש נס־קוניס
 כמו נכח הדנר כסום אלא הפועל אל מכח יצאה לא

 שכשכילס נצים או אפרוחים וזה הניצה כתוך אפרוח
 ירדה ר״ל רונצח והאם דהיינו כצדיק השכינה גסלכשה

 ונסלכשה מעל׳ של מככודה אם הנקרא השכינה דנשתלשלה
 משמע זה ועל נשכיל׳ הנצי׳ על או האפרותי׳ על !צדיק

 כי הכניס על האם חקח לא הכתונ אמר נשכיל לשון
 ע״י מוסר מהחכם השומע והנה אס נקרא התורה

 הדרכתו שהיא כמוסר שיאחוז העיקר ההורה :דמזי
 יופי אל רק להניס זמר כמין לעשות ולא והנהגתו
 המוסר אל יניס אלא שכל דנרי המושכל גווני ותפארתו

 האכ אל קשור שהכן כמו כי כן נקרא והמוסר מזה היוצא
 לאניהס שבה' בהתקשרות בקשרים יוצאים הבנים וזהו

 נקרא לכן השם אל מהקשר המוסר ע״י כן שבשמים
 תקח לא הזהיר ולכן ואיסר קשירה מלשון אביך מוסר
 אלא במוח ליקח אפשר אי שניה׳ כי הכניס על האס
 הדרוש אל עיקרך תהי׳ שלא ר״ל האס את תשלח שלח
 שמוע שמעו וזהו המוסר הוא לך חקח הבנים את אלא
 פושה ואיט ומוסר חורה האדם בהאזין כי נפשיכם ותחי

 אלא כלום עושה שאינו כיון בשמעו בצע מה במעשה
 ישמע השמיעה המתקות במוחו וגרשם ששמע אחר <רין

 שמעו וזהו כן ויעשה ושכלו שבמוחו דשמיעה רשיסו אל
 מכס.הרואה איזהו וזהו נפשיכס ותחי אז שסוע שכבר מה

:והבן הנולד מעשה הייט הטלד את  עצה נקרא התורה הנה וגו׳ היום בצבים :אתם
 העצות כל כי וחושיה עצה לי שנאמר ,

 אביך שאל כתיב ולכן האדם יתנהג איך בחורה כתובים
 קב׳׳ה ברא באורייתא כי אב הנקרא התורה היא דיגדך
 בתורה נברא העיקר האדם ובכללם הנבראים וכל ■עלמא
 אמד וכל ההולדה בא ידה שעל אב נקרא התורה נמצא

 ויקשר עצמו ידבק ואז בסורה אחיזה לו יש מישראל
וזהו הש״י אל להתקרב איך ותייעצו תדריט היא בהורה

 ברוב ע״כ _וט׳ בדור א' אם כי הוא מהשגה ונשא
 מאמרות לי׳ השגתו קדושת סרך וחילק צמצם ית׳ חסדו

להמקר; כולם יוכלו זה שע״י מדריגות יי׳ רדתו עד
,המדקיגה בסיף הוא אס אף ומדריגתו ערכו לסי ולהתדבק

:הרשעים ונמצא למעלה יכילה שע״י ואחיזה יד לו יהיה
 i אל ולשוב לאחוז במה להם שהי׳ כיון מענה להם אין
 שאמי וזהו ולא,שט המדריגה ותחתית סוף מן אפילו ה׳

 בעשרה נברא. שהרי כו׳ הרשעים מן להסרע התנא
 והצדקיס שבו ולא משם לשוב שיוכלו כדי מאמרות

הצדיקי׳ כי ר״ל מאמרות בעשרה שנברא העולם מקיימים
 המאמר בבחי׳ קדושתו חלק ע״י לה׳ שדבוקיס מה מלבד
 מבחינת המה אשר לה' רבים ישיב עוד שורשו שהוא

 אל ומקרבס לה׳ הכל מתעלים ע״י כי אחרים מאמרות
 בעשרה שנברא העולם את שמקיימין וזהו הקדושה
 שלא אפילו כולם מקיים והוא חלוקות בחי׳ מאמרות
דבל] אין כי בעוגו' הרשע גורם כמה נמצא מבחינתו

י׳! בחי׳ מאמרות עשרה הייט מעשרה פחות שבקדושה
 שבהסן היצורים כל נכלל הנ״ל שבעשרה הנ״ל מדריגות
מאמרם] בבחי׳ בשרשם נאחזים שאין והרשעים אחיזתם
ואין! העשרה מן חסר הרי ומקלקלים משם נפרדים
ומחריב! וגורס.הסתלקות מעשרה פחות על שורה השכינה

 וארשחיך כתיב באמת כי הוא מאסר בחי׳ וענין העולם כל
 רז״ל וכדרשת אותנו אירס הקב״ה שכביכול ונו׳ למולם לי

 מאורסה אלא מורשה חקרי אל מורשה משה לט צוה חור׳
 אוחנל שקידש וכיון סיני הר במעמד אוחט קידש כביכול

כ' ח״ז זר לאיש להיות מאתו להפרד יכולים' אט אין הרי
 כמאמר עולמים ולעולמי לעד ועומדים קיימים הקדושין

 לא כי שלחתיה אשר אמכם. כריתות ספר איה הנביא
ם ראשון בבית והנה מאתו מ״ו גורשו  אן שני בבית נ
 ואהבה בחיבה היה מדיין מ״מ דברים ה׳ חסר שהיו
 כנסה עם הקב״ה כביכול סתפרשין דלא ריעיס בזיוג

 לעא אנחנו נתונים כי אף הזה המר בגלות ועתה ישראל
 לפני שנפלה לאשה הדבר. דומה ממשלתם סחת אחר

 קדושין הנשאר האח צריך שאין נסתלק שאחיו .יבמה
מאמל' רק קיימים הראשונים קדושין עדיין כי חדשים

 קיימיה הראשונים קדושין שעדיין הזה הדבר כן די לבד
הייה מאפר רק צריך אין מאתט כביכו״ל שנסתלק אף . .

 אלי! נתקרב המאמר וע״י ישראל בפי הקב״ה ששם .הדבור כולה התורה ונמצא לך תגיד היא התורה היא אבץ ■שאל
 במאמל ומדריגתו ערכו לשי בח' ישלו מישראל אחד .וכל הזמנים השתטת לסי וזמן עת ככל תמיד טהג יבכללס

 מאמרול לעשרה הקב״ה סילק כן שעל מאמרות מעשר׳ א׳ יס' לשמו להתקשר איך פצה ומורה והדורות והעתים
 שהול מאמר ע׳י להתקרב יוכל מישראל אחד שכל בכדי ואמרו ־ יתבאר כאשר להועיל מלמדיט זה פסוק גם מ״כ

V n ב' בראשית בתיקונים רז״ל אסרו והנה ה׳ אל בחינתו אחד במאמר והלא העולם נברא מאמרות במשרה
ומקשי ה׳ יראת מכמה ראשית כתיב הוא הענין ראשית אס שמאבדין הרשעים סן להפרע אלא להבראות «כול

 ^ער׳ לסלכאדבר ומתיז ליה מבעי סכמה סוף הזוהר לצדקי׳ פוב שכר וליחן מאמרות בעשרה שנברא השלם
ט׳ הדבר ולכאורה מאמרות בעשרה שנברא השלם -שמקיימין  14ש עיין לישל תרעא בהאי למיעל דבעי סאן ואפר ו

 חכק סוף למימר ליה הד אכסי ביאור צריך והדבר מדוע אחד מאמר ע״י להבראות יטל שהיה כיון תמוה
p ש ה^יי אמנם עשירית מדריגה היא , היראה .שהרי מאמרות בעשרה שנביא דבר שמאבדין לרשעים ש ץ  הענ
א בעלילה וכי אמד כמאמר להבראות יטל שהיה כיון  א< וכל תכלה לו אין סמלה לו שאין דבר כל ידוע ,כי ג
6כ שצא עסו ה׳ חלק כי מהקב״ה מלק ישלו ישראל הענין אכל בדבר יש פטם משוא וכי להיפך וכן ס״ו

יש איש כל כן ומכלי׳ מסלה לו ואין סוף אין שהקביה שיהיו באפשרי היה לא א׳ במאמר נברא היה »אלו «וא
ם «ל  זתכלן ותחלה סוף לו שאין דבי היא קדושש ליחלק רם כי יס׳ לשמו ההוא מאמר עיי מתקרבים ,

ובמשה ־ - , . .



דקוטים מאוי
 ספון ממוקק מלקת סם כי לו ראשית וירא כתיב זבמסה
 וגנוז ספון החכמה סקור כראפית אחוז היה סמשה

 מישראל אחד שכל ז״ל האר״י כתכ ובאמת עליונה במעלה
 במדריגה רק אחיזתו שאץ שאף כמשה להיות יכול

 הכל כי. ראשית שסנק' גם המדריגה בסוף או סעוסה
 שייך לא וסוף החלה לו שאין דבדבר יח׳ בערכו שוה י

 אמר ולק סוף וזה ראשית זה לומר המדריגות פילר
 בין ראשית נקראים שניהם ר״ל ראשית ב' בראשית
 ונקרא שוה הכל החתונה מדריגה ובין עליונה ־מדריגה
 אחיזתו ע״י ולהתדבק להתעלות יכולים כולם נמצא ראשית
 למעלה מבואר וכאשר ראשית הוא שם שגס שלו בשורש

 כי זה בדרך יתבאר עוד מאמרות בעשרה נברא שלהן
 ראש בא׳ שתתחיל היה הראוי ומן בב׳ מהחלת התורה

 והוא עולם של אלופו סוד הוא שאל״ף מפני אך האותיות
 אורו בהירות לקבל יכולים העולם שאין הקב״ה כביכול

 מ״י נברא כי כלל העולם להיות יכול היה ולא כזה
 להיות באפשרי היה לא בא' מהחיל היה ואלו התורה
 להתלבש ,והוצרך בהירות מרוב מחבסל היה כי העולם

 בסכמה וזהו העולם לברוא שני אוח הב' פ״י הא׳ בהירות
 וצד רוחות ג' העולם כדמות צורתו הב׳ כי בית יבנה

 דעלמא חללי כל כולל הב׳ נמצא רז״ל כמ״ש פרוץ דביעי
 להתקרב העולם כל רוכלו בב' נכלל העולם שכל בגוויה

 לברוא כדי בב' נתלבש שהראשית ראשית ב׳ חהו ה' אל
 מצפון כי פרוןהוא צפון רוח הוא ד' שרוח ומה העולם
 סותם שהוא ומי ח״ו באים הדינים כל ומשם הרעה תפתח

 מי בו שנאמר הצדיק והוא הדינים בעד מגין הד׳ רוח
 הענין אך צדיק עלי מושל סי כתיב ולא צדיק בי ימושל
 כקושיית הקב״ה על מושל הצדיק אין באמת ד הוא

 שהצדיק ע״י אלא וכו׳ איהו דקב״ה קיפרוגא וכי הזוהר
 בגנזייא דמחפש בן ונקרא ית׳ וחיותו מקדושתו חלק לו יש

 ומבקש בנו ובא מעבדיו א׳ על שקצף המלך וכמשל דמלכא
 נתמלא מיד חסאסיו לכל ושא למעני עשה ואומר מבורו
 מאתו סלק הוא שבנו מפני בגו בשביל רחמים ־המלך

 נגזרה אס אף הזה■ הדבר כן המלך בלב דבריו מעוררין
 ומחק ומבקש ממעל אלוה חלק שהוא הצדיק כא ^זירה

 רחמנות בהקב״ה סלקו ע״י מהעורר ואז הרפה ׳להעביר
 בו השוכן חלקי עם עמי בי ר״ל צדיק בי מושל מי ׳וזהו
 שחלקי מפני עמי בי הייט מבסלה הוא גוזר שאני .שמה

p H c s הפרו! רוח בפגי הגנה שעושה מגין הצדיק נק׳ 
 שאז המשרה דלמרבה סתומה מ״ם הייט סחוסי ונפשה י

 יהיה ומב׳ הד׳ ברוח וסתום הגנה ויהיה הדינים ■■יתבעל
ס  וארעא בשמי׳ Tדא^ כל נק׳ הצדיק והנה סתומה מ׳

 בוקר רהי ערב ויהי עד ברא בראשית כתיב הוא העניין
 ורמזו ישראל ובשביל התור׳ בשביל ודרשורז״ל • אחד :יום

 כביכול כי רבים בסיס ושבילך דכתיב מאי בדבריהם
 ע״י נמצא העולם נברא ובסורה בחורה שורה הקב״ה

 ישראל לזה. הטרסיס הס וי,י בעולם הקב״ה שורה התורה י
 והנה הקב״ה ומשרי׳ בה ועוסקים בה נאחזים הס8

 המסר p שעל וטקבא דכר דמיון הס והארן השמי׳
 הארן ועי״ז הנקיבה אס הרובע כזכר רביעה «ןרא

ק להבץ אט וצריכים ומצמיחה הr••«ל בעונש אחד׳ ע
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 סחן לא והאדמה מסר יהיה ולא השמים אס ועצר כתיב

 ונתנה בעתם גשמיכם ונסתי כתיב ובברכה יבולה את
 אך זה ושכר בעונש דווקא בחר מדוע יבולה הארן
 כאשר ח״ו העונשין וכל הברכות כל חלוץ שבזה הענין

 המסיס כתחיית הגשמי' יום גדול רז*נ אמרו כי יתבאר
 ובהסתלק להתעלות יכולים שאין נשמות יש כי הוא הענין
 וכשיורד קברו האין כעסי בדומם נשמתו נשאר כאדם
 לצומת מדומם הנשמ׳ מתעלה צמחה מוציא והארן המסר
 מי בעל למדריגת מתפלה כצומח חי בעל באכול ואח״כ
 מקדש עליו ומברך חי הבעל הישראלי איש באכול ואח״כ

 ומדבר כשמתפלל ואח״כ במדבר נשמתו ומתעלה אומו
 למעלה ודבורו פיו בהבל הנשמה יוצאת הש״י לפני דברים

 תחיית ממש וזהו המסר זה גרס מי נמצא חיקוט וזהו
 גדול ולכן נתעלה מת הנק' בדומם שהיה שמה המתי׳

 הורד הקב״ה של חיותו זהו באמת כי וכו׳ הגשמים יום
 והנה גשסיס ונקרא הוצרך הגשמי לעולם בבואו רק בעולם
 הTמול ולכן מדכורא כנוקבא השמים מן מקבלת האר;

 הם השמים הפכים שר הם כי ועT הלא אמנם ומצמיחה
 ממוצע דבר בירהם וצריך בתכלית גשמיות והאין רומני

 האמצעי הוא והצדיק אמצע בלי הפכים ב׳ לקרב א״א כי
 מן נשם וגופו העליונים מן רוחנית היא שנשמתו

 שהשמים וארן שמים המקש׳ והוא רז״ל כמאמר החחתוני׳
 שמאחד וארפא בשסיא דאסיד כל נקרא ולכן לארן ישפיעו
 ארעא דגשקי היכא לך ואחוי הא וזהו והארן השמים
 ונחתי כתיב צדיקים כשהם בברכה ולכן אהדדי ורקיע

 צדיקים מ״י ביניהם התקשרות יהיה כי וט׳ גשמיכם
 השמים אס ועצר ואז שיקשר׳ מי אין נמצא בהיפך אבל
 הם שהגשמים כיון ועונשים הברטס כל נכלל ובזה וט'

 העוה״ב שכר העיקר הוא שאז וידוע המסים תחיית
 תחיית לזמן העוה״ב שהעיקר רז״ל בדרשת כמבואר

 הנקרא הצדיק ע״י ר״ל וגו׳ ברא בראשית וזהו הממי׳
 נעשה הארן ואש השמים אס אלהיס ברא ראשית
 אמנם .׳ המקשר׳׳ שהוא וארן שמיס בין ואחדות בריאה

 זהו לבד בגשמיות רק והס מעשיה׳ מקלקלי׳ ס״ו אס
 וטהו תוהו היתה אז הגשמיות בחי׳ שהם והארן

 שאץ כיון משפיעי׳ השמים שאין ובוהו לתוהו שמחזירי׳
 הבאים הדירם הם תהום פני על וחושך אז שיקשרם מי

 מרחפת אלהיס ורום בעדו שיגץ צדיק שאין ד׳ מרוח
 כיונה באויר תלד הכטד כסא פירש״י המים פני על

 אין כי לסמוך מה על לו שאץ ר״ג הקן על המרספת
 פסי ומצפה שלם הכסא ואין שכינסו עציו פישרה צדיקי'
 טדד איש כן מקינה טדדת כצפור כתיב כי לקינה משוב

 יהי אלפים ויאמר הקב״ה על בזוהר ופירוש ממקומו
 ולהסדבק להתקרב יוכלו התורה ע״י כי התורה היא אור
 הליטס מ״ל אפרו ולכן בעולם שכינתו ולהשרות בו

 של שהליט׳ ר״ל הלטס אלא הליטת סקרי אל לו שלם
 התורה הלטס ששונים הלטת. עיי הוא נשלם הקב״ה

 ג־ז״ל רמזו ולק בשלם אלסוסו מפריס השרה .וע״י
 סיוסו והשרה השלם ברא שהקב׳׳ס ר״ל התורה בשביל

 שעושים הדרך.והשביל ע״י, ישראל ובשביל השר׳ שביל ע״י
 ר^ו אור יה• וזהו בשלם שכינתו ישרה שהקב״ה ישראל.

שנש ' י
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 זאמרו אור ויהי ואז אור חירה הנקרא הקורה לנו מנתן
 מסוף היה הראשון דאדס היינו הוי דכבר אור יז״ל

 וכל בו כלולים היו הגשמוח כל י״ל סופו ועד העולם
 קומקו נחמעסה שחסא ואחר סוף ועד הנבראי׳מראש

 לבא ולעתיד הקליפות בעמקי ונפלו הנשמות זנסחלקו
 כאשר הנשמות כל יוחזרו הראשון אדם תיקון משיח כשיב׳

את אלהים וירא וזהו הוי דכבר אור וזהו לקמן יתבאר

 לבם יחד היוצר דכתיב אחת בסקירה נסקרין וכולם בר״ה
 ונפש בלב שבים כולם שאז שופר תקיעת בעת כי וגומר

 יחרדו לא והעם בעיר שופר יתקע אם דכתיב השם אל
 וישוב יחרד ישראל בכלל שהוא מי כל בודאי בתמיה
 הוא החשובה מקום אל מתעלים כולם ונמצא בחשוב׳
 כל שמעלה מעשיהם כל אל המבין וזה דחירו׳ עלמא

כי האחדות, עולם הוא שפם הבינה מקום אל המעשים
 מקום שם ראשי׳אבל לארבעה והי' יפרד משם למפ׳כחיב ! חורה שלומדים הקב״ה כשרואה ר״ל פוש כי האור
 היום נצנים אתם וזהו אחת בסקירא נסקרין ולכן אחדות ויבדל אז רע כלא סוב שכל שהוא פנייה שום בלי לשמה
שהתורה י״ל במדרש איתא וכן ר״ה הוא היום כולכם האומות הם החושך ובין ישראל הם האור בין אלהי׳
■ ......................................... שבעלי במקום רז״ל אמרו כי הוא הענין וכו' רקרא

 הסעם לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים חשובה
 החושך מן האור כיתרון הסכלות מן החכמה יתרון כי הוא

 וס״י כלל האור תענוג ניכר היה לא החושך שאלולי
 יוצר בשחר ומברכין וסיבו האור תענוג מבינים הסושך

 עליונה מדריגה היא בריאה והנה .חושך ובורא אור
 אור וגבי בריאה מושך גבי כתיב ולמה היצירה סן יותר

 כי העושה מן יותר המעשה גדול דרך על הוא אך יצירה
 כי למפה עוד יתבאר וכאשר האור תענוג גרם החושך

 לאהכלל׳ דחשוכא תיאובחי' הזוהר מאמר ידוע כבר
 בלילה שהיה החושך נכלל הבוקר כשמאיר ולכן בנהורא

 מעס מעס מאיר ובשחר אורה כולה ונעשה באור ונכלל
 ולהכלל להתדבק מעס מעע החושך התכללו׳ סוד הוא

חענוגיו ועוזב ה' אל שב ואח״כ ישע שהיה מי וכן באור

 מהם ויצאו רתלבט יתבררו בהם שנפלו קדושה נצוצי
 סובה איזו עושין שלפעמים ענין וזהו בקדושה ויחדבקו
 וכשעושין בהם השוכן הקדוש׳ ניצוצי ע׳י הוא לישראל
 חהו ממנו ויוצא כקדושה ונדבק הניצוץ מתעלה הסובה
 קרא ולחושך יום צדיקי' ישראל קם לאור אלהים ויקרא

 אורכי בהם שאין ללילה נמשלי׳ שהם האומות הם לילה
יתפלו בהם ונפלו שנתערבו הנשמות אך האור מהם 'יצא

גמור יחוד וזהו סוף עד נקודה מריש אלהותו גילוי הכל וגו׳ אהפוך אז הכתו׳ כמאמר אחדות להסת באור ויקדבקו
 מם בוקר ויהי ערב’ויהי חהו המיוחד בשם כולם לקרוא

 כולם כשישובו האחדו׳ למקך אז יגיעו כי א׳ אחדות אחד
כי אלה׳ ק ע ה  ר״לשהתורה בינה אני אומרת קמורה ו
 שעוסק מי אלא חורין בן לך ואין רז״ל כדדרשו חירות נקרא

 בינה שערי. שט״ן דחירוח נקראטלמא בינה ט בתורה
רז״ל אמרו ולכן חירות הוא שאז הממשי׳ הוא ויובל הס

 גדול ומשק בתענוג עובד הוא ה׳ על ומתענג והבליו
 שהיה מפני יותר התענוג מבין הוא כי הצדיק מן יותר

 העבוד' ועיקר מאוד ומתעע האור הניר ואח״כ בחישך
 במקום ולכן בשמחה ה' את עבדו כדכחי' בתענוג הוא

 כל תענוג השיגו לא הם כי וכו׳ עומדים תשובה שבעלי
 שנכללים ספני זכיות נעשו שהזדונות בהם נעישה ועוד כך

 אשר בארן צדיק אדם אין ובחמת למעלה כמבואר באור
 חשובה לעשות צריכי׳ הכל א״כ יחפא ולא סוב יעשה

 ערב קדמה היום בבריאת ולכן השובה בעלי ונקראים :
 יחד ושניהם החושך מן אור יתרון להיות צריך כי לבוקר
 עמים אל אהפוך אז כתיב לעתיד והנה אחד יום נקרא
 המשיח לימות גרים מקבלים שאין אף יחד ברורה שפה

מקהיולי העולמו' נחפשסו שממט עלאה יו״ד סתימת היא י באומות ויש הקליפות בעמקי שנפלו הנשמות על הכונה

 ותקומה מצב לכס להיות אתם מפצים אם עצה נותנת
 כל וגו׳ ראשיכם כולכם שחתאחדו תראו אזי ר״ה ביום
 שהוא אחד ישראל כאיש רק יהיו שכולם ר״ל ישראל איש

 והגן אחת בסקירה גסקרין ששם האחדות למקום שתכנסו
: יילא״ו בילא״ו

א ה ל ^ י  המולס כשברא לתבונתו חקר אין ייגע ולא י
 ואיחא פיו לקמון צריך שאין וכו׳ בה׳ בראו

 תאמרו אל סהור שיש לאבני כשהגיעו עקיבא א״ר בגמ׳
 שקרי׳ דובר שנאמר עצמיכס תסתכלו שמא מים מיס

 חחחוניס מים ויש עליונים מיס שיש סי׳ עיני לנגד יכון לא
 למיס לכו צמא כל שנאמר התור׳ שהיא השכל נקרא מים
 תחתון שכל תחתוני׳ מדריגות שהם תחתונים מים ויש

 נקודה מריש| א׳ אחדות הכל נמצא בהחור׳ נברא הכל
 תחאה יו״ד ויש עילאה יו״ד יש כי המדריגות סוף עד
 גולם הוא היו״ד ר״ל יצאו אחד סיו״ד עולמות כל כי

 החלה אוח כל כי שירצ׳ מה כל לעשות יוכל שממנו
 המדריגות וכל העולמות כל שנברא מה והכל מי׳ הויתו

 שוס לעשות א״א כי מאותיות הוא הכל בעול׳ שיש מה וכל
 עד נקודה מריש באותיות בנוי והכל אותיות בלחי דבר
 אותיות לכל נהפשסו שממט גולם שהוא י׳ ותחלתס סוף

 וסוף עולמות הס חיות א! לעשות שצריך מה בהתחלקו׳
 גולמי ג״כ הוא כי גולם י׳ ג״כ השכל עולם הוא דבר

 כולא ידעת מה פשפשת מה תמן דמסי כיון בזוהר כאמור
 כמו הדבר וסחום לידע אפשר אי כי כקדמיחא סתים
 גולס א׳ נקודה ענין שהוא הזה מגולם לעשות וצריך גולם

ראשונ' יו״ד נמצא ויתפרס שיתגלה לפרסים לפרס ׳

 כקדעיתא סתום כולם ג"כ חתאה מ״ד מדריג׳ לסוף ובא
 י' א׳ בנקודה סתום שהכל מפני לפרסים לפרס וצריך
 בלי לעבוד שבלב אחד נקודה ע׳׳י לתקן צריך חה גולמי
 העיקרית הנקודה היא ה׳ עם בתמימות רק פנייה שוס

 שעושה הגול׳ י׳ הנקודה מהקן זו ובנקוד׳ שלם לב שבלב
 מהבורא ושהכל הפרסי׳ כל לו שמתגל׳ ע׳׳י לפרסים אומה

כי בלחך אפם כאמור זולתו דבר שוס בעולם ואין יח׳

 רק ח״ו ממט מצא דבר שאין מחאה י׳ עם מילאה ה׳
 ממעלי׳ ואז שבעול׳ הדברי׳ בכל אלהותו גילוי הכל

 כשמחננורר כולם התעוררות תלוי בתחתון כי העולמות
 סוף עד למעלה ממסה העולמות כל סתעוררץ למסה

 סוף הם התחתונים* מיס והנה יחוד ונעשה העליון
שהמלריצות מלכא קדם למהר בעינן אנן בוכים המדריגות

החחחוניס
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 חותמו והנה מלכא קדם להיות להתכלות רוצים התחחוניס
 סוד נקודה מריש יחוד הוא אמת כי אמת הקכ״ה של

 תי״ו שהם המדריגות סוף ועד מולם סל אלופו אל״ף
 מקום ששם המוח תי״ו תחיה חי״ו ששם האותיות סוף

 החיבור הוא האותיות אמצע שהיא המים וע״י הכחיד
 דבר בכל כי העליונות עם תחתונות המדריגות שמחבר

 המ׳ם והוא קצוות השני לקשר ממוצעת דבר להיות צריך
 עזב הבחירה וחמות חחי׳ ששם התי״ו כשמקשר נמצא
 אבל אמת נק' הוא למעלה מקשר לעוב הרע ומחזיר ורע

 מת ונקרא הא' ססר עולם של לאלופו מקשרו כשאינו
 רק חיות שוס כזה אין מצות ועושה ומתפלל לומד שאפילו
 שאין מתים קרויים שלהם בחיות בחייהם שישעיה מתים
 ויראה באהבה בעבודתו האדם הנה כי חיות שום בהם

 ישראל כמ״ש בו הקב״ה שממפאר הבורא התפארות מביא
ויראה אהבה פירוש שי״ן נקר׳ וזהו אתפאר בך אשר

 י׳ שיהי׳ עשרה עשרה וזהו אחדות שהכל לידע האדם
ז לזה יחוד הסוף עם הראשון י  בכפיפה שיהיה הכף ל
 הקודש בשקל והוא לעיל כאמור מ״ה במדריגות שיהיה

 הכל לתקן למעלה המתקלא שהיה שלמעלה מחקלא ר״ל
 בהקב״ה כתיב וכן מה למדריגת הכל שבא בשביל היה

 רוכב אזי מה למדריגות בא שכשהאדם דכא ואת אשכון
 והכל אלהותו גילוי שהכל ומבין ומכניעו החומר על

 לשון עמוס הכוונה Tוהעמ עמום בא וזהו גמור אחדות
 החומר על והעמיסו שנתחזקו ממורו על איש ויעמוס

 אלהות שהכל אמונה שהיא א׳ מל העמיד עמוס וזהו
 המדריגו׳ כל לייחד האדם שצריך בידינו עלה נמצא כאמור

 עקיבא רבי שאמר וזהו ס״ו וחילוק פירוד לעשות ולא
 שהוא הסהורים אותיות שהם פהור שיש לאבני כשתגיע
 תחשבו לא סהור שהוא לכל נראה שזה והתפלה הלימוד
וזה פליונ-ם מים שזה חילוף לעשות מים מים ותאמרו

אחדות שהכל כן לא באמת ב״א עגיר שאר ר״ל תחתונים שהאדם וכיון ראשין דתלת שי׳׳ן הוא נ׳ הם והתפארת
 כשאין אך באותיות גדול התלהבות נולד כך עובד
 שנתקרר ש״קר נקרא סולם של באלופו ושוכח ק עובד
 כשהאדם והנה התלהבות בלי ראשין ■ דתלת הש׳

 נקרא זה באותיות דבורים ומדבר ולומד מתפלל
 האדם ידע אמנם אבנים נקראים האותיות כי אבנים

 לאותיות בא הוא ומתפלל כשלומד דוקא לאו שבאמת
ק  והכל אותיות ע״י הוא הכל שעושה דבר בכל אפילו י

 מה ר׳׳ל למעניהו ה׳ פעל כל כי גבוה צורך עבודה הוא
 אמד הכל והוא כבודו הקב״ה ואצל בראו לכבודו סברא
 כשעושה וכאמור כבודו שהוא אלהותו גילוי הכל נמצא
 ונמצא אותיות ע״י שהוא דבור ע״י הוא ומתן משא אפילו

 בעולם ומביאם אותיות כ״ב מוציא ומתן משא ידי על
 הכל כי סחור סחור המקיף דבר ל׳ל סחורה וזהו לתקנם
 האותיות נמצא אותיות ע״י נברא והכל אותיות ע״י <עשה

 ומביא ומוציא מסתתר שהאלס סחורה ונקרא הכל מקיפין
 בתפלה שרק סובר מבין שאינו מי אך כאמור אותיות

 אבל קדושים אותיות שמדבר עבודה הוא בלימוד או
ק שקול הכל האמת  מחמת מגושם הוא השר שהענין י
 כמו מפסיק שהחומר מחמת בו מסתכל ואין החומר
תיבו׳ שלקחה ר״ל גומא תיבת לו ותקת מורי שאמר

.. . . צריך שהאדם התיקון היא שמ״ה מ״ה גו שהם ודבורי׳
ן עולם של אלוהו שהוא ה׳ במקום א׳ ובא ואין מה להיות ר ר ת י  שנא׳ ציון זה נעבד לשדה מלך הוא בכל ארן ו

לא בחוכ'בתוכו ושכנתי כתיב תחרש שדה ציון י . שכיסה מומר שהוא במסי ותחמרה רק במה ששורה
 שוכן שהקב״ה מה הוא המשכן ערן כי בתוכם אלא נאמר ילד ישראל אלו הילד את בה והשם המומר פ״י ונתעלם

 האותיות לצרף בצלאל היה יודע רז״ל נאמרו בתחתורם לייעל׳ יעלה שמהם כדי המדריגות וחשםבסוף שעשועים
אין שמיס בהם שנבראו הדבורים עיי נתקן והוא שפת על לקמן יבואר 'כאשר  נפשו שמים ה׳ בדבר דכהיב' י
 שהוא האותיות ע״י נברא הכל נמצא צבאם כל פיו וברוח ודי כנודע בדבור הם שכליים שיו״ד אור היה היאור
 שהוא האותיות' נקרא ולכן הקב״ה של הדבור שיתרון בזוהר כאמור המשך מן האור יתרון והנה למבץ

הדנור ע״י היו ההולדו׳ שכל ה׳ יראת אשה בסוד הדבור וכשהסכלות יותר החכמה מבינים הסלות מן כחכמה

 שהוא מורה כן לא והאומר לעיל כאמור אותיות ע״י והכל
 שיהי׳ חסקכנו שמא וזהו נפירודא הוא נמצא פירוד עושה

 שנפלו אותיות לומר אפילו ובאמת ח״ו הפירוד בעולם
 עך אסתלק הא חימא ואי בזוהר כמבואר לומר אסור

 התיקון עולם בא באמת כי פירודא חמן לית וכו׳ החיים
 ורחוק נופל האדם רק שנפל מה לתיקון בא והכל כבר

 החומר כשיכניע אכל בעצמו בשבירה והוא מהאותיות
 דובר שנא׳ ומסיים אחדות שהכל ויודע ומתקרב משיג

 עצמו היא ופירו׳ חילוק העושה פי גו׳ יכון לא שקרים
 כמבואר ק׳׳ר ש׳ שקר הם שלו ודבורים ושבירה בפירוד
 הנ׳׳ל" למדריגה להא והנה כו׳ שקרים דובר וזהו למעלה

 ייעף■ לא וזהו לעיל כמבואר י החוסר להכניע יגיעה צריך
 אינו לתבונתו חקר אין אז ע״ז יגע אינו ט׳ ייגע ולא

 מוצאות בה׳ בראו בה׳ העולם כשברא וזהו זה כל מובן
 חזקס שכל בהבראה גו׳ חולדות אלה שנאמר כסו הפה

 שאין בראם בה' זהו אותיות הם מוצאות ה׳ ע״י ונריאחם
 למעה פד נקודה מריש המדריגות וכל וכו׳ לקמון צריך
 כאסור המדדגוח כל א״ אחדות הכל א׳נמצא מדבור הכל
 עוד לברוא פיו את לקמון צריך ואין א׳יצאו שמדבור כיון

 מורה אחדי בדבור הכל כי שני דבור ידי על מדריגות
: לסובה רעה וכל לתיקון יחזור קלקול וכל אחדות שהכל

 בה שנכלל כיון גדולה יותר החכמה נעשה בחכמה נכלל
 והיינו הסכלות מן החכמה יתמן זהו רובן דבר עוד

 ונכלל לחכמה חוזר וע״י סכלות שזה מבץ כשאדם
 זדונות חהו החכמה בא הסכלות שע״י בחכמה הס^ות

ק הסוב אל כששב כמיות נמשו שמים ־לענין ונחזור רו
וצריך תתאה י׳ עילאה י׳ עוין הוא תחתונים ומים פליורס . . . . .

 שהדבור בעולמו' תענוג מוליד בדבורו ההדס וכן באותיות
 בפה־ קבען יצירה בסשר כמבואר ישראל של בפה נקבע
 אנא עסי תקרי אל אחה ממי לציק ולאמר בזוהר ואמר
 ■ ■ שמיא פבדית לילי במילול׳ דאנא עוונא בשותפי עמי

 ע״י■• הס ההולדות כל ונמצא לו׳ אנה ■הכי אוף וארעא
 בהם כי נכללים'באותיות הם וכליהחענוניס הדכוריס

■ "" ־ נ י י ■' • י נברא • י ׳ ׳ - - "



1 0 עיניםמאור2 לקוטים
 פנימה הקודש מן יפה1הק פנסחלקה כיון הקודש מעלות ■ הדבר וענין באותיות המעולביס סיגי׳ יש והנה הכל נברא
 מפמין כשהאדם הקרשים בתוך המיכון והבריח חהו ולהפכו לסוב בעולם הבחירה שיהיה שמו ית׳ שרצה מפני

 מכריס אז כאמור האותיות ע״י בעולמות הקב״ה חיות הפוב ולברור בחיים ובחרת כמ״ש לבחור צריך והאדם
 P מבריח וזהו הקדושה מן שבורחים והסיגים הקליפות וללבן לצרף בצריך צרופה ה׳ אמרות דרך על מהסיני׳
בקדושה ופהול 7 הכל נשאר אשר עי הקצה אל הקצה כסו משל דרך על כי ובריס זכים יהיו אשר פד האותיות

 אפי׳ כי פנים ובהסת' בריחוק' היא נדחה ימי כל האשה
 מדמה תעהר אשר עד כנודע גדול פגס היא בה להסתכל
 אשה עם להתייחד תמהר ואחר נקיים ז' לה וספרה
ק אשה נקרא הדבור דא פגוונא מו  שהסיגיס בעוד ^

 בריחוק הם הסה מוצאו׳ ה׳ כי ה׳ נ׳׳ד נדה נקרא מעורבי'
 ואק פני אסתיר הסחר ואנכי דרך על פנים ובהסתר

 הנקרא ב״ה, הבורא עם להתקשר,ולהתייחד יכולים
 מפוהרי׳ ונשארו הסיגים יסירו אשל עד ה׳ עופיך בועליך

 באותמת ושוכן מתייח׳ הקב״ה ואז הקב״ה הוא לבעל
 תענוג העולמו׳ כל ממלא ונמצא בהם הקב״ה חיות ומביא

 הדבור הוא באותיו׳ שולה שהקב״ה וכיון שמו ית׳ מחיותו
 נקרא ולכן בישר׳ הקב׳׳ה שוכן נמצא בפה קבוע והדבור

 שמביאים ע״י התענוגים כל הכל כנוס שבישראל כג״י
 דעה לו אין הקסן או בהם השוכן בדבור לשכון הקב״ה

 יכול שאיט ביאה ביאתו אין קפן רז״ל אמרו ולק שלם
«י האותיות ולייחד להכניס  ואז הדעת בקפנות שהוא מ

 כמבו' פנים בהסתר כביכול ונמצא הסיגים לברר יכול אין
 ומזכך מברר אז דעת לו ויש לגדלות כשבא אך למעלה

 ר״ל אחד עס מדברח ראוה וזהו למעלה ליחד שיכול פד
 הנקרא הקב״ה מולם של יחודו עם דבורים מדברת נ״י

 הדבורים של ההנהגה הוא איך מדברת מאי ומפרש אחד
 אז מוחץ בקמנות זנגיר כשהוא ר״ל נסתרה אמר זעירי

 אומר וכשהוא נבעלה אמר רב פנים בהסתרת נסחרה פי'
 גדול ותענוג יסוד נעשה נבעלה אז רב הנקרא בגדלות
ואז בישראל שורה הקב״ה ונמצא בהם הקב״ה ומבוא

 הכל שכולל כל הנ^יא הצדיק ע״י נעשה וזה יחד וקשורים
 בשמיא דאמיד ובארן בשמים כל כי כמ״ש הכל ומייחד
 עמוד כגנו׳ שמביא מה על ז״ל מורי שאמר ע״ד וארעא

 שהוא אחד עמוד ר״ל צדיק וזו לרקיע ועד מהאין יש אחי
ם שפי עד הארן מן ומקרב הכל מקשי הצדיק  הרומיות יו

 ומייחד סעקשר וארפא בשמיא דאחיד וזהו ררץע הנק׳
 האותמת והנה האותיות והכלע״י ושמיימית ארציות הכל

ם שהקב״ה ארצה מלשק ארן נקראים קי ש  ומחאוה חו
 המדבר האדם וכן אליו דחקיבו שיזדככו הדבורי׳ אנ

 לקרב ורוצים משתוקקים בפיו הקבועים ■ האותיות
החענוגי׳ הל ואז בהם שוכן רצוןהקב״ה שיהיה ולהתייחד

 הוא בכל ארן ויחרק חהו למעלה כמבואר בהם נכללים
ק של החענוגים יתרון ר״ל ק האותיותהנקרא שהם א  א

 המפהר הוא כי כל הנקרא בצדיק חלוים הוא בכל כאסור
 עם הקב״ה השם,ולייחד אל וליחדם לקרבם והמזכה׳

 נמצא הדטר שהוא לאין ויתרון חעטג שיהיה הדבור
 והנה הדבור עם קב״ה יסוד נעשה כל הנקרא צדיק שע״י
 אינה עבודה ובלא וזריעה עבודה אל צריכה השדה כמו

ק הנק' האותיות p כלום מצמיח  רבה עבודה צריכים א
ומתקרבי׳ תענוגי׳ ולדותsהר ונפשה הכל ומצמיח מוליד ואז

 מדינה לכבוש מיל שולח מלך משל דרך על הכל ומתיימדים
 ולכבוש ולשמור לכיבוד חיל בני והס. מלך בחי׳ הוא ואז

 המלך עושה אז וכבשוהו מהמלחמה ובשובם המורדים
 אחדות עמהס וגעשה עמהס ומתקרב גדול.ותעטג משחה

 היה כוונתם וכל המלך לעבודת מרחו שהם מפני ממש
 לבש היה ואחד אחד ובכל להמליכו המלכות בחי׳ לשם שבסוף מה אפי' העולמות כל הקב״ה אל מתקרבים'הכל

 בבמי' אחדות הס אז כי אתם מתקרב כן על המלך לב וזה ית׳ש בבורא סקושרי׳ כולם עקב הנקרא במדריגות
 ומסירים ומזדככים מחסהרי׳ כשישראל זו דוגמה כן ההיא האותיות וללק לצרף בצלאל היה יודע וזהו משכן גקרא

 הכל מתייחד המלך יד חמת אל הכל וכובשים הסיגים חיות הביא ולכן בהם שיש הסיגי׳ סן וארן שמיס שנבראו
 לפעלה כאסור עולם של מלכו המלך עם מתייחדי׳ והמה עולם בריאת הוא המשק ונעשה מסה של בעולמות הקב״ה

מ׳ דאנא עוונא למעלה כאמור ממש  הגיע המלך שהיי במשל כמבואר סלך נחי׳ הכל ונעשה קרשים היו ולכן ו
ץ למשכן  גבוה בסקוס בזה ודי העם.כאסיר מצד המלוכה לו סירות עושה שאיט ען מארזים נעשו קרשים י

 כשעובדים נעבד לשדה מלך. חהו האוזן לשבר להמשיל ' ותער מלשון יער הנקרא מעה של מדרימת הס יער עצי
א למעלה הנאמרים האותיות הס השדה האוחיו׳ ע״י p גס אותם קשר ורקיס סטערים שהם ך  שדה בחי׳ מי

 האותיות.ושורה מתייסדיס כי מלך בסי׳ נעשים אז הקב״ה ששיכן למשכן אותיותקשרי׳ קרשי׳ ילק בהקב״ה
טע והדטר בדטד הקב״ה :מן מבריח הקרשים בתוך התיכון הבריח וזהו נ״כ נהם  ישראל כנסת ונקרא בישראל ק

 שהאדם זמן כל באמת אמנם התעטגי׳ כל בהם שמטנם , הוא הבדס כי יעקבוהענין.הוא דא הקצה אל הקצה
 דבורים לו שאין אלם בסוד נקרא השכל בקסטח הוא הקצה:, אל הקצה מן העולמות הקב״הבכל חיות המשכת

 ונעהרי׳ הסיגים יפריש שב^ל עד, וללק לצרף וצריך המדריגה סוף פד הגדול הסכל שהיא העיד שנמשך ר״ל
 כשהצדק צדקחדברקר״ל אלם האומנם נטצאותוזהו הה׳ מילאה מיוץ■ כשנמשך ר/' יעקב דא וזהו עקב הנק<׳

 מצדק ונעשה ולקרב הדטד לזכך צריך אלם בסוד הוא ;אל הקצה מן המבריח מפצעי בריח נקרא אז הפק׳ מד
 דבור נק* ואז הסם אל הסה ה/מוצאות שמביא צדקה ׳, כי ביותר הענין• ונבאר הכל ומקשר הכל ומייחד הקצה
 צדק צדק וזהו צדקה דהיה צדקה לבסי׳ תדטר הניאו שאץ. מפני. בזוהד ואסר: וגו/ השדה עבו - צא ו ,כתיב

^ תרדוף, ; כשסתקסרי׳■ הקודש מעלת של ויקרו בכבודו חפן •ס״א ת  אחר מעלה הצדק להשלים לרדוף ליץ־ ש
 כשהאותיוס התיגיס-ונמצא ק הדטליס לזכך■ מעלה השדה אל יצא יצח אז בזה כס־ל יחפון ונח ופסייסדי׳

ח ^י יראה שלא צ'1• כ ה בלי עדיין ומחקשריי' סהיימדי׳ ואז מעל׳ של ב ^ בסוד היא אז לבד שדה בחי׳ רק ע
אלם ’
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 5סמ החכמה אג נא אהTה אל כשכא נמצא חכמה היא האותיות ונקראים הדבור למדריגת להביא וצריך אלה

 מכם אי© ומפולפל למק הוא אפי' יראה בלא אבל ציונים לעשות האדם שצריך בהלכה המצויידם ציונים
ת נ״ה הקדוש אל בהם לילך אך בהאוהיות Jלרנונ תירא אלהיך ה׳ כשאת וזהו במ״א■ כמבואר האמת מכלאו

 הס המצוייני׳ אותיות הם כשציון אמנם מצדץ ציון 'ואות
 מלשון אלם נקרא תחרש אז עבודה כלי עדיין שדה בסוד

 האותיו׳ מתייחדים ואז לשדה עבודה וצריך אלי החרישו
 ע״י בהם שוכן והקב״ה בהקב״ה ומתקשרים דבור וגעשה
 הוא אימתי ומלך • כאסור מלך בחי' הכל ונקרא ישראל
 שדה חהו תחרש אז מבודה בלא אבל נעבד לשדה ואמר

 ההליכה הוא איך בהלכה המצוייניס האותיות הם ציון זו
 לעשות וצריך תחרש אז שדה כשהיא ידיהם על להקב״ה

 אדם יש מליצה דרך על ה׳ את לדעת ־נרדפה ונדעה : והבן למפלה כאמור תדברץ צדק מאלם
 כמוני מי בלבו אומר שבו וגאץ נאה מפני

 אדם אל מסע ואעפ׳׳כ ממני יותר מדע מי לו שאצפרך
 להתפאר בכדי ומהותו תכונתו עד יבא בוא למען מפורסס

 הניע אשר זה מה לומר עליו להתגולל עלילות ולמצוא עליו
 צריך ואין ממצמינו ונדעה זזהו וכו' ״הגיע לא ועדיין
 רודפי' להיות שרוצים נכספה אך דעה אותנו ללמד לאחד

 תלמידי מרבה אח ה' את לדעת נוהעיס פ״כ ומפלילי'
 זה כל אמנם הוא ומה הוא איך רז״ל כמאמר חכמים

 ונכון כראוי עצמו משפיל היה אם אכל וגאון חפנ>'גאה
 השם לדעת באמת מסע היה הגדלות מכרע והיה

בס ויודע מלשון ונדעה וזהו שמו ית' בוראו דעת וללמד
, אז וגאוה הגדלות ומכניע משבר היה אם סיכות אנשי .

כ וקוץ כל. באמת כי לקמן יחבאר כאשר ה' את נדפת גרדפה ם הליכות ר״ל הלכות של חיילים נ' ייהיה בזה ג

^י ל ט החכמה יתרבה אז מכעיס ת חי  חכמיכג תלמידי ד
ה האותיות אל למום צריך ונמצא ויובן א  והואהדעגג מ

Tה' את לדעת וזהו באותיות הדעת להכניס ה' אס 
 בדעת שיהיה ה' אס הנקרא בבמי' הדעת למכרס
 אסון כל דורש היה העמסוני שמעון ולכן כאמור ויראה

 לב בכל דורשם היה שבתורה האותיות כל ר״ל שבתורה
 באותיות יראה למדיינח תירא אלהיך ה׳ לאת שהגיע כיון

 ששב עד העולם גשם מכל ונתפשם הגשמיות מן פירש
 ללמוד כדאי העולם אין ונמצא הרוממות יראת ספני רוחני

 איו אשר גדולה למדריגה התעלומותו מפני זו מדריג׳
 בשפל מדריגתס אשר המס אח דעת ללמוד באפשרי

ע שבא עד המדריגה  דעת ולימד שהמשיך ל״ל ולימד ר׳
 עקביים בבחי' והס המדריגו' ועקב בסוף אשר העם אח

ם של אלופו יומשך בם שגם  עקיבא אותיות וזהו ^
שגס בעקביים נמשך הא׳  אל יתקרבו הס סוףהמדריט׳

 כשהמשיך כי חכמים תלמידי לרבות וזהו הפנימידז היראה
 הרומסות יראת היא העליונה המכסה כ“ג לעקביים

ך כל כי ולימדם  חהו ויובן ת״ח לרבות אז ה' צמודי מי
 הלכות של חילי' תילי וקו! קון כל על דורש שהיה ר״ע כח

 הקוצי׳ אבל ומבסא בדטר להכנס יכולים האותיות כי ר״ל
 במבסא נכנסים ואין דקים הס כי במחשבה רק הם

ר\ן כל על דורש ביה הנזכרות במדריגות ור׳עשהיה

 בעלה בשערים נודע כן ביה בל דסשער לפיס ומד חד
 כן ואס פעמים כמה ונזכר בזוהר כמבואר הקב״ה הוא
 מכירו שמשער מה שיעור להשיג ואחד כ״א צריך

טן איזו ומתקרבים למסה וכשמתחברים  אז כשירים קי
 מתה של הניצוצי' כדרך ק גס יסוד יעשה למפלה

לשון ונדעה וזהו למעלה בשרשם גורמים p מתקרבים

 תהלוכות וליסוד מושג שאיט דבר שהמשיך להקב״ה הילוך
 ואז למסה האדם התעורר ע״י צריך זה וכל עולמים
 הוא ואנס בזוהר כאמור למעלה רמוד קשר נעשה ממילא
 מ״ן וזקרא למסה מעורר האדם נמצא לון ומייחד דקשר

 היינו• לימ׳ום משה כשעלה וזהו הקב״ה פושה והיחוד
קושר שהיה .להקב״ה מצאו תיכף לפרוס f מ הפלאת

 ומייחל■ שמקש' לאותיות כתריס שמקשר לאותיות כתריס והאלהים כתיב הי נרדפה ואז כנודע יעהT הנקרא ■חיבור
 זאת עושה לבדו הוא אם כי מושג שאינו סדריג׳ אל הפרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר כי ר״ל נרדף •יבקש
. רב שסע להשפיע וחושק רוצה כבימ״ל ונמצא גהרק רוצה . בן;: כאמור . ה ו
 כסו שכל נמצא עקב תשופנו ראש(אתה ישופך הוא ■חת* לקבל יכול שאינו גורס שהמקבל אלא ישראל לבית שוב

 לההסזק האדם וצריך• בעקביים רק הוא הנחש :של • כי שפעו לקבל שיכול מי אחר רודף הקב״ה ינמצא
 למעלה באמת כי כמו בשל ואז העקביים מן ולהסית כנגדו רודף בבתי׳• כביכו״ל ־ ונמצא להפפימ מאוד תשוקתו
 להסית הנחש יטל אין התורה במדריגת שהוא מי .מזה מבקש ר״ל נרדף אח יבקש והאלהיס וזהו נרדף והמקבל
< אדם של סתשחכחו המורה כי ט ממע נרדף בבתי׳ ש־היה נרדף איזו ימצא אם ומחדר לי  שאין כמבואר ב
 כחו תשש שס מהעקבייס למעלה אבל בסוף אלא שלימתו ממנו נרדפים בבתי׳ נהיה נרדפה אז ונדעה וזהו כביכ^:

 לשסור הוא והעיקר בעקנייס הTפמ צג־ץ אך כבר לדעת הידיעה עיקר ואמנם פזב רב לט להשפיע כטכו״ל
שאז והשלום החיים אתו היח׳ בליתי. ואז בריתו. iioio ה׳ יראת דעת ראשית כתיב באמת ט הוא והפרן ה' את

ר ק ע  הוא הרי ומתפלל לומד וכשהאדם היראה הוא ה
 כי מלך של בהיכא■ ממש שהוא יח״ש השם באותיות גכנס

של גדולתו מפני לירא היכלות"ונמצא הם האותיות
 ה' מת מהו גדולה אהT הקכ״ה •המלכים מלכי מלך

 בפסוק הטונה ט מכמיס־ תלמידי לרבות ■תירא אלהיך
 מי״ו ועד שמא׳ אותיות -קךיב הם אלהיך ה׳ א״ס זה י
 צריך נדרא יחיש אלהק ה׳ « אותיות שהם אח הנקרא י
ה׳ אתT הן וכתיב •ס״ש הרומסות יראת מאוד לירא •

 מפני^זה בריס נקרא והתורה אמו והשלימו׳ החיות כל
 נצמדיס המור' עם כשהברית״שלס שלימה התורה אז כי

 שיעקב על פעמים זה■ רפקכט אמר עשו ולכך. דוכן יסד .
בעקב אוחזת .?קק:דדו pH העקביי® מן נTכסy ספן

: זק עשו.:מפעם • בן ה ......;■ה. - ,ו
ת ו ח ו א נ n ל s a p וגמלם במראה קסנה מרה ׳ו 
ושטס.אין^^: /במעשים • -

א כאפה ילימ* דדיה כדכתיב לכל'העוצם מניקס אבלט
בכל
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 הכנה. סושכעיסשל נ' והם ורחימו בדחילו הכל להיות שכינה סני פניסנקכל באתו לאמותינו לנושה מה עת בכל

 הממן מצד גס והנה המלך אל &וחה שמביאי' העליונ' והכנץ המדרש פ״כ חורה של במצותי׳ בה שידובר ביוסי
 שמשפיע .עיצאה ואהב׳ יראה והם שושבינים ב' יש ורואה העליונות מדריגות ביותר משיג שהאדם זמן כל

 שלנו וירא׳ אהבה התעוררו' נמצא שלמעה ואהבה ליראה כלום אימ וכאלו לאין עצמו בעיני גמשב אז מעלה «עלה
 אהבה משסיפ שהקב״ה ומה הכלה מצד שושבינין נקרא בעינינו ונהי המרגלים שאמרו משל פ״ד ממציאותו ונתבפל

השושבינין שיהיה צריך ונמצא החתן מצד נקרא ויראה ע״ד כן בעיניהם הוקסט הענקים שראו מפניי כחגבים
 האדם מכל מאד עניו משה והאיש מרומים בגבהי משל
 האדם מכל למעלה השיג שמשה מפני האדמה פני שכיל

 מה לבחי׳ עצמו בעיר נחשב ע״כ מאד כיליונה במדריג'
 הדרת תוקף נגד ממציאו' בסל 'כאלו מה כמ״שואנחנו

 כפי אז להשיג יכול שאינו ־מי כל ובהיפו הקודש מעלת
p p שנופל מה וכל בעיניו עצמו נחשב ככה השגתו קוסן 
 חשוב הוא ובעיניו ביותר עצמו מחשיב למסה ממעל׳ יותר
 מפני לומר רצה עינים וגלוי נופל כתיב בלעם גבי ולכן

 עינים גלוי היה לכן למפה הקודש ממדריגת נופל שהיה
 שהיה משה היפך למשיבות בעיניו והיה עצמו על הסתצל

 והיה גדולה הבהירות והשיג שראה מפני מ״ה בחי׳
 כשישראל קסנה לנו אחות וזהו אינו כאלו עצמו בעיני

 שמשיגים מחמת אז דבוק שהוא איחוי מלשון מתדבקים
 מפני במראה קסנה וזהו עצמם מקסיניס הבהירות

 ונקסנו לקסניס עצמם בעיני נראים אז הבהירות שרואים
 הוא אימתי פי׳ במעשים וגדולה השגת׳ ערך מאד'לפי

 ובמדייג׳ בשכינ׳ ומחדבקיס משיגי׳ שאז במעשים לשגדול׳
 כי במ״א מבואר כבר והנה עצמם מקסינים ואז עליונות
 האדם שיכנס הוא הענין תדע לא אשר הידוע' תכלית
 להשיג אי׳א אשר הגדול בהירות אל יבא אשר עד למעלה

 תדע לא אשר למדרע׳ שיגיע הידיע׳ תכלית וזהו ללל
 ר״ל לה אין ושדים וזהו בהירותו מפני מושג שאינו דבר

 למפלה תכה אז במעשים שגדול ע״י מהדבק כשהאדם
 בחי׳ שהי׳ ומה אין הנק׳ מושג שאינו למדריג׳ גדול׳
 ממנה שיונק כיון הפג׳ בזה שיש יניק׳ בחי׳ שהוא בדים
 ונמצא מסעמ׳ שמניקת ירווך דדיה כתיב בהורה 'פד״מ

 למעל׳ היא מושג שמין לדבר כשמגיע אבל אותה 'רשיגין
מושג שאינו כיון יניקה במי׳ משם שאין יניקה ■ממדריג׳

 של שושבירן דהייט המשפיע כנגד המקבל מכווניןיחד
 מהרכיבים ואזכשהשושבינין החתן של שושביני; כנגד הכלה

 ולכן המתן עם הכלה התקרבות יש ממילא יסד ונצמדים
 כשהאדם ח״ו משא״כ החתן אל הכלה שמכנסת כנ״י נקרא
 השושבינין עס נצמדים אי; נמצא לחו; ואהבתו יראתו מוציא

 אחוחלט וזהו ח״ו המתן אל מלכנם הכלה ומעכב עילאין
 לה אין ושדים אז קסנה הוא שלנו ר״לכשהדביקו׳ קסנה

 נעשה ומה ממנה לינק מלמעלה לה ההשפע׳ אין
 ומדבק למעלה דבוק שיהיה לראות שצריך ר״ל לאמותינו

 שהוא עTש וצריך הכלה עם החתן לקרב הקדושה אל
 והדבורי׳ המעשי׳ כל רק כלום ליה לית ומגרמי׳ כלום אינו
 מ״ה וזהו הדבורים כח וטמנת המדברת מהשכינ׳ הכל
 לפעלה ונתקרב שנתאחד כדי לאמותינו נעשה מה נחי׳

 בשכינה בה הס שהדבורים נדע בה שידובר ביום דהיינו
 •צמד ע״׳• שושבינין שהם ואהב׳ ביראה יכנס ואז כביכול

 והנה וכלה מסן בין זיווג ויהיה עילאץ שושביני; עס יחד
 ומתלהב יותר נכסף יהי׳ אז הבורא אהבת באדם כשנכנס

 אם וזהו ממט יפרד שלא ב״ה אהבהו ומבקש יומר
 אז באדם שנכנס וחמימות התלהבות מלשון היא חומה
 שהוא היא דלת ואס יומר יכסוף כסף סירת עליה נבנה

 יזכה יראה ע״י כי הבורא מפני וירא יבין אז בדלות
 נצור וזהו אותה ולנצור ביראה לאחוז וצריך למעלה לבא

 כארז ואז ארז לבך לוח על כתבם ע״ד הלב היא לוח עליה
 משפיע כשאני ר׳׳ל מומה אני כ״י משיב ישגה בלבנון
 מעל' דגדלוס יניקה להס יש כמגדלות ושדי אז אהב׳ לאדם
. :ממש דקסנות לא ■ ׳

י ת ו ח  היא ולא ממנה גדול אני נא תמתי יונתי רעייתי א
רסיסי קווצוסי וכו׳ סל נמלא שראשי ממני גדולה

 אהתו רז׳ל אמרו הענין מיס נספו עבים גס דכתיב לילה למדריגה יבא לה אין שדים בחי׳ שהיה מה ופדים וזהו
 וידוע ה׳ יראת אשה נקרא הירא׳ הענין לה גחיןולחיש גוצ׳ , העולם לכל מניקת ^היא באמס אבל יניקה אין אין׳־ששס

 שכינהו מצמצ׳ הקב״ה כב״י בקסט׳ ת״ו ■:כשישראל מסה של ממדריגות הסתר דרך אלא שאיטמושג יאלא
ה העולם ומניקת'לכל מפסעת ' מ  בניך bו ע׳׳ד לקרבם כדי השגתו כסי תמתוטת במדריגות אל לבא. הרוצה כל ו

 טצ׳ אתמך זהו בקפע׳ כשהיראהאצלם ונמצא ׳0 דכל:למודי בזוהר־ כמביאר מסרוניתא בלא עייל לא -'המלך
̂לעי שאילתא יי  שכינהו מצמצם גסין כעל הנק׳ הקב״ה שכב״י תדע אז לבח צריך נמצא מסרוניהא ע״י למשאל ' ד

 מתלבש הזה הדבר כן בהסתר ניהישה■ כענין לה ולחיש המלך אל ויכנס יבא הT ועל ־ המסרוניחא אל יזחלה
 גם לחישה נקרא לכן השפעתו אצלם שיגיע עד ומסתיר , להקשוסיס שמביא דורון אלי׳,בשביל נכנם ואיך ^'סנימה

 וכשישראל סעמיס כמה כנז׳ מלמעלה נשפע שהדבור מפני ׳שמחפארת נקשוסיס המלך אל באה היא ועי״ל ׳■להתקשפ
 להם ומשפיע כדבור יורד כב״י כן אע״פ היראה כקסטת ■• אל באים ועי׳כ עמה אומה שקשסו בקשועין ;_לכני-המלך

 שהם כשרואים דהיינו התעוררות ע״י זם וכל במדריגוחם ■ של בקישוסיס אותם לקשע שצריכים כאן הז־בר כן ^כסלך
 סש׳י אז הקודש אל לקרב לבס מעוררי׳ והם בקסטת נכנסים fועי; הסלך לפני גאה היא ^אז ומצות ףזורה

ד והוא השגתם. אליה׳-כפי־ רורד כב״י; עצמו .מצמצ׳ פני נקבל פנים לאמותיטכאיד נעשה מה וזהו המלך  ע׳
 עצמו השמש-וסיגופה על שקיפרג׳ אחר שאפילו הלכנ׳ שידובר כיוס ואסר החלה ׳אלי׳ לכטס צריך׳ שהרי שכינה

 P אחר ■אוד לה ואין השמש אור;מן מקבלת זה כל על של בקצותיה דהייט יהי׳.'נס,; אדט יישל שההנילגי
 ונמצא ה׳ ומגן שמש אור מקבלים ׳;בקנוטת אפי׳ ישראל• ־ ע״פ יתבאר וגס זה יT על קשוסים ^תורהשנעשי׳׳לה

לפעלה מתעל״ אזי גדול הדעת יהיה אס כי עויה תמיד •הס שצריך ועrש דמסמניהא שופבינין <קצ־א 'שנו?יע'שישראל
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ת לא חז״ל אמרו והנה כאסור אליהם דורד כב״י. ומפפיל ש א  מעאו סיראת to ונו׳-מסארז״ל ימצא סי חיל .
 היראה כי סהקייפת מכסתו לחכמחו קודמת : פקראה עד מחנכה מ לא אחותי סקראה פד מחנכה אז

 הולדות וכל וגו׳ ה׳ יראת אפה דכתיב אפה כפס מכונ׳ אהבה כל כי הענין אמי פקראה עד סחככ׳ זז לא כחי
 פהוא הולדה לידי לכא א״א אפה בלא ולק יראה ע״י הס איס בץ אהבה וזו אהבה כעל׳ דבר במל בדבר חלד׳

מקיי׳ אז יראה לו פיס סי אבל מ׳׳ע צדיקי׳ פל מולדותיה׳ בדבר תלויה אינה אחיס אהבת אבל בדבר סחלרה לאפחו
 ממקור פיצאו מפני נהם הקפור׳ אהבה עצמות ספני דק

 ר״ל מחבבה זז לא וזהו זו אהבה סרה אינו ע״כ אחד
 אחותי סקרא׳ עד קי כל פגדול מפני החביבות סרה לא ,
 ויוק עמו ה׳ חלק כי להם אחד ומקור אחים אהבת פהס י

 עיפור לה יס כי בת אהבת מזה למעלה עוד יס ■ואמנם
 ה' בדבר כי והוא לאחות מסא׳׳כ אביה בבית :כסיס
 ונח; כנודע כב״י מפירי׳ מדריגה והוא נעסו סמים

 פקראה עד וזהו נכסי׳ עיפור חהו ליפראל הדיו׳ הקב״ה
 ברא בראפית כתיב כי מזה למעלה עוד יס ואמנם כתי

 סלו אין כי וכו׳ ראסיח סנקראים יסראל בפביל אלהים
 והיא יפראל פברא מה ע״י מלכותו נתגלה ונמצא עם בלא

 פהולידו אם בבתי׳ הם ונמצ׳ יפר׳ ע״י מלוכה במי׳ הולדת
 יפראל בפביל בראסית וזהו ויובן בעולם מלכיח כחי׳
 יפראל כשברא אז אלהים ברא שנבראו ראפיס שנק׳
 אס נקרא ולק מלכותו שהוא אלהים בחי׳ ונולד ברא

 כשהיא אחות חהו אמי שקראה עד וזהו ויובן כנודע
 רעי׳ הם אז ט ורעי אחי למאן נקרא פאז אחותי במדריג׳

 בת מסירה שאינה כיונ' ואז רעייתי וזהו סמפרפין פלא
 לא תמתי עוד ואמר לעול׳ אחרת באוס׳ יחליס' ולא זיגה
 כאשר לעולם בקופה פדן ששניה׳ כאמו׳ כב״י גדול אני

 סוף במיצר כב״י בצרה אנכי וזהו,עפו לעיל גתבאר
 זה כל ואמנ׳ לשם בהירו׳ מצמצ׳ אני ג״כ המדריגו

 סלמע׳ התעוררות כשאין אבל מלמעה מפוררים •כשישראל -
 סל כפו סל ונקרא וT על העולמות פממנהגיס במי׳ "יפ■

 וסוס׳ חיות תוסעו׳ מיפצרין־ כיכל לעולם דלאמעצר
 שצריך עיקרי חיות אבל התעוררו׳ בלתי א״א קדוש׳

הספפיע העליון עולם ׳ העניון פונס ע״י ומתנהג מעצר לא לעולמו׳
________ דליכא אע״ג סל נמלא פראפי חהו הצריך העיקרי חיות

 אז פעסס תלבש לא כתיב ולק נכרי במלבושי יתלבשו תחיה של סל דסתמן העליון עולם ע״י מתנהג איסערוחא
מלבוש שימצאו ושכל המוחין גדלו׳ ר״ל לך העשה גדילים הנה כתיב והנס התעוררות בלא ונעשה מאד עליון עולם

 זיווג נק*. והדבור מתקיימת חכמתו וזהו שלומד מה
 סדכר שהאדם מה ר״ל נבעל׳ מדברת מאי כמשארז״ל

 מעשים קיום יTל ובא הירא׳ עם מתדבק הוא בחור׳
 פי עד״ס וכסף זהב מאלפי פיך חורת לי סוב וזהו סובים

 מוציא לא היא כי ה7ב יגיעו כל מניח כשיר׳ אפה לו שיש
 כל מוציא׳' היא אז רעה אפה לו שיש ומי מאוסה לריק
^ו עמלו ח מ  ה' יראת לו שיש מי עד״ז כן ולבהל׳ לריק ו

 -ולא לקיים שזרתו היא בתור׳ שעמל מה כל אז סהורה
 מה כל אז עוה״ז יראת יראה לו שיש ומי מאוס' כל יחסר
 ועושי. עוה״ז ענייני בשביל לריק מוציא׳ הוא בחכמה שיגע

 האד' עT כי סיך תורת לי סוב וזהו בה לחפור קרדום
 כדבר דכחיב ה׳ דבר הנקרא ראשון מדביר נסשך שדבורו

 התור״ כי הדבור עם מתקשר זה ובשביל געשו שמים ה׳
 חורת נקרא ולק הכל ברא שבה הקב״ק של דבורו היא
 וכסף זהב אלסי של מאותן יותר לי סוב שזה ואסר פיך

 ולק ואאלפך מלשון לימד לשק ואלפי עושר לשם הלומדים
 שהיא היראה בשביל ר״ל לשמה התורה עסק עיקר

 אדש וכל אדם בכל היא ההורה כי ידע אמנם העיקר
 גתבאר וזה אדם התורה זאת דכתיב שלימה תורה היא

 מאד גדולה רוחניו׳ ■היא עצמה התור׳ והנה פעמים כמה
 האוזן אס לשבר בכדי לעירע גשמי בלטש שנתלבש׳ אלא

 שהוא האדם ק שלה לבושין עם התורה א׳ הכל ובאמת
 הס ומלבושיו' התורה, היא לגו אניס הנק׳ רוחניותו

 דהייט התורה, עם אחד לבושיו שיהיו וצריך. התורה לבושיו
 ט׳ ■שעשנו ■תלבש■ לא כענץ התור׳ ע״פ לבושיו שיהי׳

 מתלבשת התור׳ ע״פ כשהלבושי׳ ■ ואז לזה וכדומה
 אדם של ושכלו מוחין והס כראוי בלבוש התורה רוחניות

לא כי מוחץ התערטת גורס אז כד״ס שלא לבושיו ואם

 שהקב״ה מדע כי וגו׳ מצרים ובא קל עב על רוכב ה׳
 ושרף מלאך ששום מפני במצרי׳ נגלה ובעצמו גכטדו

 מצרים גילולי בעביו׳ אורו יתעבה פן מצרים לבא יכול "לא
 נגדו הם קלים מסכים וכל חציצה אין קב״ה לגבי אבל

נגדו הוא שקל ספר עביו׳ הוא קל עב על רוכב לק -
ר״ל גזול וצא משלהם ציצית להם כטב^עשו ולכן משחית שהקב״ה במקו' כי מצרים אלילי כל נ® ואז מצרי׳ יבא ■

ט׳ ה׳ י  בקסמי היו ישראל כי ו
ההוא בקסנוח ־פישארז ■רצה '

■ד נו ויש קסן ®צם היא האדם כן רוחות ;פהט״ת לר' דגדלו' דעת הוא זה סי ה׳ אח ידעחי

 הוא גדילים בלשון ציצית דאפקי ומאי כראוי להתלבש
 אבמ גוזל נקרא ליהנות בשביל שלומד מי ואסנ׳ זה מסעם

 תורה הם ואמו שאביו ד״נ וגו׳ פשע ואמו.ואומר,אין
 אל ®ד ולא והנאתו לעצמו אותם וגוזל ושבע״ס שבכתב
הןאלאיש קבר אז בזה פשע אץ אוס■ ססשותו שמחמת

ק הווים כל ׳-מהוה ’  הקב״ה, בעביזח כששא אף באם, ו
לדעת בא ואז המדריג׳ במף טצדיס ובא עב על רוכב -׳

שכל הורס כל המהוה ה׳ =אס ■  גס ואז מפניו האלילים מ
היא צרה עת כתיב כי סיס נס® שבפביוס מה עבים

 ■ד:■יסודות נו ויש קסן שצם
 ולסן שכלו אור המכסים רוחות ארבע שהם, המסר

 סכק' אשר כסותך כשור. ארבע על לך תעשה גדילי׳ כתיב
 בהס -שמכוסה. הההכשת ארבע על האדם שיביש בה
P לו יעשה■ ואזי שכלו אור in ההתכסו׳ סן שיצא מוחין i

רא' שימצ׳ מי ר״ל ימצא הי הירא' היא חיל אשת וזהו ■ שהרי ישעה יש שסהצרה לעיל כאסור יושע ומרח׳ קב6לי י ה׳
אז
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משקל ולפי שיפורו לסי אדם לכל דנר ככל נמשכי׳ הנ״ל ה* מרחוק

 הכימף שנמשך כסף שקל מאוח אלנע נקרא ולכן ׳שכלו רכים וצמצומי' ע״ימרחק השם ר״לשמחלא׳ לי
■ י י ■ ■ ■ גש פכ״ז מרחוק ג״כ האדס צהיוח

כתינ לסעמיס כי סכרה מפניניז אזורחונן
אה , יי

ממון ענייני לסוחרישהם אסילו בהחלהנוח ועוכר כמשקל ה׳ לו נלאה שס .
 כסי ונסתר, שנחלכש אלא משם נמשך bה מו*מ ומסחר אז יראה ככחי׳ כשהאדם יוכל סעמים כמה זה עמכואר

 וידכק לאשורו יכין והמשכיל אדם של שכלו ומשקל ערך ולהכיר להשיג יכול שם גם עכ״ז וריחוק כקמנות שהוא אף
 אראנו לא ואני במסתריס איש יסחר אם וזהו כשרשו. ולסרם מלפני רחוק שהוא ■מפניני'אף ורחוק וזהו השס

נק׳ שזה גשמיים כדכרים נסחר איש אם אף ה׳ נאום היראה הכרה מלשון הוא מצרה פנימי'השגהועכ״ז שהם ;
 כמסמי׳ א״ה הטר׳ כהסת׳סאת שזה שנרא׳ מסתרים יכול-לכוא ומזה נחינהו ערך כפי והכרה הפג׳ לידי מכיאה '

כ הסחר אנכי הלא כחסי׳ אראנו לא ואני ל״ל יחסר לא ושלל כעלה לכ כה כסח ואז שכל ■לגדלות  וכיון כמאמר ג'
חסי לא ויגע האדם שאסף .שלל ק חסרון ■כנסי׳ י  אראנו כתיכ לכן כי אותי להשיג יטל שם מוסחר שאני ח״וי

 עסקיו כל ונמצא .ויוכן השגתו לו מראי שהקכ״ה כפח״ח כי למעלה המכואר המשל כדמיון השלימות כעוכ יהיה ’
היא חייה ימי כל רע ולא פוצ רק גמלתהו  התורה שע״י תורתו ועסק הטרא עסק הכל הס אדם של ה' יראת כי'

 הפלך דוד שאמר וזהו המורה היא דכר וככל הכל נכרא שדורשת ר״ל ופשתים צמר דרשה אך לע כהס ואין לחיים
ה תורה של מלטשים שיהיה כו■ להפרות סוכן מקום אחר■  נו שהיה שיחתי היא היום כל תורתך אהכתי מה ע׳

ם’  אלמה כיוון אמנם מה כלאתיכת תורתך לומראהכתי גורמות שאז ^פשתים צמר יהא ללוכש׳-שלא נאי
שכל הרוחניות אל היא והאהכה החשק שכל לעיל שאמר תעשה גדולים אז יאוים כשהם ח״ו מוחין התערוכות

:כאמור לך
ב י ת כ  לשם מעשיו כל שיהיו צריך דעהו דרכיך ככל .

 שיש מה הכל כי עוה״ז ענייני כל אפילו שמיס - י
כראו לכטדו שכרא מה כל למענהו ה' פעל כל כעול׳

 ככל שאהכתי מה אמר ולכן התורה היא י דכר
 מצד הדכר ולא סאהכתי תורתך הוא והענין דכר
 משיח שאני מה אפילו שיחתי היא היום כל עצמו
 התודה שהוא העקרי לדכ׳ כוונתי כן גס שיחה איזו

כ דרך על הדכורים כל נלקחו שממנה  שיחס שח לא י
 תורה הכל הוא צרכיו ככל אדם של שיחתו כל רק חולין

 השם אל מתדכק אז כן נוהג וכשאד׳ • ומכין למשכיל
י כסל י י י  הסקולקלי׳ דרכיו לעזוכ לייך מיילה יאמי' י

ח כי עליה׳ ולהתחרס מ  ע״ע אתהאשה המקדש רז״ל א
 חשוכה הרהר שמא .מקודשת ישע ונמצ' צדיק שהוא
ההרהו׳ כרגע ממש צדיק נעשה חשוכה כהרהור נמצא

 וככודו הוא כ״ו כמלך והנה .הכורא ככוד יש דכר '■וככל
 והמשכיל אחד הכל וככודו הוא כהקכ״ה אכל א׳ אינו ׳

 מלא הוא הרי יח׳ הכורא כטד יש שככ״ד ונמצא . יכין
 שהאד׳ מה וכל מיניה שנוי מקום שאין ככומ הארץ כל -
שה'מענייני’  ענייני הן ושתי׳ אכילה הן הזה עולם עו
כרא כאוריי׳ כי כ״ה הכורא של כטדו הוא הכל סחור׳ ׳
. כ״ו מלו משל דרך חור׳ הוא דכר וככל עלמא קכ״ה ■
 נכרא והעול׳ כמדע לעול׳ קדמה החשוכ׳ כי הדכר ופעם כין והולך פעם ככל משונים שונים כלכושי׳ עצמו מסתת׳ ־
 שכהה מה וכל העולסו׳ כריאו׳ נמצא מאמרות כעשרה ישמע למען אותו יכירו לכל אליהם כמתנכר מיילותיז ־

 לדכור קודם הוא לעולם פקוד׳ מה אמנם כדכור הם יריאי' המלך דרך היודעים והמשכילי' כפיהם מה אהTו
 למעלה שהוא כהרהור המשונה תלוי לכן לכד הרהור רק ויראי׳ שונים כלטשי׳ צמחנכר כמסיכתו המלך סן מאוד

 ומתקן מהעולמות שלמעלה השורש אל ושכ פאותיו׳ הקכ״ה' הכדלות אלפי כאלף p כדת שלא דנר לדכר י
 כעשרה שנכרא העולם אס מאנדיו שהרשעים העולם לכושי׳ מיני ככמה מתלכשומסתת׳ הוא אמנם ונשא לס ■■
 ההרהור ונמצא מהרהור נלקח הוא והמאמר מאמרווז חיילוחיו כין להיותו כרמשא לכיש לא •לכושץדננישכצפרא י
 קלקול׳ מתקן נסשוכה.כהרהור ולק העול׳ של שורש הוא ־ פני אסתיר הסהר ואנכי כדכתיכ הצל ורואה צשומע י

 היהכחינס לא העול׳ קוד׳ אכל כזמן הוא העול׳ והנה צריך וא״כ לקמן יתכאר כאשר והסחרות שי׳ כמלכו ד״ל י
 שכא טון כרגע אלא התשוכה כסיקון זמן לכן.אין כלל זמן תמיד לנגדי ה׳ שויתי כמ״ש לנגדינו חמיד שהמלך לידע ‘
 צריך ואין הכל מתקן עין כהרף מזמפוסולכן למעלה המלך האדם כמפן עוסק שאדס סחורה כעסק ואפילו '‘'

 אין כזמן תלויה שתשוב׳ כדעתו שידע' ומי זמן שהיית ארכע יש והנה ומלוכש ̂ מוסתר הקב״ה ״'מלכיהסלכי׳
ל דכסיפין עלמין מאות ■■  יתוקן שכלי;ומן באמונה שאסין שצריך שלימה תשובה זו ־ מאוד ונכסשי׳ חושקין שטל' ד׳
 אם הכוונה אימתי עכשיו לא ואס רז׳ל שאמרו וזה הכל והחשק הכסופין וכל הנ״ל שלמין מאוס ד׳ כאור להתדבק ־

 איט שסרהור מפני עכשיו לתקן תוכל שלא בדפסך יעלה שנתלבשו אלא הנ״ל דעולמו׳ סכסופין נמשך הכל שכעול׳
 אימתי א׳׳כ שעיוות מה לתקן רב זמן צריך אם כי מושל הוא שהחשק סובר̂  כשר שעיני ומי גשמיי׳ ''<דברי*5

ק מבין לו שעיני מי' אחדויאמנם ולמשך מהגשמיות̂   זו שאץ הים כחול ישוכ אם אף יתקן לא לשלם כי מס
 הזמן מן לעעלה היא שהתשו׳ מאמץ שאיש כיץ כלל משונה מתדבק ונמצא הנייל עולמות מרואניות נמשך החשק שזה

 לבו ,אל האדם לפעןנא^שיכ והנה ♦ הכל יחוק שנרגע נדנריה׳־■ והמתיקו רז״ל המשילו ולכן הדבר נרוחניוח •■''■
ע׳׳י כעמית׳ שקילקלונפל מה איכהימוק לאמר מבקש לו&נה יש נידו וחציחאווש מת אדם ז^ייז״לאין  הסדריט׳
 יש ט ועכדיהו 7אנ א® דע אמרהכת׳ לבד הרהור עד ־האריק למה די׳'מאוס מכ׳קש מאחיי׳ לו יש 'נ־סאתיי׳
ע ליקחדאי׳־סהולדשמממזהאבשנמשך לאדם החשק שכל ולהודיע לידע מאות־.אלא■ ד׳ על ^־'שעמח  ונעשה הזי

 יש ועשאו וגדלו יצרו כלא־סמוהקכ״ה היה סרוחה פפה כתיב וצק הנ״ל סלמץ מאות ־ הד הוא מבקש ,'^שהאדם
 שקלקל אף לכ׳׳ש דהוי מה הר דלא־הד סאי וא׳׳כ מאין דעולסות הכסופץ כי לסוחר עוכר כסף שקל סאות "'ארבע’

האדם '



דקוטים מאור■ .
 מהזמן למעלה ומחדכק השורש אל כשגא מעשמ «אדם
 אשש חרש מלשון סדשה ל' נק׳ ולק מלשה נריאה נעשס

 בה שכותב אנוש למרס נמשל ועוד חדשה סקיקה שיעשה
 קלקל ואם האותיות שעשה קודם בחרש בכס היו אותיות

^ ולסארס החרס האותיו׳ע״י צריך.לתקן אז האותיות מ  נ
 מאמרות בי' העול׳שנברא כן נחרש האותיו׳ותיקונ׳תלויס

 תתלה מהרהר סהאל׳מדבר מה כל כי בהרהור הי׳תחלה
 הנ״ל בחרש לשארם צריך שקלקל האותיות לס^ וכשצריך
 שר״א וזהו .למשכיל רובן ומפוארה נאה חקיקה ולעשות

 כמה אמר מכוער לאדם לו שנדמה אליהו לאה בר״ש
 שם עיין וכו' שעשני האומן אל לך א״ל זה אדם מכוער
 על ישה שאינו מחמת אדם מגנה ראכ״ש היה לא טלאי

 מכוער לאדם לו נדמה שאליהו אלא ולישיו לו מה כי חנם
 שזכה שראה בשביל מכוערי' ועבירות מקול;,לי׳■ במעשים

 אר״א בגאוותו שיחשם להראותו רצה שלראב״ש דעתו
שעשני האומן אל לך א״ל בעבירו׳ זה מכוער כמה בר״ש

176 פדדנים

 שהמאמרוח האומן שהוא הרהור ע״י הוא התשובה כי ר״ל
 כמו החשובה לולי נברא היה לא העולם וגס ממנו נלקחו

 בראתי הקב״ה השיב וגו׳ אנוש מה השרת מלאכי שאמרו
 כל ושל העולם של האומנו׳ היא ונמצא כנודע חשובה
 מבזיר אתה ולמה בהרהור ברוע הכל יתוקן ואז האדם

. :שם שמבואר כמו לו שימחיל ממנו ביקש ואח״כ
ן  אמרו לאדם ויאמר מקרה וגם הכינה ויסשרה ראה א

 בלבו ד״ת ודבי דבר כל ממשב הקב״ה שהיה רז״ל
 של השכל כי הוא .הענין משה זה לאדם ויאמר ואח״כ

 שבאדם הבינה בחכמתו, דבר איזה כשמשכיל אדם
 לסחור ההוא הדבר על לשאלה וקיימא תיכף מתעורר

 עד מתערין לנין ססשרה׳ כי שהשכיל וראיה חכמה דבר
 ביניהם ומכריע הנכון הדעת ונולי דבר מחוך דבי שמבין

 מכמה בדבר האדם מתענג ואז מכונו על שניהם שיעמוד
 ומורה ט ומתקשר ואוהב מכוש על שהכיש אחי ההיא
 עליו לשאול ושאלה חקירה איזו יש עדיין שן עליו יעלה

 ואהבה ובינה חכמה חינ׳3 יש נמצא חכמתו עצת ולסתור
 עם ההבנה הכאת מהמת הנולד הוא והדעת ויראה
 שאסרו וזהו כנודע אדם של מוחץ ד׳ והם' נאסול כשכל
 השנים ר״ל ד׳ וירדו למשה שנים עלו הראשון באדם יז״ל
 אהבת שהס ■ שנים ירדו־עוד ומהם והבינה השכל הם

 בנימין יז״ל שאמרו וזהו במ״א אצלינו כמבואר ויראה
 משתו לשני תשלחו, שתהא ימיו כל מצשער היה הצדיק

ט׳ ממש משתו לשני חילימא משתו לפני פאי  יהא שלא ו
 למסתו סמוך אימא אלא כו׳ הקיר לבין ?ינו חוצן דבר

 המוחין טקנל אדם כל כי הנ״ל ע׳׳ש ויבואר הש״ס עכ״ל
׳ הם והמוחץ השכל מקדמות שלו  המוחין והמקבל ן

 (כי המוחין בה שיקבלו, הכלי היא משה בשם מכונה
 המקבל שלשלמה משתו כב״י שם על נקראים ישראל

 חיבור לשון הוא בתשלתו־ האדם והנה כנודע) המןחץ
 שמתפלל קודם אבל מלקעלה מוחין מקבל ודביקות
 שתהא תפילתי - על שאמר וזהו מוחין לו אין ■מתדבק

 מתקשרת שאז משה בחינת שיהיה קודם משתי לפני
r ופריך מוחין ומקבלת o ביט מציצה הוי מוחין דבלא 

הקשר ונפסד יחב״ש בבורא מקושר שאינו הקיר לבין

 כחלים אחר עומד זה הנה ן כענ ביניהם חציצה והוי
 סד מדלגת מוחין לו כשאץ ר״ל החלונות מן משגיח
 מן משגיח אז המוחץ וכשבאו כתלינו• אחר כעומד

 ומשני שם מיץ אל סני נא חלו בזוהר כדאית׳ החלונות
 שיתחיל מצשערשתיכף שהיה י״ל למשתי סמוך אימא

 יתקשר שלו מוחץ שפע רב לו שסע יו תיכף להתפלל
 לק ונמצא למשתי סמוך שתהיה וזהו שלם בזיווג למעלה

 להראות למשתי סמוך בהדיא אמר ולא משתי לשני אמר
ע״י קודם הוא החלה שה אמת ששניהם קו  התעוררת ל

 יאחר ולא מאוד סמוך שיהא וביקש אח״כ לו מגיע
 השכינה פ״י מקבלים אט כי משה בלשון יכונה ואפשר

 זה וכל המשה רגלי ד׳ הם מוחין וארבע משה הנק׳
 ואח׳׳כ מוחץ ד׳ הם וגו׳ ראה אז וזהו בזוהר מבואר
 ראיית הוא ראה כי נראה הדבור הוא לאדם ויאמר
 ע״י שהוכן מה הוא הכינה בינתו היא ויספרה השכל

 וגם כאמור מכוט על שעמד אהבה במי׳ ונעשה הדעת
ה במי' יש מקרה א  כאמור זה על עוד למקור יש אם ד

- .. :והבן לעיל -
י ק ה׳ כ  תוציא אם ז״ש -ותבונה דעת מפיו חכמה י

ה' כי בו שנאמר פי כאותו תהי׳ כפי מזולל יקר
 הוא כענין המדרש ע״כ ותבונה דעת מפיו מכס׳ יתן

 אבל השם ויראת תורה דברי לומד שאדם אף רואים שאנו
 אל וכשבא כלל השם יראת לבו על שם ולא מקיימ׳ איט

 כאש דבריו בו יכנסו הנה לתוכחתו ושומע הצדיקי'
 ולקיים לעבוד השם יראת ט ויכניס בקרבו טעלס
 הרי בתאוות משוקע שהוא זמן כל שלמד אף הוא השעם
 ההוא בחיות ודיבר כשלמד ונמצא מזוכך איט שלו החיות

 הצדיק אבל עצמו של משיקוע להעלותוbיו לא המשוקע
 וזן בהיר בחיות ומדבר ותאוות מגשמיות שמופרש
 הדבורי' .בקרט יכניס ית׳ הבורא א מאת הנשפע

ק ית״ש הבורא אל ויקשרוהו  שיש סוב׳ מדה איזה ו
 הצדיק יכול ובהירה מזוככת ההיא המדה בצדיקי׳
 הנהגת לדבדז השומע האיש בקרב ההיא מדה להכניס
 שדופה הרב הוא אביך שאל וזהו ומוסרה ההיא המדה
 שימשך המשכה לטן ויגדר שכל לו שמיילד - ילדו כאלו
ק למעלה להעלותך משה - של ממדדיגחך אותך  זקניך ו
 דשפיע׳ יקשר׳ לך דאמרו דיקנא תיקוני י״ג נקרא המד׳

 ספני לו הועיל׳ ,ולא סמלה תורה שלמד אע״ס ולק בך
 הקדושות האותיות ל -לו הועילו עכ״ז בתאוות שקעותו

או -אותו לקרב התורה של  שיסקט הצדיק אל ול«י
 הוא לאיש יהי׳ כי וזהו עליון מפי החיים'וקיימי' בדבריו
 בקול שופע אינט השוב מדרך וסור־ בן'סורר הקב״ה

 ויסרו פה ושבעל שבכתב סור׳ הם אמו ובקול אביו
 מוסרי' סיני בכמה אותו מייסרת התורה הלא ר״ל אותו
 זאת אמנם אוזן השה ולא אליה׳ ישמע לא שהוא אלא

 ושבע׳׳ס התור'שבכתב הס ואמו אביו ט ותפשו פנטלתו
ם -והגה שלמד פס ע״י ואמיז׳ תפיסה ט להם יש ה  נ

 ואסרו הצדיקי׳ המכסים הם צירו זקני אל אותו והוציאו
ט׳ ומורה סורר זה בניט  בעצמו שלמד פ”אע והשעם ו

 זתיוסו בתאוות משוקע וסובא «לל כי,הוא לו הועיל לא
טי ע״ו להוציאו צריך לכן הוא p מפיו היוצא ד ̂  ה

'■ הצדיק ״



םלסוטיםמאור168 . דני
 החשוכ*׳ הס עירו אנשי כל ורגמוהו וזהו הצדיק

 ובערת יצירה בשפר כמבואר באותיות באבני' מצדיקי׳
 מכניס ודבור׳ הצדיקי' אותיות השלכת ע״י מקרבך *רע
 כתיב כי הדבר ומכים חרשה בריה ונעשה אחר חיות בלבו

 כללה בכאן ואתהארן השמים אלהיסאת ברא בראשית
 מומר יש דבר בכל שהרי ודבר דבר כל בריאת התורה

 ועצומו הדבר החיות הוא וצורה הנוף הוא החומר וצורה
 נברא והכל וארן שמים נקרא וזהו שהיא כפי הדבר בל

 אלהיס בלא בחורה בראשית וזהו כנודע התורה פ״י
 דבר כל של וחומר צורה הם הארן ואת השמים את

 אחד בנושא הפכים פני הם ונורה החומר והנה ודבר
 ומפליא ערוך בפולחן כדאיתא הקב״ה המקשר׳ הוא ומי

 הוא מי וע״י גשמי בדבר רוחני דבר כשמקשר לעשות
 וצורה חומר ג״כ בה יש החור׳ כי התולה ע׳׳י ההחקפרוח

 הם והחיות החומר הס כתובי׳ הם כאשר האותיות
בתור׳ נברא דבר שכל כיון בהם המכוון והפניסיו׳ החוכל
 של וחיות התורה מחוע׳ נברא דבר כל פל חומר נמצא

 דבר כל מקשר התור׳ ונמצא התור׳ מחיות דבר כל
 היא דבר ובכל והחיות החומר אחד אחדות התור׳ כי

 מתוקן הרי בסורה מקושר כשאד׳ נמצא ויובן התורה
 התורה כי נסנם הוא התורה על כשעובר אמנם כראוי

 קומה מעפה לא מנוס ושש״ה פשה מצות רמ״ח בה יש
 שיפור התורה היא אלהיס כצלם הוא אדם וכל שלמה
 ופס״ה פפה מצות רמ״ח כנגד אברי׳' רמ״ח קומה
כעד גידים  ■באבר פורה אמד וכל מעפה לא פס״ה '

 האבר נפג׳ הרי ח״ו דבר איזו על וכשעובר בחינותיו
 את ברא שהקב״ה מפני אלא החיות ומסתלק ההוא

 וכן אתפאר בך אשר ישראל כ׳מ״ש כבודו בשביל האדם •
 רק ההוא שפגם אף סוגם וכשאד' להתפאר יT מעשה

 ותפארתו כבידו זה שאין בכבודו סוגם מ״מ בעצמיותו '
 בצלם שיהיה האדם את ברא שבשבילה הבורא של ^

 התורה של וכשהחיוס כן עשה לא והוח מושל׳ אלהי׳
 בין התקשרות אץ אזי עליה שעבר מפני ממנו מסתלקת :׳
 היסה והארן זזהו החורבן בעולם ונשאר והצורה החומ^׳ ;
הו {  מסתלק המיות הרי בארציוס משוקע כשהוא ובוהו מ

 והתורה בה ומתדבק התורה אל וכששב תוהו ממנויונשאר
גמור בתיקון הוא ונמצא ית׳ בו מדובק הרי מד וקב׳׳ה .
נעיל מאן האדם אס אלהים ה׳ ויקח בזוהר נאמר (ולכן ׳
גר לכל וכן דלהץ מסאוה לי׳ יש ואפר יסודץ מד' לי׳ |
אותו שהפריש ר״ל וכו' בגינסא ליה שוי והדר נש ן
והוא במומר ישקע שלא והבדילו יסודות הד' מתאוות ׳

 ולא פשה שהם ולשמרה לעבדה התורה לו שנתן עי׳י
:בזוהר) כמבואר תעשה ■ ■ ■ - ,
ה ; ב ה  הגן אס להשקות מעדן יוצא ונהר כתיב בתור׳ ל
ט׳ ; ץ הוא הגן כי ו אלא דאורייתא סדרים ג

 נשכיל מאץ באותיות רק כתובה שהיא כמו י התורה
 כאמור הסומר דמיון קם באמת האותיות אך פנימיותי׳

סעמג ר׳׳ל מעדן יצא הבורא חיות שפע הוא וגהר אבל ‘
ץ ומשקה נמשך העליק י חיות והוא דאורימזא סדרים הג

 ואז ומעיץ בה בהביעו לאדם נפשך וזה האותיות ושכל
בעולם האדם ואז אדם של מוחין ד׳ הס ראשים לד׳ כס

כ ומקושר התיקון  פ״י החיות הוא בצור׳ שלו החומר ג̂'
 י החומר התקשרו׳ התור׳נברא בכח ונמצא המקשר התורה
 נקשר ומוסרו ותורתו הצדיק דברי ע״י לכן כאמור והצור׳
 וזהו מתחל׳ נפרד שהיה ההוא האדם של והצור׳ החומר

 עם החומר שיתחבר ר״ל הכאה עד תוכחה היכן עד
 ונקרא ובעושה הכאה בזוהר הנקרא זיווג שהוא הצורה
 זה המתנגדי׳ דברים ב׳ ע״י הוא זיווג כל כי הכא׳ בלשון

 יוצרך לא כי ויובן כנגדו עזר לו אעשה ע״ד זה אל
 יקר הוציא אס וזהו ההפכים בין אלא זיווג בחינת
 חכמה יתן ה׳ כי שנאמר פי כאותו ר״ל תהיה כסי מזולל
 להבין השם שמשפיע המותין שהן ותבונה דעת מפיו

 נמשך ומזה וגו׳ מעדן יוצא ונהר כאמור מורתו
 יקר כשמוציא אמה תהיה ק והצורה החומר התקשרות

 וצורה חומרו מקשר ותורה הדבור ע׳׳י דהיינו מזולל
 והנה ושכל מוחין לו ונותן ההוא באדם נפרד שהיה

 תבלין היא רהTשה/ מפני הפעם במדבר נתנה התורה
 כי להורות ושממה החורבן במקום נתנה ולכן ליצה״ר
 אחרא הסערא להמתיק התורה עיקר ניתן זה בשביל

 סיניחורב הר נקרא חורבה הרהאלהים פד ויבא ולכן
 לתקנו החורק בשביל היה המרה נתינת שעיקר ר״ל

 מדוח של ובשביר׳ החורבן בעולם כשהוא באדם דהיינו
 וזה התבלין שהוא התורה ע״י לתקנם צריך הנשברים

 דאפילו וכו׳ מדרשא לבי דרדקי אתו רז״ל כוונו אפשר
 גומל בינה אלף כוותייהו איתמר לא נון בן יהושע בימי
 וסיהרא ממה פני ומשה לבנה פני יהושע כי הענין דנים
 ולכן השמש סן שמקבל׳ מה רק כלום מגרמ' לה ליס

 ססקשל שהצדיק פה והנה וט׳ ימוש לא נער ב״נ■ יהושע
 מדריגת הם כי דלים גומל נקרא הרשעים את ומתקן
 פס שעושים משד וזהו שיתקנם לחסד וצריכים דלים

 במדבר התורה שנתן ע״י השם הורה כן כי המסיס
 עי ופ״ז הדלים מדריגת לתקן הוא שהעיקר כאסור
 ר״ל נעורייך תסד לך זכרתי נאמר עליו כן שעושה
 ומעשים המצות מן הסטעריס באותן שהשפעת החסד
 ונחכללס פשית אהבה שמחמת כלולותיך אהבת עובים

 אחלי לכתך חהו מחורבתם ולתקנם להדביק׳אלי עמה׳כדי
 בארן במדב׳ שעשיתי כדרך אחרי המדו׳והלכס אחזת ר״ל
 חרוב למקום השפעת אתה p התור׳ נתתי שם זרוע׳ לא

 פי כמו תהיה כפי מזולל יקר תוציא אם וזהו ויבש
 אתו אסר ולק• אתה תהיה כן במדבר המורה שנתתי
 ואמרת אמור כאמור מיקץ הצריכי׳ פרך קעני הם דרדקי

 המשכילים הס המשכילים כי הקענים פל הגדולי׳ להזהיר
 ומזהירים המזככי׳ הס רקיע כזוהר יזהירו אחרים

ק הרקיע כזוהר וברים זכים שיהיו האחרים  נקרא ו
 הגדולים להזהיר ולק אחרים שמצדיקי׳ הרבים ומצדיקי

 מל יזהיר שכל שהוא'בגדלות מי הקענים־דייקא על
כ קקג׳׳  ענץ והס מקליפיוסיו •!׳יזככו ויזהירו מזהירתצ ה

 סשד אתם שיגסלו צריכים שהם השכל בקענוח דרדקי
 זה ומשום למעלה כאסור דלים טסל בינה אלוף שהוא
 היה דזה כוומייהו אחסר לא יהושע ביעי דאפילו אמר
 פני יהושע עם חסד גומל היה קייס משה שהיה בזמן
אח״ע אכל דלים טפל והיה צלום סגרמ׳ לה דלית לבנה

כשהיה



מאור
:ויובן זה היה לא בלבד יהושע כשהיה  נקבה קעניוג זכר כאיל מיס אפיקי מל חננרוג כאיל

 הקב״ה המשבר על כשיושבח זו אילה אלא למה .
 נאמר לכן הרחס ונשמח ברחמ׳ ונושך נחש לה מזמץ
 מיומא אחחא בזוהר שכחוב מה הוא הענין חערוג כאיל

 שכל מפני והענין דכר אלא נפומא ליחא לאעדעת
 סוב רז״ל כמאמר בדכור' לאתכללא הנוקבא משוקת
 הנוקבא כלילת הוא ד״ו כי ארמלו מלמיחב דו סן לסיחב
 תשוקתה השסע לקבל הרוצה הדלה שמדריג׳ כדכר

 וכן ד״ו וזהו מלמעלה השפע משך שהיא בו' נהתדכק
 תשוקתה רוב ומפני בראו פרצוסץ ד״ו הראשון אדס

 בסומא ליתא ע״כ ידו על ולהתנהג הזכר בבחינת להתדבק
 מזרעת אשה זללה״ה ממורי שמעתי והענץ דכר אלא

 משום היה הזריעה שקדימת מפני זכר יולדת החלה
 הרהורה כל ונמצא הדכר לבחינת תשוקתה שגבר'

 התשוקה גברה זה ומפני זכר בחינת היא ומחשבתה
 כי דיכרא עיקרית הנוקבא סיפת נמצא בהזרעת וקדמה

 מעצמו יובן בהיפך הוי ולהיפך המחשב' אחר הולך הכל
 תשוקת' גודל שמפני הנ״ל הזוהר דברי מבואר ונמצא
 כן על בו מחשבתה עיקר ונמצא הדכר בבחינת להכלל
 ובאמת זכר וילדה הכי ומשוס דכר אלא בסומא ליתא
 ולכן הזכר ע״י הוא ורחמים שבחסד ההנהג' עיקר
 מסגי הי בראו סרצופין ד״ו הראשון אדם חז״ל אסרו

 הסעס עי״ש וכו׳ ברישא מסגי דדכר מסתברא כיישא
 היא הנקבה שהנהג' הזכר ע״י להיות צריך שהנהג׳ היא
 אלא אחיזה לו אין שהנחש ועT והנה וצמצום דין ח״ו

 המדריגה סוף הם עקב תשוסני ואמה כדכמיב כסקבייס
 שאלהומו היינו המדריגה בסוף הסכמה כשנמשך אבל

 אין אז התחתונים מססשס'בעולמות חכמתו הוא וחיותו
 נמשך כשהיו׳׳ד ביעקב נמש לא כי וזהו פליסה לנחש

 ונמתקין כלל פליסה לנחש אין ואז יעקב נקרא בעקב
ץ  כיהקב׳׳הנקרא הבית עקרת כנ״י נקרא ואז כלהדנ

 ושפעו מסיומו ממלא וכשהוא עלסץ דכל ושרשא עיקרא
 ושרשה שעיקרא הבית עקרת בשם כנ״י נקרא אז לכנ״י
 שסן אין כי שמחה הבנים אם אז בה אית עלמין דכל

 ע״י לאדם באה הרווחה כל כי ידוע אמנם רע ופגע
 יושע וסמנו ליעקב צרה ועת כדכמיב שקדמה צרה

 המציאספדות צרה מתוך וכן ישועה היא ממש שפהצרה
 ההשגה מקרבים הס לכ״י דדחקין הדוסקין וכל ורווחה

 כביכו״ל דאיהו מתוך רחמים שערי ופותמץ והישועה
 אי אמרץ ואינון דומקא בתר דומקא סגיאץ גדוחק־ן
 מקרבקהישוע׳ עי״ז דילי׳ אפגמות' דישראלואן אלהימו
 אמרי ס' פהיסנא ברעיא יעיק זה על לעמוד והרוצה
 היסב זה כל מבואר דאיילתא קלין ע׳ בענין המדבר
 רחמים שערי נפתחים המשך נחש בחינת סכח ונמצא

 להתכלל מורטת המקבלת שהנקבה תערוג כאיל וזהו
 pv והשאר בו ולהכלל דכר בחינת כאיל ולהיות בדכורא

 לסוכה פתים וי״ל לרעה עמים י״ד יש והנה כמ״ש
ט' מעשיו כח כנודע עמים ך״ח יחד שהם  והי״לעתים ו

 ב' והם סובה של עתים בי״ד להכלל צריכים רעה של
המדדיטת בסיצר שהם מצרים י״ד נקרא והרעה ידים

169 פה עינים לקוטים
 TJ( כשהושיעם מצרים 7ס וט׳ ה' ויושע כתיב ולכן

 של הי״ד כעד ט הגדולה to אס ישראל ררא אז הנ״ל
ה ע  גדלות סובה של הי״ד נקרא מיצרוקסטס הנקרא י
 את ישראל וירא זה והשיגו כשראו ואז הגדולה היד חהו

ט' מס מצרים  מה נמצא בימץ שמאל שכללו כיון כי ו
 כינשתלקו מתים ונשארו בסוב נכללו עתים הי״ד שהיה

׳ לאביהם ישראל אס הקריב פרעה וזהו והק מהם חיותם
 ומיד השכל הוא עיניהם את ישראל בני וישאו שבשמים

 אחריהם נוסע מצרים והנה ואז בסוב ונדבקו והשיט ראו
וגו׳ הים שפס על מת כאמור באחור למסה שנשארו ר״ל
מה ביד יוצאים ישראל ופני וזהו  הנ׳׳ל יד שהרימו ר״ל י

 בל מץ רמה ולכן רמה יד נקרא ולכן בימינם ונכללו
 יותר צדיקים מעשה גדולה יז״ל אמרו ולכן רובן יחזיק

ט׳ וארן שמים ממעשה  יסדה ידי אף כתיב שהרי הענין ו
 בימין השמים במי' כל נעשה נמצא שמיס ספח' וימיני ארן

 וחיותו ית' קדושתו שממשיכין והצדיקי' בשמאל ארן ובחי'
 מקדש הצדיקי׳ ונקראים בתוכם ושכשנסי משק נעשה והם

ה׳ מקדש וזהו יסד ידים השני ונכללים טנניס והם ה׳
 סוב שהכל ומשיגים יחד יסT הב׳ כוננים שהם ידיך כוננו

 כאיל כאסור מים אפיקי הנקראי' הבורא חסדי ומפקין
:והבן מיס אפיקי על תערוג

ח  יסוד הוא האמוג׳ כי ידוע הענין וגו' יך7ב משענתי מ
 ח״ו התורה כל מפול אמונה ובאין כולה ההורה כל י

 הילה מל התורה כל מעמדת אז נכונה כשהאמונה אבל
 וצדיק אחת כל והעסיק חבקוק בא וזהו ולקיים לאשר

 יסוד על והתורה המצות כל שהעמיד ר״ל יחיה באמונתו
 במורה מקושר הוא באמונה מתקשר כשהצדיק האמונה

 רגלי הדום והארן כדכסיב דאורייתא המכין נקרא ולכן
 הנה ושבע״ס שבכתב תורה יש כי כנודע האמונה היא
 אפפר ואי פה בעל רק היא כי האמונה היא שבע״פ מה

ק לא כ׳ ע׳י כי להכתב  דהייע הכתב שמבאר פה רק יו
כתוב׳ היא אם גם האמונה אבל שנכתב הדב׳ של השכל
 א״כ ואמוגה אמת שנכתב שזה להאמק צריכה עדיץ

 בהצסרף לא אם לבד הכתב ע״י נשלמה אינה האמונה
 ר״ל ונשמע נעשה ישראל אמרו ולכן פה בעל האמונה

 כאקור עשי' בחי' שבהם דאורייתא התסכץ נעשה תחלה
 ספדי דאורייס׳ סמכק אינק עושיהס לכל סוב שכל בזוהר

 שהם האמונה שע״י ונשמע ואח׳׳כ עי׳ש הנאמנים דוד
 בלא משא״כ באזניהם השמיעה יכנום דאורייתא ממכין
בחי' סלוי ולכן מאומה בהם יפעל לא השמיעה גס אמונה
ק דאורייתא בסמכץ האזניס שמיעת ה  נקרא והם * ו

 יפו התמכין שע״י אודרה ירכץ מלשון כנודע ג״כ ירכק
 יקח שנא ר״ל מנוסי׳ לבר שיהיה באופן אמנם לקבל אוזן

יה׳ לשמו הכל רק מ״ו מאוסה וגופו עצמו לסובת האדם
מ שלמו שאלישע בידך משענסי קח וזהו בזה ודי  להמי
 זה מנין ספני ולמדת וקבלת עת7ש שאף וא״ל המח אס

 שהיא סבל נשען שעליה המשענת היא העיקר ס״מ
 כמוזק אצלי היא כאפר האמונה תקח שאם האמונה

 שהיא האמונה מפענמי קח וזהו המס להחיוס סוכל
 הועיל לא המשענת שלקח אף גימד ואמנם פלי המשענת

הועיל לא ולק להיות צריכה כאשר לקח.בשליפות כי.לא
WT ׳
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ה' כי מעליו הדינים נתנמלו ה׳ אל האדם בשוב שאחזיק <י״ל יפי׳ בהוד שאחז רז״למלמד דהו,'שאמרו ג דכ׳  נ

 מפני דומה מ״ה ולכן והתאוות הגשמיו' מדמיון ויצא והאמונה להחיות איך מאלישע שלהד וסודותיה בחורה
עיקר עד״מ בדמיונות קשור בהיותו האדם מל ששולע הוד וסודותיה התורה ונקרא הצורך כפי בידן אחז לא

 בדדים שאחז מלמד ם״ל מאמר ה,אמונהחהו של ,יפיה
 והנה ־ בזה ודי עת בכל ירווך דדיה כתיב שבחורה

 כלום אינו הבנה בלא שכל כי והבנה שכל לו יש האדם
בי בכל שלו השכל ע״י להתבונן וצריך לי היו רק זהוא  ד
 דבר כל על לשאלה דקיימא מי ההבנה נקרא לכן דבר

 מחפשעת מבין כשאדם ואז הוא זה מי ולחקור ודבר
 מי דבר כל אל מביס כי העקרית אמונה להאמין הבנתו

 ונשמע נעשה ישראל כשאמרו וזהו וכדומה אלה ברא
 האמונ' היא דאורייתא חמכין נעשה תחלה כדפי'שאמרו

 מי בחינת ידי על ר״ל לבני זה רז גילה מי הקב״ה אסר
 • כאמור האמונ׳ ממנה מתגלה כשמחפשפת הבינה היא

 כן ; באמונתו מדריגתו כפי השיג ונביא נביא כל והנה
 אדמה הנביאים וביד דכחיב הנבואה דמיון אליו נתפשע

 שהיה משה לבד מדריגחו לפי אחד לכל 'לשון,דמיון
 היו הנביאים כל אבל בדמיון לא המאירה באספקלריא

 בה שמתרא׳ הזכוכית מראה משל כדרך דמיון מראה ע״י
 שמסתיר בה.דבר שיש מפני והדמיונות הצורות כל

 היה לא אם אכל לעבר מעבר מאיר ואיט השני מעבר.
 של הדמיון נראה היה לא 'השני מעבר ומסך מסתיר
 שהוא מה ומביע לעבר מעבר מסתכל אלא.היה הרואה
 דמיון במראה נבואתם שקבלו הנביאים ולק האמת
 של ודמיונו צורתו אליו נתראה. במראה הרואה כדרך
 במראה והראותו התקשרותו כפי הנביאים כן עצמו

 שורש וכל עצמו זל1 שרשו דמיון בחי׳ ראה כן השכינה
 כל ולק כנודע דאורייתא המכין בבחי׳ הם הנביאם

 נקרא שהאמונה כנזכר האמונה ישראל,היא בארן הדר
ן  בארןדומה ישראל,המתקשר הוא ואז רגליו הדום אי
 נביאם של הדמיון .אלין נתראה ר״ל אלוה לו שיש כמי

 הנבואה גמשכה משם כי.: אדמה הנביאים ביד נדכתיב
הנבואה אץ זלכן, נהיפך הוא לארן במיז הדר אבל

...........................לארז שורהבחוז ' .
! ך  בשונאו.• ליגעוזריואני.אראה ה׳ לי'אדם יעשה מ

 .חיז מאומה. לעשות, יכול .האדם אין באמת כי
 וקם לו וארב לרעהו שונא אאד ואם הקב״ה של מדעתו

 ומה הוא כימה מאומה עצמו מצד להרע .יוכל לא עליו .
 על השורים , מזמיע.שהדינים שהקב״ה מפני יכלהו.רק

 הדינים מלביש הקב״ה קערוגים עליו ויש הנרדף האדם
 שיתעורר .בכדי גדול, חסד וזהי’ עליו שיקום אמד באיש

 לאלקא׳ דבעי ורצועה השלוחה היד ויראה ההוא האדם
 היה לא ואלו מעליו הדינים ה׳.ויחבעלו אל וישוב 'יתי׳

 למעלה הקפרוג נשאר היה באמגלייא האדם .מושהע״י
 זהו נמצא מדרכיו זלשוב האדם.לפתבוק ידע סיס .ונא

 אץ מעצמי אדם לי יעשה מה 1וזה שהקנ״העושה סגד
 נשכיל הקב״ה עשה שזה געוזרי אלא,ה׳:.לי יכולה גי

 אני ההוא האדם ידי על הדינים שגילה דהייט לי לעזור
 בשונאי אראה ו,אני וזה! מקלקולי לשוב באהגלייא רואה

 ולא באתכסייא ה.יה ק היה לא אס אבל רואה אגי גג״י
ונמצא .והבן מעליו הדינים לבעל מדרכיו לשוב יראה

 הוא מוה׳׳ז אהבח אגל להבויא היא והיראה האהבה
 הדמית אחר נמשך כשהאדם נמצא העונש יראח וכן דמיון

 לולי וזהו דומה ומלאך הדינים עליו שולסין אז כו ונשקע
 בזוהר ואמר נפשי דומה שכנה כמעס לי עזרתה ה׳

 יובן באמת כי כו׳ ס״א ובין ביני דאי׳ דקיק כחוסא
 המשכיל כי לזה זה כין דקיק כתוסא שהוא הנ״ל ע״פ
 בהשם להתקשר הדמיונו׳ כל דמיון ע״י להבין יכול

 הדר כל וזהו פעמים כמה הדבר זה ונתבאר ובמדוחיו
 מגשמיות ויצא מזוכך הוא שלו הארציות שאפילו ר׳׳ל בא״י

 לו שיש כמי דומה אז ישראל הוא הארציות אפילו ואז
 לעבודת לו מועיל נמי המדות כל של הדמיץ ר״ל אלוה
 ודי משלה בכל ואלהותו יח׳ ממנו שהכל יודע כי השם
 לדמיון ר״ל אלוה לו שיש כמי נמי בדמיון וזהו בזה

: והבן ההוא
׳ ה ה מ כ ח  בדעתו בתבונה שמים כונן ארן יסד ב

 שהקב״ה הוא הענין .נבקעו תהומות ^
 לנבראים חכמתו וגילה ליה דישחמודעין בגין העולם ברא

 סכמהו בהשתלשלות רבות עולמות וברא להשיגו שיוכלו
 מה כל ונמצא ערכו כפי איש איש אוחו שישיגו וכערך
 זה שבשביל ב״ה שמו וישכיל שישיג אם כי אינו שנברא

 בחכמה כולם כי הבורא חכמת יש דכר ובכל הכל נברא
 וכשאין ליה דישחמודעין בגין ראשונה כוונה שזה עשית

 ת!וי וזה צורך ללא החכמה כל הרי כן משיג האדם
 מפניו וירא הבורא משיג הוא זה מבין שכשהאדם ביראה

 כי ומהותו עניינו הקכ״ה להשיג אפשר אי באמת כי
 כיא לידע אפשר ואי נמצא שהוא נמצאיונשיג מצד אס

 מצד נגלה ונסתר נגלה שהוא ונמצא מהותו ולא מציאותו
 נוכח הוא אתה נקרא ולכן מהותו מצד פעולותיו.ונסחר

 שכל נקרא מי ר״ל עומד אחה מי לפני דע וזהו :ונסתר
 שחכמה וידוע כאמור בחכמה נברא הכל והנה מושג שאינו
 קשורה הקב״ה תכמח ונמצא כאמור ריעים הס ובינה

 ללמדו הא-ם אל מבינתו חלק הקב״ה והמשין■ בבינחו
 מבינחו שנמשך שמה אלא ה׳ נמודי נקרא ולכן ולהבינו
 את שמבוננת הבונה בלשון נקרא האדם את ומבונן
 הנבראים כל וישיג לאדם כיש הבנה וע״י האדם

 ה' וזהו הבורא ביראת באהבה עצמו יכוק יח' בחכמתו
ז יסד בחכמה  בכללו העולם הקב״האת כשיסד ר״ל אי
 החכמות וכל שורה בסכמה שה׳ שישכילו היה כוונתו
 ובשביל ודבר דבר כל ע״י אלהותו שיתגלו בשביל צתגלו

 אמנם בחכמה להביןשה׳ בחכמתו ומלואה ארן יסד ,זה
ה ליך בא האדס זה כשיבין  שמיס שנקרא ויראה אהי
אה אהבה הם ומיס מאע שנעשה ד  אמנם יחד הנצמדי' ו

 איט ויראה אהבה שלעולם■ לביכול בעירו זכו לא זסיס5
 ומשפיע לאדם בינה מלמד והקליה הקב״ה בערך מזוכך

 האהכה שסי׳ כונן וזהו כאמור חבונה ונקרא ב״ה מבינתו
ה א ד  ספני וכ*ז • באדם משפיע שהקב״ה . בתבונה ו
ק ומלאה T־לעת אמנם וקעט' הדעת מסרק א  דעה ה
 בתכלית ויראה האהבה יהיה וגדול שלם דעת שיהיה

, השלימוח
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 כדכחיכ דעח יחמלאו האברים כל באסח כי הפלימוי!

 פי.־ס האברים הס החדרים פכל ימלאון חדרים ובדעת
 יממלאון כאדם הפודה ית׳ פכיגהו בהם להכניס חדרים

 רק אינו פהדפת עתה מפא״כ פיהיה השלם הדעת מ״י
 ־ כל מתמלא ויתרחב יתפשש ולעתיד מיעוס והוא במוח
יתמלא ארציות שהם תחתונות במדריגות אפילו האר;

 ,להתפלל יודע אינו תורה של שכל לו שאי; כיק להיות
 בפרוזדור הוא עדיין להתפלל מתחיל כשאדם ואמנם בשם
 נחצר לפנים להכנש שיוכל בכדי עצמו מכין כשם ר״ל

 סאוד עליו מלך של מוראו המלך לפני והעומד המלך
 האדם כ״ככך האימה אץ למלך בואו קודם כן שאין מה

שיכנוס בכדי עצמו מכין הוא אך יראה לו אין מתחלה
 אך גדולה יראה עליו ניסל המלך אל וכשבא המלך אל אפילו נבקעו מהומות בדעתו וזהו השם בהם לדעת

־ ■ ׳ ׳ יהיה נבקעו תהומות בלשק הנקרא התחתונות במדריגות
 הקדים אמנם הדעת בהם לכנוס ופתיחה בקיעה בהם

 לעתיד ישיגו הגדול שהדעת לפי שבת מחן לישראל הקב״ה
 לחבירו גדולה מתנה הנותן משל ודרך גדול הענוג והוא

 דעתו יתבהל פתאום לו יתן אלא מחלה הודיעו לא אם
 תחלה להודיעו צריך לחבירו מחנה הנותן •ולכן מלקבל

 משל דרך על הוא כן אח״כ בקבלתו דעתו שיתיישב
 אפשר ואי תמידי :תענוג שבח שכולו יום יהיה לעתיד
 שהוא השבת נתן לכן כזה גדולה מחנה פתאום לקבל
 לקבל עצמם 6שירגילו מנוחה שבת יום עוה״ב מעין

 ר״ל גנזי בביס לי יש עובה מתנה וזהו אח״כ התענוג
 שכולו יום הוא שמה ושבת לעתיד מד המחנה שגנוזה

והודיעם לך לכן לעתיד לישראל ליתנה מבקש ואני שבת

 כירא שר לפני ירא דומה אינו כי הרבה בחינת יש
 סי מפני כיראה המלך יראת דומה ואין המלך מפני
 מרומים נגבהי כן משל ע״ד קיסר כמו מלכים מלך שהוא

 להתקן תחלה יראה והאדם שומר גבוה מעל גנוה יש
 לערקלץ בבואו גם אך לשרקלין שיכנס כדי בפרוזדור

 גבוה שיש עומד אתה מי לפני אדם וידע במי׳ כמה יש
 תחלה חהו מושגת שאינה מעלת יש ותמיד גבוה מעל
 המלכים מלכי מלך לפני יותר בחינות בך ואחד מלך לפני

 לפעמיס יש והנה תמיד וכן מהראשונה יותר יראה שהיא
 בדברו נפשו מוסר בוראו את האדם אהבת הוקף שמחמת

 יוצא אם אף גופו על חס שאינו עד כחותיו וכל השם אל
 ית׳ קדושתו על עצמו ומוסר חושש איט בדברו נפשו
השל' הדפת שפע הבורא מאח לו שניהן מחמש והוא

בשביל לעצמו עובה האדם יחזיק לא ולכן השם לעבוד ■ שיהיה למה הודעה הוא להם שאתן השבת ע״י ר״ל
 וזהו בהדרגה אלא פתאום התענוג יהיה שלא אח׳*כ
 שנתנה כולה התורה ר״ל לאמר סיני בהר וגו׳ וידבר

 כי ר״ל האר; אל תבואו כי ב״ה הפס לדעת סיני בהר
 במדריגות אפי׳ האר; אל תהיה הדעת אה להכניס תבואו ’

 לה' שבס האר; ושבחה ואז לעיל כאמור התחתונות
 שעתה ר״ל שדך תזרע שנים שש :לה׳ שבח כולה שיהיה

 לעתיד אבל זריעה כענין אח״כ לשיצמח הכנה הוא
 גלוסקאות שתוציא ישראל אר; עתידה ואז הפירות יצמחו

 שיהיה הכוונה החלת היה כן כי מתוקנים דברים הכל
 לזמר ר״ל כרמך תזמור שנים ושש ־ וראוי מתוקן הכל

 מבואתה את ואספת ואח״כ הפסול׳ להכריח עריצים
^ ע  כתיב ולכן לה׳ שבתון שבת השביעית ובשנה • ל

 לכס יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששח
 יהיה שזה מאליה הוא תיעשה כי לה׳ שנתון שבס קודש

 וזהו המעשה ימי ששת שהם העבודה־ ימי כל י לעתיד
 של למדדגה שחכנוס שבשביל מלאכה תעשה ימים ששת

 דעה האר; ימלא ואז אחרים פ״י מלאכה שתיעשה עתיד
 השביעי וביום לך אמרתי ע׳׳כ כמבואר גדול תענוג דהיה
 סולם מעין שהוא עתה השבת משמרו קודש לכם יהיה
 שבת ויהיה וזה בהרגל גדול בתענוג להכניס ותוכל הבא

מעע כל ולכן לה׳ שבתון  בלי נחלה לו נותנים השבת את ה
 וגבול מיצר בלי שיהיה תענוג לקבל יוכל לעתיד מצרים

:והבן כלל ׳

 עושם היה לא הזה הדעת הבורא לו נתן לא אלו כי יזה
 ונקדים וגו׳ באהבה ביתו הו; כל את איש יה; אם וזהו ק

 והולדה עיבור במי' יש הגשמי שבאדם כמו כי תחלה
 ואו הדעת לו ניחן לגדלות בא וכשהוא וגדלות ויניקה

 ישר^ כן השם אח לעבוד דעת לו יש כי במצות חייב
 עיבור בבחינת אמו במעי הניתן כעובר במצרים היו

 הוציאם וכשמשה השם לעבוד להסדעת היה שלא
 הולדס ונקרא הפועל אל מכס הדעת הוצאת היה ממצרים
 דדיה נקרא שהתורה יניקה בחי׳. המורה להם ניחן ואח״כ
ק שהייוז להיות צריך היה לפ״ז והנה עת בכל ירווך  ז

 שהקב״ה אלא לגדלות קסניוס בין
 תיכף שבאו בהדרג׳ שלא עשה

 וזה השלם הדעת לגדלות מקסמת
 היה ולא הזמן מן צמעלה נס היה
 כן יש אדם ובכל זמן שהיית; צרץ

 גבמינ׳ והוא לבד בנח הדפת תחלה
. עכח הדעת הולדת יש ואח״כ עיבור

 הקב״ס לו מתן השם ולעבוד להתפלל וכשמתחיל הפועל אל
 לעבודסו ונכסף ומתאוה חושק להיות מתנה גדול דעת
ק אם וזהו ממר  כמותיו הס ביתו הון כל את איש י
 מעונת לא שזה תדע להשם אהבה בשביל יסן כולם

 וזהו מתנה לו נתט השמים מן לו יבוזו בוז אלא האדם
ביזת זו ותאווה בחשק בכסף נחפה ישראל הס יונה כנפי

 ננסנם וממדבר וזהו
 מתנה היה שזה ר״ל

ק שהיה גדולה  ני
 סיכף הגדלות להם
 והדרג' סדר בלא

מצרים: יציאת כענין

י £ נ  ולק ״ כאמור בבדיג׳ שלח הקב״ה להם שנתן מצרים ותבואי שנאמר מצרים ביזת זה בכסף נחפה יונה כ
 ותגדלי ותרבי וזהו מצרים ליציאת זכר תמיד אומרים חורה הוא הענין מצרים ביזת פדי'זו עדיים בעדי - ד■

 רקשדיסננוטבחי׳-ייקה שהיו אפ״ג פדי׳ בעדי ותבואי מקבל במדריגה התפלה כי ונוקבא דכר נקרא ותפלה
ק ר״גז וזהו כאמור מצרים ביזת זו לגדלות באת ואת תורה וכן שלימה הפלתו אין חורה בלא ותפלה מהתורה ;  מי

 משו ומסר מגשמיותו יצא בקריאתו סירוס לקרייסא גופא פלג הוא א׳ וכל שלימה תורתו אץ חפלה לא5י
 אהדדי קראי לי׳ רמו • אהבתו מפני להש״י וטחותיו ג״כ הורה בלא שרף התפלה שהיא אשה ■בלא יהשרוי

יצדקו ואיך לכאורה מזה זה כיפך הס וגדלות שהקסטת אפשר אי תורה בלא וחפנה גשלימוח אינו שלומד אפ״ס ־
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 <קרא הדנור ר״ל שלמה בנה אשר והבית לכתיב ■יחדיו
 קומה שיעור הוא אז בשלימוח כשנבנה יצירה בספר בית

 שנימה כולה ומלחו בהלבור כחותיו כל שם כי שלימה
 השל׳ הלבור אל שבא קולם הלביר ולפני כתיב אמנם
 הכל ובאמת לעמו קוסן כפי הלבור נקסן בקסנוח והוא
 קסנות הוא כרובים כי ולמעלה כרובים משפת כאן •אחל
 משפה שהוא מקפנוח למעלה לדבור וכשבא רביא אנפי

 בגדלות נכלל והקפנות הבית נשלם אז ולמעלה כרובים
 הכרובים גוף וזה בנהורא לאחכללא לחשוכא לחיאובתי'

 ואמר נמשך להיכן הקפטת גוף ר״ל עומדים היו בנם
 שלמה שעשה כרובים ולכן בגדלות ונמחק שהורם בנם

 גבי על הגדלות בשלימוח להכניסו שעשה ■ר״להקפנזת
 כקרקע עצמו שמחשיב מפני ר״ל עומלין היו •קרקע
 לפובה עתים וי״ל לרעה עתים י״ל יש והנה לעפר ושפל
 רעה של ממים הי״ל להכליל וצרץ עתים ב״ח שהם

 בכס נאלרי ה' ימינך הכתו? וכעין סובה של עתים בי״ל י
 עת חהו ימין כמי' נעשו ידים שהב' וגומר ימינך

 שהוא לה' קפנות של העת לתקן שצריך לה׳ לעשות •
 להפרוהורחיך משום בקסנות היה דבתחלה משוס גדלות

 ר״ל לה' לפשות פת משוס חורהיך הפרו אומר נתן •ר׳
 מפני בעביר׳ לפעמים נכשל שהאדם מה לפעמים -

 השלימות בתכלית עצמו ומחזיר במעשיו מתגאה -שהיה
 חסרונו ומכיר אוחו מכשילץ י לכן כלום אינו '^ובאמח
 מה יתקן ועי״ז עול יתגאה ולא ה׳ אל לשוב "ומתחיל

 רובן לה' לעשות פח משוס חורתיך הפרו וזהו שפגם ׳
 הקב״ה פ״ו הכל כי במעשיו ולאיתגא׳ הכל ויתכן

: והבן שמסייעו
ש צו *׳  חז״ל אמרו כליה תעלה וככלה וגו׳ בה׳ אשיש '

 פושה לכשהבן שבשמים לאביה' מפרנסין ישראל
 וזהו לאביו משפיע והבן מקבל בסול האב לאביו רוח גחח

 יהיה שהוא ר״ל אלהיך עליך ישיש כלה על חתן כמשוש
 והס לישראל משפיע וכשהקב״ה המקבלת כלה במלריגת

 ושישה שממה וזהי מזה נחת להקב״ה יש לקבל יכוליס
 נחת לו יש להכלה סבלונוח שולח החתן משל לרך על אחת

 אחר בהן כשתהקשס בסוף השממה ועיקר לה בשלחו
 מקבלי׳ כשישראל כפלייס ושישה שמחה יש כן כמו גשואץ
 התפארות ליקח ולא הבורא לשם שה ומחקשסיס השפע

 השם כשעובדים ואף להם הסוב בהששעת לעצמם
 ביום לחתן לומה, בפובה הנשפע כי יתפארו אל בפובותיו

 בהתפארות ישאר המתונ׳לא ולאחר עליו ותפארתו חתונתי
 מפארת והמקבל ממש מהבור' תפארת המקבל כן ההוא
 חפלה שהיא כביכול לכלה לומה הבור' הוא אלם מבני
 הקשופין בהיות והמוסת אות׳ מעדנים הכלים ולא כליה

 :כליה העלה ככלה והו המפארות שוס בהם אין לבלם
ו ^ ק  עולם מדריגות ג' שיש הוא הכלל שופר בחודש ת

 דבור ובאים שלימה קומה והס נפש שנה
 עצמה ובשנה עצמו בפולס זה לרך ועל מעפה מחשבה

 מעשה כל כן שבראש במוח נרגש מגוף מעשה משל דרך
ק השנה ראש הוא שזה במוח נגמרין השנה ל  נקרא הוא ו
 נסקרץ כולם ולק השנה של מוס בהוא השנה ניאש

■ הטעות כל א׳ בכפם הכל נרגש ■במוח כי אחת בסקילא י

 שארי וכל והמעשה - ולבור המחשבה והאברים הגוף
 אור הוא ותשרי הזכרון מס נקרא ולכן הגוף תנועות

 בעולה וכן המוח אל חוזר שהכל חשר׳׳ק בסול חוזר
 פעמים ג׳ ראיה מצות ולכן הראש הוא המקדש מקום
 קדשים קדשי כולל הליכות ג' שהן פסיעות ג׳ בשנה
 העולמות וכלל דגולגלחא חללי חלת נגד ואולם היכל

 אם כי שבירה שייך לא ובנקודה אחת מנקודה נתהוו
 הם ומחשבתם ודבורם אלם בני מעשה כל כי באותיות

 ואי״ן מ״ה שהוא בדבר כי זה הוא והתיקון אותיות ע״י
 ובמ״ה בשופר ובמ״ה רז״ל אמרו ולכן שבירה שייך לא

 שפירה מלשון הוא ותרועה שברים כי ור״ל לייקא
 מכל משולל השוס קול ותקיעה שנתקלקל והתרועעת

 שביר' שיץ לא שבזה אותיות בלי פשופ קול והוא קלקולים
 שבירה׳ שייך שלא למעל׳ כאמור מאותיות למעלה שהוא

 ולאחריה לפניה תקיעה ולכן באותיות אלא וקלקול
 למעלה שיבא התקיעה ע״י תיקונם והתרועה שהשברים
 שופר בחודש תקעו וזהו הכל .יתוקן ושם מהאותיות

 עליונה למדריגה עצמיכס ותחקעו מעשיכם שתשפרו
 הרצון שהיה כמו פשופיס רחמים ששם מהעולמות למעלה

 ולי הקלקולים מכל למעלה שהוא העולמות בהחחלשו׳
 - ;והבן בשופר ובמ״ה נתבאר ובזה למשכיל

ך י נ י  בזה הכוונה נגדך יישירו ועפעפיך יבישו לנוכח ע
 אם אף מאוד במחשבתו פרוד האדם כאשר כי י

 לא וכאלו יבינם ולא ידעם לא מעשה איזו בפניו יעשו
 משופע' היה מחשבתו כי מהם לבר זוכר ואיט בפניו נעשו

 השמוש כשעושה אדעתיה לאו רז״ל אמרו וכן אחר בדבר
 עומד הוא כאלו זה ולבר אלעחי' לאו ואסר לבר שלו

 נקרא וזה רואם שאינו והנעשה העושה אצל ואיט מרחוק
 לדבר אפילו לנוכח עיניך הזהיר זה ועל מרחוק הבסה
 שצריך רחוק כאלו יהיה יביפו לך וסמוך נוכחך שהיא
^ מחשבתך •שתהיה להייט הצפה  בבורא קשויה ת
 שאץ מפני פתוחות שעיניו אף כלל רואה אינו כאלו

 אזי הוא הכי בר לאו ואס זה לרך על המחשבה
 יסתום אותך מנגל שהוא לבר נגדך יישירו ועפעפיך

 המכסים העפעפים ע״י ונמצא העפעפים להייט עיניו
 העפעפיס והרי המעלו ההוא בדבר מסתכל אינו העינים

 ולסור חמלה בדבר ראותו הכנס לבלתי אותו מיישרים
 כבר והיות לעפעפים ההיישרה כינה ע״כ ה' מדרכי

 אץ ועניינה הראות כח גודל קדומים ספרים ע״פ ידוע
 עול שםטסיף מבואר שבלתי מה רק שנית להרחיב צריך

 יראו בעין עין כי כתיב ולהאדירה הראות כח להגדיל
 לעיינץ נהורא לית רבה פאדרא ומבואר ציון ה׳ בשוב
 נהירועילאה ועייל עילא׳ עינא פה נהיר כל אלא חתאי

ט' בתתאה  לעי^ דא״א ונהירו ז״א שם :הנדרס עי״ש ו
 כולם זה תחת זה משתלשלים העולמות כאשר והיות בי׳

 נדרש וכאשר סס« שלמעלה ממה כאחד הארה מקבלים
 בתחתוני' ההנהגה לעומתה ככה מרומים בגבהי ז״א על

 אלם לעץ נהירו דל-ית יסודם בעפר אשר אלם בבט
 כפיטל מלמעלה הראות כח שנשפע. מפני אלא הגשמי

 מקבלת ללמם' דלעילאועיץ . עין נקרא. הראות וכח
 שיפסוק יצוייקרגע ואס :שלמעלה מעיץ וכח ההארה

השפע ' ,
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 הוא הרי דלמסה לעץ הראות כס ישפיע ולא לשפפ
 כי וזהו העינים ומקום רושם אם כי ישאר ולא מיי סומא

 דלמסה בעץ משפיע דלעילא כשעץ יראו אז כעץ מץ
 כס השם וישוב ר״לכשיסזור ה׳ בשוב אבל אז'יראו
 ציון אז דלמסה לעץ ירד שלא למקומו למעלה הראות

 ציונים לך הציבי מלשון העין רושם וסיסן ציון רק ישאר
 מלמעלה הראי' כס שופע ורגע עת בכל ונמצא

 ס״ו ההוא הכס משפיע ושמא רע בדבר ראותו וכשפונם
 הראיה ממנו יוצא הראות חוש כי ההוא הדבר מל

 כולו האדם שם שלו הראי׳ ששורה מקום בכל ונמצא
 הראיה היא סי אדם הכלי׳ הרי כמת משוב וסומא
 ומסתכל בראי׳ ומיותו כמוהיו האדם ובהתלבש וכוסה
 קנון עולם נקרא שהאדם וכמו שם כולו הרי רע בדבר

 בזוהר כמבואר והקפותיו העול׳ כל רומז בו העינן כן
 וכו׳ העול׳ כל המקיף אוקייטס לים דומה שבעין שהלובן

 עין ויש אדם איש צורח עין בית אישון ובפנים סי״ש
 הקדושה היא לימינו חכם ולב באוזן וכן שמאל ועץ מין’

 לאכללא וצרץ א אחר הסערא היא לשמאלו כסיל ולב
 לא הגמור העוב אל יכוונו ששניהם ר״ל בימינא שסאלא

 עתיקא בההוא שמאלא ליח בזוהר ואיתא רע יראה
 ימינא כולא דלהוי לזה להדמות האדם וצריך ימינא לולא
 מדא עינא יריאיו אל ה׳ עץ הנה גבו׳ כתיב ילכן

 עצמו להעסיק האדם וצריך כאחד כלולים ששניהם
 גימינא שמאלא ורע ס!ב בהם שיש התחתונה ממדריגה

 ואז רוגן בעתיקא שמאלא ליס כאמור בימין הכל ולהכליל
 יוכללו ה׳ דרכי שהוא מצוה של בראי׳ אם כי יסתכל לא

 רואה שאינו ר״ל שומעת ואוזן רואה עץ וזה למוב שניהם
 דרכי- ר״ל ושומע רואה ה' זולתו אמר דבר שומע יאינו

 תיקן ר״ל שניהם גם עשה ויראתו אלהותו וקבלת מצותיו
 לאנללא נש דבעיבר העיקר וזהו בימין והכליל שמאל גס

:־ :והבן העבודה כל זה כי בימינא שמאלא

ו5ע  בזוהר עיין :אלה ברא מי וראו עיניכם מרום א
 יבואר דרכינו וע״ס הדבר סוד בראשית פרשה

 שהיה רב על כמסופר עינים שס להיות צריך האדם כי
 שלא בכד אמות לד׳ סון מסתכל היה ולא עיניס שח

 פגם ים וכאשר לעיניס כרותה בריס כי ראותו יפגם
 לבפלה ראיה בהוצאת פגם יש כן זרע;לבעלה בהוצאת
 בזיווג אס כי זרע להוציא שאסור־ וכמו בריס הנקרא

 האדם נברא;לצורך שבעולם דבר שכל ור״ל הזה הדבר ק
 לא בעולמו הקב״ה שברא מה וכל קונו; לעבוד והאדם

א אל או  הבורא של כבוד דבר.,יש בכל נמצא לכבודו ע
 הרי הבורא כבוד, ומבץ דבר בכל האדם ונהסתכל

 נברא לא כי ההיא הדבר מתקן ואז הכבוד עם ססיימד
 הבורא כבוד. ידה מל־ שיובא בשביל רק ההוא הדבר
ק והרי ה י הכבוד נ  אמרו לזה היופה ההיא האדם ע׳
 הרואה וכן וכו׳ מברך גיסן ״בימי אילטס הרואה יז״ל

 אמס ובהיפוך גת׳׳ל שמנו דברים ושארי נתוש בריות
אה ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרן הולך אם  מהנ

ט׳ מססייב זה הרי וכו׳ זה הדבר נברא לא■ כי ו
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 לעבודתו אותו לקרב אדרבה בוראו מעבודת להסירו

 ולישא להגביה אתה שרשאי עיניכם מרום שאז וזהו
 ברא ס■ ראו אז שתראו דבר שכל באופן לרום עינים
 והמציאם בראם ומי הבורא כבוד תראו שע״י ר״ל אלה

 : ■3̂וT והנה עיניס שח להיות צריך אלא לא אחר ובאופן
 ובהס העולמות לכל שורש המה הוי״ה אותיות שד׳

 שורש והס חיבורים שאד בזוהר כמפורש הכל נתהווה
 שלוש יצירה בספר כאסור אמו״ח מלשון ונקרא לכל

 כבול• דבר בכל הרואה והנה שורש מלשון אמ׳׳ש אמות
 ה׳ שויסי מקיים אותם והיווה בראם ומי ב״ה הבורא
 הוי״ה אותיות ד׳ הם אמות בד׳ ומסתכל תמיד לעדי

 וכדמסיים אמות לד׳ חון מסתכל שאינו נקרא וזה כאמור
 קונות אדם של אמות וארבע יקרא בשם לכולם הפסוק

 ר״ל מקום בכל אמות ד׳ לאדם יש הרי מקום בכל לו
 הבורא כבוד תמצא דבר ובכל כבודו הארן כל שמלא

 כמקום כשהאדם הרבים ברשות אמנם אמות ד׳ הנקרא
ץ כי אמות ד׳ לי׳ חקיע לא ח״ו בה ומהדבק סומאה  א
 וכו'. מתלבש דקב״ה ואף מומאה במקום שורה הקב״ה

 נסית דשלמה ירדתי אגוז גנת אל בזוהר מבואר כבר
 דאטזא קליפין למברא לו ואל כח אשר הוא ומי לממן
 ה׳ לעבוד ליקח ומהם הפסולת מתוך האוכל לברר
 והמהסועעים עלייה בני ראיתי לקמן יתבאר כאשר
 רשאי האדם אין כי התם אמות ד׳ רבנן מקינו לא וע״כ

 כי הבורא כבוד ג״כ יבין שמשם ולומר שם להתדכק
 אדם וכ״שבני וכו׳ לפרדס נכנסו ד׳ הרי כי הכל ממנו
 לזכך יטל זה וכל יותר בכתב להאריך אפשר ואי כמוני

 כך ואמר מצרימה אברס וירד כפו כחו רב אם ולמהר
 מטאר וכן משם עלייה לו היה ממצרים אברם ויעל

 מצרים היורדים הד נאסר שאר על י אמנם בזוהר
 ובחצר בסימעא אמות ד׳ לו סקינו כי אלא לעזרה
 דברים רק שם שולש הרע היצר שאין שניהם של שאיק

ק למעלה שזכרתי הגי כגון המוסרי׳ ה ;ו

ת ו ב  משם זה טלנה על עלית ואס חיצ עשו בנוה ר
 להקים יטלים היו ולא היו חכמים שהרבה

 3רז' שאמרו מה ע״פ יובן הענין משה אלא המשכן את
 משכן■ כך, ואמר וכלים ארון לעשות לבצלאל משה שאמר
 אמר כך שמא אכניסם להיכן כלים אותן בצלאל לו אסר

 3א״ בצ׳ל לו אמר וכלים ארון ואמ׳׳כ משכן הקב״ה לך
ץ קשה והדבר הייה ה לא: משה א  לו הראה הרי שעז

 בהר הראיס אשר במ־סיחיכסשססו מעשה כל הקב״ה
בד ואלו אלו אך פ כי חיים אלהיס ד ח  3רז* שאמרו מה י

 Jiin שמסץ לשפה שלא אפי' תורה אדם ילמוד לעולם
 גגי■ לכך לשפה הוא ובאמת.המכלית לפסה יבוא לשמה
 לשמה <במי׳ סיכף לבא אפשר ואי סופעיס הסה עלייה

 הכנס. שהיא לשמה שלא אפילו פיעסוק. אסרו ולק
 לבחי' והכנה ר.כלי והיא לשמה יבא שממנה עכ״ס
 של אפוס בד׳ שורה שהשכינה משק הוא שאז לשמה

 לפשוע ואסר העם אס דעת ־משהי למד ולק הלכה־
^ להשיג א״א לשפה .בחי' כי. משק ואמ״כ כלים י ש

שהוא
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 והכנה כלים ידי על כי. בה לעמוד יכולים אין
ובצלאל לשמה בסי׳ שהוא י

אכרסם להיכן כלים אוחן
 משכן לבחי' יבא שממט
אמר עלייה מבני שהיה

 שיהיה למשכן אותו אכניס לשסה.היכן שלא הבחי'
 לו ואמר בזה רצה ולא מבחינתו הוא ורחוק שורה •השכינה

 אל בצל מתלונן שתמיד ־׳תה ר״ל היית א״ל בצ״ל משה
 המוני לשאר אבל תחלה משכן כן הוא בוודאי בשמו ודבוק
 וזהו משכן כך ואחר .כלים תחלה אם כי אפשר מסאי
ק אפי' ר״ל חיל עשו בנות רבות  לשמה שלא של בתי' או
 וזהו כמדע הרבוי בבחי' רק האחדות בגדר עדיין שאיק
 מושה בחינתו לפי אחד כל חיל עשו ג״כ במת רבות
 אזתיות בא״ת נמשך כשהוא״ו ואת אבל והכנה רושם
 עלית לשמה ללמוד בהם נמשך שהדעת ועדתי׳׳ו במא׳

 לשמה שלא של הבחי׳ שכל משה זה אמר ולכן כולנה מל
 לשון ועלית וזהו לשמה לבחי' אח״כ כשיבאו יתוקנו

 כל ואת בחינתו בכל כולנה המשכן הקמת וזהו העלאה
 ויהי כתיב ונכן ונתקנו ונחעלו הוקמו הכנות שהם כליו

 להתקרב תשוקה לו יש החסר כי חסר משה כלת ביום
 הוא אז וא״ו חסר כלת לכן חסרונו שיתמלא למעלה

 מלא ו' בסוד להדבק למעלה להתעלות תשוקה לשון כלח ^
: כולנה על עלית ו׳א״ת דרך על . י

ל כ  איתא לבושה זהב מסשבצות פרמה מלך בס כבודה י
:זהב משבצות ועשית בו שנא׳ אהרן זה במדרש

 הם בפה תלויה עבודסיט כל כי הוא זה דבר לבאר
 עמו בפיות המקום קבע אשר ותפלה תורה של האותיות

 צבאות נקרא שהקב״ה רז״ל אמרו לזה אשר ישראל שית
 הקב״ה היות אלו בדבריהם הכוונה דיליה בצבא הוא אות

 ’T על בתוכ׳ שכינתו וצמצם ישראל :בני בתוך שוכן
 אותם וקבע כמדע באותיות כטכול שנתלבש האותיות

 בני הס דיליה בצבא הוא אות וזהו ישראל בט עמו .בפה
ב״הTו וישיגו יתקרבו האותיות וע״י עמו ■ישראל  בקובה׳

 כולכם חיים אלהיכס בה׳ הדבקים ואתם נאמר זה נעל
 יתעלה השם להשיג מישראל«וכל אחד כל אמנם כי היום

 אלהיכם נקרא חה בתוכו שוק אשר אלוה מלק מלקו פ״י
 ההשגה. יתרבה כן באלהות סלקו - כפי אחד כל ר״ל

 הנקרא אותיות ע״י והוא מעלהו .כפי א׳ לכל מדביקות
 ונקרא אותיות ע״י הוא העולנטת הנהטת כל כי ,אלהיס

 אלהיס הנקרא העולמות כל בססשלחס הסנהגת תפרוניתא
 כוונת והוא ופTכ מושל ה..לשוןT תחת אשר.ההנהנ׳

 אמד■ כל. ע״יאלסיכם הוא בה׳ הדבקים ואתס הפסוק
 ואז .למפלה פיכשט וכאשר הצ לו חלק אשר חלקו ■ ע״ס
 הסייס. בסי־. מתדבק. בה׳ כשנדבק ■דיל היום סלכס סייס

 שהצדיקז סי איש נו וגו׳ ובדהו רז״ל כמאמר מי מקרא
סיינומ׳שכמז קרויס רז״לשאםי׳;במיחק ואסרו -גקראמי

 לפנס שעשועים וזה ההוויות כל המהווה להוי״ה לשרשם
 י נכסים עישור מפלת שבח ידוע כי בת נק׳ והדבור ית׳

 י9עשירי מדריגה הוא הדיבור וככה אביה בנכסי•
 לעליל מעילה לשכל משכל נשתלשל כביכול אשר בהשתלשלות

 ה' בדבר באותיות ונתלבש הדבור תכונת עד הגיע עד
 הכבוד כל ר״ל כבודה כל וזהו כנודע עשירית מדריגה

 פנימה מלך בת הואכשמביאין ויתעלה יס׳ השכינה של
 זהו לשרשם לפנים אותו מביאין הדבור של האותיות ר״ל

 בזוהר ומפורש וגו' לה' השער זה כתיב אמנם יס' כבודו
 אי זה וזולת הראשון השער הוא יראה נקרא השער שזה

 אמה מפן אם הכתוב אמר ולכן לפני׳כטדע אפשרלכגוס
 כשתאמז אור ישטן הדרך זה פרמה להביאה פלך בבת

 זהב מצפון ע״כ אשר יראה נקרא זהב כי במדמהירא׳
 ליראיך צפנת אשר אמר ולכן הירא' מדת הוא וצפון יאתה

 ביראה מתלבש־ ר״ל זהב. משבצות נק' ביראה וכשיכנוס
 אסרו לפני'והנה להכנס יוכל ואז לבושה וזהו בה וקבוע

 .שלום ורודף שלום אוהב אהרן של . יוTסתלמ הוי רז״ל
 לכל אזהרה היא האמנם לתורה ומקרבן הבריות אס אוהב

 דרכו צדיק ויאחז אהרן. של מתלמידיו להיות ישראל איש
 אוסיוס ע׳׳י כי דברנו אשר הדבר הוא ה׳ בעבודת להתנהג

 ה' בדבר כדכתיב הברואים וכל העולמות כל נבראו
 האותיות חיות בו שאין בריה כל לך ואין וגו׳ נעשו שמיס
 ט' דקלים ושימח וציפצופיס עופות שיח' יש א׳ בכל ולכן
 שהם מפני ציפצוף רק נקרא אך הנבראים בהל וכן

 שלס דבור בהם ואין המדריגות לתחתית שירדו אותיות
 דטרו ע״י והאדם כשלימות הדבור הוא ב״י באנשי רק

 ה׳ דבר דבורו כי ומחקנס הנבראים כל מעלה ה׳ בעבודת
 בכל שלימות מביא ונמצא בו ונאחזים בטלם ומושל שולש

 שלום ועושה שלום ורודף שלום אוהב וזהו הנבראים
 אס ■ שאוהב ספני והייט שבשמים אביהם לבין בינם

 הם הבריות כל שמקרב ר״ל לתורה ומקרבן הבריות
 ע״פ ומעלם ה' דבר שהם התורה לאותיות הנבראים

 פנימה מלך בס ומביא למעלה וססדבק שמתקשר דבורו
 כל שם ומונה השמים סן ה׳ את הללו הללויה נאמר ולכן

 פ״י הוא השם שיהללו להם ומצוה והברואים המדריגות
 והוא לשרשם טלם מביא אז לה׳ מהלל שאדם הילולו

די; ההילול־שלהס  גו שנא׳ אהרן זה המדרש אמר ולכן ו
 להידבק כדי הירא׳תתלה בסדס שאחז זהב מכבטס ועשית

ם כל תעלה ובזה פנימה סלך כס ולהכניס אי  ‘ואחר מבי
 ההתחלה רק ’ נפ״א כטדע אהב׳ ממילא בא היראה
 ר״ל דעת נקרא הדבר וזה היראה משער להיות צריכה

̂ Tו מלשון בשרשם תחתוניס מדייטת ומקשר שמחבר
 ישראל כל של הדע׳ י שהוא משה בחי׳ ■ והוא אדם

 ואחה וזהו בזוהר כמבואר ׳רטא נכצשיתין דאספשפותי
 וגו׳ זך זית שמן וnיקv ישראל חצוס:אחזבני

וחיבור צוותא מלשון מצוה משה בחי׳ הדעת שהוא ואתה
 השוק א״ס במלח מכלל fהי דפד האח האומיות הסבר עפדריגסט לסעמיסטפל אם ־שאפילו י״ל •ישלצדיקזקס

 מקשרם הדעת פ״י אותיות הך״ג פלל שהה• במי.■ישראל הצל-קאף; אמנם רמס ביה. מדרגלפקרי ־זפאןדנחית
ם םגפצאהאי שנו^קםסיכף«דבקבמיי  פרו-מאודמכנהאד® גמשהנאמר והנה לפעלהילשרשם מסקברנפ״י: כ

 משם בחי׳ ט אשר אמד־ וכל האדמה פצי אשד־פל אוסס; ומדבק־ נסחסודם השוכן אלהוחו ■שהוא י־*אוימ׳
דאתפפסותא ־ «י■



פאור
 ממדת שהיא השפלות מדת נו יש ט׳ דסשה דאספשפותא

 בשפלות יאחז אם ההיא בחי׳ וע״י מלקו לפי אחל כל פה9
 ישיג הקב״ה המלכים מלכי מלך לפני פחיתותו יכיר

 ר״ל אליו רקחו וזהו המטה מדת ע״י הפליונה המכסה
 שמן רקחו עי״ז השפלות ומדריגותךהיא במדתך שיאחזו

 וע״כ שמרי׳ותעטבו׳ בלי זך העליונה החכמה היא זים
 נמצא לא ועולה בפיהו היה אמת חורת באהרן ןאמר

 נאמר עליהם עסו ולבויבל בתפלה המדבר כי בשפתיו
 בשפתיו עולה ונמצא סמני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו
 עולה נמצא ולא לאמיתו אמת תורת היתה באהרן אבל
 והנה ה׳ אל בהתדבקות ונקי 7 היה רק בשפתיו ח״ו

 יעמדו המה מדינ׳ איזו לכבוש חיל אנשי השולח העלך
 r פחח כבושים שיהיו בכדי מלחמתו ללחום בנפשם
 מלכותו יתגדל למען עליהם המלך ממשלת רהי׳ המלך

 רגליהם יכתחו ולא בביתם יושבים היו ואלו כבודו ויתרבה
 כבודו בשביל ע״כ אשר אותם לכבוש יוכלו לא שמה ללכת

ט סלך של  אחרת ומדינ׳ עם על ללכת ומקומם ביתם עז
 ישראל בני כן • עמהם ללחום בסכנ׳ נפשם ומוסרים

 כבודו ולהרבות ה׳ מלחמת ללחום שלוחים מיל אנשי הסה
 המה ב״ה הבורא יד סחת הכל שכובשים וע״י ולגדלו י

 יפול שבע ולכן כבודו ומהגדל מתרבה חמחונוח מדריגות
 לשכון כבודו להרבות עליי׳ צורך הירידה כי וקס צדיק

 שאס למאור חהוכתית תחתונות במדדגוח בארצינו כטדו
 ולכבוש רגליו לכתת שצריך ידע סמדריג׳ לפעמים נופל
 עוד sg דבר יתבאר וכאשר יס׳ הבורא יד תחת טלם

: והבן הסיד נר להעלות ויזכה בעז״ה לקמן

ת ב ה א  הענץ מסד משכתיך ע״כ אהבתיך עולם ו
 ולא העולם נברא בתשרי רז״ל דאמרו הוא

 העולם בריאת הוא השנה ראש בכל באמת כי ברא אסר
 וזהו לעשות מדיין ונשאר העולם ברא שהקב״ה כמטאר

 למעלה גורמי' כן מעשיהם כפי והנה ישראל ביד מסר
 ובהו תוהו נהיות העולם ראוי הרי זכאין אינם הס זאס
 אל ושבים ופוחדים רועדים כולם הדין יום שבר״ה דלפי

 של הרחמטת מעוררים לפרשם ‘א׳ כל ומוזרים ה׳ אל
ה הבורא  זה דבר יתבאר כאשר עולם בריאות ונעשה ב׳

 העולם נברא השנה בראש אמר ולכן נקמן בארוכה
n o הוא p בתיקונים ואמר אלהיס ברא בראשית וזהו 

 ע״י בריאה נעשה תשרי בא צאשר תשר״י ב״א בראשית
 אל חוזרים הדין פחד מחמת הדץ מדת שהיא האלהיס

 אור הוא ותשרי העולם לברוא הרממטס ומעוררץ ה'
 הדין בסוד הדברים כל חוזרת שמא חשר״ק בסוד חוזר
 החסד מכלית הוא הדין ונמצא העולם נברא פי״ז ולק
 מדת שהוא רחוק פבמי׳ ר״ל לי נראה ה׳ מרחוק וזהו
 ה׳ לי נראה זה מתוך רחוק לבחי' מסדסה שהוא הדץ
 תחתונים ומים עליונים מיס יש והנה הרחמים &הוא

 עליון שכל פליוני׳ מיס למעלה יו׳׳ד א׳ באות ונתבאר
 שבמדריגות תחתון שכל תחתוני׳ מיס סססונים ■יז״ד

 שני הם ו״ו כשמדברי׳ ו׳ והנה באמצע והוא״ו 'סמסוטת
סוד שהוא ל׳׳ב שלה למפה י״ו לפעלה י׳ו נמצא «י*ס

175 פח עינים לקוטים
 מדריגת התחתונים סיס לקרב האדם צריך כי ר״ל לב

 ולחבר סלכא קדם למהוי בעינן אנן בוכים דאינון תחתונות
 שהם לה׳ שלם ויהי׳לב אחד באחדות העליונים סיס עם
 אחד באחדות ולהיות למעלה המכר החכמה נתיבות ל״ב

 עיקר שם אדם של בשליש הוא הלב וקנה א׳ בסוד
 כפר בשליש וכל בסוד ה׳ את לכבד צריך שבו המיות
 הארציות גס ולקרב ה׳ את לעבוד שצריך הלב הוא הארן
 ר׳׳ל עולם אהבת יש והנה לה׳ תחתונות מדריגות שהם
 י שא״א רבה אהבה ויש בגשמיות בעולם שנתפשסו אהב׳

 עולם אהבת שפ״י אלא ב״ה הבס אהבת שהיא להשיג
 מדת הוא ואיך ה׳ את לאהוב איך זה דגר להשיג יוכל

 לא עולם אהבת בחי׳ היה לא ואלו יח׳ בו לקשור אהבה
 אהבתיך עולם אהבת וזהו רבה אהבה נחי׳ רשיגי׳
 במי' זהו אהבתיך ג״כ שנסגשמו עולם אהב׳ שע״י בשביל

 אהבת כל שע״י ג״כ לה׳ תחתונים מדריגות התקרבות
 ע׳׳כ ר׳ל חסד משכתיך כן על • ה׳ אהבתיך הכל עולם

 כן גם להשיג רבה אהבה שהוא הגדול החסד מושך אני
 יופסק א׳ בסוד כשיהיה ואז אל״ף בסוד א׳ אחדות רהיה

;אדנ״י ויהיה האל״ף עם בהתחבר הדין

ד ו ע  ברא שהקב״ה ידוע כי בזה אחר מנין יתבאר ו
 אין מעצמו כי ליה דישחמודעין בגין העולם

 רק מעצמו השליסוס בתכלית הוא כי העולם לבריא' צריך
 היציר כל עם חסד לעשות ורצה להיפיב הפוב שמפבע

 מס הקב״ה לגני שינוי בזה ואין וחסט גדלו שנכיר
 אדון כנאמר ית׳ ט כמוס היה הכל כי העולם שנתחדש

ך בחי׳ נ״כ הי׳ נברא יציר כל בפרס מלך אשר עולם ^ 
 יצא כך שאחר מה ית׳ בו כמוס הכל כי וכסו בעצמו
 ר״ל נקרא שמו מלך אזי כל בחפצו נעשה ולעת לפועל
 שהיה מה בהחנלו׳ מלך נקרא שמו הבריאה אחר שעמה
 אחר שהוא נורא ימלוך לבדו הכל ככלות ואחרי בכח תחלה

 היה הקב״ה ואצל הבריאה כפרס ההתהפכות אל שיחזיר
 ולא היה כבר אצלו העתי׳ ר״ל אחד הכל ויהיה והווה

 ועתה מחלה הי׳ שהקב״ה אדם בני לב על שעולה כמו
ה והווה היה אלא יהיה ואח״ב הווה הי  אחד בפעם הכל י

 הווה היה של זמן שייך ולא הזמן מן למעל׳ הקב״ה כי
 וע׳׳י להיפיב העולם ברא נמצא מצדינו אלא לגבי׳ ויהיה

p חסדו לגלות כדי בצסצוסים לספה מלמעל׳ נשתלשל 
 לגבי לי נתגלה לי נראה ה' צמצומים ידי על מרחוק וזהו
 אלא שניתי לא ה׳ אני הקב״ה לגבי אבל התגלות הוא דידי

- • :וגו׳ עולם ואהבת לי נראה .

ן1 ח  טלמ בתשרי העולם גברא בתפרי לז״ל כוונת ז
 כי . וחנה רחל שרה נפקח השנה בראש אטת

ע  וחוזרים ושבים סמעוררץ הכל הדין אימת ממסת חו
 האטת סוד הרחמטת מעוררץ השופר וע״י השס אל

 ליס דמגרמיה הדץ סוד הנוקבא שלס הס והאמהות
 הדינים נפתקץ ובר״ה הזכר לחמי משפע רק כלום ליה

 לא בעלה לגט באתתא רדוע להמתיק שרשם אל ונכנסים
שעו על נקרא הכל כי דבעלה בשמא אלא בשמה אדכיר
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 כי זאת עושה וגי1פ שהאיש רכונה עושה סהאשה מה אף
 תשיר׳ כאלו ונמצא זאת פועל ידה שעל אלא עיקר הוא

 סוד הרחמים מעוררין שאז בר״ה וזהו ובחינה׳ עולת'9
 חסרון לשון שהוא ממנו נפקד ולא מלשון נפקדו אז האבות

 ונקרא שנמתקו כלומר הנוקבא עול' בחי' נחסרו ר״ל
 נמתקים הדינים וכל העיקר הוא כי הכל הזכר שם מל
מבחי' שלימוחם לקבל .הדכר ע״י' ופעולח' ידו מל

דניםלסומים
 זהו. ותחזיק׳ התורה ושומר נוצר הוא הרי מישראל תורה
להור?. ומקרב׳ ונו' מתלמידיו הוי אמר ולכן. חסד נוצר

. :והבן חסד נוצר שזהו ,

 כל דאכלה הוא,אשא אוכלה אש ה׳ כי שאמרו טעם
 ט מורגל שאדם משלמה דרך על הוא . אשין

שרגיל כמי רושם עושה ואינו בו פועל הדבר אין תמיד
 שאיע מי כעל עליו מלך של יראתו אין תמיד המלך אצל הרחמים היה ממלה והנה רחמים של השופר התעוררות

 כאלו כחדשים בעיניך יהיה תורה הזהירה לכן אצלו רגיל רחמי׳ הוא הדין שגם לקמן מבואר באמת כי בהעלם גנוז
והנה בך רושם יעשה ולא אצלך ישן יהא שלא ניתנה היום לסבה בא והדין הוא חסד וחפן גבר תסיבב נקבה בסוד

 אך בהם מתלהב לפעמים והאדם באדם מדות כמה ש
 י וכן ונכב׳ האש כח ונשקע סבע נעשה הרגילו מפני

 לא כחדשי׳ בעיניו שם ואיט ומותר תור׳ דברי השומע
 בס' נדבק שמועתו וע״י שומע כשהאד׳ אבל לבבו יתלהב
 עליו מתחדש תמיד ונמצא לחיות סוף באין חיים המחי׳

 חיוה שפע מקהל תמיד כי בקרבו לב והתלהבות חדש שפע
 זהו עליו מתחדש רגע בכל לרגע רגע דומה ואין חדש
 3ש והתלהבות אש ר״ל דעלמא אשין כל דאכל' אשא

 אין וכאלו בו סתבעלין האשין כל שופע שהו' מה הבורא
 ונמצא ורגע יום בכל מחדש שהוא הבורא אש רק שם

 אשין כל p שאין מה חדש דבר הוא כי תמיד מתלהב
: -בעיניו ישיני׳ שנעשו זה מלבד - ■

 הרחמנו׳ ונתגלה האבות פר1ש ע״י מעוררין שעי״ז החסד
 הריון בבחי׳ שהיה עולם הרס היום נקרא לכן בפועל

 ועתה בהריון עובר כמו גנוז בהעלם היה שהרחמנות
 נולדו בתשרי וזהו בפועל שיתגלו שופר ע״י לעורר צריך

 טלדו ופתה הריון בבחי׳ שהיו הרחמנות ר״ל כאבות
 כן הוא שתמיד העולם נברא בתשרי וכן בהתגלות

 ג״כ ולעיל באורך לקמן מבואר וזהו הבראיה התחדשות
 וחזרתם האותיות ע״י הבריאה בחי׳ וענין יעו״ש קצת

 נתבאר תשר״ק סוד בתשרי שזה האותיות כל לשרשם
בס״ד: אחר במקום

ה נ ו מ  ענין הוא לובש"ומשמש גדול שהכהן בגדי׳ ע
.  דכהנא דיקנא באידרא בזוהר שמבואר מה . .

ב ה® הקב׳׳ה של מדוחיו כי • היקוניןאתתקן בהמניא רבה ק ע  לא שיעקב זללה״ה מורי ואמר מס לא אבינו י
ביה קרי מדרגיה דנחיס דמאן בשבירה היה כח לשץ הוא אל ומדת ונו׳ וחנון רחום אל כידוע י״ג.

 כי ידוע כי היא בביאור והענין הכל תיקון והוא וימת יכלחו כפי חסד עושה והקב״ה הארן אילי ויכול׳.מלשון
 בה שאין תמימה ה׳ חורת וכתיב התורה סוד יעקב חבירו עם חסד ולעשות להתדמות צריך אזזד גנל הגדול׳

 בהתורה ,והאוחז בה צממזיקים היא חיים ען כי שבירה •• כפשוסו וחנון ורחום אל מדת וזהו יסיגו'עכ״פ כפי
 בעקב אוחזה וידו יעקב גבי כתיב ולכן מהשבירה מעליהו לאצפים אבל חסד נוצר ואמת חסד ורב אסים אוץ וכן
 ולעקב לדרוך רוצה אחרא סיסרא הוא שעשו מה כי עשו ימי מעס כי דורות לאלפים לעשות האדם ביטלת אין
 אחרא לספרא מגיחחו ואינה מעכבת התורה אס האדם הבורא אל להתדמות שיוכל הם מדות שמנה ונמצא חייו
 התורה סוד. יעקב כי משו בעקב אוחזת רדו זהו לעקבו בארבעים משמש כהןהדיוס כי גדול כהן נקרא וזהו

 לדרוך מניחתו ואיט הס״א ודריכת עקב של בעדו אוחזה לבושים נקרא־ס ומדות אפים עד ראשונים מדות ד׳ שהם
 הקליפה כי אדמור הראשון ויצא כתיב עשו לגבי ולכן לו לבושים הס המדות כן העצמיות על המכסה הלבוש כמו
 הקדמת שצריך החושך מן האור יתרון בסוד * לפרי קדמה במדות נתלבש רק ישתנה לא העצם כי חיותו לעצמות יח׳

 כמה מבואר וזהו האור אל לבא אח״כ לשנוכל החושך ית׳ לטרא המחדמ׳ האדם והנה בגדי׳ ס׳ נקרא ולכן
 שהוא החסא׳ ר״ל רובץ חפאת לפסח כתיב ולכן פעמים המדוה הוא הצלם כי' אלהים בצלם נקרא במדותיו שסו

 פחח לעשות הוא האדם על ורובץ מחלה שבא היצה״ר כן עניט מה בסדומיו ניכר האדם משל דרך על האסורים
 ולק הסכלות מן החכמה יתרון כי החכמה אל וכניסה מדוחיו ׳T■ על רק כלל מושג איט שמו יה׳ הטרא

 המותרות הס שהשערו' שעי כאדרת והוא • ראשון יצא להדבק שנביא האדם ולכן ומושג ניכר העולם שמנהיג
 יצר בהי׳ הוא אחיו ןצא ואח״כ דיניה בספרא הדבוקים שיהיה האדם אס עשה אלהיס בצלם נקרא במדותיו
 מן סלק איש והוא . כאמור עשו בעקב אוחזת וידו פוב כתיב עליה וצלמו האד׳ עיקרפנימיו׳ זהו ממש כמדותיו

 סוד והוא יעקב שהוא התורה בסוד דבוק רק המוסרות של מתלמידיו הוי רז״ל אמרו ולק איש יתהלך בצל׳ אך
 והנה דורותיכם ידעו למען לקמן יתבאר כאשר הדפת בקפטח שכשהאד׳ ר״ל פלי׳ ורודף שלום אוהב אהרן
י י ובא בסדוסיו כשנדבק אבל דאלהיס מוחין נקרא דעת

 דהוי׳ה מוחין נק׳ המדו׳ שורש הוא הדעת כי הדעת אל
 של מתלמידיו תהיה הוי״ה בבחי׳ להיות כשהניצ׳ הוי וזהו

 וענין כאמור בגדים בשמונ׳ גדול כהן בחינה שהוא אהרן
 נקרת התורה׳ כי לאהרי׳ הורה כשמנמדין הוא מפד טצר

השתכח שלא ועוש' לאחרים כשלומד ונמצא מסד בורת

 דנחית מאן כי ר״ל אלהיך ה׳ עם ■תהיה המיס כתיב
 בגשמיות. פלו שהמדות מי ריל . וימת בי' קרי מדרגיה

 מדרגייהו דנחיסו סחים המדות נקראים המדריגות
 וזהו. בשבירה ואינם הסדור. תמימים נעשו אז וכשמתקניס

 אצצ הוא שאז אלהיך ה׳ עס כשתהי׳ אימתי תהיה תמים
ני■ חסיס ונפשו האותיות נהפכו מתים שהיו וממה החיות
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 ונולד שנפסקו גבורות ה׳ שהם אצבעו׳ ה׳ ובששת מליו האדסכו וכסי צרוס־ס הכל נעשו. צרופה אפרמה׳ כי

 אפילו אז נ׳ יעקבמדה פדה שהוא שלישי זהו הרחפים ר״נ אוהלים יושב סם איש יעקב חהו האותיות ןפצסרסין
 באמור לרמפיס ונהפכין נמסקין גבורות ^ שהם שפת ' ע״כ ת״ם והיה לתיקון נהפך פ״ח'אלא שיעקב'לא ^^מסני

 רמת־ לאה ועיני וזה ראוי שאינו אע״פ עליו ופרחפין גשמיות ומדות הדעת בקשנות ■כשהאדם ט אוהלים יושב .
ז א  אז־צסמח -לבסי׳נזו אדם כשבא לאה־ בתי׳'׳ של■ השכל - הדץ מבתי׳ דאלהים נקראיםמומין שלו _ומותץ השכל ,

 הקשה הדין עמובמדת פחנהגץ ואין כאמור הרחמים ניסוח ריח בסוד בשרש׳־ וממתיקס וכשמחקנם’והקשנות
 ויפת תואר יפת היתה ורחל הרחמים סוד רכות אלא מחיבת נעשה בשרשם הדינים המתקת סוד שהוא לה׳

ני לסוד דאחגליי׳ ■לנלסא בחי׳ הוא מראה '- ניחוח כיח שהוא בשמים אהלי לשון אהלים ציחף אלהי״ס . פי ל ש ^ ^  הנ
 חעטגיס למשוולאחר לי ומראה תואר יסא הוא חן"בשר‘■ליודעי כידוט הדינים הוא בשמים בשמים המתקת

 לק־יסוים ■אמך חורת׳ הנקרא בחורה דבוק שאיש לפי ׳ בפסולת מעורבות בגשמיות אד' של שהמדוח זמן כל והנא ,
 ייזום שהוא מפני כנודע ״מראה ״ויפה 'תואר ״יפה י.ר״ת התמד המשנה מלשק שהוא להמ*ד מד״ת אותיות נהפכו
 להיות'יבוק צריך אלא ממנה שפירש התורה סוד מאמו ■י נעשו’ וכשמחקנם שמרי' עם מעורב שמדיץ' ״ן שהיא
י’ י מן ולבררם להפכם המדוח' בירורי י וענין מדות בחי׳ .־' ‘ ’והבן: יעקב סוי בסורה - י - '

■ל’ ■ ■' ׳■ ■"’הכל מברר במחשבה כי הדעת מן נמשך היא הסעולת • י: .............. ״ '
דילי׳ ואבר אבר בכל לקב״ה לאמלכא האדם צריך 'יגיעת בסוד לא״ה בחי׳ וזהו לזה רבה יגיעה שצריך אלא

רב מבחי׳ ולהפכם לתקןיהמדות הסשבה המעו ם שלא אבריו בכל הקב״ה שישרה * ׳ י סס הת^. פג הי'  בשום י
 במקו׳ שורה הקנ״ה אין ח״ו־כי ממנו הק׳צה ויסתלק אבר י נלאה מלשון ולא״ה רע בלא הסוב סד״ת הפסול׳.'ולהיות

 וזהו קדוש במקו׳ אלא שורה ואינו ,קדוש הקב״ה כי פגום ■ המדות ומתקן כן פושה וכשהאדם ויגיעה עייפות שהיא
 השוכן ה׳ אני ר״ל אנייה׳ קדוש כי בהיות תהיו קדושים ■ מדת הרחמים פחח כי רחמנות עליו ממשיך הקב״ה

ה׳ וירא וזהו עקב’  אלא שורה־ ואץ היא בהתגלות 'אני נקרא שלכך בתוכך 'בני בעיט כי ר״ל לאה שנואה כי '
 ה׳ נדללי ההולך האדם אא הזהיר" ועוד קדוש במקו׳ ' והצדק המדות להפוך עצמו ולייגע לעייף הוא שנאוי אדס
 כדריגה שישיג מה ובל יס״ש א״ס קדושתו שערך יידע עולם סוד רחמה את ה׳ ויפחח ע״כ והפכם פצעו יגע

 וכן מאופה השיב עתה'לא עד כי רבץ ישכיל יתירה המדו׳ הוא זה דאחכסי׳כי עלמא לאה נקרא ולכן פרחסי׳
 כלום שבחחלהאיט זו שהשב׳ ידאה יותר עוד כשישיג אחרי אליהם וצריךלהכנס המדוח יהמבוסי'בגשמיות

 בא לשמה שלא אדם ילמוד לעולם ע״ז־ והוא לעולה וכן י ומבין יודע דעת ע״י כי מהדעת נמשך זו ובמי' ליגיע'
יהי׳ שלעולם שהכוונ' אחר במקום צבר ומבואר לשמה 'בסירה והרע המוב וש^.הוא דאחגלייא עלמא ויש מ

 דרכים בפרשת קברה' דאתגלייא סלמא רחל גבי ולכן
 עלמא במערה נקברה ולאה ורע מוב דרטס ב׳ נחי'

 הודיעני ע״ה המלך דוד שביקש וזהו כאמור לאכסייא
 המדריג' לסוף אצלו הדעיו שממשך שביקש ר״ל קיצי ה׳

 עליו יומשך המדריגות סוף דוד מקור ק־צו נקרא שהוא
 רהפך מהפסולת האוב׳ לברר שיוכל כדי מלמעל׳ הדעת
המדוס בירור כי היא מה ימי ומדת וזהו למדת סתמד

 Tוסס להשגתו ערך אץ עיקרי לשמה שלא עוסק אדם
 מהעסק עליו שעבר מה ויהי׳ לשמה יותר ישיג יום בכל

ד לשמה שלא לעולים נחשב לשמה  פחה שהשיג מה ע
 Tוחס לשמה לעולם בא לשמה שלא מחוך זה' לעולם וכן

 אח״כ לשמה שהוא סבור שהיה מה כי לשמה בלא הוא
 לעולם וכן יותר לשמה ויש לשמה שלא עדיין שזהו ישיג
שאתם שקדושחכם תוהה מלשון תהי״ו קדושי׳ וזהו

 תוהים שתמיד־ עד קן אין עי הוא לפני מתקדשי' זה דבר הוא מה וחוקר דבר כל ומבין שיודע ע״י היא
ד כלום נחשב יהא ולא הראשוטח על ומדת וזהו השורש אל דבוק Tחמ ואד שרשה ימאץ קדוש׳ הוספות ע

 היא מ״ה בחי׳ פ״י היא מה מדחע״י בחי׳ שיהיה ימי
י בא יזה ודבר דבר כל  מדל מה אדעה ואז הדעת ע׳

 כאלו בעירו• דומה ה׳ מן מרוחק שאדם זמן כל כי אני
 כשמתחיל אבל כלום בעיניו מסר ואינו הכל וקיי׳ זכאי היא

 חסרונו w מרגיש יותר שנכנס מה כל בפניה להכנס
 חסרון יותר; שמרגיש מה כל השם העובד סימן וזהו

ק יותר בעבודתו  אחר במקום מבואר חה בהשם דיו
 נתח פפחוס הנה חסר אר מה אני מדל מה אדעה חהו־

 מסח' אפי׳ ושלישית כהלכתן שחים בסוד נתבאר כאשר ימי
שכשבא לקק יתבאר כאשר־ הרחמנות ;מדת יעקב יד9

 תמיד למעל* קדושתו אר קדוש כי וזהו לעיל כאמור
 תוהים תהיו ימירה לקדוש׳ כשתזכו ותמיד מקדושתכס

 נתשב יהי׳ ולא עליכם קדושה מעסק תחלה שעבר מה סל
 קדושות ג׳ אומרים שאנו בזה מבואר וגס כאמור בעירכם

 ע״י קדוש נקרא והתורה קדוש 'נקרא הקב״ה הוא
 ׳ וע״י כולה שמותיו שהיא בתורתו נמשך הקב״ה שקדושת
ם הקדושה ונמשך ישראל ברא התורה ה  בשביל כי נ
 •הקב״ה הסשץ ■הט העולם ברא ״ והישראל התורה
א הקב״ה ונמצא ובישראל בחורה ק/־ושתו  קדוש קר
ממשכים קדושות הג׳ תלוי בהם כי קדושים וישראל

___.m •____• - - • י .
 והם קדוש הנקרא להם הניתנ׳ התורה שהיא מהקב״ה' נפתח אז המדוח ומהפך הכל ומבין מה בחי׳ הדעת אל

שנמשך •אומרים שאנו קדוש הג׳ וזהו קדוש 'נקראי׳ לו מגיע שאיט אפילו למעלהשמרחמץעליו היחסים
 יצחק מדת הדץ ומצד אברהם קדח החסד מצד ט נדץ
ק  בחסד הדץ כשנמתק אך כהלכתן להיות צרץ שהים ס
מררמין וכהלכתו בשלימוח אוט־ אפילו הרחמים כילד

;^12 ;יב , י' ־■ ̂ • ,

 זממנס-זלישראל התורה קדושת קדוש הנקרא מהקב״ה
 שנכלל תהה קדושים וזי^ כבודו הארן כל מלא זה וע״י

ה' קדוש כי קדושי׳ בחיבת קדושות הרבה י' ר״צ אנ
׳ שאד ■ ' ' ■י



ם : י ט ו ש ל ד ^ נ . עינים.•
ממני1);קד50ן9 ״,שאני jהזרועוס J« ^להעלוש ע׳׳י ליכ^6: הקדופה מזשף :ן-י '6 t ע״י-צמצויפים צרי׳.צ«נין 

ט מתור׳ . מו כ ,^ הו.י ט' ת׳׳ל וז  ממקומי סזוד ימp 6.מקינ'׳ ׳77ט כצפור נאמד זי^ ועל• 'זממנו »׳ למעלה קדושתו ו
«ד׳ עיין קכ״ה דא ל נכס גתור׳'וכלל קשורים כשתהיו ח^י ונכס אליכם נמשך - ס מה והוא נ  '5לצפ הונכם סהקנ׳

ד :׳:;יד ־ באפוי שכלם ■קמטס בערך להשכילם צמצומי׳'רבים מ״י י ־ כאמור-;- •הקדושות :
- ■• ־־■ד ־־־,י ר:•׳ - - ך יקרא כי חהו ממקומו נודד הנקרא ^ - 1P שמהי׳ עת עני

א ת י א ; סי׳ דהיינו צפור ' משה זה וגו׳- יעה-7יורה, מיל אח, .במזיש ׳  -הפז על ממקומו מדד צפור מעומה נ
c::טצוי•1 מורה של קעטס כבמי׳ בין ר׳ל הארן' על או . לפיכך רצה הנכריוקולא מן ליכק •שהחזירוהו - ־:׳ 

 שיהי דנשסיות קסטת של בחי׳ב׳ בץ כנודע מן שנקרא לי כאס יתנך מי דכחיב הוא והענין הדבור, ־נתייחד.לו
ט׳ בדבר שתלויה אהבה פל רז״ל דברי וידוע וגו' ; ק על - דאית ו א  שהאפלייי הביצה כמו ר״ל בצים אפרוחים.או ה

 ■עליז שלא.היה א׳ קסטת במי׳ הוא p בה ונעלם גנוז , לא מיני' קב״ה מסלק ואי ט׳ בנייהו לייחק ,-אהבהבגק
 העולם לאויר יצא שכבר הוא ואפרוחים שכלי הולדות ביאר כי ט׳ בעב בץ לי;. ליאהב אהבה אבל אוחו יאהב

 כזוהי כאמור שלימים דלהון דליתגדפין אלא הולד׳ והיא ;בדבר תלויה שאיט אהבה הוי דזה באורך בזוה׳ זה כל
 אים אבל שכל לו שיש אף נ׳ הבסי׳ כן לפרוח יטל ואין 'ללא וריעיס אסים אהבת נקלא לעולסוזס נפסק .ואיט

פ רובצח למעלה'והאם לעוף יטל ואיט אחי^בשלימוס למען וזהו טקומ,כטדע7 מלשון ואחים■ בעתפרשין
 אעפ׳ג קעטת בבחי׳ אפילו זאת בכל ר״ל האסרוחי׳. ̂ שזה ואף אמד ממקור שיצאו מפני האחים ■וריע^ואהבת

מ בדבר תלוי  מי עצמה ומצמצמס זה מפני רובצת שהיא מרכנח השכינה הוא במל'שמקודם בדבר ,חלוי איט מ'
 קפליה במי׳ בב׳ בהיותך השכלתן■ ערך עד רדתה בשביל השם כשאוהב ■וכן ישתנה לא ומאחס ;.-הסאחזם .

ם. יופסק לא זו דבחי׳: יצא שממנו המקור שהוא ר או והנה;אפרוחי ט א ב ם' צי  מל האם חקח לא ואמר ב
 טגנמו מהיס אם האם השכלת ליקח תוכל לא ר׳׳ל הבנים קשר:י מפני לאמו מאוד יקשר. שיונק ,זמן כל. ■ התי.טק ,-

ס לו שאין -:החיות  האם כשתקח בניס.ר׳^ל בשביל הברם על ^הו לעצמך חיותו וכל מאמו רק חיות יניקות ט
ם בשביל ■ וכשגדל החיות י יניקת אליה_ע;׳י קשור׳ p:על ,;נאמו  מסיי אל אמרוימז״ל כי כלום חקח לא המי

 ני עליכם שמים מורא ויהא הרב את המשמשין כעבדים שצרץ יצוייר ואלו מעפ הקשר נפסק לירק׳ צריך ואין :
 אהבם חגרא והס יחד ועירבן ומים נבראו;מאש שמי׳ התור׳נקרא לזה דוגמא תמיד בה קשוי היה תמיד -;לינק

 לשם ויהי׳ כטדע יסד ויראה אהבה לערב וציי׳ ויראה - עת בכל ירווך דדיה בה וכתיב אמך תורת :אסכדכתיב
v ט פרם לתועלת ולא שמיס מוצא ממשמש שהתיטק זמן כל הזה הדד מה רז״ל •ואמרו ב טונש ואפ̂י הי  תולעם הוא ט

 תועלפץ בקשות ומבקשים מתפללים שאט ומה עצמו כי, התורה מן צריךלינק נמצא כן תורה דברי אף. ך:טעם
 בנל מתפשע וחיותו בעולמו. ממגדל כשקב׳׳ם כי הוא צריך' מופלא,ביזורה שמא ואף יותר מעם סמיד ■מוציא ד

ת  ביפי pל מוב רב שסע פלאים הטלמות כל אז הטלפות Tחס קשור נמצא התירה מן יניקה בבחי׳ עדיין -להיו
 חסלה שום היה שלא באשלמותא סיהיא לקיימא שלמה. פי על הגשמיים מעשיו- כל ואעילו היניקה מפני בת־רה -

ם הץ כי צפור■וגומר- יקרא,.קן כי וזהו הקשר נפסק איט1ש.?מרה  ■p.<פרס למעלת לא גשלימות הש״יי טבדי
ב רב היה. וממילא, בעולם שימגד^שמו .שמרבצ׳'עצמה, שהאם האחד בירק׳ : בחיטה ב׳ :,«ש,  וזהו כעולם ט

 עבדולשום שלא שלמה בימי איןכסףלשיןחאווהנחפב על-זרוטחי/- אותו■• שלוקחת והב׳ אותו ומרקס •להולד ש
 אים והיה. שמיס לשם להם.רק למלאות ותאוות :מפן בריא החיטק שאין מפנ• הוא הא׳ והבחי': ומרקתו :•ד;דיה

 נ( זזהו לשרשו ומשיג מקבל אחד כל ר׳׳ל גפט ■תחש והבתי׳ חיותו די לו להשפיע אליו עצמה משפלת p^אולסל י,
 שוי' שהקנ״ה.איט מפני שמבקש לאדם בקשותהצריכים - ישראל ולגבי ידה על אותו מעלה בריא ,הב׳,כהיותו :
c: האין כל שימלא ובקשתיט חסרון זה מפני. י בעולמות • אוחסתנליד מצמד ה׳-שהקב׳׳ה למודי בנץ* וכל כתיב 

כ רב וממילא.יהי'. כבודו הגדול השכל ■לקבל ןראויי-ם בריאים וכשאינם לעבדו .איך .- מ מ  שמי והגדלס כטדו וז
ט עד עיי.צמ^מי' מצמצם ׳-?טכוצ ס מסדיס טפל וזהו י. ,: וקדושתו השכלתם ערך עד רד בי  עצ^ שטסל פי ט

ס ממסדים אמרורז״ל ולכן שכלם, :ניגההוקסנות כסי.ערך ומשכילה ׳:־ אס;יצמקאז3הגע מלשון טני ^ קונה '.
מ3קונה.הכ זהו כמדריטח - דההוא פירוש בוניך אלא בניך <פבניךדאל,אקרי1-ולבפל .  רצם האם את תשלח שלח ה

 וסי ,לדעסך תשלח עצמך שעל׳ לאם.סהיא הספל -לומר אף מהשם לטדי׳ שהה שלהיות .וכוונתם' , הוא .־קרא ,<
 פהגו p להקרא לפדריט׳ מבא ר״ל לך חקח הבנים ואת טניך ■ נקראים לכן להחבטת .וצר.יכים סכל בקפטת שהם ח
ט הגדול לשלימות ץטאי וע״ז באמור זו. ־כבסי׳ כ ^ דפסייב טבד'לקבל.פיס.אצאכברא איט ■ ויב ח ! ׳ ר ק י  נ

א רב לך שיושפע ידוע ■ואףלשממילא כלאבר- כי פג.יס אבר שוס יהיה שלא :־פלוס,וצדךלהיות ל פ ״ מ ב  מהי' ט
ן' לא שכינתי׳ ־::דסגים, אנ י מ ייס סי קסנו ש׳ ב  מהי* לא טנאך אך מדאי לך ייסב למען זהו לזה טונתך הא; ב'.

ס -־ ק ,לזה - דברים ושתי׳'ושארי אכילה כמו סיצוניס דברים ^־עסטו  ימים הנקרא הסכלייס אריכס ר׳׳ל יפים והארכת ד
 פלא דהיה בבסי'.קעליוניםשיתארכולויהפשסו.בכל.הטלסות ב׳ וקעטת פנימית,הדבר על משכיל זאץ ::.';שפניות

שטסק ומצות.■אע״פ ותפלה :חורה• : רן הוא, מ״מ' בהם ; א ה  כולם לעיני שפו ויתקדש ואז.יחגדל כטדו מי
ב וממילא על קחס לאסריס תרגלתי ואנכי וכשב שכל בקפטת ט « ייסב'לט אדוניט ג  לי כאח יחנך ט וז
ש ^ הפסק בלי תמשית אהבה אח במדריג׳ שתהיה הירקה של ב' בחי׳ למדריגת שהביאו ר״ל זיופו ש ד

שתהיי
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. ־ . : ,מאיר כ ם י ט ו ק נ 79 צ - :;יניש/-:-■״■ ל
too רו6נהח1המדומאלוז ע״ישני ■יעקב'טלד •לרמס!נמצא צריך.ליניר^כאמור 'חהיה 

 יעקבtממנ׳^cרבק׳ נקר׳ וזה יעקב מהסמדח ויצא יחד י
 שני צמד שהוא רבקוח שני p לרבקה הכניס׳ ח״ל מל׳

 הנסנץ ז7עכ אברהם פלח ולכן יחד ונקפריס הנצמדים בקר
 אךבחחליזאיאהשר בחי׳בן להיוח צריך האדם כי הוא

כעבד פלח-במי׳ ולצן זה כטדע עבד בברד׳ אם כי

, . יונק.שדיאמ׳ שתהי׳
 לבון אשקך ג'כ וגשמיות בחיצוניות אצמאך אפי^ אז

 אמין בקשר תמיד שקשור סאני ודניקו׳ נשיקה מינור
 ליר״לגסעוד לאינוזו נם כאמו׳(מעלה יניקה -בבתי׳
 רק העולם אומו׳ לי יבוזו פלא נכוונ׳ שתעבוד צריך

אז בא.מעצמו והסוב עמים לפיני שמי דתקדש שיתגדל -
 יעקב מדת והוא צן מדריגת עד יותר עלה ועי״כ סמלה ■ יונק נקרא זרה פנייה לשם הלומד.יזורה וכל וכו׳ צנהנך

 לפניה פשוסה תקיעה -בר״ה לכן המדו׳ שני המאחד אצלו׳ העיקלי* שהוא הפנייה מן חיותו שיונק המריות מן
 נקרא ולק נבול גליי ב״ה הבורא סאת הפשוס' מסד הוא ‘אח וזהו לעמה דק הנכריות מן לינקי רצה לא משה ולק ̂י

 שמשבר יצחק מדת שברים אמריה בא ק ועל פשוסה אוחו כו׳ לינק רצה שלא מחלב גמולי וט׳ דעה יורה סי
היא ׳לאחריה פשוסה ותקיע׳ גבול בלי יהיה פלא ,המסד _ ; והבן הדבר עמו התייחד דעה יורה ’ ■ ^

י ■ ; ■ _ ' נתבאר והנהיכבר חסד מדת מעוירץ'מלמסה שאט מה י
ה ד ו ת  קסדוג של הדבור מסיהם נלקח אד הדבור לוקח כשהצדיק לה משחאה והאיש שנאמר לשון בכל ניחנה ה

לס משחאה והאיש וזה נעשי׳אלמיסלאייכלולקסרג וכולם באוריית׳ ידוע כי הוא הענין וגוי מחריש , . .. -
 ועל המדות המאח׳שני־ יעקב יצא פמרבקה והססצל ראה אומה וכל מהחורה חיות יש.להס עלמאוכול׳. קנ״ס ביא
 :הם ׳שמות ־^־ם פדקרא הקדמט שכבר רבקה פמה כן רדלוהיו באמרו ע״ד בתור׳ ג*כ אחיזה להם ים ולשון

 המחיה אותיות הם פמו האדם בכל וק תיוחס של אותיות _ וזהו באסריקי,פתיס ס׳׳ת פתי׳ בכתפי פ״ס לסופת׳
 אותה לקרוא pל בלב הקב״ה והכניס הוא ופרפו אותם ■' במ״א ניזבאר וזה בחורה התלוי׳ ההיא אומה פל סיוח

 הפניסדו׳ ויצמדו יתקשרו ידה על כי הנ״ל ע׳ש ריקה ולק' חיות.מהתורה (הם יש הנצראים כל ואפי׳ באורך
הדינים:ץהקסדוגי׳ כל יסלק והוא בן מדת יעקב ויצא שהד אותיות שידע הנהמה לכל ויקרו^האדם'שמוח

 זהו פמרישס שיקחסהס הדבונ־. שע״י כאמור ויתריש׳ ■ כל pv השם זה וקרא חלוי שנו ההוא המין של חיותו
 כל ומשתיק המחריש צדיק פרי ממנה שיצא שיאה מחריש מושל מי אומר הקב״ה והנה חיוחו הוא בשם הנק׳ אדם.

 שסה־זזהו ע׳׳י הבין מה ’T ועל וקישרוני׳ הדיטס 'הענין מבפל היאך מנמלה והוא גדרה גוזר הקב״ה בי •,
 והאומות הלשוטת ככל חיות פנוחנס ל׳ בכל ניחנה התורה המקמריגיס מפני רק ■חסד.׳הוא רסן שהקב׳׳ה ;הוא

 ישרים שמם ־זע״י־ :ממרי׳ משחאהלה והאיש שנאמר וכשבא גזירה איזו 'נגזר קפרוניא, ומדברים פעומדיס '
 - י ד הכ^והק ־ארמי ־פהיא ^^־רבקה הדבור- ומקשר החסלה ואל התורה אל וסתדבק הצדיק
ל : ' ׳' י ־ ' ■ ״ מסרהדכור ׳כקב״ה כי דבור שום לססקעריגי׳ אין להשס '.־ כי: ;׳•־ *־: ״״: י

ר י אותה עי׳כים כשישראל רק ישראל לבני התורה היא שלו. * מ א ש  מתמים התחיל המשק: לעשות למפה הקב״ה כ
טר  שיושב הקב״ה עליון נסחר יושב נאמר • ■ ; ■ • 'הדבור’לוקחין כשישראל ותיכף .׳ בפיהם ניקד

 בצל מהו יתלוק שדי בצל ׳בריאותיו כל על עליון י'בסחר ׳והנה הקפגורי' ונתבסל דבור : שוס להם אין לעצמם'.
שדי בצל אצא נאסר לא מנון בצל רמוס ב^ אל בצל פדי ועד באברהם ־בהבראם והארן השמים תולדות אלה

 אתהמשכךהע^ ׳ויעשבצלאל שנאמר בצלאל בצלישעשה י שבא עד הפסוק בר״ס כנרמז' תוהו הסוד הי׳ אכרהס ■
הת הראשון אדם שחשא שקודם שנודע־ עית יובן ׳הוא ע״י- ני למעלה ונתעורר,חסד החסד מדת שהו׳ אברהם

 אחדדזסאוובמפאו שהי׳ מסה כמעלה׳־גדולה העולמות ידי על נמצא העולם ונתקייס וכו׳: דלחחא אחערוח׳ : ’
 ומחשבה ראשונה בריאה ובאמת ממדריגת׳זנחקלקלו ירדו למעלה ר נסעו; החסד ־ מדת מלספה שעורר ״אברהס

 .בתכלית החמא קודם כמרשהיה שיהיה־ היה קדומה חקיקה יצחק היה ואח״כ סקיקה.:ראשונ׳ וזהו מסד למדת
 ראוי פא־ט למי אפי׳ גבול בלי 'החסד,הןא מדת כי נ׳ ־'

 -יצחק מדת הוצרך ־ולכן .העולם קיום זה אץ ננמצא י .
במי' והיא גבול וליתן המסד ולצמצם לעכב מידה״ד שהיא

זה יחוקן איך אך . לבא סה עד גבול המתנת היראה ,
המעכב מדה״ד הוא ויצחק חסד של מדה הנא אברהם הי ■
 יחצמצם שאברהם יגרום ואיך .הנא עצמה בפני וני׳א'‘,-

,r;■'. ,ונמצא בנו יצחנן אס הקנ׳׳ה,שיעקוד צוה לכן כפדחו״ 
א- ־;׳ ו  קצת החסד לעקב יצחק בל מדק ונכנס.ט אכזריות ה
 הוא אברה׳ כי יעקב במדת יש.*.:השלומץ עדיין ך6,
 שהיה והרא;ה לגמרי המעכב הוא ויצחק בלי.גטל מסד /

-  מעוה״ז ינקב יהנ׳ שלא לעשו הברט׳ כל ליק גדעתו ;
 שני P מקבל שהוא דכלהו שלימו חם יעקב'איש <לו׳ : .־.

 בלי שהוא כאברהם לא רממטת מדת נולד ומהם הסדות
שראוי למי וליהן לרחם אלא להיפך שהזא כיצחק לא גטל

 שנבראו אותיות לצרף בצלאל הי' יודע ארו״ל הז׳כוךולכן
 כאפר השלמות בריאת הוא הספק כי ואק שמים בהם

 פסדרינק השלמות דרדו ונתקלקלו מסא ע׳י פי־ יתבאר'
 ושני אלסיס:תורה חוהוזשט ב׳;אלסים־ ■יז״ל ואמרו
כסוד הים אברהם כיעד המשיח־\הוא ימות אלפים

 קיים ״זלק כנודע התורה סוד התחילי וסאברהס תוהו
 שעדיין ואע״ס תבשילין מירוט אפי' ע׳ה אביט אברהם

 עד בסחימא דהתור' ׳טיפדיץ.־היה חורה - ניחנה לא
 סאנרהם הנה ישובו רביש ודור בכור ■פנזדככוונצמרש

 ונחנה התורה ונתגלה בסי׳.משה בא שאז רביעי דיל־ עד
 אלם נרנט באברהם ולק מחנה וממדבר־ כס״ש במחנה
 הששם תולדות של ר״ת והארן'בהבראם הבסיס חולדות
 שאסרו •בהבראם עד ׳בסי׳תוהו שהי׳ תוהו הוא ■והארן

הכלל צא’ שאז באברהם אלא בהבראם תקרי אל רז״ל
שהו



• נים7 לקוטיס מאיי !80
הו  מלאיד כמו כב״י בשכינה מסראיס התמונות שכל ר״ל 1כ ס',1 בימים בא זקן ואברהם תהו שרה לבתי׳ ובא מ

 יפיז אם לנגדה העומד אדם צולק בה שסתראה הלשושה .״החםד סוד הוא אברהם כי בכל אברהם ־־גייד.את
̂ם■ ינתראיס חעעותיו וכל וצלמו כדמותו ממש לאו אם יצוה יומם ע״ם בזוהר כמ״ש יומין כולהו עם זאזיל :■׳יומא

. ד״ל ליומין טלהו דאזיל-עם שהוא,יומא ה׳־חסדו י י  ׳כפי ממש אדם מם הוה שהצל וע״כ,כחיפה',צילו;כמו כ
 למעלה׳כי כביכול כן תנועות הצל נעשה האדם. תנועות תחלה: כי בחחחונים שכ׳נש הקב״ה,משרה התורה "י9י

 למפלה התראה והאדם האדם עשה,את אלהים ימי,גצלם משבעת למעלה גנוזה שהתולה הסתלקות בסוד «יה
ן יסד בחכמה■ ה׳ ע״ד ראשונות ג׳ שהם -.הבנין  לפו -לית י;דמגרמיה מאירה שאינה אספקלריא ונקרא י. כינן אי

 אם מעלה של הפנס זזהו בה הלראה כפי,בחיל רק .כלום ,שלש בחורה הרי נבקעו תהומות בדעש בתבונה שמים :
סי' ־  דמות במראה זה בדמיון שם מתראה מקלקל.מפשיו אדם ' פיה, השרה נקרא ולכן ודעת ותבונה אלו.חכמה נ
 המהלך שדי אל אני כתיב אברהם י.5והנה,נ ה׳ כבוד ואח״כ העליונה בחכמה, היה שהפתיחה בחכמה פתחה י

̂• באלהותי די שיש רז״ל ,מעיס.ודרשו 'היה'1 לפני . דאזיל יומא חסד סוד בימים ונתלבשה למעלה ־.גתפשסה צכ
 נתלבש׳ החסד שע״י מסד שרת יומי.ן,ונקרא טלהו מס ״
 סוד חכמה שקנה זקן החסד סוד ואברהם וזהו למסה ־

 שבעת הס בימים אס חסד חורת ו?קלא שנתלבסה השרה
את בירך וה׳ בהם-ואז השרה פנתלנשה- הבנץ ומי

 ישראל לני נשמות נרואןו בכל שהקב״השורה בליפ
 ראיים׳ ע״ד סרו שם שיתראה ר״ל לפני החהלך לו ואמר
 מ® .(להיןע■ הל ,פני זטרך,אח כל יראה כעזרה פניו

ש; עוגיה כשאינם ושלום נפנים פני ת1ני.חבואו.לרא כ
 פגם שהוא סצרן רמוס זאת,מידכם .ביקש פי, .זועפי׳ הקב׳׳ה כביכול כן האילן הברכת כמו ר״ל ככל אכדהס ,
 ברי' לכן באלהוש די שיש י5א אמר ולכן כאמור למעלה ,אברהם ע׳׳י ונתפשס נברך החיים ען רבה אילנא שנקרא :
א כיקצדיק והמדריגוס העולמות בכל נכל י שלימות לפני'והיה,המים.ר״ל התהלך כל תמונת ונקרא המרכבה. מ
 שמים סוסות זלילה :ומס בריחי לא שאם הברית .ע״י בת רז״ל אמרו ולק בכל שפע הקב׳ה משפיע ידו שעל •

י' ועל כביטל' בשמן החקשנוס והוא שמתי לא ואי! נכסיס עישור טעלס הבת פי׳ שמה ובכל לאברהם לו היה  י
 שהיה בצלאל למעל'ונמצא כאמור הנבראים בכל יושפע עשירית בחי׳ ׳ ע״י ,נביאו העולמות כן אביה .כביס

 בריאה של הטונה עיקר לתכלית המשכן ע״י כוונתו לאברהם לו היה ףה בין נקרא ולכן דמלכא יבהורמנוסא :
שמים בהס שנבראו אותיות הוצרך,לצרך קדומה וממשנה ■המדריגה :נחקרבה פע״י- הססד^ שהוא-מדת ד״ל

 לגמי שיבא בכדי זה ע״י שיוכל זה כח הקב״ה לו נתן וארןשס נדבר דבר בכל ר״ל פמה ובכל •החתש;׳:למעלה
 קודם כמן ויזדנס משכן סוד שורה. שכינה ותהיה התיקון
 לעשו' למשה הקנ׳׳ה כשאמר ולק ה׳ סט להתראות המעא
 הקב״ה ואפר זה יוכל,על איך כי סתמיה התחיל משכן
 אותו יוריח איך בריותיו כל על עליון בסתר יושב שמא
שבחטא עליון וזהו הסחלקוס קודם שה׳ה כסו לשטן

 להם נחי׳,אמד ושרה שבת כי שבת בסי' והיא שסה •ה' י
שרה ו  אבר שהבריח כמו החקשרוח סוד בריח נקרא. ה

 למפה משפיע השרה ע״י הקב״ה כביטל ק המולש
p להמקבלים i עלמא דטלי אמרו ולכן בריח נקרא שבת 

. . . , סיני הר על שעמדו ישראל■ והנה . שרה רסנה בשבח :
נ  ואמי בריותיו כל על עליון ונקרא למעלה .העגל'נסתלק זוהמת הראשין אדם חסא שקלקל מה זוהמתן פסקה :

 באלהום די שיש נקרא שדי. כי יתלונן שדי בצל הכתוב כמז המוח ממלאך חירות היה ולכן מזוככין ונעשו גמש
ם שהיה , ־  וזהי צל בסוד שם פחראין והכל כל תמונ׳ והוא בריה לכל כסו.אחר מזרן עגל ועשו וכשחזרו המפא קד
 יודע שהיה בצלאל שעשה בצל צל באיזו יסלוק שדי נצל שהנחילם המערות הוא ־והעדי .עדיים דשצלו החעא .׳

 ההוא הכס טחן 1ל כי וארן שמיס שנבראו אותיות לצרף . אהבה והם כטדע א׳ לכל ב׳הערוח סיד הר כמעמד .
 של והצל כמקדם העולם וזיכך תיקן והוא לזולש ולא ויראה אהבה שע״י צדיק, כל בראש העסרוס זיראה.שהם

 כל כי ברי׳ לכל נאלהוש די שיש באופן נתקן מעלה מהם רעל, בחמאה. אך לעילא מש^ם.וםלקין מעשיו כל ־
ח וספה והיראה האהבה  ממון לו וגמה האוהל אס לו ק

ק העערוס b כי למחנה ׳  חפן אינו משה אך לפשה לו גי
 משה :•שמח טפי' הידוע בכל,שגמ ומחזירן יסxא ־כשל ג

 אהבה אחד לכל נכלשבמממזירץ וגמצא חלקו בסתנס
יחרונ׳ שמא יסירה גפפה iנקינ1 העפמח פהס ויראה י

 ארבעים ה' לפט סשה שלם מעשסהעגל ואחר השפעה ־ ־
 רשקן המשכן לעשות לו ואח״כצוה לילה וארבעים .♦וס •
 הבריאה טונת להשתלם ההחלה בכאן ונמצא העגל ״מסא י

ע״ להיות הוכרח ולכן המעא קודם אדה״ר כסו. שיהיה

 לכל נאלהוש, די שיש באופן נתקן מעלה
 בפמשבא ־כמו האותיות.שצירף ע׳י נהקט הנבראים י

ט׳ אל צל כתיב לא ולכן המע׳ קודם ראשונה  צל רק ו
 דווקא בצלאל ־ע״י וזהו ברי׳ לכל" שדי הצל שדי

 סמים בריא׳ ׳ כמקדם ולברוא לצרף יטל שהוא
' ; , . ו ויובן וארן

ה צ ר ש * ס יצחק ליפול,מיוח אברהם כ  נקראייא אז נ
אחא אלהים ירא כי ידעתי עתה שנאמר ,

.............................,______, ״ אא ברא התב״ה יכנה 7מם עולם אפרתי נתיב 'וט׳ __________.
 מסדוגעולא שיתגלה י״ל לחסד שיהי'בניין כדי העולם עיקר: שזהו -.שמיס.-,וארן נבראו שבו צירוף-האותיות

פי וזה בחכמה ה', כתיב שנסמלה כמו ולכן ותכליתה הבריאה ־  פא עולם אמרש וזהו תסדו שיקבל שיהיה ע״י.
ת,נן ותבונה מכמה הס וגו׳ ארן ■יסד  למסי נניץ שהיה יבנה פחסד כדי שלם שאפרתי גבי כתיב ודננ

 הפסים מס שששים מסד אמת של חסד והוא שיתגלה ובדעת בתבונה בחכמה מחאלהים אוש ואמליך בצלאל ד
קר שהוא עי  צריכים החסרוטס התורה,וכל ע״י השפעות כל הנה כי ספונת נקראת השנינה והנה הבריאה נ״נ

• התמלאות .............



ר או דניםלקוטים■מ
' וכתיב חד וקב״ה ני.אורייתא התורה פ״י קמילאות’ י  . מדדיגוח ל'לקרב bd" שהוא רשד נ

מע-- השמש אור. •צמו אלהי'״שהוא ה׳ ;ומגן זר־פ פמ שיקבל לק,סיבב יועיל. פלא - - - .
' ' ' ונל.החםרומ׳,.הס'.נש!ל סתתמלאת ■עד ■הקנל-הלבג׳

א 8 צ ג 1־1

׳׳ ידע והקב״ה
׳ : , ד ד , ^ , נ ק ע י

ד נקראת והתורה השמש אור בשוד והמילואים הלבנה ^יל. ז ה נ  ’ • בסול/אורהלבנס שכל;הססרוגו^הש לעניינו ו
^ ונקרא" השמש אזל. גסוי. ..והמילואים חחי יסיר״ דתימה ״חחד. ״יה רדיתיי משד תורת חורת'

ה מV1n ח ^ K■̂ליrרד, דו
 משד ..בסכמה.ותורת סתמה תיה כדכחיב משד תורת

דאורייתא..מסכמה בחכמה היא שהפתיחה משדלשונה פל-
1 )״.ו

ואממ בהבלאס השמים.והארן תולדות
 ה׳:מסדיס עם, בראם בה' כי אחד והכלי באברהם רו״ל גטזים" הם וכלהמשדים משד בהתגלות ונתסשמה נפקח

 ־ והנהימולדות מסד אברהם תורה'..זוהו מומשי. חמשת חסרונו למלאות לקנל.חשד. שצריך מי- סכל בהתורה
ה׳ הוא מהםימלדה שינא והארן .השמים נקראת התורה כי אמת של מסד וזה בחור׳ לדבק צריך ב הו סדוז ח  ’ע׳נ
 בעולס.ר״ל' נתהווה.הוליוק בעולם',.עי״ז והשפיע בראשי מדריגות עם המתים ,'עש שעושים חשד והוא אמס

 הנההחשד.יםהנשפעי׳־''1חםד.של..כלמהשצריךלתתגלומ.לבל.אדס נקרא עליה' חשד והמושך והדלים ■הפחוחי׳
 והמדרימת.הדליס..המחקרג.ים,' .אול.ישני‘הם מלמעלה חומשי' חמשה יש ולכן■ כלום לגרמייהו להו דלית אמת
 ■’מוזר אוי נקרא ' להם הצריכיס מסדיס לקבל וחוזרים שצריכים החסדים כוללש שהם חסדים ה' סהש תודה

 יפ0 וע״י לעולש הנשפעיס החסדים שהוא ישי אוי וע׳׳י משל דרך חלקים בה׳ בחורה געז והכל נעולה לכתפזס
 1הסשזי לקבל. לקרב ומיזעלה לקבל הסוור הדלה מדריגה .הצריך וכל המן פרשת נמלק געז למזונות שצריכים חשד
 לחם בניין אץ זה בלתי ני החסדים שנתגלה הולדה הוי יום בכל באמרו בפרשת •ידבק מזון חשד "ק-נל
׳ ׳ ואחד אחדי כל דברים שארי וכן זה חשד יושפע ומשם

 אע״ם בדוחקא שהצדיקים רואים אני באמת אך במקומי
 כמו הידוע דרך על השעם אמנם בתורה פמתדבקיס

 שיתקרב מה כל החמה אל בהחקרבותה הלבנה פאוי
 ככה השמש מן ריחוקה וכסי אורה ויחמעש יסמס ככה

 בשעת זק בשביל אשר bמ ליושבי אורו להראות יושיף
מרכז הקירוב בחבלי׳ הלבנה שהתקרבה ^מילד שי'  א
 כלפי' הפונ׳ הירח החצי שאז זה תחת זה מכוונים פניהם
 תשאר למפה הפונה והחצי יאיר השמש אל העלה

 שיהיה עד הלבנה יתרחק כאשר זה והיפוך כקדיוסה
 שופעת השמש גיצוצי אז במזרח אז והשמש במערב עליית'

 מה כל הוא p חבל יושבי לע מאירה להיות כולה הלבנה על
 מאיר הוא באמת אז הקירוב בתכלית האדם שמתקרב

 המתקרבי׳בתכלי׳ שהס דל מעה כלפי וקדרותו מעל' כלפי
 מבקשי׳ אינ׳ מד וקב״ה ואוריתא בחורה ומחדבקי׳ הקירוב
 הם ולכן תכלית׳ כל זה בכל דביק החלק רק לעצמם גדולה
 רוצים ואינם סרס מקבלים שאיע למסה בדוסקא בכאן
 נשפע לקבל שחפצים י״ל קצת שיתרחקו מה וכל בזה

 מה מפני דרכיך הודיעני כשאלת והוא שפע רב עליהם
 וגומי וחנותי וכתיב נו' לו ורע צדיק צו ושוב צדיק יש

 בזכותא לאו ומזוני חיי בני רזי׳ל אמרו והנה לקמן ויתבאר
 אין אמרינן הא התוספות והקשו במזלא אלא מלסא הליא

ט ואמי עי״ס לישראל מזל ש׳׳  דבי ר״ל אי׳׳ן ז״ל הכע
 אין העולם לרוב אי״ן הנקרא הרצון שהוא אין שהוא

 מיי בני ג׳׳כ חז׳׳ל כוונת וזהו לישראל מזל זה משיגים
 שהוא א׳ במזל במזלא אלא חליא נזכותא לאו ^מזיע
 אמון אשר אס ומעסי כדנסיב מהרצון פעזל מה הרצון
 למעלה והוא הכל ראשית שהוא רצון הוא ׳6ו גדצון

מה טסכי טת שמגיע מז  אמת של מסד אינו הוא נז
 זכות בלי ברצון הוא אמת של והחשד התשלום לו שמגיע
 ונקרא אמת של מסי והוא הדבר תלוי א׳ במזל וזהו אפילו
 העיקר וזהו לקרבו דלים המדריגות על שאם ד׳ מ׳׳ס
 היה כוונתו לעשו הברטח ליסן יצמק רצה עד״ז זלכן

ברכות של זה חיות בהפסיעו עשו יתקרב אפשר שע׳׳י

:ם*
לחסד״־ בניין ן א .

 וזהו היפר חסד בעל הוא ,ואברהם למעלה כאמור
ת השמים ,חולדויז ד;וא באברהם א ה  החוזר׳ והאור ו

 וכל.המסדים* 'חוזר להיפוך,אור 'בהביאש הוא לקכל
 על אך, חורה, חומשי חמשה כאמור,שהס בתורה גטזים

T׳ נגד אורם עצמם,נתבשל שמדביקים .רב התקרבות י 
 כי שפכר יגנימשק ולק שנע׳ לפני דל ניכר ולא רב אור
 .לוי.יראה שהיק ה׳'יניס,ר׳׳ל לתמונת זכה מהניס ירא

 .שלימה קומה היראה זכה.שהיה ולהפיג.במושג להביש
 שאיע״ראוי יראתו מפני מתרחק היה שלימה',צי יראה
 כאמור האיק בתכלית מאיר היה ואז גדולה להשגה לכך

 וזהו. .ריחוק׳'מהפמפ מפני. הלבנה הארת שתיבת למעלה
 שלימה תמונה שהוא משרון שוס בלי חמה כתני משה פני

 מפני. האוהל מחוך ימוש . לא נער בןינוו יהושע אבל
 כאמור* אולו צוקק החקרנותו מפני לכן תמיד החדבקותו

 ככתר,אמד משחמפין פני,.מלכים אין שוד זה כי והין
ק • . ■ ה . . ■ J ו

ה ג ה  ,חסד תורת נקראת פהתורה לעדן נחזור. ו
 שהיא התורה. שהשיג אביס נקיא בסמלה ואברהם

 נעלמה שם בחכמה פחמה' פיה כדכסיב בבמה פתיחתה
 תורס שהשיג אברס ונקרא בט המלמד. אב כמו והסכמה
 אביהם שמך שיקרא הקב״ה ואפי ברוממוסה החכמה

 חורת לגלות הוא עיקר. שכל שפך על. ה׳ מוסיף הנני
 לא כאמור רסדיס ה׳ תומפים ה; שהם עולם לבאי מהד

 נמצא לכדו שהשיג כפו בכללוס בדקות עתה כאשר
ץ כשביל היה התגלות שעיקר מדברינו עלה ד  המסד! נ
 תוזר, אוד משל.שהוא שיקבל פי דהיה באברהם שזהו

 היה שיעכבו היה.סי לא אלו החשד והנה בהנראס
 מבען ק' נשוה,כי לטלם מדריגוח סוף עד מתפשש

 שיהיה מי שיהיה היה והעיקר כבסמלה הכל היה ונמצא
 לפשפיוע שיתקרב כדי מסרוט. למלאות חסד לקבל צריך
 שהטר^ בעולם .החסד בניץ ר״ל החסד ניכר דהיה
 וצריך גטל בלי להחפפמ דרט הטלא. של והמסד מפדן

הגל את ליקח אברהם כשרצה וזהו החתשפותו לצמצם
ה*ה
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 הנדלות אלפים אלפי באלף כמו דעת ראשית כמו לו יהיה קז שנקרא בתיקונים כי,ביאר :צתק

 כן סביב-כמו יותר הראשון הזיווג הוא הגשמי זיווג 'גבול בלי להיות ידרכו החסד קזלמיומ.ר'ל;כי שניחן «זי
 ותפלה ותפלה ויום יום בכל הבדלות' אלפים אלפי באלף חי קן יצחק ־צדךלמדלז היה לכן התפשסוחו תכלית ובלי

שלא כמו הראשון כיחוד דעת ראשית כמו ביחוד יהיה .ע'1 אלהיס ברא עאשית קתיכ ההפשמותו.שהרג לצמצם
 ראשית שצקרא היראה: ־ שביל5 ■עייז..' הגי׳יאא שתנזלה
 ומעכב,לחסד צמצום היה לא נאם י שיתגלה.יראתו בשביל

 עשה והאלהים ■היראה סשזה'ובעל משפיע'.להנל היה
עקידת וזהו, החשד מלת לצמצם לקצרין מלפניו שיראו

.שהוא שמלת.יצחק־■.קז.חי.נתקשר.באברהם. יצח?ר״ל . , ̂
בו שאין כאמור הוא דעחאך בו אין אין ת״ח הוא אם ■ יתסשע צמצום'שלא ?ומדת־ יש .המסד6שג ר״ל חסד

 אינו שמעולם באמת הזה'כי ביחוד מעולם העבודה עשה
 כל צי האחרת חפלה■ 'שעשה הפעולה הזאת תפלה עושה
 חדש תיקון עושה כלאחת בראשית שמששתימי תפלה

 שאמת וזהו' בראשית מעשה תמיד יום בכל מחדש כי
לכאורה הימנו עובה' נבילה דעת בו שאיו ת״ח כל בגמ׳

 בנו חיות כשרצה;ליעול' :שאמרו שזה יצחק מדת שהוא
 יהפשע יצחק'אצזדות.'שלא ־מדת למדקו לקח שאברהם

כאמור יראה יתגלה זה שע״י יראה נקרא די צלי «ד'
־ לעיצי: • ■ ■ _ , / ■: ־• -

 כאמור עם-'המחשבה ומעשה דבור 'לייחד זאתהמדה
ן הימנו עובה נבילה אז דעת מקרא מי  כתוב כי הוא ה

 כח נותן וגדלות גבהות לשם שלומדים הלימוד כי בספרים
 ר״ל שמקלקל אלא מחקן ’ שאינו די ולא ח״ו להקליפוח

 ■י נבל' אז כאמור דעת בו אין אם וזהו והבן הגלות וזהו
 גדולה עובה לה יש כלומר עובה וסע״א הקליפה שהיא
 והם .ועבדהו אביך אלקי אח דע ע״כ מלימודו הימנו

לקיימן חזכה אם גדולים כללים ,

ת א ר י ב. תי  וזיווג יחוד נקרא דעח דעת ראשית ה׳ כ
שצריך ימוד והוא אשתו חוה אס אדם וידע מל׳ . ,

 ושכינתיה •קב״ה לייחד והפלה בחורה העוסק אדם כל
 בזיווגיס כמו ואהבה ניראה גדולים במוחין לעבדו דהיינו

ק ;ואין ק! אין עד הבדלות אלפים .באלף.אלפי הגשמיים  כי הוא העגין גו׳ החורה דברי כל אח לשמור חזק ל
ק ובמחשבה בדבור ב״ה חלקו־בהנורא כשמייחד ואז תכלית צדי  מאמין שאדם האמונה לפי כי יחי׳ באמונתו -'
ם כי י העולמות בכל יחוד.למעלה נעשה  אור ראיית בענין הן במדריגתו הוא כן ב״ה בב׳ורא קשן' עולם האו

 כמ״ש בתוכו הקב״ה שישכון לענין הן הגנוז'בהחורה תלוי שלמעלה ■ הדברים .וכל. העולמות .צל צוור ט ויש
 וחסרון הנ״ל חמעע האמונה מיעוע ולפי בתוכם ושכנתי ואין ישמים בחי.' באדם ״.יש כי דלתתא באתערוחא

 ג״כ והאדם גדול גשמי הוא שהעולם מחמת בא האמונה 'והמעש׳ במי׳;שמיס הוא והמחשבה ארן בחי׳ הוא הדבור
לקבוע וא״א אצליע מגושמת ג״כ כביכול והתורה מגושם שמים בחי׳ וכשהייחד ארן בחי׳ ג׳׳כ נקרא המצו׳ שעושה

אין  למחשבה דבוק הדבור שיהא ומחשבה דבור דהיינו ו
 ומדותיו איבדו הרגשת בכל יחיד שיהא ובמוחא בלבא

 עול׳■ כי'כל למעלה העולמות בכל גמור; נעשה:יחוד אזי
 ■וארן שמים בבחי׳ הם מענו שלמעלה עולם .עם המקבל

 מחהוין שידבר קודם כי מהמחשבה׳ וגס.הדבור..מקבל
 הדה המחשבה נקרא זה אי ועל האותיות'בנדזשבה

 במחשבה מקודם חושב הוא שיעשה מה שכל הכל שמהיה
 מתנהג בהדבור כי אדון מלשון אדנ״ישהוא נקר.א והדבור

 לדור אחד דבר מלשק ניהוג מלשון הוא דבור. כי. הצל.
 שבקרנו נשמתו מחלק ;יוצא שהדבור שכינה נקרא והוא׳
 יחוד הוי ואז באדם ששוכן־ ב״ה־ מהבורא חלק שהוא

 יחוד נעשה כך בקרבו ■מהעורר שהוא וכמו אדנ״י היי׳׳.ה
 בא ואז וסוף קן אין עד העליונים הקדושים בעולמוח

 ה׳ אח וננובד הבינה עולם שהוא עולם.התענוג אל
 לך זה ויהא קדושים ובינת' סוף,.הפסוק וזהר בתענוג

 תלויה ומבודתינו עיקרשתורתינו כל הוא זה כי גדול כלל
 תזכה ואם התפלה סיךור על שיש הכוומת כל והוא בה

 מעע בזה עצמו וירגיל מאוד גדול דכר הוא איך הבין
 ומי בזה התפלה כל להתפלל ממט כבד הוא אס מעע
א הוא ואז שגו השפלות לזה המביא הוא  יראה יTל נ

 צריך ה׳ יראת חהו וכו׳,. דכא את אשכק למעלה באמור
 לדעת לבא א״א כי לדעת קודם כלומר דעת ראשית להיות:

 •■ השפלות יTטל לו שתקדם ׳היראה ידי על אס כי
ל תי■'Tל שיבא. היראה צוסר־כי־.סממת אפשר *׳ ע ד ה

 ולהתגבר להפרד גדול נההחזקוח כ״א הזה הגדול הדבר
 מה כי הגטז התורה לאור יזנה כן ידי ועל החומר על

 היריז את שמיפעתי על כפרה עלי הביאו שאמר׳רזיל
 היה המיעוע וקודם הראשון אדם חעא מקודם כי הוא

 התורה כי והוא כמארז״ל סופו ועד העולם מסוף בו מביע
 לק לל לבושים ובלי מסכים בלי המיעוע קודם היתה

 אור ג״כ היה האדם גיף וגס אור ג״כ היה שהלבושיס
 כדאי שאין הקב״ה ראה המיעוע ואחר כהירח גשמי בלא

 ראה והיינו כו׳ לצדיקים וגנזו עמד להשחמש לרשעים
 עמד ־ התורה באור ולהשיג להסתכל לרשעים כדאי שאין
 הוצרכה כי בהתורה ג״כ הוא גנזו והיכן לצדיקים וגנזו

 ולבן יעקב מעשה גסמייס במלנוסיס להתלבש מחורה
 נתגשמו המלגושיס שבהנשמות מד בלק^וכיוצא ומעשה

 ני■ הגוף שהוא הנשמה של המלבוש דהיינו המלבושים כל
 הא״ם בחי' הוא ושמש כנודע אחד הן וישראל אורייתא

 שירדה קענות כחי׳ הוא וירח ה׳ ומנן שמש כמ״ש יח׳
 אור כתנות שהיה כבראשונה היה ואם בהכל קסטח
 ונוף מאוד בהיר התורה אור היה אור מלכושי דהיינו
 מפני אך גדולה ג׳׳כ האמונה היה כן ואם זך היה האדם
 לאדם ה׳ ויעש כמיב הלכישיס נחגשמו כנ״ל הירח חסרון

 וזהו בהאמונ׳ קענות נפלה וילבישם עור כחנוח ולאשתו
 מפני כלומר מיעוע הוא ר״ק כל כי חז״ק ר״ק שאמר

 צריך בי סז״ק ע״ב הירח פ״ייקענוח שנחקפנה האמונה
 • שמיעעי על עלי כפרה הביאו שאסר וזהו גדול החחזקוח

־ - ■ . ׳ • . • את -
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 * 6סםתילי לכן הגדול כל6ה ינץ׳כלל לא הדברים לא^?&וו ‘ שנחמעס/ הגורס כמעה כביכול י5א כי כלומר הירח אס

 כמו הדבריס להבץ.ולקבל פיוכל שיעורו. ?סי .ומלבישים בודאי האמוג׳ נבהתמעע גנ״ל היכס מיעפתי כי האמונה
 ׳ הקב״ה חיות שהוא גוו? רב .הזה,בוד(/י.ע״י: הדנר. כן והש״י״יזכיט העיקר עובוסכייהוא כלהמדוח יחמעעו

תו ........ מונ א  מפגי זה לקבל א״א אך כאסור. אלהוסן. ..ראוי.להשיג , . אנס״ו״ג ב
...........-■ ■.-..;־. ־ . . - ע' . 'שע״י לבושים בלי הקב״ה מובוס להבין וא׳׳א קמן שהשכל ״ .

ה נ שוב עיקר נ׳!השיהא.כל. הנורא כלל.עבודס ה rששכלו. טי אף ע״יהעוני אכל להקב׳ה עבודתו,העובי p;
 י גדול שכל ■'לו היה ואילו. ה.׳ אל שב דמוקמ.פו?י. מפני :גשמיים . אפילו דנריסל בשארי. הן בחפלה הן . <

 תצא לא עליון . מסי’ והנה יוחל. מבין .נף,!;הסוב היה. :הראשון שספא.אדם משעה כי הרע מן המוב להפריד
 י כלימה הפוב.כי גמז שבהרעות הרעות;.והפוצ״ר״ל ,,הן בסורה בגשמיות'.הן. הן ורע פוב דברbב נתערב
 הכוונה עיקר. רע? שנראה הוא,פוב.אף יס׳. מאחו, שנשפע הטרא.ב״ה. מעת יש שבכל.דבר דברים.גשמייס בשארי

 ' כשהוא הפובה לקבל א״א.לו שהאדם P5 כני] והפו? לפוב ..-וכן'באכילה להפיר.הקושיות בתורה צריך.לעסוק ולכך
 ע״י^; להחצמצם הוצרך, עי״ז .י.ר^; כי,לא בקפפ<.השכל נחמד:,לעראה: אותו,הוא שאוכלין קודם. מאכל דבר כל
 מתעורר' וע^׳ז י. רעה היא שירד.?א.לו שופור לטשיסבד י, מלמעלה'ואסל מיותו.ית' שהוא פובנרע שמעורב זמן כל
 'ה' לימודי נקראים רק האדם" לתועלת והכל ה׳ אל ושב . בתוך המיות ונשאר מחוך.'הפשולת' האוכל כשנתברר כך

־. :,דהיונו לו הראוי בדמות הרע נראה האוכלו .האדם ״כנזכרבמ״א שהש״ימלמדם :. י : . -ן ־
שבחר.. בעבודת.השם כן וכמו. הצואה _■■׳' ׳■.׳■; - ' ’ ..כי.כל.;עיקר''

 די,.הוא כי״לש̂ו לעולמיידי שאמרתי ,אעאלשדי. ;IHTT ’ הס המלאכים והלא התורה ונתן,להם בישראל הקב״ה
א’התגלות יתרבה־ שלא השפע עבבת . ,הראשון אדם . מפא אסר ורק אך במדריגה סשובים הו  מפעם'■ ו
 לשון הוא כסה. ר״ל רגע זעמו וכמה וזהו; האמור.והבן בגלות שהוא .הפוב לברר. ברע.'הוצריט הפוב שנתערב

 'רגז הוא זעמו של הכמות ר*ל זעמו וכסה כמוס_הדבר מפוב מעורב שהוא באדם כי. אפשר אי וזה הרע דהייע
 ־ pמד רתוק שהיד אותו אז הזעם שע״י. לעון.הגערה דביקותו: ע״י שבההורה ש־ברר.'העוב אפשר ואז «רע

 - א״ל הגדול שהשכל מעת שכל קצת בקיע׳ לו נעשה השכל אפשל אי וזהו .שבה רע, מתעיוטת לפו והתלהטה ושכלו
 ועי? בזה שהפובגנוז מעס בקיעה רק לו.והוצרך לגלות ,כן אע״ע ה׳ עובד שהוא שנראה-לו אע״ס בשכל אם כי

בה p5T זה שע׳י כדי בקיעה בסי׳ ונעשה ה׳ אל, שב יותר,־ שמערב אלא מברר די'שאינו ולא, מעורב שהואג״ב
 , והוא זה דבך שיעשה.לו לחבית אוסר אחד אס למשל
 את; שאוהב או, הפרם. מאלו על.אסל הוא ע!׳כ. עושה.
 אלה ־ואם־ שכר שנופל או ממנו שירא השולחואו האדה

 אינו זה גס ואס גמול חשלום לאיזו יצפה ע'׳כ ט אין
 אותו, שאציית מזה לי יגיע חסרון מה שסובר עושה מ״מ

. בהעתקה כאן,מצאתי, עד . ■׳״ . .'.■ ;

 התלמיד באמת כי בך ימשול והוא תשוקתך אישך ואל.
'וכשהחלמיד, המשפיע הוא והרב' .המקבל ; .הוא י

 מזופתת ־קשין ולפיכך הגדול והמוכ הלחמנוס לו יופתח ואז
 נ״כ שמזופסמ האמור מסעם סוף אדס.כקריסת־יס של

 בבתי' די לעולמו שאמר שדי־ אל כאסור להתצסצס הוצרכו
 הם וזהו'שמזומניס כאמול'לעיל בקיעה שיהיה ר׳׳ל קי״ס

 אל אותו לה,טא' כדי מועעח בקיעה כשיעור כקי״ס רק
ט הכל־ ;נמצא והסוב הרחמנות יופתח זה וע״י השכל  עו
 ונביע נראה שאס חסדו נדע זה וע״י כנ״ל יורד רע שאין

ד י הפוב מצמצם מסד רב כהיותו שהוא,כרעה  שיהיו כ
הרחמפת יופתח כששב ואח״כ המקבל בקיעה.כשיעוד

 המקבלים מן הוא החסרון רק להעיב רוצה הקב״ה ונמצא _להשפיע,לו בהרב תשוקה מוליד מהרב להשפיע משתוקק
 מדת שהוא ה׳ אנכי ר״ל אלהיך אנכי,ה׳- שפתח וזהו :משיריה־כי,הוא, לק המלמד הוא הדבור והנה דברים

מבתינחך הם הדינים אלהיך ■ רק להסיב רוצה רממיס הרט של והדבור ז׳ חלק מבין ,יותר כשהוא או עשירי חללק
 ■לו; אשר. במדותיו שמעתיקו בתלמיד, עתוק בסי׳ וננשה
 מעורר היה Tהתלמ הוא גמצא מוטס מדות אל פוביס
של.הרב כך ואחר הדטר  ומעתיקו, בו מושל הדבור'

r.,.1י.ק״.ל וט'; אישך ואל זהו ונמצא למדריגה ממדריגה .

ה נ ט שיגלה ככדי העולם נרא. הקנ״ה ה להנגראים. פו
 לו פוב רב לו משפיע שהקב״ה מי. נמצא כנודע ׳ .
 ■לגלות שרצה הפוב שהרי. ביותר אלהוסו להשיג ראוי

 להסיב מפנעהסוב הבריאה טונת וזו לו נשפע לנביאים
 בו לדבק פוב רב בידו גמצא הקב״ה חיות והסוב;הוא

 הפופ זה,שע״י־• היפך, בחי׳ מאוס עיניפ והנה בביטל;
 רוצה כשאדם כמו למשל הוא והענין להש״י מתקרב יותר
 יטלים, שכל בר הוא אם לחבית איזה.דבר השכלה ללמד
אם קש ששכלו סי אד לטשיס כלי הרנה שכל צו לגלות

:והבן אלהיכם ה׳ אני וכן

y o ■החוגי מקרה 'הדבר הנהיכלל וט׳ בללות משכבי 
 נפל ואעס״כ חושיו בכל כלנם חסר שלא אף ר׳׳ל י

 אהבה מדת אדם ־של בתולדה שניתן מפני הוא למשכב
 אני' אהבה שחולת הכתוב כמאמר מדת'אהבה וכשנחלה

 האהבה' להתזיק בעצמו מתכדן וכשהוא למשב׳ יטפל אז
 בשווקים הן יפנה אשר ובכל מחליו יקום אז ית׳ לטרא

 לבורא התאוות וכל האהבות כל להפך יראה ברחובות הן
־' ־ האהבה':' זאת לוקחה משם אפר למקום יח׳ ־

־ ו ה ז  ימשטין שהואי לותb משכבי על הפסוק פי׳ ו
 ספפ מצאתי ולא שאהבה'נפשי אס להפיג בקפיזי‘ ’ ־

באהצת שהחזקתי ע״י נא ואח״צ'אסופה האהבה פנסלה
. . ד3̂ -■ ■־־ י- ג־■ . V־• ־.;־׳ 6ט



' .־ c-מאור: . ־ ע ט ^ ל . . :.דגים■ - ׳ :
r לה המאיר השמש מאוד האור חקיל וכרמננ(ת;עד נשלוקיסנ גאש(ב;ה.נעיד, ׳ העיא.''ות!, fs^Z : ״ , 

« 1אי5פמ ה הנ א ־ ־ ־'׳״״• * ־' '׳ ׳ ■ ־• ׳־ ־־•" • ■■ .אר»נו.^:־שהמאומיר:1וזתיגןלל5י,א6^
ס אל, יךקוד^האהנה מהוא פדר.,הורחי ואל ^אמי: ני ; ; פהתסלה הדנר נדל י כלל וגו׳ חודה זבח חזנחו ו

.להחסזק צריך ובתפלה העטדוח מכל .מעולה יוחר ..................................................... ,  י ברומאה בגיראבקשחא בדהד כמבואר ,לערוךבללחמה :נשחכלל:?כ״ב העולס '3שכ האדה ./יחכונן. והנד.
 מלארגלו_F ועד מראשו כולו האדם כי דהיינו צאורייחאבראקב״העלמא^בשייפא אותיותהתורכ.ני ג..-.

 ■ במקורם הרצון חחלס אל האוסיוח להע^ח וצרץ אותיות ״ וכשהמלמד יא׳ אלהוסו להשיג הנקדה ניתן ובנל.הבר'ואיס
 למעלה מחשבתו כחוחיו בכל ממשיך כשהאדם והוא ,ממנו הוא אז עילאה ה׳ לעם־ לשמה תורה בתורת'ה'. אוחז

 נרמז.י וזה וזורק.אימ.'למעלה בקשת דורך נמשל וזורק ■ וארפא. תלמידו השגת לאור ומוציא את.הנקודה מתיה
א אוכל. וגו'. אוכל כל. וזהו אותו;  כי מ״ו .פסול מחשבת יתערב שלא בקשתא.ובתנאי בגירא : יחזו.אח1מלשון:. הו

 .להעלותה יכול ואינו זרה במחשבה תפלתו ■ס״ו אם.מפסיק ;;אבל נפשם. תתעב תשגה.' לשון שהוא גו׳ ויאכלו האלהים
 אלהותרק■ ג״כ הם שהמחשבות כנודע בתיקינו ולתקנה אלת'ישלק; אסיפה.והכנסה לשון. שהוא ס' אל כשי.זע.ק

 י להעלויזס יכול וכשאינו ולתקס להעלותה ומבקשים שניפלו י כולם צו שנבראו הראשו{ מדבור. .הוא. וירפאם דברו
 ואין. ולנוקביה ■מ׳׳ו לס״ס. כס. נותן ההיא זרה במחשבה אז. מהדברים אפי׳ נעשויונתרפאו שמיס ה׳ בדבר כמ״ש
 אותן. הורג דק״שיאז חיבין רקשיכוץברמיח לוח;קק וזה,כשלא.יתכוין.׳ הטפלים לכל סומךה׳ ,כמ״ש שנפלו

 ’ ויקח וזהו ״' בחפלה זדה המחשבה ע״י הקליפותישנסהוה סמוכין כ'י הבא עולם ולא עוה״ז לא דבר לשוס בלמודו
ת וכ״זכשיפמסתחלה. ה׳עילאה לפס רק מדרס שלויממאין מ׳ דק״ש' תיבין _רמ״מ על בזה׳׳ק שמרמז בילו. י

ט ישראל רב כמ״ש סתאה ה' שהיא היראה שער ש״  .בע
 • ובליה וסיב תחזי וב״ה ב״ה והפוך ב״ה הפו״ך נבג״מ

ה  .ואמר בהמיה תזוע נא ומנ״ה התנא מתמיה <אח״כ .נ״
 תול שס מזעריסש מק״ק בער.ננג׳׳מ ־וב7 מ״ו הרג מ״ו,
 ליכנס הרוצה שצריך מל׳חיצתתיליהארן הוא סול ל;לים1גב
 .היראה גבול יעבור לא ואס לירא' תחלה המכמ׳ליכנס ליס
ותפלתו בלמודו האדם על ייפול שלא וא״א לסכמה יכנס לא

 והעיקר; ברומח ולזה.כיון הקובה, אל אותם והדקיר
 בו שנבראו הראשון מדבור נאצל שלו שידע.,שהדבור

 ויחבהל יירא ואז הראשון הדבור. נתלבש ובדבורו העולמות
 לעשות יוכל ובזה הקב״ה של פיו ?רות הוא כי מדבורו

 י שני בידם פיפיות כשחרב בגרונם אל רוממות וזהו נקמה
 בבריא׳ ב״ה הבור׳ רצון היה ולזה גו׳ נקמה לעשו׳ אז פיות

. תחלת.הרצון שהוא הראשון לדבור הנבראים כל להעלות
ק ב״ה הבורא .יראת שיהא תראו אז בזוהר כמבואר תודה זבח הזבחו וזהו,וכי ;ולכן בה מחזיק ואינו ממט, שבורא י

.הרצון מחלת לכוונת לרצונכם :

י  מוכן סוס וכתיב ישועה. מרכבותיך סוסיך על מרכב כ
 ישראל של שיפועהן מכאן הישועה ולה׳ מלחמה ליום

הן ־,אס״ל הקב״ה של ישועתו הוא תהן  המרכבה האכו
 פחד נאמר וביצחק אוהבי אברהם בו נאמר אצרהס נ!

 אתפאר בך אשר ישראל גו נאמר ישראל הוא ויעקב יצחק.
 ב״ה להבורא מרכבה והם והתפארות. ויראה אהבה והם
 הבנים כי האבות. ענפי הס ישראל וכל ההם רדות ע״ו

מושרש דאבוהנמצא כרעיה וברא. מבתי'האבות נמשכים

 מכמה להשיג ללמודו. שכיון חפאו קודס׳ליראח שחכמתו מי
 ותפלתו.לשום בלמודו יטץ לכן'לא בו׳החנמה יתקיים לא

 ,לבקש החפלות שנחקנו ואף ה' לשם רק לתועלש דבר
 לאחוז. א״א שבכ״ד וחיצונית הלבשה רק ב׳׳אהוא שעלת

 רעים מקרים על ובהחפלל לבוש כ״א-ע׳׳י בפנימיות
 כ״מ3 כי כזאת הוקרה לא ית' ממנו סר לא שאם יחטין

 יח׳ הטרא ורצון פ״י ואין שפן אין ית' הוא. ט ששורה
את וימלא לברואים להפיב  ע״כ.ימפלל; כל.הארן כטדג.
 בכוונת רצונו הוא סזה נפובו כבודו שיתמלא זו בטונה

אה:. י . / הברי
כל היה שבאבות מדות נ׳ הם הנ׳׳ל האבוס בסי׳ בישראל '

ן ה ז  קומה האהבה היה באברהם. כגון שלימה , קומה מדה בשבילך. עליך כמו ה׳ לך מסלמי. ואני הפסוק פי׳ ו
ק שלימה אך.תהר הבריאה .רצון כעת שיהיה רצון עת •-  התפארות מדות וביעקב היראה מדת ביצחק ו

. . - . . י י וצריך האטת משורש וענף ניצון נקודות בחי׳ הס ובבניהם -
 כל על קב״ה ולאמצכא ית׳ לשמו מרככה להיות האדם

 רז״ל ואמרו פגום אבר שים יהיה שלא דילי׳ ואבר אבר
 רז״ל שאמרו ע״ד וכו׳ שלם הכסא ואין שלם השם אין
 נמצא רבוא ושני אלפים שני על אלא אויה השכינה אין

 אין וכביכול שורה השטנה אין אז א׳ מסר אלפים בשני
 נספו שמיס ה׳ נדבר כי שלם. השם אין ואז שלם־ הכסא

 הכווניז והיה הפה מוצאות, ה׳ סוד בה׳ נברא פהשה״ז
וכשאינם בתוכם ושכנתי כמ״ש ישראל על הקכ״ה שישרה

 .וסקריו מאירעוסיו בכל ר״ל הקודש אל עת בכל יבא שאל
ש בכל האדם שיראה הדבר כלל לטין יוכל לא ט׳ טל  ע

 מ״ו אמר וזה ליוצרו רוח נחת לעשות רק יסטין שלא
 מפני אביו רצון עושה וכשהבן■ -בנח״ס יהיו דבריך וכל

 למולי בנק■ וכל וזהו אביו סל דעתו מתרחב רות הנסת
 וחפצם רצונם'. לעשות בכ״י הס״י אח פמלמדיס ה׳

 והלכה בוניך' נקרא ולכן גו׳ מושל צדיק הכשב כמאמר
 שמשנה יום הלכות-ככל השונה וכל הליכה מלשון הוא

מדריגות ולהעלות למדריגה ממדריגה יום בכל הליכש
ה׳ זכאין דליש דלים גומל בינה אלף שדרשו וזהו למעלה סחשניס  סבה הנ״ל מוצאות ה׳ סוד שהיא אחרונה אז

 הטונה עם' נשלם ני כביכול מהשם חסר העולם• נברא בכ״ד הכלה לקשס בהלכה וכפסתכוין כלום מגרסיה ליה
שהיה עוה״ב שהיא היו״ד סוד המחשבה שהוא הראשונה אזי הלכתא ליבון מלשון לכנה של חידושה וזהו קישועין

הטונה
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ה6מח ’r. על כי המכשה.עי״ז ונולד צידוקה שיוגמר • מקשר. האדם הדכור ע״י והנה כתחחוניס לשכון סכיינה  _נ

ח ומדנר כשמתפלל למעלה א״ע ה.' מסשבה 'וזהו המעשה נולד ואז למעלה יסוד עושה - ממליך אז ניראה דנו  , עונ
 ■ את המקדש אמרו. ולפיכך ינין והמשכיל למעשה מצרף כסוס נקודות לגני דאתוון נזוה״ק ואמרו הקכ״העליו.

 כי.־ תשונה הרכג וכו>-שמא צדיק שהוא מנת על האשה שהמחשבה־ הסוסים כמו ■להם שהאותיות רוככ לגני
 .'' ■יפעו( יוהצירוףיההוא צרופי-אותיות נעשו ההרהור ע״י על :ורוככ ;מקושר ’כשהמחשנה ■ואזי עליהם רוכנת
: הבא העולם הרי הדבור ד ׳ ו י ה - ד ו ס  ,שעדיין הוא^מפר שנשתהה ומה‘בפועל מעשה שיבאצידי - שהוא ־

־ ואז הסה מוצאות־ בה׳ .מקושרת המחשבה קן ח נהשסלשלותוילמעה שיבא הצירוף נגמר ..לא ; מ
1,1.־,; מ שד.״• n':■ ■; '.־׳■■■ה •' לה'־ מלחמה־ ולכן בשלימו׳ הכסא על השם ששורה הכסא

^ שימחה עד שלם והכסא שלם השם שאין דור מדור בעמלק ם1ה י <ג כסאי,והארן מ  ״ השמים.מפכ 3הדום'
ת׳, כן'יש מכוסה הוא הבהירות ,־•■ : . וצריך היצה״ר שהוא בחי׳׳עמלק יש אדס בכל כי עמלק זכי נחי/בהירו
! . . . . .גייוזרא"הדוש .נאתגלייא־ והארז וצפלאים 1 י . התורה'ותפלה: ע״י עמו להלחם

חו ל  על במחשבתך כשתהיהירוכב סוסיך על תרכב כי ו
 יהיה ישועה מרכבותיו ־ אז והדבורים האותיות •,

 שלם, הכסא ויהיה ית׳ לשמו מרכבה להיות שיתוכל ישיעה
 ולה׳ היצה״ר למלחמת הוא מלחמה ליום ־מוכן סוס וכתיב

ואמ׳ ישוסה שתהי׳ זאת היחה ה׳ מא' כי דמשמע' הינזועה

 נקרא^הדוס .באמגלייא" והאר! ונפלאים מכוסים שהס
הליכות.,.־ ונקרא דבר כל ע״י אלהותו נתגלה כי רגליו :
. ע״י מתהלך והאדם לו הכל שבעולם תהלוכות שכל נולס •

.' ולהתקר׳ להלוך איך ית׳ אליו ההליכה בהם ומהיר הנגלות
, היו המקדש ובזמן הליכותיו י״ל רגליו נקרא גלק אליו

ע, מלמעלה נכואה מקבלים נביאים.שהיו ד ל. ע . משל ו
;האדן עצ מגיעות רגליו אין על,הכסא היושב אדם

. השם היה קיים המקדש כשהי׳ כן הארן מן למעלה אלא יכול אימ עוזרו ואלמלא אוהו לסה׳מסייעין הנא כי בן הוא
■ 'האדם שמלמדים הליכותיו הם ו־גליס שלם. והכסא שלם הישועה לה׳ שכתוב ומהי מהאדם הוא וההתעוררו׳ לו

 היו הנביאים שמשם ה׳ לומדי שהם ית' אליו להלוך איך ש( ישועתו כי פירושו הכי כלל מהאדם ולא לה' רק דמשמע
הבהירות מפני מכוסי׳ והיו כביכול הארן מן גבוהים המרכב׳. ישר׳ויהיו כשיוושעו הקנ״ה של ישועתו הוא ישראל
דו בגלות ועתה כי־, כאמור שלם שמו הוי״א אז.יהיה שלם הכס׳ שהוא הארן על ועמדו למסה הרגלים, בחי' ד

 ולכן הכסא על אדס לשבח שלס הכסא אין כי כביכול הה׳ הרי למעלה מתקשרים וכשישראל בה נברא העוה״ז
• ם נקרא , י : והבן למעלה מקישרת י ולמודי. הרגלים בחי' ונתלבש רגלי הארן,הדו

• ־ : ־ ארציות בבתי׳ ודבר ד?ר בכל ית׳ אלע להתקרב איך ה׳ ־ ״ :. . .
 בדברי ר״ל לשוסים נבואה שנמסרה שאמר שזהו כן גם על. עיניס מלאו׳ וגבתם להם ויראה להם וגובה ־יון
ע ^ :והבן יח׳ כבודו דבר כל ג״כ.וע״י וחיצוניות ששות לבקש אדם בני אליו שכאיס המלך משל ד

. • ־ .- ־ .־־ .־. . . . פי ■על אף אוהבו אינו שהמלך מי ועניניהס הפקדם
ח אינו מ״מ משד בעל שהוא מפני בקשתו לו נותן שהמלך ל ט ^ י  תרש מרגלים אנשים שנים השיסיס מן יהושע ו

תנסה נק׳ והוא שכל באדס יש הנה וגו' לאמר ־ , מאתו והולך פניו הופך אלא יפות סניס בסבר לו נותן
 קושיא שום ■בלי פשוש. בשכלו הדבר ומבין כשלומד והוא בקשתו לעשות ומצוה ערפו אליו ומחזיר אתר מקום אל

ספקות לו נולדו אזי בינק נבחי׳ להבין כשמתחיל ואח״כ מאתו לילך צריך שהוא אע״ס אותו אוהב שהמלך מי אבל
 פניו הופך עכ״ז דבר איזה הצסרכותו מפני אחר למקום

 ומסביר אוחו מאהבתו בקשתו לעשות ומצוה האדם אל
ע על כן פנים לו  הוא הקב״ה המלכים מלכי מלך משל ד

 אינו כביכול שונאו הקי״ה מתגאה שהוא יד אלא חסד בעל
 ממנו ומסתלק רז״ל כמאמ׳ אח' במדור עמו לדור יכול

 המשל דרך על מאתו פני' בחזר׳ הוא בקשתו ואע״פשעוש׳
 בלכתו אליו וערסו גביו מחזי׳ אלא האוזן אח לשבר כאסור
 אחורייס בגבהו׳ מתנהג שהו׳ מה וגביהן וזהו :מאסו

 אבל וגדלות בגבהות מתנהגים שהם להם וגובה משוס וגב
 וגבות׳ אז ית׳ מוראו מפר בענוה ומתנהגים להם כשיראה

 להיות והמעשים גורם שהזמן אע״פ ר״ל עיני׳ מלאות
 פני׳ בסוד פניו מתזיר אהב׳ מפני ככ״ז וגב אמורים בבנזי׳
 גבוחס אפילו וזהו יפות פנים בסבר המסתכל בפנים
 הסתכלות ־בחינת עיניס למלאות סוזר כן גם זו גחינה

:והבן בפנים סניס ■ ־

ה ב ש ח  שהקב״ה ר׳ל למעשה מצרפה הקב״ה סובה מ
עד המחשכה של האותיות ומייחד מצרף

 כשמתחיל ואח״כ הבנה נקרא שזה הבינה מחמת וקושיו׳
 כדי יתירה בסרמא לערות צריך אזי הקושיו׳ לתק

 הנקרא שכל גחי׳ שלש באדם יש כי הדעת על שיעמוד
 נחלק' אזי דעת לכלל כשבא ואמר,זה ודעת ובינה חכמה
 יעמוד לא למה אך ודאה אהבה במינוס לשני הדעת
 מס כל ישיג ללמו׳ כשמתחיל מיכף הדעת על האדם

 נשמתו מדריג׳ כסי זה אחר להשיג השגתו בכת שיש
 הספיקות אזי ובנשמתו באותיות פגמו מפני הוא אך

 וכשמחסיל ממנו נפרדו שלו הדירם הם והקושיות
 הדעש לו בא אזי ה׳ אל ושב יודע שאיט זה על להצפער

 שלו הקושיות הוא כן הפגמו וכפי ואהבה הדאה אל ובא
 לפעמים כי גדולים ג״ה הקושיות אזי גדול פגמו אם

 יהיה הקושיא כן. גדול׳ ובמרמה בתמבולות העבד׳ פשה
 שמקש',קושיא מה לו חסרון הוא כן ואם גדולה המצאה
 ,שמקשים בזה שסחפארן׳ שועיצ אנשי', ויש יומר גדולה
 מראם סירוק;'לסי לה,שוס. ועצומ׳,שאין גדולה קישי׳

 הדעת ,אל. אח״כ-כשבא ואס כאמור גנותם הוא אדרב'
עבודת אל הלימוד ע׳׳י בא היה ואהיה ביראת אוחז היה

הבורא
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 חיוחו מכניס דביריס כשמדבר האד׳ הבדלות אלפי באלף הקפה פהוא ואומר בזה שמו מרחיב הוא אך ית׳ «בורא
 .כל-אחד-לדבק וצךיך המדבר הוא החיות כי בהדבוריס אין. ובאמת ס״ו בזה גדלות לו ותירצה'ויש גדולה קושי׳

מ  אל-פנימיותה, בה דבורו בשעת ולאמוד בהתורה נעצמו מחמנוג ר״ל מעדן יוצא כמ״שונהר אם כי זהסצי
<הג״ן קעליקלהשקות ר ואותו סדריס^אורייתא א ה  ולקשור.' האותיות בתוך השופע ב״ה סוף אין חיות :אור מ

 התורה'. באותיות המושפע הפנימי.בחיות ביותו ולדבק אותם.: הלמדים שישאבו בהתוי׳ ושפע »:ל משפיע הוא,
ק אינו הוא1  אחד״ .־שכל היחה יח׳ כוונתו כי ■יח' בו דבוק יהיה זעי״ז י ללמוד כשמתחיל כי העליון מהשכל שומע י

 עצמו.'לאור- אח ידבק בחינתו בלבו-כפום אותו שישער כפום הדבר: אח שיבין במוחו השכל לוי כשבא בעצמו מרגיש
כ הנעלם-בהחורה העליון חיות מלשון חרש שמעו מביא'החרשים שאמר וזהו שלומד קג׳׳  העולם בחי׳ כל ו

נמצא •צבאם כל פיו וברוח נעשו ה׳ בדבר שהכל מאחר לון ולית שומעי׳ רק אינ׳ הלומדים

:ם
:יא
רם
)

CT
■ל)

. והמסגר החרש
 נפסק׳מחיוח כן ואם נזה שמו ירחיב כלום׳ולמה' נוגרמייהו

אחי אף _ב״ה הבורא  הבור׳ שהוא החיי׳ חיי מ״מ סהו
 בחייהם רשעי' וזהו בתוכו מכן' איט שמו ומ־וך ב״ה

 החיים חי להם שאין לבד בחייהם ר״ל מחים קרויים
 מנהר שיורד מהשסע ־מקבל ואינו נ״ה יתברך פהוא״השם

 שונה. סי ר״ל פישון האחד שהוא יאשים ומהארבע העליון
 כפירש״י. גיחון השני הנהר ושם הזהב שם אשר הלכו׳
 בהלכ׳ זה אח זה המעחים חכמים תלמידי לשון יגח מלשון

 פרש. הוא הרביעי ונהר קל חד חדקל השלישי הנהר ושם
 ואהבה יראה לכלל שבא הדעת הוא ורבים פרים שמימיו

 צדיקים של תולדותיהם עיקר • מעשה לכלל בא זה זסכח
־ ■ ■■ סוביס; ■מעשים .

ה נ ה חדן להשיג -האדם שיכול בינה שערי ט״ן יש ו

 דבור ע״י שנעשו מאחר הנבראים - כל עם הפול* כל כי
• ב״הנמצא א״ס מאור החיו׳: ?הן נעלם ג׳׳כ ית׳ פיו

 פגם מאחר חוריה ג״כ הוא הנבראים כל עם עול׳ שכל
 נקרא זה ומסעם בהן ית׳ אלהותו והעלם דבור הוא שם

 אפשר שאי חומריים זהע״ישאנו וכל ■העלם מלשון עולם
ית׳ חיותו שאור העולם בחי׳ ע״י אם כי■ להשי; כלל לנו

 שיראה דבר בכל וא״כ האמור בבחי׳ אצלינו ונסתר נעלם ;
 הנעלם ב׳׳ה -סוף אין לאור חיותו ידבק בעולם ויעשה

 נקרא וזה דברים בשארי בין בחורה בין ההוא בהדבר
 לבא-למדריגה א״א אך בימין מחנה שהתורה ימין בתי׳

 כמ״ש חור׳ של שמאלה בבתי׳ יהיה שמתחלה ע״י אם בי זו
 ויבא בימין שמאל יכלול ואח״ה וכבוד עושר ובשמאלה

א״א. הגדול בהירות של במ״א אצלינו כאמור ימין לבחי׳ ■
כן על וגדלות בחי׳״קסנות להיות וצריך אחד בפעם לבא . .
הוא ושיעורו שהשגתו כמו שכלו לפי בה יעסוק מתחלה הזהמברכין; ׳לעול׳ בואה קודם והנשמה מאחד'׳

 הנשמה נקרא כן ועל מרגלים מעצת יושיעך יה אותה
 מרגלי' מלשון סרסורי תרי ולבא עינא הם ומרגלים יהושע

 שיבין נו״ן בק אירסנפמה יהושע הקב״ה וישלח וזהו
 התורה מן ר״ל השיסים מן ̂ בינה שעריי הנו״ן את

 העדן מן שנשסע האור מן ויקבל שורות פיס־ן שנכתבת
 עינא ההר המרגלי׳ שיחזיר ר״ל 'מרגלי׳ שנים העליון'•

 אותם שישים עיקר ג״כ שהסוב״הם להפובכ׳ ולבא
 ההורה חרש ־ר״ל לאמר חרש חשיבות מלשון לאנשים
 העולם מן שיורד האמירה לאמר שיקבל הוא שילמד
 יריחו ואח הארן את וראו לכו .לעיל כאמור העליון
 דבאו מיראה:רלכו שיעבדו: דיראתה׳ והרימו מלשון

 שמה . נעשה התורה וע״י רחב ושמה : זונה אשה בית
 ובמה שמם להרחי' אלא כוונתם'אינו עיקר ר״ל לחב

ר״ל שמה וישכבו וגדלות רחב התורה של

 זה וגם בלבו אותו דמשער מה כפום כמ״ש ההוא בזמן
 שהוא בבחינת שכלו שישים מועיל היותר אופן בכל יהיה
 ויתחזק ילך אך ח״ו למסה עצמו אס ימשוך שלא בה עומד

 הנקראת התורה לעסק שיזכה עד יותר לעלות עצמו אס
 בדביקות בההורה לעסוק גמורה בהבנה שיבין פיך חורת
 ך״ב. שהם הסה מוצאות בה' השופע ב״ה סוף אין באור

 לזה שיבא ומאחר ית׳ פיו הדבור ע״י שבא התורה אותיות
 שיתחזק עוד שכל גבוה מעל גבוה מדריגות כמה ג״כ יש

 לו שיש מי שבודאי והבן זו בבחינה יתירה להשגה ילך
 שהוא שמאל בבחי' אס כי עובד אינו והוא כך לכיבוד שכל

 מוצאות .ה' לשם שלא לשמה שלא הנקרא וכבוד עושר
 שישיג שיכיל כיון כלל לעבדות לו נחשב זה אין כאמור הפה

הר:. אוחו וישער ׳ ־ ־ סין . . היו
שחינו זה כי

ו ס״י טל כמ״ם שכיבה - נקר* ■יתברך השם אא עובד ה ז פיך במי׳ ר״ל פיך חורת לי סוב המע״ה דוד שאמר ו
:וגו׳ תשכב עצל _

י ל ' ב ו  מאלפי לשון להבין וכסף זהב מאלפי פיך חורת ט
 אך ח״ו מרבבות ולא סובת הוא מאלפי דמשמע' ' ■

 בהתורה עצמו את שצמצם יח׳ אלהותו שהתגלות דטדע'
 שפעת ב״ה סוף אין ואור אותיות מכ״ב' רבנית שהיא
 וקב״ה אורייתא כן שעל האותיות בתוך הסיים חי וזיות

 את דיבר כ״ה סוף פהאץ הדבור ע״י זהאוא וכל וזד
 וכן האלה הדברים כל אח אלהים צמ״ש'וידבר התורה

 בה הכניס ההוא הדבור וע״י ה׳ וידבר פעמי׳ ססה
ה הבורא להבדיל כמו ב״ה סוף אין עצמות אור חיותו נ׳

 בהמיות וחיותי עצמי אח ולדבק בתורה לעסוק לי עוב
 שאיט הכיליון בדבורך אוהן שדברת פיך ע״י בה פנהלנש

 זה כל כי כאמור הוא הכוונה וכסף זהב מאלפי מושג
 שהיא שמאלה בבחי׳' כה למודי היה שמתחלה ע״י הוא

 ואאלפך כמ״ש לימוד מלשון הוא לאלפי וכבוד פושר
 קליפה שהיא.במי׳ בקטנות תחלה שהיה הלימוד ע״י חכמה

 פיך חורת שהוא זו לבחי׳ באחי זה ע״י לפרי שקדמה
 הקדוס־שלמדתי מלימוד וכסף זהב מאלפי וזהו כאסור

 טפו ית׳ אלהותו שיפור היה החלה כי וכסף זהב לשם
ק כנ״ל כך האדם אצל  האדם של ההנהגה סדר היא ו

 lb? לו ואין כלל יודע איט והוא האותיות עמו ללמוד
־׳ • ’.כלל* : - ■
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 פהוו^ מחלוק' שהוא ^קצתר שלומד מי אבל אצלו ״אלהותו‘םיימיס לו ליהן וצריך'המלמד הקסנוח כתכלית נללרק

̂לכא לא ?י לההקייס שעיס־ואץמפה .שלאלשם למפלאם שכלו כפי הדבר לו ולהלביש הקסן שכלו לפי  יוכל,
א- קות פ קייס: לבמ׳ ההיא התנרה. ; ואתה מהו יודע אינו א׳־והתעויךהמתחיל אמור־ לו אומר מ  מאקן! לשמיה בד
 ’-שס-- ואין למת4 העזר ?ביכול ששם מחלוקת לפס ״שהוא כמו הוא הא׳ לו לומר ליחןלוסימן צריךהמלמח א לוא

 פלא״- שטא -ההיא במחלוקת בולאי, ית׳. ־־העלם.אלהומו־ כיוצא וכן למסה ודלי זלי׳למעלה סיס שנושאים'־בו האסל
r'שהוא להתקיים.מאחר סוכה אין שמים,ולכך דלשם. ולהלביש בסימנים בשכלו' ־להמזיק צריך לאותיות נשאר  ■O 

 r ׳ ית׳ שהוא מאחר יח׳ חנותו בלי הוא ונמצא מסולק.ממצו לו״ כשנותן נאמנה ותדע ■' מאוד קנון נגמל בשכלו לו
» אח ומכרך, ־אצלו:צמצום:.שמו;שלום. שכך'היא ומלביש־ילו'*'האוסיוא הסימני-  שלום■'; כשהן.,בבתי׳ בשלום ע
אנך התינוק אצל הזמן באותו פמצומצם הנדול־ ית״ש אלהייהו די שהוא אך שיהיה :יהר' ג  גילוי-,ז הוא הכל שלו? נ

א בדכי מ  אנלד לשמה גדר <כוונתו.האמיתית. לבא ויכול באלהותוית׳ של שכלו על כביכו׳׳ל לרהמלמדו שמלביש י
ח מחלוקת. הוא ומחלוקת הקתחור :־שלית עולם של אלופו שהוא דבר בכל ־הוא הא׳ כי התינוק  כוונתו'-', שהיה ועלתו קי

 :מאחכשאחז■ סיסו היה מה לכבודו קינתירולא רק.לשם :שמצמצם כביכול הא׳ בחי' הוא שם' וגס מיניה פנוי אתר
 ג ממקום סיך האין אור העדר שהוא חיות בו שאין בדבר כן מל ני גדול כלל הוא כי זה זהבן השגתו כפי אצלו

ס .נעדר לכך ההוא שהוא: ית' הוא העלמו עלשס עולם העולמות נקראים  ב• תחתייג לשאול העולם-: מן ק ג
ס נקראת החור' שמשם בכדי שכלו. בסי אדם לכל בכלחמן ומסתתר מתעלס  • וגר שלום נתיבותי' ובל כמ׳׳ש שלום כן נ

 לגדר נכנס בודאי.אינו הקינתור .ולכן פסוקים ;ושארי־ :לעולם בנמ' שאמרו מה וזה ית׳ בו עצמו את לדבק יוכל
א כלא לו נוסי ולכך תורה בסם שקרא לסץ: מהו וכו/להבין לשמה שלא: אפי׳ זכר אדם'־ יעסוק  כל שעל אף נני
 .כי אדם מכל חלוק זה אך נברא פלא לו נוח אמרו. אדם־ : ואם לשמה לבחי' -יבא זה אח״כגזע״י קאמר הא לעולם

 סיפשפש במעשיו יפשפש שנבוא ועכשיו כגמרא נאמר שס ה'.־ לשם נקרא לשמה כאמור הוא אך למולם יהיה לא ק
ה הוף אין. העליון הפה מוצאוח־ ה' לפס  , אלהותוית׳שנתצמצם הצמצום שהוא שבמעשיו בחיי,הלדולז הנעלם ב׳

 יותר להתחזק יוכל ומזה כאמור במעשיו ההוא בעת אצלו העליון.- מפיו שהוציאן הדבור פ״י התורה באותיות ונסתר
 אחוז איע בודאי לקינחור המה שמעשיו זה אבל כאמור אחדות:, שיהי' ב״ה סוף אין לאור עצמו את לדבק הקדוש

 יותר שיתחזק בכדי. לתפוס במה ̂לו כלל,ואין באלהות חיותו: שמדכק ע״י שרואה בהאוחיוח שנשפע היוח עם
 לקיימן יח'יסייעיט והבורא גדולים כללי' הס כי והבן ■ אם ■כי להפיג אפשר אי וזה כעליון חיות; י שהואג״כ

' י •; - ׳. : : בילא״ו סלה אמן . י י ' ׳ ׳  לשמה.. שלא שנקרא תורה של שמאלה בנחי׳ יהיה שמתחלה
חלסוללומל,אלי#. מה רז״ל ודרשו עולמים צור ה' ביה כי״ : לפיל כאמור . -י ■ • ־ ׳

 בחצי שהרי ככלום צפניו העולמים,חשובים כל שאין •
 שנא׳ די להם שאמר עד והולכים נמשכים והיו הפס.נבראו

דוד אמר דהגה י כאן עד די לעולמו שאמר שדי אל אני

■ כן אם אלא אפשר אי ההעלם לנסי' לבא לעולם' ההו
, שלא שמחוך ואז לשמה פלא בסורה אדם יעסוק ■
, . אליו יח' אלהוחו. צמצוס הוא שם שגס וכו׳ע״י לשמה
 סוב אמר אחד וסעס וגו' לסובים ה׳ העיבה ע״ה המלך :לשכל יבא החיות מן עצמו אח יפסיק לא אם ההיא בעת
 פלס הוא ב״ה שהבורא דמדע הענין להבין וגו' לכל ה' אחר במקום ממ״ש התוספות שהקשו ונזה ויותר יותר

ו כו׳ ומוסב נברא שלא לו לשמהנוח שלא הלומד צ  קודם אפי' כלום שאינו.חסר באופן הפלימוס מיני ככל , ^
 היו וחחחוניס עליונים הנבראים כל כי העולמות בריאח מנח על בלומד מיירי הכא אבל לקינהור בלומד דהיינו

 ומם שבכת מה שוה הוא ית' ואצלו האצילן פלא עד נכחו מהאמור הוא הענין להבין כבודו ולשם רבי שיקראוהו
 היו בודאי בראן אשר הבורא שהוא מחמת שבפועל. ,העלמני'נקראים בעולמות הן דבר בכל הוא שההעלם לעיל

 והוא נברא הוא אשר ודם בשר כמדח לא נכסו כמוסין עצמו אח Tnוסם מעלים ית' שהשם שם על עולמות כן גס
 עם לו שיש זמן ואחר פס בלא מלך אין לבן הזמן החת בעולם־ כן וגם גדולה שהשגתן העליונים הנחי׳ כפי נהם

 שהוא והפועל הכת ב׳׳השזה בבורא • אבל מלך נקרא .הכרת לצמצם עצמו את משפיל כבימ״ל השפל התחתון
כאחד הן והיהיהאצלו וההווה וההיה מהזמנים צמעלה ־ ־־■ . :האדם שכל מד אלהוחו ־

למעלה שהוא מחמת מראשיסו זכר לסוף מביס כאמור ■ •־ ■■ ־: . ־ ־
ז1 ן ד ו  שברא מה אכל והאחרית ה.ראש.יס אצלו, שווין מזמניו׳. הוא. מדא כבוד נאצל וכבוד גברא כבוד שיש נ

 ה׳ וישר סוב כמ״ש סוב נקיא ית׳ הוא כי הוא העולם מכבוד הוא בשרשו בהנבראים המלובש כבוד !
■ מושג בלתי הגדול העליון כבודו הוא נאצל וכבול העליון

 אצלו אצל לשון שהוא הגמור אלהות ממש שהוא לנבראים
 אם כי יותר משיג .אינו ששכלו מי נמצא ממש ית'

 העלם ק גס הוא הכבוד נמצא רבי ויקראו' שיכבדוהו
 אתר שלית מאחר נברא כבוד בחי׳ שהוא שם ית' אלהוחו

שהוא בשכל עכשיו שיוכל.ללמוד בנדר אינו והוא מיניה פסי
ס נמצא לפסלה םאמור לשמם בחי׳ גילוי הוא כך כן ג

 חסרים הם שהברואים מחמת להימיב הפוב וממבע
 עמהם ש״סיב יח׳ ממנו להמשיך חפצם השלמת וצריכים

 מסיב יח׳ שהבורא מה הוא האחד בחיטח בזה;שחי ויש
 מדרך אך,הוא רחמנות לא.מחמח שהוא הצדיקים עם

 השגחתו כפי שכרן ומשלם רצונו לעושי שמפיכ־ הסבה
 להן להיסיב כדאי פאינס אדם בגי שיש ‘א! הב' והנחי׳

 מ נקרא והצדיק עליהן מרחם יח׳ רחמטתן מצד מ״מ:
, כמו - ־ . >
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 ראשם ע כי ישונו כאולי • כניט״ל אליהם שנתצרצם יכארן נשפים כל כי פסוק -על אוגקלונן שחרגום ■כסיי

ד עולם יסוד צדיק כי וארעא נשמיא דאחיד מו  ־ ני <פצא לפי.נסיגתו הצורך הוא שכך ית׳ השנממו יש אחד נ
 ואץ• נחשונה יחזיר שמא נשמתו חלק על הוא :הרחמנות זסקשר מייחד הצדיק כי שמו וצדיק הרקיע עד פהאלז

 ■ לכוונה רחסטס. הוא הכל ועשירוס עניות דחילוקכץ הגשמי הארן בפרך רומניים הם ‘שמים כי ואר! שפים
 ,כנגדו לירנעם הקב״ה שאמרו.חסם מה וזהו האמורה וגו׳־ מסרארציכם ונתתי וגו׳ פמוע אם והיה וכתיב

ך מזור לו רביפה.*ואפר נקרא וזה וגו׳ השמים את - ועצר מ׳׳ו זבהיפוך  .מדריגתו שהוא כלטשיו בבגדו פירוש נ
 • וזהי ישוב באולי ,ית׳ אלהותו ■צמצום כן גס שם :השפלה היכא לך ואחד תא רז״ל כמאמך הנקבה את הרובע כזכר

 דיי הוא מולם בסי׳ באמירה שבראתי מה לעולמי שאמרתי ■ ־ התחברות להן יש איך נמצא אהדדי ורקיע ארעא דנשקי•
 מם: העלם ע״י.בחי׳ ליו״ד:והוא דלי״ת המסברות שיהיה ׳ משניהםשהגוף הכלול הצדיק ע״י הוא אך הפכים כשני
 ■ לענוי רוצה הרשע ולפעמי׳ ג בהן מסתתר ב״ה שהבורא הן ־ וע׳׳י רוחניות היא שבתוכו והנשמה חומר הוא

 יס' אלהומו צמצם ג״כ הוא מניעות כמה לו ויש עבירה , מאחר וגר ועצר וגו׳ סן לכם השמרו כחינ סתייחדים־לכן
^ שמים בחי׳ ומקשרים המייחדים ’ צדיקים יהיה שלא א  לפונים ה׳ הפינה וזהו סמנה ישוב נאולי־ המנועה באותו ־ ו

 ם' יוליכם עקלקלוחם והמסים ט׳ סוב הנקרא בבחי׳ .משניהם כלול שהוא מחמת כל הצדיק נקרא זה ומסעם
 מם ה׳ יוליכם האון פועלי אס שאף ר״ל האון פועלי אס .־ורחמיו כל שנקרא הצדיק לכל סוב במיג׳ הז סוב וזהו
 הבחירה ומ״מ האון׳ פועלי שהם נשעה אותה שמונע והבריאה הרשעים מל אפי׳ מעשיו כל מל רחמנות מדת

 י״ם באותיות פוגמץ הרשעים שאץ ומדע .והבן םTב :מגרסה לה .דלית , בסי׳ נקרא זהו זו לכוונה היסה
א ברוך הבורא לסוב צריכים הברואים כל כך כלום  שהם ו״ם באותיות רק כעדע החשובה מקור שהוא ׳ מ

ב בחינסי לפי אחד כל לרחמעחו או י ת כ  למעל'. שהן נמצא י״ה באותיות נביא העולם כי בהתגלות .בחכמה ה׳ ו
שדארןכיכל  סינן* היא החשובה לכן החשובה מקום והן העולם מן מהחכמה: ־י נמשך העליון החיות י

 פן היא החשובה כי החשובה זמן יאמר שלא פץ כהרף. נעליה תחי׳ והמכסה כמ״ש יו״ד במי׳ היא אשר העליונה
 ואיט הזמן מן למטלה שהוא ונמצא לעולם שקדמו הדברים ססחברץ' שאז ד״י■ נקרא תחתונה לנתי׳ החיות וכשבא
ני. וזהו • העולם בבריאת הנבראים הדברים בהתחלקות . : והבן לה הנמשך י׳ ובמי׳ ד׳ כמי׳ הבחי׳ שתי

לפניוככלום נחשנים העולמי׳ שאין שלמים צור ה׳ ביה ■ ■ ־■ : : ■- : '■ - •
ל או ק לצורך שיהיה הרשעים על שמרחם הרחמנות עניין מהו להבין .  סיני בכל פלס שהוא כאמור ח״ו ב

 הבריאה כוונ׳ ר׳׳ל נבראים הפס בחצי: שהרי השלימוח הענץ אך זה שא הרחמנות מה בפה״ז להם ונותן י
 נסשכץ והיו החשובה ע״י י״ה לבתי׳ שיתקרבו היסה מתעלס' שהבורא־נ״ה העלם מלשון הוא עולם כי הוא
 ההר את והגבלת כפ״ש הקדושה גבול יש כי והולכין שמשג׳ כסי אדם לכל כביכו״ל עצמו את ומצמצם דבר נכל

 שאמי עד הקדושה מגבול לצאת רוצץ והרשעים וקדשחי נידח ממנו מT ממשבותלבל תושב יס׳ שהוא ית׳ חכמש
 הקדושה לגבול מון והולכים שנמשכץ פירוש ד לשלמי ורואה מאוד בעיניו יקרה מישראל אמד כל שנשמת
 הוא לשלפו שאמר עד וכ0ל אתיז' מקום להם היה ולא עד אדם מכני ומוסחרח המובדלת כהשגתו ב״ה הבורא

ה רביע משה שאף י ’ ’ ' ודרשו דרכיך אח נא הודיעני ביקש ע׳
 וחנותי והשיבו לו ומוכ רשע לו ורע צדיק יש מה מפני רז״ל
 איך כי ארחם אשר אס ורממסי וש׳ אחון אשר חת

 שנותן מה ולכן ב״ה סוף אין שהוא דעתו להשיג אפשר
עשירות ולאחד גבורה ולאחד חכמה נותן לאחד אדם לבני

 עניירהם ככל ומתעלם שמסתתר כאמור העלם לשק
 כסוכם להמשיך שיוכלו ד״י לבתי' זה ע׳׳י שיטאו בכדי

:כאמור יו״ד מבחי׳ חיות

 שבסי׳ ית׳ כחכסש שראה לסי הוא הכל עניות נלאחד
 להתקרב יוכל וסמנה דוקא ההוא האדם אל צורך ההיא
 כי הוא הכלל האחרת בחי׳ ולאחר עצשאליו את ולדבק

 כב״יבדבר א״ע ומצמצם יח׳ אלהוש מתעלס דבר בכל
 יח׳ שהשם פדה ומכל מיניה פנוי אחר לית כי ההוא
 התעלסות הוא שם כי מתוכה אצלו דוקא •חקרנ לו שדד

:ית׳ אלשש ־

ע ד  לו מודה הוי לך מודד שהוא ומדה בכלמדה ךן
ט כמא«י וכו׳ מאוד כמאוד ״ ש ע ב  נכג״מ ה

דייקא ־ משם אלהיך ה׳ אס משם וכקשתס
 כי זה נדרך הרשעים רחמעח ואף שם שאתה מבתי'

 כי יס׳ אלשחו מצמצם■ שבו הלבוש שא הרספטס
 וכשבא כ״ה מהבורא חיות מלסעל׳ נמשך הוא היססעס

ית׳ אלהוש והיא בקרבם המיות נכנם הרחסטת אליהם

ו ה  כשיאמין כי וגו' ונכור נחכפאו חכם יסהלל אל ח
 מהם יתקרב למען לו סודדץ המדוס כל כי האדם ..

 הגבול ולא סכטחו שהוא החכם יאמר לא בודאי ית׳ אליו
ש שהוא טר  לו מדד כ״ה הבורא אם כי ונו׳ הפשיר וכן ג
 להתקרב בנקל לו יהא למען בהמד' אלהוסו וצמצם המדה

 דייקא כעשר״ו ומבורח׳׳ו במכמח״ו יתהלל אל חהו אליו
ט' כזאת אס כי  יתהלל אש שנמצא פה אלו מכל בא׳ ר״ל ו

.אותי וידוע כשכל - .

ן ה ז  כי הוא אני אחרונים ואס אחרון ואר ראשון אני ו
 ולא לני ראשון לא לקרותו אפשר אי בהקביה ־

 רק הנבראים כדברי׳ בהסתלקות איס הוא ט לבד אחרון
 לבריאוס צרץ - היה ולא כאחד ואחרון ראשון הוא

 אפי' ר׳׳ל אחרונים את ט בראו זו לכתי׳ רק השלמות
 אר הרשעים אפילו פמדריג׳ בסוף שק ורה אמר את

 ורסמעהו סוב מצד שהוא הוא שם אלהוש צמצם הוא
כאסור “
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 החגלות גח•• הוא אני לשון כי אני בחי׳ נקרא וזהו לאמור
 * ב׳׳ה פהבורא הנחי׳. •זזיז התכסוח במי׳ הוא גי'■אי״ן י

 ;בסי׳ נגד ההגלוס בערד הוא העולם בזה א״ע מצמצם
 ;מ״מ כאמור החעלמוח בוזי׳ הוא זה שגם אף שלמעלה &יץ
ד ע  דבר בכל בי אני :ונקרא התגלוח הוא שלמעלה בחי׳ '

-כאמור שכינתו גילוי הוא כשם להאמין צריך ~ ' \ ד :

ו '^ ה ז  הוא אני שבחי׳ לי.האמוג', שאץ לי אני אין אם ז
 ־טכשיזד לא ואם אני מה הנהנותי.כאמור - בכל לו‘ ׳' ׳• ’ ׳׳ ׳

 שאינה תיכף,מחמח להיוח1צריכה, כי,החשובה־ אימתי
. בודאי זה כי בזמן להכניסה שלא וצריך ובזמן בהתחלקות

. :לחשובה לו שידמה אף חשובה אינה ; '■ ׳ ‘

 או שלומד נשעה הן מחשבות לאדם שבאין מה ,
מחשבות איזה אף לפעמים היום בשאר או מתפלל ■ ׳ •
מצמצמ׳ העליונה- גסתשבה גי היא להם. רצונו שאין :
 הוא מה האדם יחרד ־ואז ההיא בהמחשנה א״ע ומתלבש׳ ׳

 המחשבה ומנין במי׳ כפי להעלותה ויראה המחשבה הענין
 במעשה או בהרהור בזה בכיוצא חסא טדאי כי ההיא

 יאמין לכן לתקנה באתה זעכשיו בגלנולהקודם אפשר או
 עצמה אח מצמצמת העליונה המחשבה כי שלימה באמונה
 ת״ע וידבק לתקנה כזאת.ויראה מחשבה בענין ונתלבשה

 בשרשו נתדבק והסוב הרע ומפריד לשרשו למעלה
את היו;עובדיה ■ואם, רע ;שם שאץ המחשבה ■בעולם,

עבודה ית׳ אוקו היו.עובדים טדאי זה נדרן־ ב׳ם הבורא -
... השי״ח בדרך הולכין והיו .תמה ...־- ־

ה ז  ר״ל מחשיבוחי,מחשבותיכם לא <י הנביא שאמר ו
 שמחשבותי להתבונן ל? אחםנוחנין שאץ עבור . י- ■ ' ׳
 .כביכו״ל -נחצמצמה העליוניז־ ,שמחשבהי מחשטמיכס '

 צי: דרכי דרביכק לא כן על; לעיל כאמור במחשבוחיכם
 למענה עלתה .שלא בשבירה במקומה, המחשבה■ נשארה
 חיש בלב מחשבות רטח בע^א,ע'׳ס אצלינו; כאמור לתקנה
 כי הוא וט׳ מחשבות שרבות מה כי תקום היא ה׳ ועצת
 האמונה הוא העיקר א״כ המחשבה שתקום היא ה׳ עצת

ה ואז התרשלות■■ בלי זרחוס..המעשה בצירוף נ  לראות ^:
, ’ ‘ : ,■ ;אנס״ו ה' במעה . ’: • : י

שולקאיתא - ן ערוך. .נ י - מונחת מרב כאלו יראה מי > 
א מתחתיוהענין פתוחה וכאלוגיהנם ■ , ל; : כי; «
שהאחד ע*כ, באין סיבה מאיזה לדין שבאו שניה :הלא :

aק חנם חבירו ממון וליסול לשקר צה על  נקראים ו
 עשו שרצה כן ג"כ היה שם הלא כי ועשו בבמי׳יעקג :

 כמדע ליעקב באמת סניעין שהיה הברטח מיעקב ליקח . ■
 ;עשו כשבא שמציע וכמו דין שהוא יצחק בסוד הוא והדיין י י

 רז״ל גדול׳;ופירשו חרדה יצסק ויחרד יצחק.כתיב אצל
.וכשמדברים כאן כןג״כ כמן מתחתיו פתוחה גיהנם שראה

שמדבר להקליפה כת מתן שקרים אומר זהאמד. הדבורים ־
מביאים הדין אס עליו כשמקבל כך ואמר סקר ■בהאוחיוס ■
יהיו לפניך כשעומדין וזה־ הקדושה למקום הדטריה אס ■

 כזכאין ־ בעיניך יהיו כו׳ וכפנפסריס כרשעים -בעיניך
פי* סרהס דבר -יבא האלהים. שקבלו;.וט׳;-עד •מאחר

■ .-;דגורשניהם_:_ •■;:-.......... - י,■

ף מ היכידחהוי ליה א שואהדדיכי׳  רבאלטיפחוזאעו
וילבש■ דכחיב מאי רכא דרש במלכוחא שלמא

 כל כך לשריון■ מצסרף קליפה כל שריון מה כשריון צדקה
 מונין• ישראל הוא הענין גדול לחשבון מצסרפת ■ ,.פרוסה
פ ואוצרות רבות מדיטת לוי שיש המלך משל ■כיזרך  דבו
 שממשג מחשבתו הוא'מבחי'■- הנאתו כל הרבה וח״צים

 משלו מדינה איזה לו נחסר. ואם לו שיש ונטדו טובו רב
 שהיה אין.חשבוע אז מסיילוחיו נחסר או אסר שלקחו ע״י

 כביכול כן קסן• חשבון ונעשה כבתחלה ורב שלם תחלה לו ;
 וכובשים מקום של רצוע עושין שישראל משלכל׳זמן ע״ד

 וממשים מעת .•ומסגלין הקב״ה יד תחת העולם ■כל
 הכל טלותנממעסו ועתה בשלימות הכל אז הרבה ,סוביס

 כל סשטןכי בחי׳ -המלך נקרא ולכן שלם החשבון ,ואין■
 עיניך וזהו כאמור וחשטט: מחשבתו הוא מלכותו בחי׳

 ומוברכיס■ נסועיס הם הצדיקים הם עיניך בחשבי; בריכות
 סל •מלט המלך במחשבת •בחשבון ומר־כיב המבריך ■ע״ד

 פנתמעס -החשבון סשלימי׳ צדיקים■,הם שכשה' עולם
 בספבוט נאים הס הרי. בהקב״ה מחקשריים וכשהם מחלה ,
 שלמא דהמי היכי כי וזהו סלף-כאסור. של’ ומחשבתו -
הסקשרו׳ ע״י דכייט במלכות שלימו׳ שיהיה ר״ל במלנותא ,
 כל וזהו שלו המלך,והעטג של מחשבתו משלים הצדיק ל8 ,
 הגאולה: מקרבת הצדקה כי גדול לחשבק פרוסהימצסרס׳. י

 שבזמן גדול סשטן בבחי׳ ויהיה החשבון שלימות הוא ואז
 יהים הצדקה ידי ועל ל כאסור קנון מפטן הוא הגלות ל

 עתה. ''הלבנה בחי' וזהו מאוד הגדול בגדלות החשבו;
 הנ״ל. לבחי׳ סהמיעוע ותצא תתחדש ,ואח״כ נמיעוס׳

ה כאסור קנ׳ ה א ט- י  ביה דישתהודעין בגין .העולם. ג
 סוף אלהים ברא כראשית ואמונתו'ולכן מלכותו ולהכיר

 מומס ר״ל אמס שחותמו אמת. והקב׳הינקרא אמת חיטת ...
 אמת ואותיות החיתום אחר הולך הכל נמו כ־ף הוא .

 הכרח. ובשביל הכל מקשר שהקנ׳׳ה־. סוף תוך ראש הוא
 הוא. שהפועל וא״ככיון העולם נברא האמת והתגלות

 היאאמח הנפעלת א״כ.הפעול׳. טפעל הטעל לכס אמס‘
ה0ר״ל.' ח נ פועל. זהו הקב׳ה. האס׳.שהוא. התגלו׳ ב

 והנה.ישראל.הס.'עיקר.ססעיו שפעולתו.אמת• אמת .
 '3זיmא^פאר,,וכפא בך, אשר. ישראל כדכהיב להתפאר
^טרא התפארות הוא אז האמת הוא באמונה  בהם .
 פשרה ותהי׳ סמיעוס׳ שתתחדש אמר וללבנ׳. וזהו 'כאסור

 ישראל ר״ל כסותה להתחדש ים7עח שהם מסני; חפארח
ה שיעל׳..החפארמ ןאז,לעאר.־ל,יוצרם ב׳ ה היוצר. הי  י

ס.8שו בלי המלכות שלימות : עו מי ט ״לא אלמלא וזהו' .  ז
אביהם לקבל אלא ישראל ,  אחת ,פעם אלא שנשמים פני.

 כי מעומד צריך.למימרא הלנך׳ אביי. אמי. ד^יס •בחודש
 הכל וי.כיר,ו הכל,כשלימות כשיהי׳. הוא אביהם. פני קבלת

 צנוסלח, דוד סוכת אקים נאמר ואז מפלה בכל' מלטתו כח
אהד פעם הקמה.ואסר, בסוד מעומד לסימר צריך ולק

' . ׳ ' . '.בחודשי ״
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 הבורא כווגת‘ היה ר8כא שיהי׳'החמלמות ד״ל 'שחולש

w העולם בבריאות ב״ה irni עסה יהיה כן האמת בשביל 
 לסוב הכל יוחזר ט לייס ואז ההתחלשות של ההיא נבחי׳

:אמן בימיט במהרה לול סוכת דקים ;; * ן •:

rO K T להכין וצריך קרובה'לבא ורפואה מלזעוק ־הוא 
,  מלהססלל למימר ליה הוה מלזעוק הלשון מהו '

ם  איזה להנהלרסאוס אך ־ לבא קרובה רפואה מהי ג
 סימגים דש ומכאן מכאן סממרם לאסוף צריך דבר

 ■עולם הוא שבס והנה רחוקות ־ ממלינות לאםוץ שצריך _
 לאסוף צריך אינו ולכן' מתעלים העולמות וכל האחלוס ’

 נמצא האחלוס עולם שהוא מפר ומכאן מכאן סממרם
כי אלהים ויכל כמאמר הכל יש באן הגמר' היא שבת ונו׳'

וזהו מהכל שכלול׳ כלה שבת נקרא ולכן הכל כלול זבהגמר י ־
לאסוף צרץ׳ שאינו ר״ל אסיפה לשון מלזעוק היא שבת -
לאסוף צריך שאינו לבא קרובה ורפואה ולק כנ״ל «סמגי׳ -
׳ ־ :כנ״ל רחוקות ממלריגוס ■ :

י י' נ  עצמו ללבק הרוצ׳ כי מיריהו לשלהי לרבק ברכי ה
ללביקוחו סוף שאין נאמנה ידע נ״ה השם אל ־ ־

 מכלית אין עד חילוממלריג׳למלרג' אל מתיל ילך Tזחס
 התחיל לא שמעול׳ האלה יבין ונמצא א׳׳ס ית׳ הוא כי "

■ התחל׳ לו אץ סוף לו שאץ דבר כי בו להתדבק אליו •לכעס
ד נ ו  בודאי'עדיץ כלום איט לשלימוח הגיע שכבר שסובר ־'

 ברכי הני אחראזהו ספרא מבחי׳ וכלחהו סכל חסר '־
 לשלהי ית׳ אליו עולם הליכות של ההילוך הוא דרבק ׳

■ :רובן הוא מריהו לזה סוף שיש לו שנלמה סוף לשץ ^

ן1 '  • חון למשה רחנו וטלם בעולם נבראו בינה שערי ו
* '־ למשה רתע כולן תחלה אמר למה להנץ צריך מאחד ;
 הוא והענץ למשה רחם ס״מ הל״ל מאהל חון אמר ואס״כ -
 דעת והב׳ ההתגלות דעת הא׳ הא׳ דעת מיד שי יש כי ’
 ההתגלות בדעת הוא ומשיגים שיודעים מה. וכל הנעלם ;

על יובן והענין הנעלם דעת ־ לבחי׳ בא הזה "׳זע״ידעת
נכנם' פלפולו ומחוך בדעתו ומבין שמפלפל אלם משל דרך

 והוא בפה לבאר אפשר אי לקה^אשר סברה שכלו בעמק . ־
 ומחמת ־מאוד ומתוקה עמוקה והסברא ושובי ״ברצוא

ק בשכל נשאר רק בלבור לא:תחפשע דקותה ":־  לרך על ו
 נכנסים זה ומפני אלהוסו משיגי׳ שבו הגלד' דעת יש י זה ,

 שאי שמשיג לבחי׳ שגא ר״ל נעלם דעת עמוקה למלריגה ::
 תכלית וזהו הבהירות גולל מפני תכלית׳ על לעמוד. אס^■ ־ ;
 שא״א שמשיג' למקום שיבא ל׳ל תדע לא אשר ייהדיעה .

אפר הוא שהחכליח שסוברי׳ עם כהמין לא אבל לידע ־'
s לא . r .̂׳כ מאומה  לתכלית בא" גדעת הפחוס כ״ל א
 לעמול א״א בהירתו שמפני דגר שיש,יג הכוונה אלא יותר : ,

 ממש ההוא למקום יכעס אלא האמנה ע׳׳ד ולא מליו :
 הוא ויעקב משה,מלגאו ולכן הנעלם בדעת שרפו ומשה

 מלברוהתפשפות ועקב,זהו בסוף השכל שנתפשע עקב ־< .
 המיס מן כי משה ג״כ נקרא בגלוי למעה הנעלם דעת

גינה שערי הנו״ן הנעלם,נמצא מפורש שנמשך עשיסיהו

א ושער שנתגלו מ״פ הס הו ץ  ידיי ידעו לא• נתיב הנו
̂  הבין משה והנה להשיגו א״א בהירות שמפני ר״ל

 הנוי! שער הוא זה כי שעריס ׳ הנו״ן כל לו דתן נמצא
w s למש® מלם.ניסנו- וזהו כאמור להשיגו שא׳׳א 
 יי® ולא וזהו. להשיגו אפשר שאי־ מא׳ חון שהבין דהיינו

 הדפה הייט קבורתו אס שבגלוי הדעת משה זה איש
 אי® עצמו משה אפי׳ זהו הגלד בדעת גנוז והוא הנעלם

 שם שרשו ומשה הנעלם הדעת הי׳ינו קבור היכן יודע
ק להשיגו שא״א ויודע בהעל׳ • ■ ה ׳ ־ . ו

א ר מ ג  אלא לולה v53אי לא אמר חד סלוגתא יש ב
 לשינאא אלא ליל׳ איברי לא אסר וחד לגירסא

 הלינים שליעת הוא בלילה הנה ־ כי פליגי ילא ונראה
 היא מסל סורס נקראת זהסורה בלילה תורה וכשלומד
 טונתמי ג״כ וזהו התורה של בהמסדם הליניס מסח־ק
בד לא שאמר  מהדנים לשנות רל׳ל לשינחא אלו^ לילה אי
בהסורהכג״ל: דהייע ■■לרחמים ־- ■

ה ע  יודעים שאץ כיק ־יח׳ מהשם לטא אפשר איך ל
 כשרואה כי ראיה אותיות הוא יראה י אך אותו ׳

י ־ :יתברך משם לירא אפשר אז עצמו שפלות ■

ל  אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כ
וגי' ה׳ אד כי אשים ואם רז״ל ודרשו רופאיך ה׳

 הספרשאיגי מן ׳נזסר ׳העיקר ני הסהרפ״א והקשה
 הרופאים לרך כי הלצה לנץ על וי״ל אשים ואם כתיב

 לני אכלת כי. לך גרמת נעלסך אתה להחולה שאומרים
 מ כי הוא האמת והנה שלוד לבר שתית או פלוני

 או בעונותיו לו הגורם בעצמו אלא־הוא של היסורים
א רחמנותו ברוב ב״ה יס׳ השם הו  איהי מסא אע״פכן
 עליו אשים לא וזהו לך נרמס אחה הלא לו אומר ואינו

 הגוים הוא בעצמך שאתה לאמי אותך אאשים לא פי׳
־ רופאךוק״ל ה׳ אני- ט ' '

ה נ ה  סיי דרוש רמז ששש מדריגות ל׳ יש בהחורה '
פש® לשון ומהו תחתונה מדריגה הוא והפשפ

ץ מהעבע למעלה ויהיה מהעבע עצמו אס שיפשיש  דהי
 בה' נברא הזה עולם כי ה׳ לשם לשמה תורה כשלומד

 וכשלומי המבע דהייע הזה עולם של■ החץס הוא והה׳
י כי לשרשו השבע את ומגביה מעלה לשמה "תורה  בני

ק העולם' נברא התורה אותיות  העולם ■ קיוס המה ו
 התוליי אל העולם אח מעלה הוא התורה אס וכשלומד

 גי לרפאות לרופא רשות שניסן מכאן ירפא ורפא וזהו
 ׳סמנרם שנפלה חכימה- היא הרפואה חכמת הנה

 ני אמס הן אלהים בגימשריא .שהשבע אף שלמעלה
 שהיט אך לבדו ית׳ רק־השם אינו השבע גס ־בודאי

 מכמה מבלות צמצוסלחהו הוא אלהיס כי מאוד מצומצם
 הוא׳המרפאכ״סשזהו שהוס הרופא יסבור שלא תורה
 החכמה וזהו־נובלות העליונס מחכמה שנפלה חכמה

השבע כל דהיינו מעלה של מחכמה שנפלה החכמה
סכמות
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 ■ נוכלות הכל כהס חכמות ושארי הרסואה חכמה מכמות

 וזהו שלהם המיות היא והתורה חורה הסה גס *חכמה
 בתורה היה-כתוכ לא שאצו ר״צ וכו׳ י מכאן ירפא זרפא-
 אופן כשום הרופא יכול היה לא ירפא ורפא חיכה

 ירפא מהחינותורפא מכאן ר״ל וכו׳ מכאן וזהו לרפאות
 חכמת נשתלשלה ומכאן לרפאות לרופא חיות לו ■יש

 החיות המה הן ירפא ורפא המינוח ואותם ■הרפואה
_יילא׳׳ו בילא״ו והבן הרפואה של ־ ־ : ;

̂אתי אליף  אלמלא בשמים היושבי עיני את ̂נ
כתיב בשמים• יושב היית לא אני ■ •

 • יסדה ארן על ואגודתו מעליותיו בשמים הבונה
 מעליותיו בשמים בונה מקום של רצונו עושין "כשישראל

ץ א מ  יסדה ארן על אנודתו מקום של רצונו עושין י
 ל״י ישם על ישראל בתיקונים מטאר כבר הוא הענין
 דעתו מתרחב לאביו רוח נחת עושה כשהבן כי • רא״ש

 מפני אביו שהולך אומרים רצונו עושה וכשאין אביו גזל ’
האוזן לשבר כביט״ל זה דרך על ולכן ראש בל> הצער

ת הרוממות ויראת העונש יראת א  ממיש הוא העונש ד
ה משורש מדריג׳ א  אלרי׳ש יראת ונקרא הרוממות הד

דן מדת  מפני שירא ה׳ יראת נקרא הרוממות’ ויראת ה
 סכסא בנימשריא אלהיס לכן הווים כל המהוה הוי״ה
 העיקרית הרוממות של ליראה ■ והעלם כיסוי שזהו'
קדס לדאה זו מיראה ושב האדם וכשעבין בה שגנוז  העי
 ר״ל כסא כחסד ’ והוכן נקרא ורחמים חסד שהוא

 נתטנג' העונש’ בירא׳ ונתעלמה שנתכסית ■היראה
^ הדינים ונתבשלו ונמחקו לחיים ה׳■ יראת בסוד  מ
 יהיה העולמות בריאת ש. ההשגחה ר״ל ה' עץ וזהו
 יראת בשביל לא אמנם מלפניו שיראו כדי יריאיו אל

•הרוממות יראה לחסדו למיחלים אלא העונש  והנה '
 וימס ביה קרי הנמנש יראת שהיא מדרגיה דנחית מאן

 את אד ושבח וזהו חיים נקראת■ העיקרית ודאה
ק יש מדרגיה־ דנחיתו באותן גס ר״ל המתים  שבח ב
 החיות מן החיים מן ואמר השבח בא מאץ ומפרש

 כי חיבור לשון דעתי עתה אמר ויתרו שלהם העיקרי
כל מחמס ר״ל האלהים סכל עיקרית בחי׳ ה׳ גדול

הוי״ה גדלות •דעתי מהם מדרגי' דנחיתו המדריגות 'תענוג מביאץ מעשיהם וכשמפיבץ בנים נקראים ישראל
 ובהיפוך משל דרך על רא״ש ל״י ונקרא ית׳ ט ונחת

 נקיא שזה אמר במקום מבואר מראשי קלני ושלום חס
ה  תפילין רז״ל אמרו ולכן עיי״ש תפילין מניח הקבי
 אחד נוי ישראל כעמך ופי בהו כתיב מה עלסא זמארי

ל ״ ר ק א ע״י התענוג הרחבת הוא תפילין שבחי׳ ג

 ושב הנ״ל בחי׳ כל עליו עברו כי■ הווים כל המהווה
 חהו ימוד שעשה יתרו ויסד וזהו העיקרית אל מהם

 שנתגלה מה ע״י התגלות מלשון שפרעה הקריב ופרעה
 היה ישראל לבני פרעה כשבא כי השורש אל הקריב

וזהו ה׳ אל ישראל בני ויצעקו אך העונש יראת להם

מילחא
 סליא דבעחיקא בזוהר ואמר ויסעו ישראל בד אל דבר נשפע כן יח׳ בו שנתעורר וכמו ;בארן אחד טי שישראל

■ ■ ' ’■ ■’ והתרחבותמומץ ותענוג שפע רב־ העולמות בכל למעה ■
 קיימא שלמה בימי ־כאשר ושלימות בהרחבה לעבדו -

 כי אדם של עובדות נקרא סיהרא באשלמותא סיהרא
 מן שמקבלת הלבנה כמו מהמחשבה ״הבלות המעשה

 שלימות לפי המעשה כן כלום לה ליס ומגרמה השמש
 היסה שלמה ובימי ותאיר המעשה החשב p הכוונה

 תחת איש והיה גדולה ובטונה במוחין בשלימות המעשה
 בימי נחשב כסף ואין סחר במקום כמבוחר וגומר גפנו

 נשאתי אליך וזהו :בעולם שגרמו השפע רב מפני שלמה
 שאלמלא בשסיס היושבי גרמתי אז השכל הוא עיני את
 סוד במשל כמבואר כבדו״ל דעתו שתתיישב ר״ל מ׳

ל׳׳י בסוד רוח נחס מפני הדעת והרחבת תפילין הנחת
 בשמים בונה מקום של רצונו כשעושין וזהו רא״ש

 מעלה גבוה מעל גבוה גדול תענוג מעוררים ■מעליותיו
 אז רצונו עושין וכשאץ סוף אין קשר עד מעלה אחר

 ונקרא קפנה מדריגה הוא ארן יסדה ארן על אטדתו
 ג' ובולפין ניכרין שבגדלות בקפטת כשהוא אטדה
 דבר שמבין וההבנה לבדה החכמה אמד כל וניכר המוחין

 וחילו מכוט על הדבר נמעמיד שמכרמ ודעת בוריו על
 יחד אגודים הכל אז ולדעת להבין דעת לו כשאין זקפטס

 בקפעת שהוא ואגודתו זהו למשכיל ודי אגוד׳ נקרא לכן
:והבן וקפנה אחרונה מדריגה יסדה ארן על אז

ר ב  את אני ושבח כתיב וגו׳ ויסעו ישראל בני אל ד
יראה ואית יראה איס הוא הענץ וט׳ המתים

 יראה עליונה למדריגה זו ממדריגה שיעתקו ר׳ל
■ ;■והנן הדינים־ ויומתקו העיקרית

״............ r ז :■■ ■ ־ ־■ ־ ־־ ־ . ;
ד ר ל ו ה ל מ ג  גסרטש ■מכם ולא נבל עם זאת ת

 אורייתא דקבילו עמא אונקלוס
 בה׳ נברא העוה״ז כי ידוע הוא הענץ חכימו ■ולא

 דבורו שהוא בראם בה׳ רז׳׳ל ודרשו בהבראס כדכתיב
 התורה שע׳י התורה היא הפה מוצאות בה׳ כביכו״ל

 וברא באורייתא אסתכל בזוהר רז״ל כמאמר הכל נברא
 שהוא כמו כולה התורה כל זה בענץ נברא והכל עלמא

 כשדבר משל דדך הכל הקב״ה בה סוף פד מראש ־
 ועולם עולם כל נברא כה התורה אותיות הקב״ה
 שהיא הטרה לט ומסר ההם האותיות בבתי׳ התלוי

 ר׳ל לעשות אלהיס ברא אשר כתיב כי העולמות בנץ
 וישראל ישראל פ׳׳י ולהגמר לעשות נשאר שעדיץ

 וגומרים מתקנים אזי ורחימו בדמילו בטרה כשעוסקים
 עבדיס דילי במילולא לאנא עוונא העולמות של העשייה

ט׳ אנת הכי אף וארעא שפיא  להיות האדם וצרץ ו
 עטה מדת הלביש שהקב״ה כמו כי בתכלית ענוה בבמי׳

 ובזה להשיט שיוכלו ערך פד והלביש שנתצמצס ע״י
 ואז עטה בבמי׳ להיות האדם צריך p העולמות נבנה
ס פולטת לברוא ויוכל הטרה היא חכמה יקנה  P ג

 שהכל כינה שערי וט״ן חכמה נתיבות ל״ב כלול ובמורה
 ובחינט פרשו בנתיב ידרוך ואחד אמד וכל בטרה כלול

במי' בליביה דמשער פה כפום מד וכל לו הראויה
' הראויה
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 חהו השכינה נו ^שכון המקום לקדש יכולתו גודל מרך • לב יקנה לבב •יואיש הבינה שיעור משערי לו ■הראויה

,r"to יערוף הכחוה,עוד אמר, סי אמרי. כן גס הארן ותשמע ■ בתכמת בו ולדבקה לבט.לאהבה וילבב נתיטת ל״ב• 
מן לאחור, האדם; יומחורס עוכסת י״ל־מסישלסעמיס אמרו לב /1לשסה,בל שלא לומד- . האדם מ״ו ואס ;לב

:0 ^’מקשירים -מברי' וכתיב המות 0 קו  בתורה ?עסקו בה׳ ומתדבק במחשבתו מחשב ,כשהאדם השמיעני - ל
השסע מעל ויושפע לעולם עובה• שהוא כסל יאו-יזל דברי. שמדבר למי ומתחברים לשמוע חושקים שהמלאכים^

 כשהאדם נמצא הכל ויתוקע ויצמחו נ;עלו כולם על ויזל וחיותם הכל נבראו התורה שע״י כיון כי והענין הורה
 ונו״ן נתיבות מל״ב יהפוך אז עורף וחוזר בתורה עוסק נמסרו ישראל וביד נתהוו שבזה אותץח:התורה הוא

א ריל ננ״ל במי׳ ביגה-ונעשה שערי - תורה דבריי מדבר כשאדם; נמצא• i •העשייה .לגמור ^ ;  יש באמת כי
א בו ,ומתדבק הו ת/  שהוא אלא בינה שערי ונו״ן החכמה •נתיבות ל״ב •כאן כאלו ועשייתם תיקונם, גומר י

ע •בוראם שפי א-ומ ם להם .הו ה  התורה השיג״המכמה:והנה ולא לסנים הולך'לאחור'ולא ־ משקם כל לכן’ ^ו
 זאת ונקראת בגילוי שנתגלה י״ל זאת נקראת לט שניתנה האזינו וזה! בריאותם הוא זה• כי העוסקים קול לשמוע -

הו בחורה שתעשו-ותעסקו ■ר״ל: ואדרבה השמים א הלה׳ בענין.וז ב ר ב ר ה׳ ה׳ י״ל ח/ ם,  הדבור מוצאות ה
 שנקראת.זאת המורה ר״ל 'זאת ..תגמלו :■לה׳ שיהיה ■ השמים עולם השמים שהגרמו;.ש;אזינו עד ונכון ראוי

 להיי״הזאמר ה״א -יתקרב ונזה לה׳ תגמלו לכם שנחנה ■ באופן יהיה.זה איך ואמך לקולך - סולם והמלאכים
ם דבר עצמו הוא בחור? שדבורו האך׳ שידע .שואדברהי״ל ע  שערים ונו׳׳ן ?חיבות ל״ב נחילה יט הלא ר״ל נבל .

■וזהועמא ה׳ שר, שווכלא <ע ם שמי שר.נדבר^ שסענובעתא ה שיש, אורייתא דקבילו הנ  האמור.אלא כל ב
ם, דבריו נמצא עיקר ה(א־ בכללכי .והאדם -בעולם  לילך,־בנתיבוחיה1ולא.חכ!מ ולא,.מכם נבל בבמו׳ שנהפכו ה

ם עולמות ובונה ה׳ .דברי. .׳  ערמהל"ל .אני.חכמהשכ?חי' שויןוזהו ולבו אין,פיו כי הארן- ואשמע כאמור כן ג
 למקום,ערמימוח״ששם נקפפעה - התורה של שהחכמה ׳ אנכי הקב״ה שאמר נשעה רז׳׳ל אמרו כי ר״ל סי אמרי

 מפנ• •,כאמול שנהפך : אלא ל״ב,-ו?ו״ן,י ?חי׳ כן ג.ם אנכי שוא? קול המקומות; מכל, שומעין היו אלהיך ה׳ ;
 נחי',?נול ובכל מקום בכל, ענפיה מחפשסק שהתורה שלא. פנוי היה,מקום אפילי,אכן,מקיר,;ולא ה׳,אלהיך

 והט׳׳ן הל״כ;נתיבוס ולהשיג.- בחורה לאחוז המשכיל ה׳ אנכי ה׳ דבר. וכו׳,כי-באמח אנכי משם נשמע ,־היה•
 ולכןאמר;?טקב.אחיואנכיבךמאות בחינתו כפי; :שערים שוכן. והוא .כבודו האר! כל: מלא כי ממלא,הכל .■וגו׳
 יש הרי הערמה במקום המגמה, נתפשעה משם ידי על אנכי יאמר שלא פנו: מקום היה ■לא נמצא דבר, בכל
ך על ויובן וכו׳  ר5בשר ולאחוז לבא :ההוא ?חיות ואחדות איחוי ;ליעקב ומדבר עצמו מקדש כשאדם ^ה די

איז מן אפילו אז כראוי התורה בקדושת ק כפיסיה - ;־■ . נחקדש אשר ה ה • נילא״ו ו נ ״.' :
׳;■־'* ״•.״■ ■ ד ;׳קולקדושחהסירהזכפי ישפע סביביו..בהשפעת,קדושה ;

■ •':ר; * ׳. . ;

.C ד ־ ־י . :

• ^  -4

• ־ * '



מ״יר
ברכות מסבת ,

א י ^  קסלתי פל וכו' דנריס ני6 על אורי מימין אנא ת
 אילימא מפתי לפני מאי וכו׳ מסתי לפני פסהא

 בינו חוצן דבר יהא פלא וכו׳ והאמר ממש ממחי לפני
 ויבואר הש״ם טכ״ל סמוךלמפתי אימא אלא הקיר לבין

 המוחין השכל סקז־מ' שלו המוחין מקבל אדם כל הנה כי
 הכלי היא מפה בשם מכונ׳ המוחין והמקבל ארבע הס

 כביכול שס על נקראו ישראל כי המוחין בה פיקובלו
 בתפלתו האדם והנה כנודע מוחין המקבל שלשלמ' מפתו
 אבל מלמעלה מוחין מקבל ודביקות חיבור לשון שהיא
 על שאמר וזהו מוחין לו אין ומהדבק שמתפלל קודם

פ^ז מפה בחינת שתהא קודם מפתי לפני שתהא תפלתי
 הוי מוחין דבלא ס״ד ופריך מוחין ומקבלת מתקשרת

 ונפסק ית' בבורא מקושר שאינו הקיר לבין בינו חציצה
 היו עונותיכם שנאמר כענין ביניהם חציצה והוי הקשר .
 כתלינו אחר עומד זה הנה שכתוב וכמו מבדיליןוגו׳ .

 הוי מדלות מוחין לו כשאין ר״ל החלונו' מן ,.משגיח
 החלונות מן משגיח אז המוחין וכשבא כתליט אחר כעומד
 כמוך אימא אלא ומשני אל פני גא חלו מלשון שהוא

 יושפע להתפלל שיתחיל שחיכף מצפער שהיה ר״ל למפתי
 וזהו שלם בזיווג למעלה ויתקשר שלו מוחין רב שסע עליו

 אמר ולא משתי לפני שאמר ומה למפתי סמוכה שתהא
 שההתחל׳ אמת כשניהם להראו' הוא למפהי סמוכ׳ בהדיא

 וביקש אס״כ לו מגיע הההעורר' וע״י לכן קודם היא
 מפס בלשון שמכונה ואפשר יאחר ולא מאוד סמוך שיהא

 הם מוחין וד׳ מסה הנקרא השכינה ע״י מקבלץ אנו כי
־ :והבן המס׳ רגלי ד׳

דאסר לדרום צפון בין נחונה שתהא מסתי ועל

א עינים ברכות
 ונקשר המצוה;הואיל מלעשות או מללמוד אח״ז שיפסוק
 ועל בתוכו רושם ועושה שלומד מה זוכר ב״האז בבורא

 דוכל ב״ה מהבורא וחיות השגה שוס בו נשפע זה ידי
 כן שאין מה בנבראים שפע מעשיו ע״י להשפיע ג״כ

 מקים מכל שעושה אף אזי ואהבה יראה בלא כשהוא
 השגה שוס בו נשפע ואינו ב״ה יח' בבורא נקשר אינו

הבור׳ מאת מעשיו ע״י בנבראי' משפיע ואינו עי״ז וחיות
: כלום מגרמה לה דלית נקבה נקרא וזה ב״ה

ו ה ז  לדרוס צפון בין זיווג *לשון הוא מפתו הנותן ל
 הווין דרוס נקרא ואהבה צפון נקרא פיר'יראה

 ע״י בנבראי׳ שמשפיע זכר בהי׳ פירוש זכרים בניס לו
 כאמור זכירה מלשון הוא וגס ב״ה הבורא משפע מעשיו

פובים סעשים צדיקים של תולדותיהם כי זאת ומודעת
 מפלת אשתו אין אף יצחק בר נחמן רב שאסר ומה

 מתפלל כשהאדם והנה יראה נקראת אשה כי הוא נפלים
 נקרא זה זרות מחשבו' לו באין ובאמצע מצוה עושה או

 מפלת 1שנ יראה גמורה ירא' לו שאין מחמת כי נפילה
 אגל גבוה ממקום נסולין מחשבות הוא זה כי המחשבה

 יראה אין אזי גדולה ואהגה גמורה ביראה עובד כשהוא
 כי ב״ה בבורא שמהדבק מאחר הנפלים מפלת שלו

 סמנו כשיוצא Tס אזי מיניה פנוי אתר דלית כשמאמין
 זאס מד וקב״ה אורייתא כי בהקב״ה מחדבק אזי הדבור

 יקשר אזי ההיא בסדריג׳ שיהא בזה בפוח אינו עדיין הוא
 באסבר יהיה זה וע״י כנפשו ויאהבם הצדיקים עם עצמו

 לומר נקבע זה ספני דבוריהן עיי דבורו ג״כ שיעלה
 ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה קודם

״ . ׳ ־ ׳ : כמוך לרעך , ,
ן ה ז ה' חכמתו לחכמתו קודמת חסאו שיראת כל ו קי ח  מ

מקדים שעה בכל ללמוד שרוצה קודם אס פירוש
 מתקיימת חכמתו בודאי אזי ימפא שלא וירא היראה לו הפתן כל אר״י לה ואמרי חנינא בר חמא רבי

 לא אס אבל ימפא שלא עצה התורה לו שתתן כדי שלוס' :בר נממן רב זכרים בנים לו הווין לדרוס צפון בין מפתו
 ההורה 7צי למה כי פני'אחרת לשוס העבוד'רק לקיום יחוד לשם מצוה כל קודם אומרים מה^שאנו הנה לומד שאינו מתקיימת חכמתו אין אזי היראה לו קדמה }וכו׳ נפלים מפלת אשתו אין אף ^אמר יצחק

יעסו׳ ע״כ רעה פניי' שום לו יש בודאי לומד הוא ואעס״כ השם הנה כי הוא הענין ושכינתיה ב״ה קודשא
 לו מורה התורה שתהא חורה לשם לשמה וילמוד בירא' .התורה באותיות ובפרש וחיות קדוש׳ דבר בכל נתן ית׳
 : בילא״ו ית׳ לבורא רוח נחת ולעשו׳ ה' אל להתקרב .דרך חיות בו שנשפע ממעל אלוה חלק הוא האדם בקרב וגס

ל ב״ה שהבורא מאמין וכשאדם שמו וברוך ב״ה מהבורא אפר בעזרו אברהם אלהי לחסלחו מקום הקובע כ
 בעשותו אזי מיני' פנד אתר ולית כבודו האין כל מלא
 כהו בכל .הדבורי׳ כשמדב' בהפל' או מצוה שוס

 אורייח׳ כי הדבו׳ ע״י ב״ה בביר׳ מחדבק אזי ובהתלהבות
אזי גהמצוה או בהדבור חיות וכשמשי׳ מד וקב״ה

_ - _........ שכינה מל'. והוא בהקב״ה בקרבו ששוכן החלק מהדבק
 שמתפלל פירוש לתפלתו מקום הקובע כל וזהו ,הגלגלים עליונים זיווגים והוא זיווג מלשון פירוש יחוד נקר׳ וזהו -

 וגבוהים עליונים לעולמות שפולה ושליס׳ הגונה חפלה אל הכל בקרבו ששוכן והמצו'וחיות הדבור חיות שמזווג
־ באלף.אלפי וכמו ית׳ הוא.הבורא בכלדבר כי, הקב״ה . ־ ׳ ־ בקביעות שם שלה ־

ד י ׳ י ' כ שיקבל הרוצה יוחק רבי אסר חנא ־ בר בר רבה א

 נשמתו גער דוב האלהימוה׳ הקדו׳ ורבי מורי
 שוס איןנפעלין כהוגן שלא ממפל': כי. מרומי׳ בגנזי

 לעו׳ל׳ למעלה עולה ואינה העליונים בעולמו׳ פעולות
 והגלגלים הגלגלים בעולם עומדת שהיא רק העליון

עה השלם באותו - סובבת התפלה גס בגלגל סובבים

 הגשמיים ההחחוניס בדווג תכלית ואין קן עד,אין ■הבדלות
 שלא שמתיירא יראה נאהבה ביראה אס כי אפשר אי

 אץ עד הבדלות אלפי באלף כן כמו ג״כ ואהבה ;ירגישו
 יראה ע״י אס כי אפשר אי העליון הזיווג תכלית ואין קן

אה באהבה פושה בשהוא ואז ואשבה  לומד אם אזי, די
אי אז׳ פיזפ^ או ד אף ב״ה ית' בבורא זוכר יהיה , ״

 יחי ויפו; יפנה שליס׳ שפים מלכות עול עליו
 יפנה ופירש"' שליס׳ מ״ש וזהו דתפלל שמע קריאת ויקרא
׳ > ־ ־ :סתם יפנה אמר ובגמרא נקבץ ; ־ :.

 אמרז דהנה פנימי• כנין לרמז ט-בא הוא
ס שוהי; היו הראשונים יסTקס במשנה פ א׳ ;

ואחר א



עיניםברכותמאור
 מעולם סם עמד לא ק הצדי p שאין מה האמדוח' לשלם באמס כי למקום לכס אס שיכווט כדי מחפללין כך ואחר

 רראה האהבה מדס כי סבל כאלו ידיו היוחן כל וזהו החסל׳ קודם בהחל' הזמן הבלי מן ממסבסו לכנוס
 ה׳ ישראל מקוה עליו ונאמר האמדוס לעול׳ בא הגמור׳ ונקי זן־ כן גס ד?ורו אז ויהי׳ ונקי׳ זכה מחסבחו שיהי'
 0WP וזהו ישראל אס ממהר הקב״ה אף כו׳ מקוה מה בס׳׳ס אמר׳ כוונס וזהו ב׳׳ה בטרא עצמו אס לדבק שיוכל
 אליו בהגיע כי ה׳ אס וברט קודש ידיכם שאו הפסוק מנקה הגוף סנקיוס נודע כי אמס היא סירש״י וגס יפנה

ם  שנפלה שזה יכין מיצוניס אהבה או חיצוניח יראה איזה מעלה אזי בסוכו הקליסוס אם לאו ואס המחשב' כן נ
 לק והאהב׳ אהTה פילס קדוש ממקום גבוה ממקום רסול עוד ואמר מססבש ומבלבל במוחו הקליפוח כן נם

 ט נקל שאז מאחר ב״ה הבורא מן לירא לשרשם ינביהס אהבה עולם זרועוח סוד הם : ידים סוד נודע כי ידיו
היראה יכסהייטr שאו וזהו בקרבו המדה שנהעורר' במי׳ כן גם ויש האדם אס עשה אלקיס בצלם כי זילא׳

Tכל כך הגוף הנהגח עיקר הס סהידיכו כמו למעל' ים 
 שיש כמו כי והאהב׳ הירא׳ פי סל .ממנהגים העולפוח

 והשמאל לקרב הימין ומסבע ושמאל ימץ הגשמי כאדם
 I מה מססמא כי וימקמקרבס חחה שמאל לרמקכאמרס

 מרחק' שהשמאל ומה אהבה מבחינח היא מקרבח סהימץ
ש  אלוברוחניוס בחיטח למפלה היאמבחי׳..יראהכךי

 הוסבעו אדם בכל והנה : ואהבה ילאה מדס כטדע
 בשפל נפולין שהן אך ויראה אהבה בהן וים כולן כמדוס

 מחיירא או הזה עולם חענוגי אוהב אמד למשל המדריג׳
 סלו ואהבה יראה ־ ונקראים כנודע מיצוניוס מיראוס
 כי ומלוכלכוס מזוהמוח יםr נקרא ידים בשם המטנ׳

 הלכלוך להעביר־ צריך ולכן משלשן ואהבה הירא׳ עוקל
ולא לי ה׳ כמ״ש ב״ה מפניו אם כי לירא ולא המדוס סן

 :בילא׳׳ו ה' אח וברכו הקדוש׳ אל קודש ואהבה
״ ט  צא מסידא סלא דרב אחווא יכודא לרב אליהו לי' א

ט' סחסא ולא חרסח  מוהריר בשם אסרו דהנה ו
 לא רנק בגמרא שאמרו רה מל זללה״ה קאסווער נחמן
ו לשון ודקדק רגזטחו אלא בידו פלסה ק ^ חי  טלע ט ו

סטסבoהנ עלייס בעס לילה שבכל כי  פה כל Tהcסו
ז לב לו היה אס והנה היום בזה האדם שחסא נ  באוסו י
 ואזאינ׳צריכ׳ ספארגזנוסו אלא היד טסבס אינה היום

 לכל מביא זה כי בי׳ כולא בי׳ דדא מאחר יוסר לכסוב
 אלא לכפב וTנ עלחה לא ר״ל בידו עלס׳ לא וזה עבירוס

 הטעם כל כי מאוד בזה להזהר צריך באפה כי • ע׳׳כ וט׳
 עונד כאלו נקרא ולכך כנגדו משובה אינה שכינ׳ אפילו

שנמלוו אנשים שני דהנהו בסעש' ממרא ואמרו ע״ז
ט׳ סמסי'לחברי׳ מד קם פרס נהר כשעברו בדרך בירא׳״ ביה אח-הבורא אT:היה אם בודאי כי אירא  ואפר ו

 אין ישראל בארן אבל רגז לב שם לך ה׳ ונסן בגמרא סם ■ סטי אמר ליס כי זולתו דבר משוס ירא היה לא גמורה
 אמר כן ועל האדם אח להיגס להם כך כל שליס׳ בבחי׳״ וכן זהב; יח׳ שכינסו גילר הוא דבר ובכל סיגי׳

ס אהבה '  שאפי׳ כאמור אלוה לו שאין כמי לארןדומה בחון ■הדר מן יסrה ליסול ההפלה צריך-קודם ולכן p ג
 חכמתו הוא חכם ס״וואס כעדו חשוכה אינה שכינה ל בכדי יס׳ האל ברוממוח בממשבמד ולהתיישב הלכלוך

 והשכל ממט שכינה בחי׳ הססלקח מחמת הימט מסחלקת לסי אמד וכל הימנה למפל׳ שאץ המממוס ליראת #יגיע י
הק בחינסו :• כ הגמור׳ האהב׳ מבא ממילא ואז ו  ומחמח כטדע בתחתונים הסוכן שכינה במי׳ הוא שבאדם r כמאמר ני
 זר האל■ שהכניס בכפיפה נמס עם לדור אפשר שאי י הגמור׳ סודהאהב׳ הוא איש של דרכו ^לה׳׳ה סוריורבי ^
 השכל מסהלק המקור ובהססלקוס דנמש מסערא בקרבו ז״ל כמאמרם אשה בסוד שהוא ה׳ יראת אשה אחר למזור ■
 לשתות,מים יכלו ולא מרמה ■ויבאו וזהו ממנו הנמשך אהבס כ’ג אמרו ולא סמים מיראת מון שמיס בתץ סכל ,
ט׳ ממר׳ הוא חסילין מניח כך ואחר ממילא מבא אהבה ני סמים 1  ומרה כועס כנד רז״ל שאמרו מה טדע כי ו
ד: י!  נמצא גופא כל הכיהוהאוקיד לאו ואי כסה ט זורקת בינה סכמה במי׳ לחוט שימשיך המוחץ המסכת סו
 לבחי' כשבאו מרהה ויבאו וזהו מרה במי׳ הוא שהכעס ־ מלכות חהו רספלל שסע קריאת יקרא כך ואמר ודעת •
ק בגמרא שם אממ והנה י לומ׳0 שמיס ;  שנקרא התורה חכמת שהיא מיס לשסות יכלו ולא מרה ;לחסל׳ יוT הרו

ק וכתיב בניקיון ארמין כתיב .פסלמזלא •;?אלו ר שכל פיני צו שיש סי כי מרה במינח עבור סמרה מים . כו׳ א
 בהנהגת עיקר הן שהידיס כאמור כן גס -הוא ,הענץ

 מלשון הוא המקוה סוד טדע כי סבל כאלו וזהו: האדם
 האחדות שלם נחי• סוד היא מקוה כי; והכנסה אסיע׳
 הממשבה הוא שעיקר,האדם טדע ני הממסב׳. ■גטלם

נקרא ואנא אנא ונשמושב טלו הוא שם מחשבתו דבמקוס

 מחמת הכל לו שאירע הכעס ערני כל האיך וישכיל יבין
 ולא rסקפ היה לא גדלות לו היה לא אם כי שט גדלוס

 שכועס דבר סכל לראות עכל אלא עוד ולא כועס היה
ק יראה ממנו אדם מבני לו שעשר מה על פ  גם הה.א ה
p ע להטרא בעבודש ב ת שיראה p לו נזדמן שלכך י

ק • המד׳ ־אס למקוה וכשבא נטדע המססב׳ היא הנפש כו הנעש פיזור הע  לטרא P ששה הוא כי בעצש השא ו
ה כל ונקויס נאספים ששם האחדוס לעולם סבא סוד הוא  שאמרו מה על כמאמרים יס׳ לפטדש כדבר.הנוגע בי

 כל כי לעצמו קונה'אדון כאלו עברי עבד הקונה מ״ל .הסבד׳ מקום דסרודא בעלמא היה בסמלה כי הממסטס
ה לכן לאיפוס־ אחיזה שם .שאץ האחדוס לשלם וכשבא  מתנהג כך עניניו בדרכי עמו משרש בהנהגות שרוא׳ מ
 ירא׳ ואז P לו מראץ לכך יש׳ האל בעבודת ג״כ הוא יאונה לא מליו נאסר המחשב׳ בעולם המקישר הצדיק
ק שמדי׳ השובה שבעלי במקום זה ומסעם און כל לצדיק  הטלא סל האדטת את עליו לקבל דלא׳ עצמו אס לס

הפי׳ שד סלאיסרשל יותר בהתחזקות לעצמו ביה מהתענוג טדע כי לעשד יכולים גמורים צדיקים אין  חהו
ד שפל פירוש לעצמו ■ אדץ כקונה ט להפוב כסא נעשה כשהרע ביה לבורא שיש העליון  קונה פלו הפבד ■ י
א האדטהשל באו זאח״כ דפרודא בעלמא היו בסמלה הפוגה סבעלי טי ל וכשיםסכל והבן לעצמו ב״ה ה כ ב •ייד . y ־■.׳ ק



ת כאיר ל כ ר a ב עינים ב
ק עסי כל ולאו נאסר עליו כזה ואדם עולם יכעוס אס כי יכעוס לא כודאי כעס לידי שמביאו דנר א  ה' פס כי ה

עליו שנקרא ממש ה׳ הוא זה ני ממך ויראו עליך נקרא הוא גס כי כן גס מדה מדה;כנגד לו מודדץ אזי זה על
 הקדוש המלכיס מלכי מלך לשני ממש טנין באוהו חסא
 על למעל׳ דינים עצמו על ומגביר ונורא גדול אל נ״ה

ד על ק  לכן מסע׳האמור הדינים התגברות הוא הכעס י
 מדה כנגד הדיני׳מדה שהן חמה משיב רך להיו׳מענה מוב

 בהרגשתו ב״ה לשוב^להבורא נתעורר זה ידי שעל ממסת
 במזיד חיו שעושה העבירות כל והנה לעיל כאמור הענין

 הקדוש חלק ניצון יש אחד בכל בודאי כי הכעס מן בא .
 ית׳ להמרוקו במזיד לעבור לבו ימלאנו ואיך אלוה מלק
 אינ׳ השניג׳ אפילו ואז כעס לכלל מקודם שבא ספני אך

 עושה ואז הקדוש החלק ממנו ומסתלק כנגדו חשובה
 מלשון נזיד ויזדיעקב מלשון מזיד נקרא לכן מבירה
 ממדות הקדוש׳ מקום מפנה שהי׳ אבינו ויעקב הרתח׳
 וגו' יעקב ויזד בו נאמר כן על אחרא מספרא הבאים
 לעשו כעם המדוח שנתן וגו׳ ונזיד לסם לעשו נחן ויעקב
 שהפיל הנחם מזוהמת היא זו מדה כי ססיסר׳ שהוא
 שעמדו ישראל אבל כנודע הנמש סבע הוא כעס כי בסוה

 לכך מהם כעס מדת והלכ׳ זוהמתן פסקו סיני הר מל
ק נאמר לכך ביניהם לבבות פירוד היה לא  שם וי

 לפנות שזכו לס־ אמד כאיש וגו׳ ההר נגד ישראל
 כתוכן ב״ה הבורא הופעת והמשיכו הרע מן תוכיותיהן

 ראש בבחי׳ שמתדבק יT על פירוש ראש ישופך הוא וזהו .
 בו תתעורר שלא יבופך בזה ית׳ הבורא הוא וראשץ
 במדריג׳ עקב בבסי׳ כשהוא עקב סשופנו ואחה מדתך

 כעס הסר ק מל 'וראשון בהראש דבוק כשאינו תהחונ׳
 בר עם פרנסתו בפסקי כועס שאדם הכעס כי מצבך
 עבודה תשמיש הוא זה ידי על שמרויר, הממין אזי אדם
 יהנה שלא ממנו נאבד הוא כן עצ בהנאה ואסור זרה

 הוא כי ובבא בזה לו סוב הכעס הסרת כן על ממנו
ק עולם הוא האדם כי ממשגיהנם  בחי׳גיהנם וזהו ק

 הדיין יראה ולכך הזוהר מספר כנודע שבו ומרה כבד .
 והרחיחות הכעס מחמה מתחתיו פתוח הגיהנס כאלו

 אח מתאמן אחד וכל הדיין בפני שכועסים דינים הבעלי
 כרשעים בעיניך יהיו אמרו ע״כ טענתו להחזיק עצמו את

 הדין אס עליהם שקיבלו מאחר כזכאין כו׳ וכשנפפרי׳
ה ניתקנו התורה סבחי׳ שבא  מזה אצלינו כאמור ס

■והבן אחרים במקומות • ■י :
ר מ הזה בעולם פיו שחוק למצאו׳ צאדס אסור ר״י א

כן עצמו אח שמדבק מאמר ם'  כסו יס׳ לשמו יו מדות ע
 מותר גודאי כזה ולאדם אסר במקום מזה שכתבתי
 הזה עולם גבחי׳ אינו שהוא מאמר שחוק פיו למלאות

 שלו המווזין נחרחט זה ידי על ואדרבה לעיל כאמו׳
 העצבות כי מזה כנודע ויותר יותר עצמו אס לדבק ויוכל
 שלכך ע״ז בחינת שהוא מאחר מאוד גרוע מדה הוא

 עולם בחי׳ שהוא לאדם אבל עצבי׳ מלשון עצבות נקרא
 פולס בבחי׳ הוא אזי האל״ף אל מדותיו הגביה שלא הזה
 כן שאין מה שלו השחוק כך בעצמו שהוא כסו כי הזה

 אמר לכן בגשמי איר שלו שחוק בגס ב״ה בבורא הדבוק
 עולם בחי' כשהוא בעוה״ז שחוק פיו למלאות לאדם אסור
 א׳ז בבחינת כשהוא סירוב א״ז שנ׳ ראיה ומביא הזה

 ה׳לעשות בגוי׳הגדיל יאמרו א״ז פעם כו׳ומה שמוק ימלא
 וגוי• ה' שם כי הארן עמי כל וראו במי׳ שהוא אלה פס
 ממש נפחדים ואז עליונה יראה עליו שורה כזה באדם כי
 במקו׳גילה בבחינה הוא שלו שהשחוק נמצא הארן עמי כל
 :בילא״ו והבן פינו שחוק ימלא ואז רעדה תהא שם

ה ש ע  אצל הורה ללמוד שהלך דוסא בן מנינא בר׳ מ
 יומק רנן של בנו וחלה זכאי בן יוחנן רבן

 רבי הניח וימי׳ רמסיס עליו בקש בני א״ליחנינא זכאי בן
 לו אמרה וכו' ומי׳ כו׳ ברכיו בץ ראשו דוסא בן חנינא
 דומה הוא אלא לאו א׳׳ל ממך גדול חנינא וכי תשתו
 מהזה להבין צריך וכו׳ כפר ואני המלך בפני כעבד

 ממנו גדול אינו שר״ח אשתו מלב להוציא ריב״ז שהוצרך
 המעשה זה נכתבה ולמה כפר והוא כעבד שהוא ולומר

 בדעת להיות צריכה תפלה שאמרו ע״ד הוא אך י בגמרא
 ומדת הקפן יעקב יעקב .קפן כי יעקב קול הקול יעקב
 השפע להמשיך היא התפלות כל והיה ענוה נקרא יעקב

 יחוד ע״י סמנו שצמפה ייעולם מעולם הרצץ ממקור
 ואזמהצמצ׳ עלסא קב״ה ברא באורייתא כי האותיות

 מלמעלה שנתגשם עד למדה וממדה לעולם מעולם השפע
 עד מזה זה ברוחניות עבים שהם העולמות ע״י למפה
 פ״• א״ם בסע אור לקבל והגשמי הפסל העולם זה שיכול

 •שפל עולם איך גדול חידוש הוא זה כי כנודע צמצומים
 ומצוחצח צח שפע אור לקבל יכולים פסילות ובריות כזה

 כל פי ונודע כאמור צמצומים עיי הוא הכל ^כזהאך
ונמצא עמו ה׳ חלק כי כאסור ממש ה׳ חלק הן *ישראל

 עצמו המדבק האדם ונמצא האדם במבע כלוצין המדות כל יתר לשון להבץ וגו׳ פינו שחוק ימלא אז אמר
 צריך והעבודות התפלה't על לשרשו הוא ברוך לבורא ועוד הזה בעולם הס המצות כל הלא הזה בעולם שאסר

ס אך פיהם שחוק ממלאים צדיקים כמה כי רואים אנו הרי  במדת עצמו אס לצמצם צמצום בחי׳ בו שיהא כן ג
ג״כ למעלה. יתעורר א״כ בגדלות יחזיק אם כי קפנות והן הבנין ימי שבעה הן העולם כל כי דטדע הוא הענין

.................................................... . שהן שנו ימים בשבעה עונס שנ .אצוסו שהוא _..״ף
ממסת ביה הבורא בעבודתוv בתפלתו אץ אזי גבהות האל״ף יT על להנהיגן הוולדו מעת בו הפטעוח המדות

■ג־ז שאמר: זזה כאסור היפךהרצון שהוא ' : במי׳ נקרא חה בתוכו שממשיך ״
ן י ק היא אס ואז לז׳ימיס אלין* בחי׳ שהמשיך א ט י י ר ו שעראס כסו ארא׳ כפו הוא האדם • כי ורבי מ

הוא בגדלות אם למעל' מתראה כן* בעצמו ־ סן למעלה הוא שלעולם באלוסו שלו ימים הז׳ עם
שהיז למילסגשגד להאיר אפשר ואי בגדלות למעלה • סעול־ר של באלופי כלמחחיו עם דבוק שהוא מאחר ה

ה...............................■ י' י ז י כ



עיניםברכותמאור
 והוא גוחרלח״ח שכשסיגיס והבןרקאמד,מפמונ׳ נזה
 התולהוצריך כנוד מסני דהייגו הבורא עבדות כן גס

 כי אופן בשום לצרכו יהא שלא וברורה זכה דעת לזה
 ולכן בשלימוס השלום עליו רבינו משה השיג זה דבר

fשנקפשס הישראלית אומה ובין ה' בין ממוצע להיות כה 
 נקרא ולכן ה' תלק ניצון אותו רק בו היה ולא סגוסניות

 מאוד עצמו אה להקמין שיכול במדריג' שבא ה' עבד
 שבתה ולא המעלויו לכל זכה לכן עבד בחי׳ בצמצום
 מפה והאיש כאמור העטה במדת אס כי אותו ההורה

 המביא זה כי וגו׳ נאמן ביתי בכל האדם מכל מאוד עניו
 ואת יעקב את ואוהב ליעקב עשו אר. שנאמר וזהו • לכל
 מצד בא כי עטה נקרא יעקב מדת כי ידוע כי שנאתי פשו

 גדלות נקרא ועשו כאמור צמצום ע״י הכל ולמעל' הקדוש׳
 מת' א׳ שהתרתי אע״ס ר״ל א״ח וזה הפירוד מצד בא כי

 לשתף ליעקב עשו מדת התרתי א״ח אותיות כאמור גאוה
 והבן המעס זה אף שנאתי עשו את אעפ״כ ענוה ברדת

 מהמת כי עלגיותנייא גאה כי אונקלוס שתרגום וזה
 וזה למעלה כאמור למעלה גאה באדם שלמעה גיאוח
 במדריגה הוא כי וכו׳ לעבד דומה הוא ריב׳יז שאמר
 השפע וממשיך פועל הוא כן על א״ע לצמצם שיוכל גדולה

 במדריג׳ עדיין אני שאין אני כן שאין מה צמצום ידי על
, :והבן הזאת

ה י ר  בא צדיק פירש״י לעולם בא עובה לעולם בא צ
 רש״י שינה למה ולכאורה הרעה פסק לעולם

 פירוש ורש״י חדשה סובה שבאה דמשמע הגמרא מלשון
 תמיד סוכנת שהסובה הענין אלא לבד הרעה שפסק
 ובין הקב״ה בין ממוצע שצריך אלא לרעה הסוב ומעבע
 הוא הצדיק הוא הוא ומי הברכ׳ יורק ידו שעל העולם
 אז לעולם בא צדיק חהו העולם עם קב״ה המקשר אמצעי
 וזהו לעולם והורק ידו על בא כבר המוכנת הטוב׳ ממילא
 הרעה שפסק רק מתודשת סובה 7צי שאין רש״י כוונת

 להריק הסובה מזר ועתה ההשפע' העדר ספני שהיתה
:והבן לעולם הצדיק ידי על

■ 'מסכתעבת ■
ר מ  חוסן עחך אמונת והיה דכחיב מה לקיש ריש א

 זרעים סדר זה אמונת ודעת מכסה ישועות
 סדר זה ישועות נשים סדר זה חוסן סופד סדר זה פתך

 וכתוב טהרות סדר זה ודעת קדשים סדר זה חכמת נזקין
 ר״ת שהוא נק״ס זמ״ן זה על סימן המאסר זה נסיקוניס

 : הנ״ל נק״ס זה וסימן הענין להבין הנ״ל סדרים ששה
ן ן ד ו ג  אלפים שני תוהו אלפים שני ז״ל שאסרו מה ד

מהו ולהבץ המפיח ימות אלפים שני הורה :
 המשיח ימות של אלפים בשני אף הלא תורה אלפיס שני
 לספה ניתנה שהתורה הוא אלאהענין • ג״כתורה היא

 כידוע בה לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל עס פסיני
 התורה התגלות דהיינו התור׳ שנתינת אן רז״ל פדרשו׳

ה א מהדורות אחד שכל. פ בו ל ס ^י ע  הבאים בדורות ה
 עד החיחשההוא נתגלה שלא בזמן הוא לחדש פתידים

י החידוש והוציא וגילה בדורו האמורא או התנא אותו שבא

 שנס אלפיים עד ודור דור בכל וכן בימיו לעולם ההוא
 כל שהעמידו והגאונים והאמוראים התנאים כל שחלפו
 לת שייך שהיה מה כל וחידשו מכונו על ההורה יסודי
 וכל בסיד למשה הקב״ה שהראה מה כסי נשמתן לשורש
 נתינ' בחי׳ הכל היה התורה נתינת מעת פנה חלפיי׳ אותן

 התגלות• בחי׳ נגמרה ואח״כ חורה אלפי׳ שני וזהו התורה
 שכני דבר הוא היום גם שמחדשים מה כל כי המורה

 אלא אינו וזה חורה אלפים שני מאותן שהיה אחד אמרו
 נתינת נגמרה כבר כי חידוש ואינו ההוא הדבר שחוזר

 חוי׳ עיקר שהן סדרים הששה כי נק״ס זמ״ן וזהו התורה
 שסקי רבי בימי שנגמר׳ עד כאמור נקסו הזמן שבע״פ

 דין או חידוש שכל מתחלה כך הצורך היה כי המשניות
 ההוא שהחידוש ההוא והחכם הצדיק בבא בזמנו יתגלה
 שהיו הגדולים הצדיקים אותן אך נשמתו לשורש שייך
 הן וחביריו יוחאי בן שמעון רבי כגון הקודש רוח בעלי

 דבר הוא הקודש רוח כי הזמן מן שלמעלה במדריגה
ם מה כל בימיהם ראו לכך שזמן שאינו ומדריג׳ ^י ע  ש

 כמה שמוזכר בזוהר מציט שלכך לחדש האחרונים דורות
 בדורות להיות העמידים האמוראים ממאמר מימרות

 הקודס רוח בעלי היו הן כי הנ״ל מסעם והוא האחרונים
 ע״ם רביט משה שלכך כן ראו לכך הזמן מן למעל׳ והיו

 פנ לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל הקב״ה לו הראה
Tהאחרונים ובדורות ־ והבן בו שהיה הקודש רוח י 

 שהדבר הקדמוני׳ מדברי וחכם תנא ם1ש דברי כשלומדים
 דבריו ומדבר מלומד והאדם שלו ומוחין חיות הוא ההוא
 נקרא הדבורים לתוך שלו ומוחין חיות ומכניס מדבק

 החיות שמכנים אותו מחי' ולכך ברוחא רוחא אחדבקות
 שאפשר בקבר דובבות שפחותיו אמרו שלכך בהדברים

 דבורי כי הצדיקים קירי על השסתחות בחי׳ זה כי לומר
 וזה כאמור שלו החיות ופמון קבור הוא שם הצדיק
 ומוחץ החיות לתוך שלו ומוחין החיות עם בהכנסו הלימד

 ברוחא רומא אתדבקות נקרא בדבריו שסמן הצדיק של
ם מדברי זה כנודע בקבר דובבות ושפתוחיו ש״ בע  ה

בד על השסתחות זו בחי׳ ונקרא סרוסיס ענזי נשמתו  ק
 ולכך הלומד היום ומזכיר שלומד דבריהם שהן הצדיקים

:והבן הצדיק אותו של מוחין מחי׳
 פשס ונקרא סוד דרוש רמז פשס בהתורהיש ודעה

 להפשיס צריך החור׳ מן הפשוס להבין שאף
 וכמה כמה יש כי בהן מלובשת שההורה העבי׳ הלבושים

 שעל עד לעב דק מלבוש בהשתלשלות להתורה לכושיס
 להבץ הרוצה וצריך עב לבוש ג״כ הוא הפשוס הדבר
 מה וכל הפשוס יבין ואז העב לבוש להפשיס הפשוס אפי׳

 שיפיג עד ויוחר יותר יראה סהלבושיס התוקה שיפשיס
 הפשס מלשון שהוא פשס לשון וזהו דרוש ואח׳׳כ רמז

 קנ״ה יחוד לשם הוא התור׳ לסוד כי הלנושי׳ להסשיס
 השוכן שבקרבו האלקי חלק ולדבק ליחד ושכינסי׳

 שאט מה סוד שהוא ב״ה סוף אץ שהוא בהכל בתחתונים'
 שהוא מצוה כל משיות קודם קבה״ו ימוד לשם אוסרים

 ששוק החלק עם בהכל עצסיט נדבק שעי״ז דביקות לשון
 כביכו״ל ממש חלקיו עמו.כי ה׳ מלק כי כס״ש בתוכיט

שנקרא החלק לדבק והמטח התורה ידי סל וצריך אנחט
שכינה



%;יניםשגתכאור

 נקרא זאת שמבלפדי השורש אל שתוכיט השוק שכינה
 הבדלות אלסי באלף כמו ולכך כביכול ■ f ח אליף משריד
 הגשמי ביחוד וכמו אלוה אחזה מבשרי כי הגשמי ביחוד
 7צל והגבו׳ הרוחני ביהוד כך המלבושים שלילת צריך
חורה כס״ש כלה בחי' נקרא שהתורה הרלבוסי׳ שליל׳

 מסהכלין אין זה ננס זה אדם בני כשמדברים אך דומם
 כו כמו המדבר׳ הנשמ׳ לבוש שהוא הגוף על רק זה על

 היה האדם של הנשם׳ שהלבשה ,פ״י הקדושה בתורהיט
 הוא זה שעולם מהמת כנודע גוף בתוך להיות בהכרח

ה להתלבש הנשמה גשמיוהוצרכ׳ ^ . ר תו ה ק • נחלבשה על
 שעיקר חור׳ דברי לדבר וכשמתחיל הפשוסו שהיא בהנגל׳ מאורם׳ אלא מורשה תקרי אל וגו' מורשה משה לט נוה

 ' נתעורר ע״כ נשמתו שהוא האלקי החלק הוא שט המדב׳ ללמוד שיתחיל קודם היראה לו שחקדי׳ ע״י זה וכל והבן
 המלובשח' נשס׳ שנקרא ההורה בחי׳ כן גס לנגדו בודאי לו שחקדיס יראה מבלעדי כי כנודע השער הוא כי

רואה ואז נתעורר׳.לבחי׳שכננדו בחי׳ כי שרואה באוהיו׳ ■ - • . .
 אינה ולימודו טונתו שעיקר מאחר שבתוכ׳ הפצות
 שעיקר רק לשמה שלא שהיא הגוף תועלת גשמיות לכוונת
 יחשוב לא בוודאי המדבר הוא שבו האלקי שהחלק כוונתו
כתור' של הפנימיות ג״כ רואה ואז וד״ל חיצוניות כוונת

 אורייתא כי לשרשו נתדבק ונמצא בהתורה חלקו ומהדבק
 כי מורה רזי לו ומגלץ מ״ש על כמאמריט חד וקב״ה
 הנ״ל מסעם שבהמור׳ העצות לו רגלץ לשמה הלומד

 הלומד משא׳כ בס״א המשנ׳ המשך כל אצליט כטב וכבר
 ג״כ רואה הוא כך גשמית לכוונת לשמה שלא ח״ו

 בתוכה עצה שום רואה ואינו בגשמיי התור׳ בחי' בהמור׳
 שיכול עד בה ראייתו נתעבה חומרו שנתעב׳ מה וכל

 לאזכהנעשה שארז״ל כמו מהתור׳ רשע שמוסיף להיות
 הן כי פשוסו מידי יוצא מקרא אץ וזה המוח סם לו

 נקרא לא שהאדם כמו שבה והתוך הפשוס גמור אחדות
:והבן שניהם אחדות ע״י אלא אדם

ר ג  בימינה ימי׳ אורך דכחיב מהו שילא רב בר רבא א
 ימים אורך בימינה אלא וכבוד פוטר ובשמאל׳

 אירך בה למיימירס אלא ליכא וכבוד עושר דאיכא הוא
 איכא וכבוד פושר בשמאל׳ וכבוד עושר וכ״ש איכא ימים
ט׳  היה עיקרקושימו הלא בזה סהתירון הפרן להבין ו
עTש אף כימינ׳ וכבוד עישר ג״כ בפירוש נכתב לא למה

 האמת יראה ולא מהלבושי׳ התורה לו תתגלה לא
 שיבא קודם ה׳ יראת סכמה ראשית כמש״ה בהתור׳

 ביל״א ה׳ ליראת צריך שבההור׳ האמת שהוא המכע׳ לידי
:ואמן

ת א ש ט׳ באמונה ונתת נ  משא עסק הנה כי ר״ל ו
 דינים כסה כי וחורה עבוד׳ ג״כ הוא ומתן

ם הרב ואמר זה על ♦ש ש׳׳  אס כי נבג׳׳ס ע״ה הכע
ה הבורא לשם המור' אס הלומד האדם  אס למשל ב׳
 לפני מאוד חשוב הוא בחמור סרה המחליף המשנ' לומד

 במסור פרה ומחליף הדבר פושה אם כ׳׳ש ב״ה הבורא
 עבוד׳ חשוב יותר ודאי ההורה ע״פ בזת עצמו ומנהיג
 לכבודו אלא בראו לא הכל בעולם שיש דבר בכל ט מעול׳

 אס ההורה ע״ס אס כי מתנהג איט וגדול קסן דבר כל
 לכבוד יכול דבר ומכל מזלות י ע״ שמתנהגים באומות לא
 ישיג העליון ושכל ב״ה הבורא נפלאות ולהכיר ה׳' את

 איפה דהיינו התור׳ פי על מתנהג אס בפשוט וג׳׳כ פמוט
 ישב מצוה מקיים כן גס הוא צדק ומאזני צדק ומדה צדק
 הוא אזי בן כשממנהג כן ואס וכו׳ עביר׳ עבר זלא

 ;בסחור׳ שעוסק בשע׳ אפי' תמיד בתור' עושק
ן ה ז  שמאמין באסונ׳ הוא אם ר״ל באמונה ונתת נשאת ז

ק משא בשעת ובתורה ב״ה בבורא מ  על ועוסק ו
העתי׳ הל פירוש עתים קבעת אז אמונת הנק' התורה ט

תח ואח״ז הוא שכ׳׳ש וזהו .לתורה קביעות הס כולם הלימוד בשפת שלא אפי׳ להבין נקדי׳ זה להבין אך * נזה מ
א סי׳ אין דרך עם חורה סוב שאסרו מ ב  הדרך אם סו

 לגמרי מרע סור ויהא התור׳ עם הוא מו׳׳מ דהיינו ארן
 סוב לעשות עצמו יטריח אס כי פוב לפשות יוכל ואח׳כ

 עוה״ז דברי אפילו שיעשה לגמרי הרע סן יסור ולא
 ממאם איט בזה להנאתו אס כי ב׳׳ה הבור' לשם התאוות

 דרך על יחיצב כמ״ם האמיתי סוב לכלל יבא ולא הרע
 סוב לא דרך על עדיין הוא כי ימאס לא רע סוב לא
 מאוד מאום הוא באמת כי לגמרי ימאס לא רע אם

 ואז לגמרי הרע מן יסור רק הדבר לו פייס׳ זסיצה״ר
:והבן סוב למשות יטל

ר מ  לכולא גסירנ׳ שרן י׳׳ח בר מינא כד כהנא רב א
 פשוטו מידי יוצא מקרא לאץ זכינא ולא ש״ס :

 חלק כי טדע כי הוא פשוסו מידי יוצא מקרא אץ פנין̂ 
 אלא בש״ס כמ״ש דאורייתא גופים נקרא מהתור׳ הנגלה

ק ק  המור׳ של הנשמ' הן הכמוסיןבה והרזין תור׳ טסי ו
 עבוד׳ לאמיתת לבא איך החור' בתוכיות שיש העצות והוא

 חבירו עם אחד אדם שמדבר בדבורים וכמו האלהיס
 ומדבר השכל שהוא שבמוט הנשמה היא המדבר עיקא

 האמת מ׳׳ס אדם לבר נרא׳ שאין אף האחר נשס׳ עם
כאבן נשאר סח ט נפשו בצאת ט כך שהוא בחוש עדע

 בכ״ש איכא וכבוד עושר בח שלמיימירס כאן אסר אץ
 חנינא ר׳ כמו גדולים עניים שהיו צדיקים כמה מצינו והא

 בהתור׳ דרכי בני שיש אך ־, פדת בן אליעזר ור׳ דוסא בן
 חיים טונת רק שהיא החמ׳ העבוד' הוא ימין ושמאל ימין

 והתפלה התור׳ לימוד והוא גדולה דעת לזה שצריך נצחיים
 מורה ג׳׳כ ויש גדולה ודעת שלימי בכוונה במצות ועסקו

 . והיא עוה״ז בחי׳ גשמיים הנראי׳ בדברי׳ אפי׳ דבר בכל
 בימין שמאל להכליל הממי העטד׳ והעיקר שמאל בחי׳
 לפוס וחד מד כל ודעתו בחינתו לסי א׳ כל האפשר בכל

 ג״כ ונפשה פועלו לשם עוה׳׳ז נחי׳ כל לעשות שיעורי׳
 באמת גדולה בדעת כ״כ עבדו האלו והצדיקים ימין בחי׳
 עוה״ז בחי׳ כל שהוא שמאל בחי׳ כל שכללו עד גמור

 שלא סעוה״ז חלק שוס נשאר שלא באופן ימין לבחי׳
 הכל נפשה כי עוה״ז אצלם היה לא לכך בימין כללוהו

ק לכך י.צ;ס ימים אורך במי׳  פי׳ בה לסיימיניס אלא הי
ק בימין השמאל חלקי כל שטלליא  וכ״ש איכא ימים או

ט׳ נכתב לא לכך ר׳׳ל וכבוד פושר  דבר הוא כי נ״כ ב
 למשמאילים כאסור בימץ נכלל הוא כי עצמו בפני שאיט

 איכא וכטל עישר בימין מכליל שאיט עוד כל ר״ל בה
ע׳ ימים אורך  עושר לכן עוה״ז בבחי׳ שהוא מארר והק ו

י וכטד׳ -
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עידסשבתבאור
 נתורסו מהמיימיני׳ חלקיגו ישים והש״י

:ועד סלה נצח אמן , , .
 בחוחמו שמן של אחד סך ונשאר נו' יונים כשנכנסז

אלהי׳ ברא בראשית כתיב ונו' גדול כהן של
י יראת חכמה ראשית שנקראת היראה כשביל כ ה'

 והיא א׳ פך כ״א נשאר ולא לרזין המשיכו כי החכמות
 היא ה׳ יראת הן כדכחיג בלבד אחד שהיא ה׳ יראת
 כחותמי מונח והיה הן לא׳ קורץ יווני בלשון שכן חכמה

 חותמו והנה וכו׳ הוא כהן אלהיכס אמרו כי י. כה״ג של
זהו ברת״ם שורה שהקב׳ה סוף תוך ראש סוד אמת

 שאפילו היינו ארצה אמת ותשלך דכתיב ואף אמת חותם בריאת עיקר זו מלפניו שיראו העולמות כל משה האלהים
 הוצרך לכך עדין להגיע שנוכל בכדי נשתלשל בארציות ראשית שנקראו וישראל התורה בשביל גס והנה העולמות

י - . . ' הירא׳ שהיא החכמ׳ ואותה המדריגות סוף עד להשתלשל י
שלימ' יראה ירושלים נק׳ כי עכו״ם מגע שם ואין נשאר
 החכמות כל להביא כולם לתקן נוכל שנשאר האחד ועיי

 החינוך ע״י למעל׳ וכמבואר ב״ה הבורא לעבוד' והשכלי'
 הדעת אל ויניע השכל קענוח מכלל יצא אז רמס ממס
תי נקרא הקסנות בבחי׳ כי ראש הרמת שהיא  ראש ^

 עיקר הוא שהדעת ראש הרמת נקרא הדעת אל וכשבא
ם ע״כ ישתה בדרך מנחל וזהו ד  מנחל ישחה כי ראש י

 לכלל יבוא ראש ירים אז והדרכ' ההכנ׳ בדרך ההמשכה
ההכנ' שהיא אהיה ע׳י ראש לצירוף נהפך ואשר הדעת

 באמת כי ת״ח בנים ליה הווין מנוכה בנר הרגיל וזהו
עצמו להפשיס צריך והאדם הסבע בגימסריא אלקיס

 לירא והדרכה מוסר התורה כי היראה בשביל הכל
 ה׳ אנכי התורה פתח וכן ,אלהותו ומגלה השם ספני

 אוריץ לון דיהיב רחמנא בריך רז׳ל אמרו אמנם אלהיך
 יהייחס כסי' הנה כי חליתאי בירא' תליתאי לעס חליהאי

 בהכרע מתמאים נקודות ששני סגול בחי׳ סגולה לי
 ואז הקצוות שני בין ביניהם המכריע שלישית נקודה של

 ההפכים בין הדעת של ההכרעה ע׳י הדבר ונתגלה ניכר
 ג' בירח הדעת התגלות היא ולכן נקידין תלת כגול וזהו
 ראשית ה׳ יראת בעולם היראה ונהגל' התורה קבלו שבו

 שבו הב' בחודש הי׳ ניסן שאחר כמו באמת והנה דעת
 הג׳ בחודש ה’ר שהוא תשרי אחר כן ההורה קבלת פיה

 הנ״ל לחודש הכנ׳ והוא להתגלות מהחיל גיכ כסליו שהוא
 ממש שאזיהגלה סיון חדש הוא לחדשים ניסן אמר שיהיה
 נזכרים ושנה שנה בבל ובאמת ההורה בקבלת הדעת

 בעיניך יהי׳ יום ובכל בהחל׳ שהיה כעין דור בכל ונעשים
 להחחנך מינוך הוא ובחנוכה מורב מהר קיבל היום כאלו

 כי הנ״ל הזמן עד סעס מעס היראה למדריג׳ לכעס
p ממעס התחנך בלחי גדול' למדריגת תיכף לכנוס א״א 

 מנוכ׳ והנה אח״כ שיהיה הגדול, תענוג לקבל שיוכל מעס
 הנק׳ הירא׳ מדת אצל חנייה שהיא כ״ה מנו צירף הוא
 יעש׳ וכה כה עמו על לצוות היא המלך מדת כי כ״ה
 ליראה החינוך היא ובחטכ״ה פלך של מיראתו ישע בלי

 שבו בניסן היא שני׳ והכנה התורה לקבלת כהוהכל׳ מדת
ס מצר ממצרים יצאו  השכל בקסנוח ישראל שהיו הוא י׳
 וכיון החכמ' של וסוף המכס׳ ים. של מצי נקרא שזה

 הדעת התגלות התורה לקבל אפשרי בלתי בקפנוה שהיו
 ממצרים ויצאו השכל לגדלות שבאו עד דעת לו אין שקסן
 יוכנו האלו הכנות שחי ע״י ונמצא ג' בחדש התורה .קבלו
ה דעת לקבל טי  זמין אנא אהי׳ לשק הוא הכנה וכל ה

 אהיה אשר אהיה וזה הכנה רק איט עדץ כי לאסגלי׳
 בשעבוד יאהי׳ מצרים יציאת הוא זה בשעבוד הכטס שני

 היה יתבאר• כאשר נגאלו שאז היוונים בשעטד מלכיות
 עיקר שבאמת כן הדבר ענין והנה ג״כהכנהכפטאר

 אמנם אך וגו׳ מכמה ראשית כדכתיב ה׳ ויראת מכפה
 ה׳ יראת איכא אי ביראה תלוים וטלס בחון מכמות יש
 שהיא שאע״פ אחור חכמים משיב היא כי לא לא אי אין

היא הפרמיח המכס׳ אבל לחכמה אחוריים היא מכמה '

 העולם כל המסבב העיגול היא הכבע כי סבעיוח מכל
 צריך וישראל אחר במקו׳ כמבואר באומות כישראל בכלל

 רנפיה ריבוע נקרא וזה לאל ישר שיהיה עד עצמו להפשיס
 כל באים מהם שבאדם יסודות הד׳ הנה כי עיגולא מט

 הלם שהיא הנפש של יסודות ד׳ והם סבעים מדות
 מד׳ עצמו מסשיס וכשאדם הנפש הוא הדס כי כדכתיב
 אז א ונקר עליונים יסודות לד׳ ומהדבק הדם יסודות

 הוא ואז ויובן הנפש הוא ודם עולם של אלופו שא׳ אדם
 והסכעי׳ הרגילות כל הרגיל וזהו אלקים הוי״ה חיבור

 אדם נשמח ה׳ נר שמחנך כמה חנוכה בנר היא התיקון
 פה היא שלו ההולד׳ ח״ת בניס ליה הווין הירא׳ לחינוך
 מדביק החכמות וכל העליונ׳ המצמיח לחכס׳ הכל שמביא
 ,כשפתסלאי׳ רקיס כלים בענין למעלה כמבוא׳ לשרשו
 רצאת בסומא׳ שנכנסת כלים אשריך וזהו החכמ׳ משמן

 י ויובן בסהרה י '
>  אמצעי שהוא מזבח של סהרו כמו בסהר׳ פי׳ ד1ו

א ■■ ■ י הי  מרכזכלהעיולמוסושד שלמזבחקהירא׳
 מי כל והארן ההורה יש ובכ״ד החיות כל עיקר שהוא

 תוהא שאדם וסירש״י ובוהו תוהו היחה בארציו׳ שמשוקע
 השל' הוא אדם בחי׳ שהוא סי ר״ל שבה בוהו על ומשהוס׳

 החיות אל מביס ואינו בארציוח המשוקע הכסיל על חוהא
 הוא בו טהו וזהו אלהוח חיות בו הרי להחיצונית רק

 כשהאדם ונמצא ויובן ממט ומתרחק מבין איט והוא
 לנגדי שויתיה׳ מקיים החיות אל הכל ומביס מסתכל

המרו׳ הר׳ עינע כנגד משוה ודבר דבר שבכל ר״ל תמיד
 יבץ ילאה יפנה אשר ובכל החיות עיקר שהוא הויות 'כל המחת כל והנה ה׳ יראת בלתי היא כי מהם -ריעא!׳

ט׳ שרתי תמיד ומקיים המיות שהוא בפנימיות רסחכל מפני אך אלהוס שורה בתוכ׳ להיות כלים הם נהשפליי' •.  : ו
ה לחיצונים וחכמות במדות ומשתמש מדריג׳ נפל שהאדם . נ ה  לו טח לשמה שלא תורה הלומד כל רז״ל אמרו ו
למוד לשלם אמרו ופעם וכו׳ שליתו שנהפכ׳ ומשיב ה' ליראת ושב זוכה וכשאדם רקיס כלים נקרא ח"( -

 והקשו לשמה בא לשמה שלא שמחוך לשמה שלא אדם הכלים מתמלאים להקב״ה העליונה החכמה הכל.אל
 לשס' שלא שבודאי הוא כן והענין שם וחרצו אהדדי התו׳ ̂ ויובן חמפיסי אל רקיס כלים ושאלי לכי וזהו לקים
זו בחי׳ ימצא מאין להנץ צריכין אמנם מאוד גרוע הוא הס השמני׳ כל סמאו להיכל יוונים כשנכנש‘וסנה
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 פל הרזיות הוא דבר. בכל שהרי בעולם לשמה פלא גל

 בחי׳ וא״כ ומקיימו בחייהו והחור׳ למעל׳ כמבואר התור׳
 כעולם להיות שיוכל ימצא מאין של:התורה לשמה. פלא

 איזה מחמת הוא לשמה שלא שלומד מה באמת אמנם
 שהמשק רק ד״א או ולהתפאר להתגדל או ותאו׳ רשק
 לאהב׳ הוא והמשק האהב׳ שעיקר מדריג' הוא.נפל הזה
 שנשתלשל חיות יש שבו המשק נועל וזה ד״א ולא הי׳ את

 עיניו המכס ובאמת לעצמו ומשמש וחשק אהב׳. מבחי'
 של המיות לו בא מאין מביס מכם הוא אס בראשו
 המשק ׳אותו שממי׳ דבר מראשית א1וה ,הזה המשק
ומסאס הבורא באהבת לדבק למעל׳ מוזר סיכף ונמצא

 אמונה שיאמין גמורה אמונה לזה צריך אך הזה הצער
ץ יתלה ולא מלבדו עוד שאין אלקוח בהשגרה שלימה  ח

 1על־ משגיח ב״ה שהבורא רק ח״ו בכשסיש או במקרה
'לפניו נסקרץ מאורעות וכל וגדול קסן עטיניו בכצ

א״ בסקירא נסקרין וכולם ז״ל כמאמרם אחת בסקירא
׳ בהשגחת הדבר שישים זה על גמורה אמונה ויאמין
 האמונה זה לו שאין עוד כל כי סיקרא לשון שהוא אלהות

מאחר• אחרים׳עליו תפלת ולא תפילתו לו מועיל אינו
וגו׳ ה׳ קלוב כמ״ש ית׳ בהשגחתו באמת מאמין שאינו
הוא■ ראש סוף תוך ראש הוא אמת באמת יקראוהו אפר

כל חיות הוא תוך לראשיתו ראשית ואין ראשון יח׳ , _
הוא כי הוא וסוף ואמחונים עליונים והנבראים העולמות המשק שמחמת זו ספני'בחי׳ ונמצא ההיא הפנייי׳־ משק
 לכן,ישנו. ואהב'העיקרית למזור.למשק יכול לשמה שלא

 שמתוך נדי פלו חיות הוא וזה לשמ', שלא במי' בעולם
 בא החשק חיות ג״כ שהי׳ לשמה שלא שמחוך. ר״לפה

 שלא אדם ילמוד, לעולם אמרו זה וכעין כאמור לשעה
 שלא שמחוך ד1ש;למ דהיינו . ילמוד האיך ומפרש לשע׳

 אבלשלאלשמ׳ כאמו׳ לשמה יבוא משק לו כשנופל לשמה
 הולך בחושך כסיל הוא כי כו' לו נוס בודאי לגמרי

 דבר איזה לחפש צריך שכשהאדם אור נקר׳ שהחור׳
 ומצות תורה לנו ונתנו אור להדליק צריך במושך למצוא

 לשמה פושה כשהאדם שזה אור ותור' מצוה נר שנקרא
 הולך הכסיל'בחושך. אמנם אלהומו ומשיג אור מדליק

 וזהו לשמ׳ שלא. תמיד עוסק כי לעולם אור מדליק ואיט
 שאינו מפני לעיל האמור באניגיות. המשוקע. שהוא וחוכך
 הולך במושך רק אלהוהו מפיג איע לכן ר׳1הת אור מדליק

 זו בחי׳ נמצא מפני.מה תהום,ואמר פני על וחושך חהו
 אלהי׳.יהי אמר,הכמ.נ(יאמר לכן לשמ׳ פלא של בעולם

 כחוב־בזוהר אור כנ״ל.ויהי שהיאלשמה החור׳ אור אור
 בחי'המיות, לשסיפהי׳ כשלא הייט,בהוך הוי אורדכבר

 כאמור בעולם לשמה שלא בחיל הי׳ לא שאל״כ נשמ׳ של
 א כי יאמין אלא ̂ סוב אין ה,יינו סוב כי האור אק אלקיס דרא וזהו לעיל
■ ׳ הי; לשמה,שמביאו.להקב׳׳ה'הנקרא.סוב הייט תורה אלא
 דפת: לכלל שבא וגו׳ המושך !בין האור בין ויבדל לכל

;הבדלה דעה אין אם סז״ל כמאמר. לרע סוב בין המבדיל
'מנין ׳;.■ ... .... . י י.: , ...............1:

.בהיקרא וסוקרו באבנים מועט סירותיו המשיר
 היכי,.דליכחפ'. כי באבנים סוענו בשלמא ופריך ’ .'

 היכיךלבקשו כי ומשכי אמאי בסיקרא סוקרו אלא חילי'
.. . .. . . י .. עליו.רחמים .

 באופן החחתוניס בדברים אפי׳ משלה בכל מלכותו ית׳
 אף• כי כשפים ואפי׳ בש״ם שדרשו כמו מלבדו סוד שאין
 הוא■ הכל מעלה של פמליא מכחישין כשפים שאמרו ע״ס

 למסה■ ונשארין הנ״ל גמורה האמונה צהם שאין לאותן
 לבקש׳ א״א בודאי הסעיפים שתי על פפוסח מי אבל
 שבוסחים כדבר ונס האמונה לו שאין מאסר רממיס עליו

 הכשפים לו שמופילין אף כי קיום לו שאין דבר הוא נו
 מחמת הבאים הבנים כי קיום לזה אין אבל פפה לפי

 כנודע שנים ז׳ אם כי להתקיים להן אפשר אי כשפים
 הוא לבדו ממט ומבקש בה' ומאמין בוסח כן שאין מה

 וזהו עולם עד זרעו וזרע לזרע שיזכה וקייס נצחי דבר
לו הצריך דבר זה בשלמא פי׳ באבנים סוענו בשלמא

ו י נ ע  ישיר ואס',ח״ו השרה p האדם כי הוא ה
לד ל״ל.נוחנ' בניס .שיכול שהוא . פירותיו ’

 כי. יצירה מספר נודע 'בי.
שע״ל עולמות בונים. שבהן

מ,״פ עולם של בבניט שעוסקים

 וט׳ סועט עצה הגמלא
 אבנים נקלאים האותיות
 . טני׳ ה׳׳ח נקראים

 שמדברים ההם וכו׳.,.ובאותיות בוניך, 'אלא בניך א״ס
 אור פנימיות אל שמתדבקי׳ ע״י כטדע עולמות בוראין

 ^בק. 1צערח" אחה לאדם כשבא וע״כ שבהאומיוס א״ם
 ששופע אוי לפנימיות האותיו׳ אל שבתוכו האלקי חלק אס

ה לבורא זה על .ויתפלל לומד או כשמתפלל בתוכן  ג״
ויחנסלממט למעלה הדבר את ומגביה בהאוהיות נאמת

 כחוחיו' כל שיכחיש באופן יס׳ לו האותיות עם להתפלל
ט כמאמר' כהאוהיות הפגימיס ש״ ע ב  פסוק על ג"מ3נ ה

 דליכמוש היכי כי ולזה החיבה אל ביתך וכל אתה בא
 בסיקלא סוקרו אלא בהאוחיות כחוהיו כל שיכניס חילי׳

 מאמין בודאי יה׳ אליו מתפלל שהוא מאחר פירוש אמאי
 ישתף שלא י סי׳ רחמים עליו דלבקש היכי ני ומשני בו

 וכו' פוסח ח׳׳ו ולהיות ושלום חס אחר ודבר שמיס שם
ב' ואז מלבדו עוד ה לו סו  ובבא נז

- י . :בילא״ו - , , , , "
: ף מ  באשא שמפמא זרה לעבודה מנץ עקיבא ר׳ א

לו מאמי צא דוה כמו תזרם שנאמר כנדה _׳ ' ,,
כזר פמך נכרינמ קרא דאמר תזרם רבה אמר כו',

- ג לו מאמר אל הכנס ■לו תאמר צא
ש״סלאיהיהבך דאמרו הה לנודע הוא  אל נ

אומר הוי אדם של שבגופו זר איזהו"אל זל ’ ;
מצות שוס אפילו פעישה עוד כל בודאי כי יצה״ר זה

 לו ■כן גס עובד אזי היצה״ר שאור מיעוס שוס בו ונתערב
 ע״ז עיבד ונמצא' מ״ו אחר ודבל שמיס שס זהלי.משתף

 כ׳׳א ■האדם בקרב לכנס ליצה״ר מבוא לך שאין ונודע ח״ו
 ושאר ושהיה 'אכילה לעוה׳׳ז החפנוגיס דבוי מחוך

 אדם בגר זהו ■אך ויבעס יפורק וישמן כס״ש תענוגים
ת להם שאץ ע  מזה פדלשו דרכץדעהו ככל ■לקיים ז
 יבל'בעולס' פוס אץ נאמת כי לש״ש הפשיך ל שיהא
 קסן דבר בכל אדרבה אלא ית״ש ■ לעבודתו ■ מונע שיהא
ה לבורא ממנו להתקרב יוכל בעולם הנוהג וגדול  ית״ס כ׳
 אני■ צכחב כשאני לא גש״ס שאמרו מה טדע כי והוא
 סלשון• הוא ואדר באד״ני ונקרא בהוייה נכתב נקרא

אדנים י
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 ובכל מיני' פנוי אחד ליה יח״ש הוא כי למשכן אדנים

 כמ״ש דבר שבכל הסיוס והוא יה׳ אדנוחו הוא דבר
 שפעת העדר ס״ו יצוייר יאלולי כולם אח מחיה ואחה
 ובחינה בעולם הדבר היה לא אזי דבר משוס ח״ו חיותו
 חחחוניס במדריגת בהנבראי' שכינחו שצמצם מה זאח

 אדון מלשון וגס כאמור למשכן אדנים מלשון אדני נקרא
 החיות על יסחכל שעושה דבר בכל וא״כ הארן כל

 יפסיקנו אל אוכל אם למשל האדנות שהוא ההוא שבהדבר
 העליון החיוח כי והמקיימו המאכל הדבר המהווה משרשו
 החיות מקבל האוכנו והאדם הגשמי בהמאכל מליבש

 שקיבל החיוח בכח לדבר וכשמחחיל לבר נדחה והפסולת
 מקשר אזי כראוי ורחימו בדחילו הפילה או הורה דברי

 כל שמהווה הוי׳ה שנקרא לשרשו החיות עם עצמו את
 אדני הנקרא נחי׳ הבחינות השני ומייחד ומעלה ההויוח
 יחוד ונעשה הוי״ה הנקרא׳ הבחי' עם בחחחונים השוכן
 בכל בזה וכיוצא למעלה וחיוהו א״ע שמחדבק ע״י גמור

 בכל ויבין לקח ויוסיף חכם ישמע עוה׳יז ענייני שאר •
 יוכל ויזכה ירצה שאם הנ״ל ע״ד וההענוגיס הדברים

 מייסד כשאינו ח״ו ובהיפוך ענייניו בכל ב״ה לבורא לעבוד
ד  עולם של אלופו מפריד אצוף מפריד נק׳ הנ״ל ע׳

 בחוכו זר אל בהכנסו ע״ז עובד ונמצא והבן מ״ו משכינתי׳
 מבוא לו ליחן שלא זר מהאל להמלע איך עצה שטחן וזהו
 כזר מינך . נכרינהו חה אצלו ולהחקרב בקרבו לבא

 מספר כי דנודע צו חאמר צא ואומר מה ע״י ומפרש
 וענין מחייחדיס כשהן צ״א עולין אדנ״י הוייה השמות פני

 בגשמיים מעשיו כל שיהיה למעלה כמבואר הוא היחוד
 די לא עי״ז וא״פ לשרשו דבר שבכל האדמת להעלות ג״כ
 לבורא מתקרב אדרבה אלא בקרבך היצה״ר הכנים שלא
^ מזה ב״ה החיים חיי ב״ה א  נפסק דעת בו שאין מ

 ית׳ לאל מיה אתה תתקרב עוה״ז מנייני דהיינו מצדו
 :והכן לו תאמר אל הכנס בודאי אז לו תאמר צ׳א וזהו
j? l״ £T כלים אשריך אר״י כלי' דסוף משנה נבאר 

 מה כל דטדע • בטהרה ויצאת בטומאה שנכנסת
 והמה כסה יש והנה לכבודו אלא ברא לא הקב״ה שברא

 שבת שיעורי כגון שיעורים לענין בש״ס שנחשבו דבלים
ק דברים וכמה כסה שבח להוצאת  שיעורי לענין ו

 כלים מיט כל כלים במס׳ שחושב והסהר׳ הטומאה
 שבת להוצאת בו שמשערי׳ ב״ה הבור׳ כבוד הוא ומזה

 ונקרא ב׳׳ה הבור׳ כבוד מלובש הוא ובזה בזה וכיוצא
 רק יה׳ מהאל הכבוד ט שמלובש כלים זאת בחי׳

 קדוש והניצון טומאה הנקרא בקליפות מכוסה שהלבוש
 בשערים נודע וזהו משלה בכל ומלכותו כס״ש ט מלובש
 כבוד טדע כאמור השיעורים ע״י דליה בשיעורין בעלה
 שנכנסת בטומאה שנכנסת כלים אשריך וזהו ית׳ ■ האל

 בטהרה ויצאת הבורא כבוד ט שנצמל׳ הכלי׳ נקליפיות
 :לקיימו שנזכה דעהו דרכיך בכל ענין וזהו והבן
ר מ  דגריר משוס ירקא ניטל לא רב בי בר חסדא רב א

 ולא ירק׳ אכלי בעניותי לא אנא ואר״ח לבא
 ובעמירותי דגריר מפום בעניותי ירקא אכלי נעתירותי

 וטורא■ ליעולבשרא דליעולירקא באתלא דאריי׳ פשום
הותר לא אדה׳׳ר בש״ם שאמרו מה דטדע העטן להבין

ם נ ד
 בימי ואח״כ השדה עשב את ואכלת שנאמר בשר לאכול לו
 ■ נתחי הראשון לאדם שהתרתי וגו׳ עשב כירק נאמר נח

 אדם כי דנודע זה להבין : בשר להן שהותר כל את לכס
 שהיה עבור ישראל של הנשמות כל בו כלולין היו הראשון

 ולכך הגמור בשלימו׳ הן שמעשיו הקב״ה של כפיו יציר
 שלם עולם גמור שלימות היה הקב׳׳ה של כפיו יציר גס

 מסוף אדה׳׳ר של קומתו וכמ״ש נשמות יבוא בששים
 ועד העולם שמסוף הנשמות בכל היה סוסו ועד העולם

 הבאים דורות על מיתה נקנסה האדם כשחטא ולכך סופו
 הוא שהנשמה הדעת ען אכילת מן נהנו כולם שהן

 בחטא אחר כי ונודע בו כלולי׳ היו והן ההנאה המקבל
 בדורות וכן נשמות נצוצי אותן ממנו ונפלו קומתו נתמעטה
 מתחלה נפילתן ומקום נשמות נופלין דור בכל שאחריו
 הדומם נגד חחי׳ בחי׳ שהוא בצומח ואח״כ בדומם

 גדול• ארז^ ולכן הצמיח' כח החיות ט נראה שהצומח
 תחיית הוא. באמת כי המתים כתחיית הגשמים יום

 הניצוצות באין בעבורו שצמחין הצמחים עבור המתים
 נתעלה הצמחים אוכלת כשהבהמה זה ואחר • החיה לבחי׳

 המדבר אדם ובאכול לחי מדריגה עוד ועולה הניצון
 עילוי והוא מדבר למדריגת הניצון עולה הבהמה בשר

 החטא אמר תיכף אדה״ר ובימי להניצון גדול היותר
 הנשמות תיקץ זמן הגיע לא שעדיין הניצוצות שנפלו
מ אותו בו היה לא הוא וגם חי בסדריגת לעלות  ה:
 רק בשר לאטל הותר לא לכך כ'כ אותן שיעלה עדיין

 ואח״כ עדיין בצמחים רק היה לא עליותן כי צמחים
 וגו׳ ינחמנו זה בו שנאמר נח ועד שמאדם גיורות בעשרה

ת שיצאה ה׳ אררה אשר האדמה מן א  קללה מכלל ה
 לכך ומדבר חי במדריגת צבא הניצוצו׳ עליית ניתוסף

 לאטל אסור הארץ עם הטעם ומזה כבשר להן כותר
:כנודע בשר

ו ה ז  ט לבא דגריר משום ירקא ליטל לא רב ני בר ו
 טונת עיקר שהן על לב נקרא ישראל נשמות

 וט׳ בראשית כמ״ש באדם עיקר שהוא הלב כמו הבריאה
ט׳ ישראל בשביל  שהוא משום ירקא ליטל לא רב בי ובר ו

 הניצוץ עליית דהיה קדוש שלו הדבור כי מדבר במדריגת
 למדבר מבמי'מי בהדרגה כסדר וטורא בשר יאכל אם

 סי אבל בהדרגה תהא לא שהעליי׳ ירק באכילת כ”משא
 משום ירק דוקא יאכל בבחי׳מדבי־ אינו שהוא ע״ה שהוא
 יעלה לא שהוא בשר יאכל ולא חי בבחי׳ רק איט שהוא
ט' לא רב בי בר וזהו • מדבר למדריגת הניצוץ  משום ו

 בחי׳ שהן הנשמות להמשיך יחרק כח ט שיש דגרירלבא
 לעשותו יכול הארץ עם שאץ מה מדבר למדריגת לבא

 אכלי בעניותי לא אר ר׳׳ח וז״ש המשכה לשון הוא וגריר
 בעניותי אפילו וזהו הדעת מן אלא עני נאין שאץ ירקא
 דגריר ירקא אכלי לא מ״מ כהיום במדריגה הייתי שלאש
 לברור יכול שהייתי מדבר בגדר הייתי ההיו^ בעת שגס

 אכלי צא בעתירותי וגס מדבר לבחי׳ ולהמשיכן הנשמות
 ט' בערוחי שאמר אמה הקוד׳ על ג״כ ישוב כטעם שזה

 רהא וכו׳ בשרא ליטול ט׳ באתרא דאמינ׳ ס׳ דגריר
 : והבן הבורא בכוונת נכון יותר שהוא בהדרגה עלייה

י נ פ  שאיק לפי מצויינים שבבבל חכמי' תלמ:ך מה מ
יני י ״



מאור
 שמאי ״י6ר פירוש שמאי במחאי אגפי דאמרי מקומן ?ד

 מתאי בלא רכר אני בשמי אל להתכבד צריך איר
 מה דנודע זה להבין • כבודי הוא שמלתי פירוש קותנאי
 שהפגין בבלי Tחלמ זה הושיבגי במחשכים רז״ל שדרשו

 שהוא מנים בלבושי׳ מאוד מלובש הוא בבלי שתלמוד היא
 לראות בנקל יכולים שאין חשכות שהוא מחשכים בחי'

 רין3ח דאמרין מה וכל בזוהר כמ״ש הגנוז ואור הבהירות
 ההוא שהמקו׳ מסר זה וכל אמרו דנא רזא על בגלאין

 הסמכלו׳ שם לסבול יכולי׳ שאיר לארן חון הוא כי גורם
 שאויר׳ ישראל ארן בר משא״כ לבושי׳ בלי הבהיר אור
 שלהן התורה היחה כנודע מחכים ואוירה וקדוש זך

 שהוא בלילטשיןכלכך בהיר באור זך בהסתכלות ג׳׳כ
 נקרא שבהתורה הבאיר שאור הקב״ה של שמותיו גסי'
 מצויינים שבבבל ח״ח מה משני וזהו הקב״ה של שמו

 בכדי מאוד בלגושץ מלובש שלהן שהתורה סי' מלובשין
 בני שאיק מפני והשיב מאוד מכוסה הבהיר שהאור
 להסתכל יכולים שאין גורם שהמקוס כאמור מקומן
 דאסרי משלים בדרך רק מבדיל מסך בלי הבהיר באור
 הבהיר אור שהוא שמי בחי׳ שמי פי' שמאי במתא אינשי

 בלא כך כל לבושין בלי הקב״ה של שמו רק לבושים גלי
 כאמור בלבושין להתלבש צרין־ שמלתי תוחבאי מחא

 הדר כי וגו' ה׳ בנחלת מהסחסח היום גרשוני כי כס״ש
 אינו מא״י שערש שע״י אלוה לו שאין כסי בח״לדומה

 כנ״ל הבהיר אור שהוא ה׳ בנחלת ולהתחבר לדבק יכול
 ה׳ גנמלת סהסתסח שערשו מקומן בני שאינן מפני וזהו

:והגן
ר מ  קפחו דיומסס ומיא דפרוגיתא ממרא חלבו רבי א

דפרוגית׳ חמרא פירש״י מישראל השבעי׳ עשרת
 ומימיו נהר שם דומסס וסיא משובח שיינה מקום פס

 בכך ופסוקי׳ הנאה בעלי שהיו קפחו ומרפאין סחסמין
 להסס איקלע ערך בן אליעזר רבי • סורס למדו ולא

 למיקרי קם והרחיצה היץ אחר פירש״י אבחרייהו איסשך
 היה החרש אמר לכם הזה החודש למיקרי בעי בספרא

 נהוראי רבי דחק והייט וכו׳ עלייהו רחמי רבנן בעו לגס
 אחריך מגא שהיא תאמר ואל מורה למקום גולה הוי אומר

 רבי לא תנא תשען אל גינתך ואל בידך יקיימוה פחבירך
 שסו ב״ע ר׳׳א ליה ואמרי פסו נחמי׳ ר׳ אלא שעו גהוראי

 : בהלכה חצמיס עיני שמנהיר נהוראי ר׳ שמו נק' ולמה
ה נ  נקרא המורה כי אמס הוא שהפשוס אף ה

 כאשר באספקלריא גפו המאירה אספקלריא
 כך באספקלריא ההוא מואר כן הרואה של הפנים הוא

 רואה הוא כך העת באותו שהוא כמו בחורה המסתכל
ד להורה פנים ע׳ יש כי בהתורה  שורש שהוא נפש עו ע

 ס״מ אך לשרשו השייך הפנים רואה וכשזיכה ישראל סל
 ויבא ט־ יפעה עדך בן שר״א יתכן איך להגץ צריך

 חכמי כל יהיו אם אמרו עליו אשר כזו שפיל׳ למדריגה
 כולן את מכריע שנייה בכף ערך p אלעזר ורבי וכו׳

:המתגבר כפעץ ושהוא
י ז  כמאן מייבא בהר למרדף שצמך בזוהר מ״ש מודע א

ף והרדיס׳ בסיובתא ליה למיהדר חייו בחר מדי
ק עצמו את להשפיל שצריך היא אותן .של לסדדג

9 ה דנים שבת
ק שייטת צד שוס לו אין הכי בלאו כי להחזירן שצריך ס  ע
 למסה והן מאוד למעלה הוא כי להעלותן שיוכל בכדי
 שרוצה לדבר עצמו להשפיל המגביה שצלץ כנודע מאוד

 בכדי סמדריגחו יפול שהצדיק הוא ההכרח כן על להגביה
 לתלמדו הלומד הרב כמו להעלותן שיוכל עמהן שיתחבר

 שאסרו עד סלסייו עד מאוד יתירה במדריגה שהוא אף
ט דעת על עומד אדם אין  ס״מ שנים ארבעים עד ר

 שהוא סדריגחו עד תלמידו לשכל עצמו את להשפיל צריך
 נקרא שזה רבו שכל אח ולהשיג למשם שיוכל בכדי שם

 גדלות לבחינת אח״כ בא קענוס בחי' שע״י קסנוס בחי׳
 להויה קודם שההעדר כנודע מקודם יתירה במדריג׳

 כס״ש מקודם העדר להיות צריך היה שנתהווה קודם
 בא ואמ״כ העדר בחי' שהיא ובהו תוהו היתה והארן

 להיות צריך האור שיבא שקודם אור ויהי כס״ש הויה בחי׳
 בהנהגות ג״כ הוא כך האור מניעת שהוא כנודע חשכות
 הולדו מעת מתחלה אותו מנהיג ב״ה שהבורא האדם

 לו בא ואח״כ כלל דבור לו שאין עד מאוד בקמטת הוא
 ובהמשך יומר שכל ואח״כ האותיות לדבר שיוכל הדבור

 כי Tחמ באדם הוא כך ויותר יותר שכל לו נמשך הזמן
 יותר וככל חדשים מוחין לו סחחדשיס ויום יום בכל

 מתחדשת בוקר שבכל אמונתך רבה לבקרים חדשים כמ׳׳ש
 לילך שצריך הולך האדם נקרא ולכך באדם ושכל הבריאה

 התחדשות מחמת ויום יום בכל למדריגה ממדריגה
 המוח של עטדמו יהא שלא יום בכל לו שנחוסט המוחין

ק לו שבא השכל בגדלות יותר בשכל רק אחמול כפו  י
 לסעסיס מפל להרה קודם להמס צריך שההעדר מחמת

 שבא קודם מתחלה כי ב׳ קסטה בחי׳ שהיא ממדריגמו
ר ־ ראשון קסנוס גבחי׳ היה סמנה שנפל למדריגה ח ^ 

 בכדי שני קסטת נקרא העדר במי׳ שהיא ממדריגתו שנפל
 מסדריגחו שנופל וזה Tתס וכן שני לגדלות לבא שיוכל
 להעלותן שיוכל כדי בקפנות שהן אומן עם שיתחבר בכדי
ד וקענות העדר בבחי׳ הוא  מקודם ט שהיה מדריגחו ע

 שני גדלות שהוא להרה בא ועי״ז ראשון גדלות שהוא
ק גם ומעלה יוסר הוא ועולה  TDbo בקפטס שהיו או

 1Tוססלס אסרו וע״כ עסו ג״כ עולין ועלה עמהן שנתחבר
 השכל בקפנוס שהן החלסידיס ע״י כי מכולם יותר

 שכלם מקום עד א״ע להשפיל צריך והרב לעיל כאסור
ד העדר בסי׳ שהוא  ההוי׳ יבא ועי״ז מדריגחם ע

 Tהס מתר שט לגדלות ובא יתירים מוחץ אצלו שנתחדשו
אג״כעי״ז בא מייבא בחר שרודף מה ע״י כי ונמצא  הו

:ממלה בה היה שלא יתירה למדריגה
V1T1 ישראל בה שנצפוו ראשונה בסצוה המורה שפתחה 

 העיקרי זה יסוד להודיע לכס הזה החודש
ם יום בכל ויוחר יותר חסיד הוא שההתמדשוס  כאמור ת

 ip יעמוד פלא למדריגה ממדריגה לילך צריך וכך לעיל
 בהווה Tמo לכם הזה החודש וזהו . אמת מדריג׳

ז הוא שההתמדשוח ס ס ומוחץ בשכל לכס ס סייי  י
 התורה נתינת במי׳ שהיא שעבר במה בפעלה וגדולים

 בעיניך חדשים מורה דברי יהיו יום בכל בכליוסכמ״ש
התור׳ נתינת בסי׳ היא יום בכל שבאמת נימט היום כאלו

טסן כא״י בוקר בכל מברכין אנו p ועל האמור באופן
התורה



;יניםשבתכאור10
 שהמוחין כאמור כך הוא באמה כי לשוןהווה שהוא התורה
 לשכל מקנלחמיד שאיט ומי בנודע תורה נקרא והשכל
 החודש של הצירוף מהפך האמור ולהתחדשות בו שנוסף
 שומע ואינו חרש שלבו חרש לצירוף התחדשות שהוא

 כמ״ש יתירים במוחין התורה ואור השכל ההתחדשות
 השכל שומע שאינו ומרש אפוס שלבו שמעו החרשים
 שאמר כמו בלב היא השמיעה מרגיש ואינו בו שניחוסף

 בחי׳ הוא ובהיפוך שומע לב לעבדך ונתת המלךע״ה שלמה
 שהיא השמיע׳ היפוך בלב הוא החרשיח שנס כאמור חרש
 ומקבל ומבין שומע הוא שהלב שומע לב כאמור בלב

 אימשך להחם איקלע ב״ע אלעזר רבי וזהו .ההתחדשות
 להתחבר ממדריגחו שנפל אחריהם שנמשך אבתרייהו

 היה החרש אמר וכו׳ כנ״ל להעלותן שיוכל בכדי עמהן
 מקודם כי שאמר עבר לשון הוא היה לשון כי כאמור לבס

 שהוא אחר לצירוף לכם הזה החודש של הצירוף הפכו זה
 פעולה שום ההתחרשות בהן פעל שלא לבס היה החרש
 צירוף ועשה עמהם שנתמכר וע״י מרש בבחינת שהיו
 לפעולות שגאו לכם הזה החודש שהוא ישר אחר

 רבי דתנן והייט כנ״ל העיקרי יסוד שהוא ההתחדשות
 הוי אומר שם כמבואר ב״ע אלעזר רבי שהוא נהוראי

 שהוא הגלות שע״י תורה מקום שהוא תורה למקום גולה
 בא והעדר גלות בחינת שהוא הפחותה למדריגתן עלה

 הוא הצורך ע״כ כנ״ל חורה שהוא יתירים למוחין אח״כ
 שיעשה גלות בחי׳ שהוא למדריגתן עצמו את להשפיל

 גדול היותר בנדר בעצמו הוא שיעלה הנ״ל פעולות שתי
 התחזקות לזה שצריך רק שם שהיו הפחותים אוחן ושיעלה

 שהן אחריך הבא שהיא תאמר ואל לעלות גדול ושכל ,
 עמהם התחברות לך יהיה שלא אף אצלך ויעלו יוגבהו

 שתתחבר ע״י ךTשסב לך ג״כ היא ההוא שהפעולה
 ומוחין ממדריגהך שיקימו בידך יקיימוה כאמור עמהם
 מחמת מקודם יותר גדולה ומדריגה בתקומה שלך ותורה

 השען אל בינתן■ ואל לסדריגהן • שתגלה הזה ההעדר
 ההנהגה הוא כך כי כך, תמיד ובחמידות בחדירות שהיה
 יפול שבע כי פסוק על גמ״א אצלינו שמבואר כמו תמיד
 להויה קודם העדי בחי׳ להיות צריך שתמיד וקס צדיק
 לומד שהיה זה תמיד אומד נהוראי רבי הוא שהיה חהו
 חכמיש עיני שמנהיר וכו׳ נהוראי רבי לא וזהו זה דעת

 הנ״ל דעת ע״י למדריגה ממדריגה שילכו איך בהלכה
 לזה האמונה והעיקר למעלה כמבואר תורה למקום שיגלו

 גזה נזכה ועי״ז עליי׳ צורך הוא נפילתו בסיבת שיאמין
י : ;בילא״ו אגס׳׳ו ובבא

ה ש ז ן '!  שדהו בתוך פרצה לו שנפרצה אחד בחסיד כ
 ונמנע היה ששבת ונזכר לנודר׳ עליה ונמלך

 נם לו ונעשה חול בימי אפי׳ לעולם פירוש ולאגז־רה
 צלף - ופירשיי וכו׳ פרנסתו היאה וממנה צלף ט ופלה
ט׳ אוכל מיט ג׳ לו■ ויש הרבה ענפים בעל אילן  להבץ ו

 מדה כעד מדה לאדם סמשלס ב״ה הבורא מדת ■הלא זה
 בו שמלתה הגמול בתשלום הוא מדה כעד יודה ומה'

 , :אוכל מיני ג׳ בו ש׳ש צלף דווקא '
ע  מעשיו הסבת ע׳׳י השדה מן הוא האדם כי תוד

מחשבה בחי׳ שהוא העליון בא-לן מתאחד למסה

 קול דבור ומזכך ,למכה מייחד שהוא וע״י כנודע ודבור
לן למעלה ג״כ זה יחוד נעשה שלו ומחשבה  העליון ^י

 ג״כ שהוא חיים בען נתאחד כי חיים ען הוא ונעשה
 עוד מלגדור עצמו על שהחמיר הזה והחסיד הנ״ל בחי׳
 מותר שהרהור אף בשבח שהרהר עבור החול בימי אפי׳

 שהיא מחשבתו יפגום שלא עצמו על החמיר מ״מ בשבח
 ודבור שבמעשה שכן כל בודאי כי בשלימו׳ האילן במי׳
 בג' העליון באילן יחוד נעשה זה וע״י מאוד זהיר היה
 הוא ונתאחד ודבור קול מחשב׳ שהוא בחינותיהן מיני
 המשפיע הוא השבת כי תמיד השדה ען ונעשה למעל׳ ג׳׳כ

 ג״כ לו נמשך בשבח זה ותיקן ששמר וע״י המול ימי בששת
 בג׳ צלף ט שעלה נס לו נעשה וע״כ הת־קון תמיד כך

 :והבן ממש מדה כעד מדה שהוא אוכל מיני
ר מ  ימים שלשה לאחר אר״י פפי רב אמר לוי רבי א

 ואוסרת פניו על לו ונופלת נבקעת אדם של כריסו
 בני הנהגת כל הלא זה להבין • בי שנתת מה סול לו

 לכריסו בא שהמאכל הבריאה הסבע כן כי הוא כך אדם
 שאכילתו נפשו לשובע אוכל צדיק שכתוב מה דנודע אך

 המלובש החיות אל ומכוין שמסתכל הנפש למזון רק הוא
 במ״א אצלינו כמבואר מזוזהנפש שהוא אוכל שהוא במאכל

 כריסו למלאו׳ אלא אינו אכילתו שכל תחסר רשעים ובסן
 שבתוכו הרוחני לאוכל המלביש הגשמי המאכל שהוא
 כריסך למלאות שאכלת מה דייקא מהשנתחבי סול וזהו

 ב״ה הבורא ורצון טונת פי על איט שהוא הנשמי באוכל
: והבן

 פרום ערום נקבר ערנם ס״ת האוחז פרנך ר' אמר
 מצות בלא מצות סלא ערום ס״דאלאאמרר״ז

 פריך מאי תמוה והוא מצוה אוחו בלא ערום אלא ס״ד
 עונשו ערום ס״ת שאוחז מחמת כפשוסו אימא סיד ערום

 שאמרו מה ידוע ונראה מדה כנגד מדה ערום שנקבר
 מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חסאו שיראת כל רז״ל
 חכמתו אין לחכמתו קודמת חסאו יראת שאין וכל

שא ונראה מתקיימת.  כיון הוא מתקיימת חכמתו •ן תי'
 מכריחו מה כי קיום לידי בא איט שמים יראת מ שאין
 מצותיו מקיים אינו מהמלך ירא אינו אם כי הפצות לקיי׳
 כי פרנך ר׳ דברי נ״ל עפ״ז מתקיימת חכמתו אץ וזהו

 מקיים ירא הוא אם כי התורה לכל לבוש היא היראה
 תסובב, נקבה וע״ד ה׳ יראת חכמה ראשית ע״ד מצוחיי

 את הסובבת והיא ה' יראת אשה נקרא היראה כי גבר
 ס״ת האוחז א״רסרנך לכן דכר הוא והתורה התורה כל

ס נקבר היראה שהיא לבוש בלא היינו ערום  ופריך פיו
 כל קייס לא הרי זה עונש לו די וכי ס״ד ערום המקשה
 שום לו שאין מחמת מצות ,בלא ערום וחירון התורה

 המצות קיום לידי בא לא יראה לו י אין אס ט מצוה
 דברי הבץ לא המקשה כי ס״ד מצות בלא המקשן ופריך

 בלא פרוס אלא מירן וע״ז ס״ד מצות ופריך.בלא ך״ז
 הוא הש״ס סונית הלא לכאורה תמוה והוא מציה אוחו
 אלא ואומר הראשון מהתירון כשנופל אימא תלא לומר
 אימא תיבת אמר לא וכאן אימא אנא לומר הסוגיא הוא
 בא כ״א חדש הירון אינו אחרון התירוץ כי הענין אבל

ר״ז שאסר מה סי' מצוה אותו בלא אלא ר״ז דברי לפרש
דלא
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 חכמה ית5לא כי הידונו מצוה אוחו בלא הוא מכות כלא

Tלא דא קנה הכל קנה דא כמארז״ל פיקר והיא ה׳ אש 
 ק:ה לא ואס הכל קנה היראה קנה אס קנה מה קנה

 דאתא והואיל כלוס אין יראה אין אס כי קנה מה היראה
 חטאו שיראת כל רז״ל שאמרו מה מלהא כה אימא ליק

 חטאו שירא' כל הל׳׳ל חכמתו מהו כו׳ לחכמתו קודמת
 כ״א ע״פ רז״ל דרש פ״ד הוא הטנין אבל לחכמה קודמת
 בה ומשממל ה׳ חורת נקרא בהחלה חסצו ה׳ בתורת
 היא אם נ״מ מאי להבין יש ולכאורה הורהו נקראת

 שהקשה מה נקד־ס הכנין אכל תורהו או ה׳ חורת נקרא
 שיראת כל רז״ל שאמרו מה פל הזוהר הקוני בהקדמת

 בור אין הלא מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חטא
 כדי מורה להקדים צריך בודאי מוכן והמנין חטא ירא

 שלומד התורה ואז חטא ירא בור אי; כי חטא יראת לידע
 אבל חטא יראת להשיג כדי לומד שהוא ה׳ חורת נקרא
 להקדים צריך והמותר האכור יודע והוא שלמד אחר

 שיראת כל וזהו תכמתו ההורה נקרא ואז להורה דאה
 בדרכי לילך היאך לומד שהוא היינו לחכמתו קודמת הפא

 תיקוני דברי לפרש אפשר עפ״ז דייקא חכמתו וזהו ה׳
 וז״ל הנ״ל קושיא על בתירוצו כהקדמה ע״א ו׳ דף הזוהר
ד מ״  באורייתא בין דשכינחא מסנירוי ירא לאקדמא צריך ו

 אורייהא לאקדמא צריך דקנ״ה מסטרוי אכל בפקודיא כין
 :והבן ע״ש פקודיא בכל ליראה ’

 אר״שמסדא ביזנא בר חמא א״ר בגת׳ איתא
 לא ופר אחורי אס וראיס כפי אח והסירותי .

הענין תפילין של קשר למשה הקב״ה שהראה מלמד יראו
 פליך נקרא שסה׳ כי הארן ממי כל וראו דדרז׳׳ל הוא

 חפילין מה לדקדק ויש שבראש תפילין אלו ממך ייראו
 הוא אך בכ״מ קריאתן כן כי ראש של היל׳׳ל שבראש

 להמשיך הם ההסילין כי דנודע פנימי דבר לרמז בא
 ואנו שבתפילין פרשיות ד' והם פליוניס מוחין ד' הוד

 בתוך . העליונים המוחין השכלים מן אותן מרשיכין
 מה סוד והס במי' לפי כ׳׳א באדם ג"כ וישנו מוחותינו

 וכו׳ תאציל ומחכמהך תפילין הנחת בשעת אומרים שאט
ט׳ ומבינחך ט' ובנבורהך וכו׳ ובחסדך ו  באדם והס ו

 ט ויראה אהבה במקום והדעת ודפח בינה חכמה בחי׳
 מצוה פושה וכשאדם כנודע ולכאן לכאן מכריע הוא

 אין כמארז״ל ובשמחה בדביקות והעיקר וכראוי כתיקונה
 המוחין בקרבו ממשיך אזי כו׳ עצבית מתוך שורה השכינה

 פסי כל וראו אמרו לכן דייקא שבראש תפילין ונקרא
 כי סמך ויראו ודאי אז שבראש הפילין אלו כי כו׳ הארן

 אביי שארז״ל פנין וזהו פליו שנקרא ממש ה׳ שם הוא
 ולא א״ל סובא בדח קא דהוי חזיי׳ דרבא קמיה יתיב הוי

 רסהסא והנה מנחנא קא תפילין א״ל וכו׳ מר לה סבר
ה קשואל הפיליןהי׳ פעם באותו מניח היה אס א  ולא מ
ה הי׳■ ^ז  כמ״ש סצוה לעושה ראוי כן הי שבדת על מ

 מונחים ין הפיל היו לא באמת אבל בשמחה ה׳ את כיבדו
 המשיך עליונים מוחץ כי לו השיב אך שפה באותו עליו

 הוי לכן העליון חפנוג הם ומוחין לפיל ■כאמור מקודם
. ^ :בדמסובא ■ ■ ־- ■

ה ע ד מניח הקב׳׳ה שאמרו מה פי׳ אמר זלל״ה מורי ו

 'הולו כשבנו העט: לו כשיש האב למשל הוא הענין תפילין
 כב״יכול■ כך האב של המוחין ונתרחבו הישר בדרך

 כנודע גדול תענוג לו יש מעבודתן רצוט ן עושי כבישראל
:והבן התפילין הן והן מוחין ונקרא

, ד נ ה  ואחיה בחכמ׳ בה ומבין בחורה לומד שאדם מה ו
 כמיש ג״ן נקרא התורה כי הוא דעת לכלל בא

 העליון הענוג נקרא ועדן דאורייתא סדרים ג״ן בתיקונים
 ממשיף ראויה בכוונה ללמוד יושב וכשאדם המוחין מקור

̂גן מהעדן המוחין  יוצא ונהר וזהו התורה שהיא לר
 לארבעה והיה יפרד ומשם הגן אח להשקות מפדן

 'כנודע וכו׳ שונה פי שון פ האחד שם מוחין ד' הס ראשים
 מסתכל וכשאדם האותיות לחוך ונמשכין מהחיקוני׳

:והבן בשכלו נמשך בהן
ך  של קשר בסוד הוא בההורה בינותינו עיקר כל א

 ברא בראשית בסוד אחוריים סוד שהם תפילין י
 אם כי להפיגה אפשר אי מורחה׳ אבל שבבריאה הורה

 שביקש וזה דעה הארן ומלאה שאז ב״ב משיחנו בביאת
 להבין ביקש כבוד׳ך את נא הראיני ע״ה רבינו משה

 יראני לא כי הקב״ה והשיבו כנים בסוד בוריה על ההורה
׳ ׳ ■ ' ומי האדם ל א

י!)
 מבין שאיט כיאע״פ יראה במיתתו

 לכך שלמד מה יבין מוחו שאחר הוא הפעולה בהורה
 שהמיתה כנודע זה לתועלת מבין שאינו אף אדם ילמוד

 הסשית ובימות כמומר להזדכך־ הועלת כן גס היא
 התורת ג״כ ויהיה הזדככות כן גס והיה בימינו במהרה

 המוחין ר״ל הראהו תפילין של קשר וזה והבן מגולה ה׳
 בסוד ולא אחוריים בסוד תפילין של הקשר בסוד שהן

 ביליאו אנס״ו לזה נזכה ב״ב משיחנו בביאת ואי״ה הפנים
:וילא״ו .

א י נ  והרבך ורחמך רחמים לך ונתן אומר ביר ר״ג ת
השמיש נ:ן עליו מרחמין הבריות על הסריט כל :

 לש״ש כצדקה מעלת גודל דע דנו וכו׳ מרמם וכלמישאיט
 - רחמנות במדת המקבל אוחו על מהעורר כשהוא כי

 לעילא איתער דלתסא באתערותא כי למעלה כך מעורר
 הוא שירחס בלבו שנוחנין סירחמנות התעוררות מחלת אך
 גמורה באמונה ידע המפוררו הוא מי המקבל אותו על

 בכדי■ הרחמטס התעוררות בלבו מלמעלה אליו שלוח שזה
 כך שיתעורר אס״ב עליו שירחמו כדי אדם בני על שירחם
^ ויאה ובא זילתחא אחערוח׳ ע״י למעלה ו  הסובה ג
 הרחדט' התעוררות לו שטתן ב״א פס ב״ה הבורא שעושה

 מצילו איט שההתעוררות אף כך ע״י עליו שירחם בכד
 הפועל א; פכח כהוא התעוררות מוציא שהוא רקע״י
 לדהות היתהבידו בודאי כי ב״א מל עי״ז ומרחם

 הרחמטת אותו המדהה בלט יצה״ר יש ט ההתעוררות
 הפועל אל מכת יוציא פלא נכדי וסחירות דחיות לו ומוצא

 התפוררות לי שנתן הבורא מתנת מקיים שהוא ידי ופל
 מתנה מדמה חיו ואם עליו מרסמים לכך כך ועושה

 אזי כאמור דחיות לו שמוצא הרע יצר ע״י הנ״ל העליונה
 בכדיי לו שטק הטלא פהנת שמדמה מנשוא מינו גדול

 ומג מיו למצמו רפה וגורס לו וייסיב עליו שירחם שסוף
' הצדקה מן פיט המפלים כל אסרו כן  פ״ד עובד לו נ

שבגופו'של זר אל איזהו זר אל בך יהי׳ צא שאמרו פ״ד
אדם
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enb י  הרע ר5י אחר סנמסך הרע יצר זה אומר ה

 רעליהו שהצדקה נודע וגס הרחמנות מן אוחז ה1י!מדר
 מעלים ואס דיניס ומבעל' וקליסיוח מחיצורוח !מטלקיהו

 אמרו וע״כ זר אל בחי׳ שהוא בחיצונית נשאר הרי <נינו
 גאולה ג״כ שהוא הגאולה אח שמקרבת צדקה גדולה

 גאלה נפשי אל קרבה כמ״ש נפשו גאולת שהיא הרפית
p כי כנודע גמור ימוד הוא הצדק׳ כי הרע היצר 

 השסוכשעחן יו״דמן בסוד הוא שטחן הפרוע'והמפות
 והמשכת ראשונה ה׳ בסוד הוא אצבעות ה׳ שהוא בידו

Tוכשנותן הוא״ו המשכת בסוד הוא לעני ליחן שממשיך ו 
 זה ידי ועל אותיות לג׳ אחרונה ה׳ יחוד הוא העני Tל

 והסיצוטח הדינין כל ומתנעלין המיוחד שמו נתייחד
 שנתעורר י7 על כפלייס כסלי ממון לו משפיעין זאח״כ

 למצות שכר שוס ראוי היה לא זה מצד כי הרחמנות
 הבא עולס שכר רק כסלייס כפלי לו שמתנין כיון הצדקה

:בהעתק מצאתי ע״כ האמונה ידי על לו בא
 מיתתך לפני א׳ יוס שוב מ״ש בענין הנ׳׳ל בגמ׳
 ולא לסעודה עבדיו שזימן לאדס סלה״ד ב״ז אר״י

 בית פחח על וישבו א״ע קשעו שבהן פקחיס זמן להן קבע
 סתאוס וכו׳ למלאכתן הלכו שבהן עפשים וכו' המלך
 הללו יושבים ואלו אלו עד כו׳ עבדיו ‘את המלך ביקש

 הסעודה שמנין דנודע הדבר להבין רעבים והללו אוכלץ
 צדיקים כמ״ש השכינה מדו הרוחני והתענוג ההנאה הוא

 שישיגו השכינה מזיו ונהנין בראשיהם ועפרותיה׳ יושבים
 ה׳ בנועם לחזות והזוהר הזך הבהירות אור געוה״ב

 בפח להן שיש הלז כחומר כפס באותו לכן שאין מהמת
ק  שישיגו כמו הגמור בשלימוס הבהירות מלהשיג המונ

 כל הצדיקים דמ״ס אך הצורה סן המומר הסתלקות אחר
 ומתפע משיג ב״ה בבורא ודביקותו מעשיו לסי אחד

 במלבוש בעוה״ז חיותו בחיים בעודו פס בכל מהבהירות
 סעע ובתורתו ב״ה א״ס באור ההדבקות רוב לפי החומרי

 ראיית חסיד להוסיף למדריגה ממדריגה והלך סעע
 שהצדיקי׳ באופן יח' בעבודתו הרוחני והתענוג הבהירות

 בעודן מפע ממע הרוחר והחעטג הבהירות באור הורגלו
 סבעוה״ב עד תמיד שלה׳ החומר שנזדכך מה לסי בעוה״ז

 שהורגלו בשלימוחעבור השכינה מזיו וליהטת להשיג יוכלו
 למעה שהוא אף עבודתן ידי על ההוא באור מקודם

 ההרגל מ״י ס״מ בעוה״ב ויהנו ויראו שישיגו מסה מאוד
 באור להסתכל באמת כי הגדול באור להסתכל יוכלו

 אך הבהירות גודל מחמת פנים בשום א״א ההוא הגדול
 הגדול האור בין ומבדילים שמהככין שבשה״ז מסכי׳ ע״י

 בחדר הושם הולדו שסיום סי כמשל סעע סעע פרגילין
 פד שם ונתגדל כלל השמש אוי שם לראות א״א אשר אפל
 העולם לאויר יוציאוהו ואם שכל בר שהוא לשמם שבא

 השמש מן והבהירות האור לראות יוכל לא אד פתאום
 לו יוסיף ואדרבה הוולדו סיום באור הורגל שלא מחמת
 האור ורבוי כלל לראות יוכל שלא עד פינים וסמוי פוורק
 הוא לכךההכרח וכל מכל ראייתו שיהמעע לו יגרום

 ידי על דהייע העולם אור בראיית סעע מפס להרגילו
שת  שם עמון שהוא האסל לחדר האור שיכנס וסדקים גקי

יוכל שאח׳כ עד דותר עתר פפע מעע שמרגל גכדי

 הורגע שהרשעי׳ זה בענין הוא כן בשליפות האור לראוה
 כפ״ש וכל סכל הזך מאור נהנו שלא העולם בזה בחשכוס

 מימיו אור ראה שלא זו לכוונה שהוא הולך בחושך הכסיל
 להסתכל יוכלו לא בעוה״ב לכך כלל בו הורגל שלא ופ״י

 להם וגורם לסובלו יוכלו שלא מחמת הגדול הבהיר באור
 השכינה מדו יהנו שלא בכדי חשכות הבהירות גודל
 והש׳י והבן רעבים והללו אוכלין הללו הש״ס כוונת שזהו

:ס״ו א״נ הצדיקים בס חלקיט ישים
ם צ  ציצים אלו לבנים בגדיך יהיו עת בכל ההוא בענץ ?

 ילא זה להבץ חסילץ אלו יחסר אל ראשך מל ושמן
 ולמה ולק בתכלת ציצית של המצוה היה הגס' חכמי בזמן

:תכלת ולא דרשת׳ לפי לבנים המקרא תפס
 הדירם סוד הוא התכלת סוד דנודע הוא האמת אך

 ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה תכלס כמ״ש
 להמתיק ביסינא שמאלא לאכללא והעיקר הכבוד לכסא
 ביפק שיכלול ואחר שבציצית לבן בחי׳ שהוא בחסד הדין

 לעתו שטסן 'T על זה וכל כנודע לבן כולו להקרא יהפך
 בחכה' עבודתו שיהא דעהו דרכיך בכל לקיים דרכיו טל

 סוי שהוא כטדע ויראה אהבה הכולל שהוא ודעח ובינה
 עלי תאציל עליון אל מחכמתך כמ״ש התפילין מוחי ד׳

 בגדיך יהיו עת בכל וזהו וגו' ובגבורתך וגו׳ ומבינתך
 אמי לזה מה יT ועל בחסדים הגבורות שתכליל לבנים
 מוחי ארבע שהם תפילין אלו יחסר אל ראשך על ושמן

 השפעם המשכת שהוא הדעת שע״י כאמור התפילין
 בחסדים הגבורו׳ יחכללו שמן בשם המכונה החכמה

 הזה בפדן האמורים בגדיך כי כאמור לבנים בגדץ ויהיו
^ן וצריך בהן מלובש אלהותו שצמצום הדברים הן הו  ל
לכלל! בהדעת הסחכלוחו ע״י למעלה ולדבקן הצמצום מן

:במ״א אצלינו כאמור
א ל ו ] העני! ט׳ יתיב דקא חזי׳ גלוהא ריש לבי איקלע ?

■ מדעתי ומבין בשכלו לומד באמת שהאדם היא
 לו רש אלו מוחין לו שטחן עליו ב״ה הבורא השפעת והוא
 קסנים רק שאינם בגלות אצלו הם דעתו והבנת ששכלו אדם
 סניסים ולא אחוריים הנקרא חכמה לחצוניוח ודטק שכל
 יהיה ולא לפניהם חשים אשר המשפעים ואלה הזהיר לכן

 ואסרי עירכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא .לאחו׳
 בימינו נשבעה׳ תפיליןשנא' מרח שהקב״ה רז׳למנין

 מ«ו ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי וראו וכתיב וגו׳
 ראש שעל אמר ולא שבראש תפילין אלו הגדול אר״א
 ובדע® והדעת והבנה שכל ד׳ הס שבאדם שהמוחין ספני
 אדם של שבראשו פרשיות ד׳ והם ויראה אהבה הם

 זהי האדם אל אותם שמשפיע י״ל אותו מרח והקב״ה
 שים מי משל ע״ד ביותר והענין עליך נקרא ה׳ שם כי
 התענוג ספר אבץ של דעהו מתרחב מעשיו שסעיב בן לו

 כביטג כן יתירה ודעת שכל ומוסיף מבט שסחענג
 יפי® לפניו רוח נמס נתעורר מעשיהם מסיבים כשישראל

 העיי* <ק׳ וזהו כביטל תעטג וניחוסף בצוט ונפשה שאמר
 r״ במי׳ יש ובמורה יבין והמשכיל כביכול תפילין
^ וכבוד מושר וכ׳ש ימים אורך בימינה ושמאל י ג ש  מ
 T05* מל יצ״ס אדם ירנת לעולם ס״ל ואמרו וכבוד עושר

שנש** מה וכל ניצוח בחי׳ בימין שמאל שיכלול דהייט
לאדם .



13 ז עעים שבת מאור
ק לאדם p במי׳שמאל רפ הן ימין בחי׳ פוב ל שנה מסכס וסליקא בו נחשך שהשכל בבחי׳ כשהוא אז לקבל 5

 צריך רז״ל וכמאמר בימינא שמאלא כללוה שזה באהבה
 עם שלו<מ־ האדם משל דרך ועל ט׳ הרעה על לברך

 דבריו לקבל מער שמכל בכדי שכלו לצמצם צריך •לדקסן
 א' לכל מלמד שהקב״ה ה' למודי בניך וכל זה ע״ד כן

 ר׳׳ל והסוב כ״א הרעוח חצא לא העליון ומפי • ואחד
 מפני אלא סוב בה גנוז י להיוה מוכרח ההיא שברעם
 הוצרך כי רע שהוא לו נדמה שכל בקסטה שהאדם

 זו בבחי' דעת לאדם המלמד יה׳ חיותו השפעת להתגלות
 הגנוזה הסונה יבין ישכיל ואס המקבל האדם ערך כסי
 אל ומביס הדברים כל שממדד ר״ל המדה קו נק' וזהו

 מהוי״ה ורחמנות סוב שהכל ונמצא בהם הגנוז פנימיותם
 כל בתוך כ״ו בו ר״ל בוכ״ו ונקרא הווים כל שמהוה ב״ה
 צריך זו המד' קו וע״י הווים כל המהוה הוי״ה הוא דבר

 כאמור ה׳ למודי בחי' זה כי תמיד להתנהג האדם
 שלום רב וזהו גדול שלימות אל להביאם רוצה והקב״ה

 אלהים ה' ויבן כדכתיב בוניך אלא בניך מקרי אל בניך
ט'  בהוי״ה אלהים שהוא הדירם שנכלל הוא שהבנין ר״ל ו
 בחי' שהוא ה' חסד בתוכו גנוז הדינים שבכל מבין כי

 מסבסלים זה שע״י לאלהים עוז חנו מקיי' ואז הוי״ה
 ה' נשבע וזהו שםהוי״ה• בשרשם ונמחקים הדינים
 כביכול מתענג שהקב״ה ותענוג שבועה לשון בימיט

 בימינו מתנהגים כשישראל למעלה כאמור הסיב ממעשה
 זרוע עוזו ובזרוע כאמור בימין שמאל כשמכלילים דהייט
 אלמות לשון בזרוע חבירו שכוסה כמו שהוא שמאל נקרא

 עוזו הנקרא בימין ג״כ ונכלל בזרוע ציון בן קרבה כמו
ובזרוע וזהו :בכת נאדרי ה׳ ימינך כדכחיב כח לשון

ס שבת מסכת עלך הדרן אבל מסט השבת נסתלק  א
 חיבור שהוא וידע מלשץ ריל ששח מסכת עלן הדרך
 חתנשי לא עלן דעתך אז בשבת דבוקים תמיד שנהיה

 מ״י בחי׳ הוא דאתי עלמא הנה דאתי בעלמא ולא וכו׳
 :בשב׳ דבוקי׳ ונהי' הנ״ל ס״י בחי׳ יחנשי לא שאז כנודע
ט  מה שכל • שהים באפריקי פת שתים בכתפי ט

 נאמדה שהכל רקימהתורה חיות לו אין שבעולם
 ממהודס הוו לא בחורה שנזכרי׳ לולא האומות וכל בה
 ולכל ומיוחס הוייוחס הוא התורה ספר על וזכרונם כלל
 לשון ולכל אומה לכל התורה באותיות אחיזה דבר

 מזה חיות שפע שמושכין לכתפי חיות נמשך סי׳ס ומאותיו׳
ה כן לא׳ קירין יווני ובלשון שאר כל וכן לאפריקי ומס״ח  ז
 רז'ל שאמרו שמה במ׳׳א נתבאר וכבר ושפעם חיותם
 אין שפס הרוממות יראת הוא שמן של אחד כך שנשאר

 רב דאיהו בנין הרומסות ויראת • שולס פכו״ם מגע
 עלמין כל וממילא עלמין דכל ושרשא עיקרא ושליס
 הירא׳ זה משיג ואינו בקסנו׳ וכשהאדם וכו׳ מלגאו ואיהו

 וזהו העונש יראת כענין צימצומיס ע״י עצמה מצמצמת
 1ל ויצוה ברצועה בנו מכה האב משל דרך רצועה ענין

 ואנו הרצועה כס האומות כן ־ הרצועה שישמור
 היווניס בימי ואז בחורה נאחזים שהרי אותם שומרים

 כעונש יראת עליהם בא הרוממות מיראת שנפלו מפני
 נהפך לחיים השם יראת שהיא והודי וזהו היווני׳ שעבוד

 זם חיר^ גדול כהן ומתתיהו • דוה הוא למשחית עליו
 החתונס לבחי׳ נחצסצמה שהירא׳ מפני הי׳ זה שכל שהבין

להם גלה י * הרוממות יראת להם גלה לשורשו זה ע׳׳י שיובא כדי ̂ .............. _
 וידוע ׳ בשישה ונמחקה העונש יראת להם עלתה ואז הכ׳ אסר ולכן פוט שהוא בימין נכלל זרוע הנקרא בבחי׳

המהוויס ממקורם מקבלי׳ המדות הס הימים הז׳ כי בא שמאל שהוא זרוע בחי׳ ר״ל נגלתה עלמי וזרועה׳
 דקיימא סי הנקרא השכל שהוא מ׳׳י בחי' שיתגלה על

 :יבין והמשכיל ודבר דבר בכל זה הוא סי לשאלה
ך כ ל  שמאריכים שכליים אריכח הס ימים אורך ו

 בימין הכל שסכליל למי בימינה סוב כל ומשסיעי׳ י ■
 יודע ואינו לדוה מתהפך כן טהג וכשאינו בסוב ומקבל

 הוא שהאדם ומפני : דוה הוא ואז סופה הוא שהרעה
 עולא וזה • זה דבר משכלו נסתר העולם בגשמיות עסוק
 בגלות כס ראש בחי׳ שהמוחין למי גלותא לריש איקלא

 באוונא יתיב דקא ר״ה בר לרבה חזייה מאוד שכל וקסנות
 שכל הוא מיס מלא כולו שהעולם ר״ל מדת וקא דמיא

 הדברים כל ע״י ואחד אחד לכל לאדם משכיל שהקב״ה
 המדה בקו שמדד מדיד קא ולכן כאסור בעולם הסחהוויס

 הוי״ה שוכן דבר בכל איך אותם ומשעת הדברים כל
 מדתה ניחא ר״ל דמצוה מדתה דאמר אימור א׳׳ל נ״ה

 שאינה מדידה אבל מצוה שנקרא הדביקות אל שמביא
 מצוה של מדת׳ שנחה׳ זה בא מאין הדביקות אל מביאה

 מפני בעלמא מהעסק, ליה אסר אדם מבר ושיעורה
 בדרךמ״י שהחשיך סי וזהו העולם• בגשמיות שעוסק

 שהחשיך למעלה כאמור לשאלה־ דקיימא השכל הוא
שעוסק לנכרי כיסו שטהן מפני הוא לחפטה שנפל

 הרומסות יראת בחי׳ נתגלה שלא זה וכל להם ומשפיע
 עונש של היראה שהיה אע״פ כי העיבור בחי׳ נקרא

 כמום הרוממות יראת הרי העליונה מיראה שנשתלשלה
ת מתתיהו וכשגלה המליאה בבסן כעובר וגנוז א  ת

 ומקור׳ נתקשרתבשרשם ימים והז׳ הולדה נעשה הרוממות
ה המקור הוא אחד יום אלא להדליק היה שלא וזהו  פנ
 ימית שמנה והדליקו נס ונעשה עיבור בסוד גנוז היה
 אל עיבור מנח יצא כי נס היה שנשאר ההוא ביום וגס

; יבין והמשכיל הולדה

מסבתפסחים.•
א  ונכתב באדנ״י נקרא אני בעוה״ז העוה״ב כשה״ז ל

 להבין בהד׳׳ה ונכתב נקרא אני ובעוה״ב בי״ה
 וגליא סחים הוא ב׳ה הבורא כי דטדע העניןהוא

 עי״ז לנו הנגלות פעולותיו מצד ועלה מהותו מצד סחים
 כי ומדריגהו בחינתו לפי אהד כל מציאותו סשיגיס אנו

יר<' שהוא מחמת להשיג נברא לשום אפשר בלתי מהותו
____הוא והנברא • תכלית בעל ובלתי מוגבל בלחי א׳׳ם
 תפ־כה לה להיות מוגבלת למחשבה וא״א ותכלית נבול

כלל כך הפיסא מתשבה ליה בזוהר. כמ״ש מהותו להשיג תאוות ושארי ממון אסיפת מפר נכריי' דברים ו בגשמיות
סקיה איה שואלים הקידש וחיות ושרפי׳ המלאכי׳ שכל פד שיך שהחשין סי פלך הדרן וזהו כטדע דקב״ה שמא הוא ובבת

:בידו



מאור 14
 לון6 שיש רואים שאנו ע״י גליא הנקרא ״ וכחי׳ ככולו .

 להשיג שא״א יק' מהותו וכחי' אדנ״י נקרא הוא ושליס
 ננד כך כל הדפת יר.רכ' ולעתיד מהות לפון הוי״ה ■נקרא̂ 

 את דעה הארן ומלאה כמ״ש יח״ש מהותו להפיג שנזכה
 כאצכעו מראה ואחד אמד כל כמשרז״ל הוי״ה כחי' ה'
 עדיין זו ככחי׳ אנו שאין עכשיו ולכך וגו׳ לו קוינו ה' זה

 המיוחד כפס לקרותו רשאים אנו אין מהותו להפיג
 אדנותו מפיגים שאנו אדנ״י כבמי' רק זה על המורה

 לא למה להכין אך מזכירים אע זה פעולותיו ידי על
 שיהיה לה הראויים לאותן עתה גס שלעתיד כחי׳ ^יהיה
 הענין אך ית' וTכ שהוא מחמת עתיד של הדעת ריכוי
א  וגדנות קסנות בחי׳ להיות צריך הדברים שב^ כו

 בחיצוניות למפל .הגדלות בא ואמ׳׳כ קפנות כחי׳ כמחלה
 הון לו שיהיה א' על עזר אס ההנהגה כדר העולמות

ב  בהחל׳ רק זו למדריגה אמד בפעם יבא לא בודאי י
 בעפירו' ימירה מדריג׳ יומר עולה ואח״כ החמוצה מדריג׳

 והפעם בעשירות עליו שעזרה למדריגה בא פאח׳׳כ עד
 הגדולה למדריגה אחד בפעם שיבא יצוייר אלו כי הוא
 הורגל שלא מממת הגדול התענוג לסבול יכול היה לא אזי
 ע״י ומשכלו ממציאותו והיהבפל מעע מעס מקודם בו

 הדבר כן הנר כבוי גורם כשמן רבוי כי התענוג רבוי
 אדם בפרסיות הן העול׳ בכללות הן העולמות כפנימיות

 ממדריגה ההליכה בלי הגדול לאור באין היו אם אחד
 שהאדם מחמת וכל מכל לביעול כיבה ה*ה למדריג׳

 שאין הגדול המעטג לסבול יכול היה ולא במומר מלובש
 כי מעס מעפ מקודם בו הורגל שלא מחמת וגבול קן לה

 אס קדמי דמשמשין רבבן מאלף א׳ השמש ה׳ ומגן במש
 סיבה הוא מבדיל מסך בלי להדיא בו להסתכל א׳ ירצה

 שיוכל בכדי ראייתו מקודם לצמצם וצריך מאורו להחשיך
 שא״א יח״ש אור׳מהותו עאכ״והשגת זה ע״י להסתכל

 בהחענוג א׳׳ע ולהרגיל קשטה הנקרא צמצו׳ יT על אם כי
 מנהיג זה ומסעם ־ הנ״ל למדריג׳ שנזכה עד מעס פעס ,

 כבחי׳קסנוח כמחלה וגידולו האדם הולדת ב׳׳ה הבורא
 יום אל מיום והולך מוסיף זה ואמר מומס בשכל שטלד

 יש בעוה׳׳ז קסטת בבמי׳ באנו זמן כל ולכך עניניו בכל
 שנבוא ולעתיד קסטת בחי׳ הס הדיני׳ כי הדינים נזגבורת

 יהיה ואז העולם מן הדינים יתבסלו אזי גדלות לבחי׳
 אדנ׳׳י בשם שסו מזכירים אנו ג״כ ולכן גמורים רחמים
 הוי׳׳ה בשם רק ולעתיד הנ׳׳ל מסעם כדינים על המורה

 וכן המיוחד השם כהוראת גמורי׳ רחמים יהיה אז ־כי
ע להרגיל בהחלה צריך פרסי איש בכל ■ג״כ  בעבודה א׳

 גדלוה פיבאלבמי׳ עד מדריגה אחר מדריגה מפס מפס .
ד קסטת שנקרא אף עכשיו גם כי בחינתו לפי  בחי׳ ע

 קסטת בסי׳ כפה ג״כ שה״ז כבמי׳ יש מ׳׳ס ב״ב Tבלפת
 והגדלות הקסטה %ט נק׳ בחינתו לפי אמד כל וגדלות

 יהיה שלא גדולה למדריגה שילך צריך אך בעוה״ז •גס
 כמ״ש רק אמד במדריגה מ׳ו יעמוד ולא לחברו דומה •יום

 ואמרימך מצער יהיה ראשיתך חהו וט׳ מהלכים לך ■זנההי
 יפגא אחריתך אח״כ קסטת מלשק הוא מצער מאד ישגא
ד הגדלות לבחינת מי״ז שתבא גדלות שמלשון  בחינת ע

ה אביט ואברהם ־ בה שהיית •■כראשונה שהכיר ע׳

עיג־ס פםחים
מ שנים ג׳ בן בוראו את  נא זקן ואברהם בו נאמר מ'

 הנקרה העליוני׳ לימים לבא זכה בזקטחו סי׳ בימים .
ט המורה אברהם בשם נקרא ושיהא העליונות מדות

:והבן הגדולה שליפותו
ו ה ז  אברהם לבמי׳ כשבא פי׳ יצחק את הוליד אברהם ו

 W’ יצחק אח הוליד אז שלימותו גודל על המורה
 טל והמורה קסטת. עירוב שוס בלי השם עבודת נקרא
 מדא לבד הבורא יראת רק דינים עירוב שום בלי דינים
 ני השפחה■ ע״י ההולדה היה במחלה משא״כ יצחק פחד

ההולד' והי׳ מ׳ו גבירת׳ תירש כי שפחה בחי׳ היה בתחלה
 הקפן וזה • קפנות מכחי׳ שבאים דימם תערובות ע״י

הקם! וזהו מכמה אאלפך מלשון הוא אל״ף לאלף יהיה
 הוא והצעיר כאסור אל״ף בבחי׳ יהי׳ הקסנות מדריג׳

ויקם! חהו • עצום לגוי יהיה זה ידי על קפנות מלשון ג״כ
 מוליד היה הקפטת במדריטת שהיה זמן כל כו׳ ילד

 דירם על מורין זה בפסוק הנזכרים החולדות כי דינים
 כגמור בסוב רק ההולדה ואז הגדלות למדריגת שבא עד

:והבן
ר מ ובמצו® בתורת אדם יעסוק לעולם א׳׳ר ר״י א

לשמה״ בא לשמה שלא שמחוך לשמה שלא אפי׳
לשר® בסי׳ ונמצא כנודע א״ס הוא התורה כי הוא כענין

 למדריג' סמדריג׳ והולך שמוסיף עוד כל כי א״ם ג׳׳כ הוא
 ני גדול היותר בשכל א׳׳ע לדבק ויודע נתרחבומוחיןפלו

 J במדריג® שהולך עוד וכל זה עבור הולך נקרא האדם
 ז התורה פנימיות אור אמיתת יוחר משיג גדולה היותר

‘ שהגיע מקודם שלמד שתחתי׳ הבחי׳ ונקרא לפטה הנקרא
 שלמעלה בחי' נגד לשמה שלא כחי' נקרא זה לשכל

:י והבן סוף לו שאין דבר זה כי לעולם וכן אצלה שהגיע
̂ לעולה אמר איך לכאורה כ• לשמה שלא ט׳ לעולם וזהו
 הענין אך לעולם אינו א"כ לשמה בא אח״ז אסר הא

? א' במדריגה יעמוד שלא לרמז הש״ס שכוונת כאסור י
’ הקודט® בחי׳ לו שידמה באופן למדריגה ממדריגה שילך

עתה: ערך לפי לשלאלשמה במי׳
ו ״ מ  במשנה טדעמ׳׳ש כי עליזה אמר נבג׳׳ס זלה׳׳ה ו

שנבר^ העולם אס שמאבדין הרשעים מן להפרע
 ני ט' שמקיימי׳ 0 לצדיק סוב פכר וליתן מאמרות בעשרה

עלם^ מתנהגא ובאורייתא עלמא קב״ה ברא באורייתא
 העולה נזה מתנהגים שאינם והרשעים בנפעל הפועל וכח
נ® העולם סן הכח כב״י מסלקי׳ נמצא התורה ע״פ

 וסה התורה מן העולם אס פמסרידין ע״י אותו המקיי׳
 ודיי דור שבכל הצדיקים ע׳׳י הוא קיים הוא שהעולם

^ ע״י העולם את שמגביהי׳ ס והנהג®' בהסור׳ וליסוק ע
 התורה אל ומלואו העולם אס מקרבין נמצא המורה ע׳׳פ

 שהרפנרה מסר אך כגתנזלה העולם אל הכס ומביאין
 והצדיז המדריגה בשפל מאוד העולם עדיני כל אס הפילו י

כמאמרי® ההוא למקום א״ע להשפיל צריך להגביה רוצה
 חהי השכל מדרך זה טדע וכבר צדיק יפול שבע פסוק על

ק  חהי והבן לשמה היא ט פהטונה לשמה במי'שלא ע
יעסו? כאמור קיום i שיהא העולם כשביל ר״ל לעולם .

ט׳ ̂ :לשמה פלא ו
ה נ ה וני' ובתורתו חפצו ה׳ בדגירת אם כי ע״ס ארז׳׳ל ל

פד



ניניםפסתיםמאיר
 חור« נקר׳ בה ומשעמל ה' חורה נקרא בה מסל פלא עד

ש הענין  פנימיות הנקרא בהחורה הגנוז אור טדמכיי
הן נשמה נקרא והוא ההורה  תורהכמשרז״ל גופי והן כי
 בתוך נשמה ויש ההורה גוף הוא לכל הנגלה כי נש״ם

 בחי' ופל חמימה ה' חורת נאמר עליה אשר סנימיוחה
 אס לבהמ״ד זהמשכיהו מנוול בך פגע אס הגנוז האור

 פינינו והרי וכו' הוא ברזל ואם וכו׳ נימוח הוא אבן
 אחר רפיס מפשיס כמה ועושים לוסדין ב״א בכמה יואוח ־

 אך בהתורה הגנוז האור פל הוא הכונה ודאי אך לימודן
 אספקלריא נקרא שההורה ועT כי לזה זוכה האדס כל לא

 ג״כ כך באספקליא רואה הוא כך בעצמו שהוא כמו כי י
 ורע מוב בהחערבוח בחומריותו נהגשם הוא אס ההורה

 וסמא מהור כנודע החחלקות בהתורה ג״כ רואה הוא כך
 בקרבו הרע שהגביר עוד וכל ואסור מוהר ופסול כשר

 מחמה לרעהו וראיות היחרי׳ ומוצא בהחורה כך רואה
 אח מתוכו ולשאוב חומרו לזכך וצריך הנ״ל סעס

 הבהירות את להסתכל הומרו יעכב שלא בכדי הזוהמא
 רק בהתחלקוח ג״כ שאינו הגטז אור מוצא ואז פבהתירה

 באמת בו ודביקותו ב״ה הבורא יראת ע״י כ״ז סוב כולו
 הגנוז אור ומוצא כשמשיג ואז מקודם מרע שסר אחר

 שלא עד וזהו זו בבחי׳ א״ע שתפס מאחר הורהו גקרא
 השיגה שלא מאחר הורהו ולא ה׳ הורה נקראת בה ממל

 לשון מהו להבין האמין ומצאתי יגעתי רז״ל כמאמר עדיין
 על כאמור הוא אך ולמדתי למימ׳ לי׳ הי׳ ומצאתי
 של עמילן מלשון הוא עמל ולשון הגנוז האור מציאות
 עמל שלא עד ור״ל הזוהמא את לשאוב וסירש׳׳י סבחים

 המכסה חומריותו לסלק הזוהמא שאב שלא עוד כל בה
 ומשעמל ה׳ הורת נקרא בבהירות מלהסתכל שכלו מל
 כמאמרינו בהחורה העצות רואה שאז תורתו נקרא בה
 הגנוז האמיתי הסוב שהוא חורה רזי לו ומגלין מ״ש מל

 עזבו אותי הלואי וזהו ־ ורע פוב התחלקות בלי בהתורה
 המחנה מלשון שמרו לי המיוחד תורתי ר״ל שמרו ■זתורתי
 שבהר׳׳ל המאור זו לבחי׳ להגיע וחפצם בחשקס ביצפו
 גמור• סוב רק הוא שס כי למופב מח׳ירן בה הגנוז האור
 לבהמ״ד משכיהו זה מנוול בך פגע אם פי׳ ג״כ וזהו

 ובית מדוח בי״ג שנדרש חכמים מדרש נקרא התורה <י ■
 ״ המדרש לפנימיות המדרש לבית וזה פרמיות מלשון ׳הוא

 אך וכו׳ נימוח הוא אבן אם בודאי ואז התורה ■שהיא
 השגתו כפי ילמוד מ׳׳מ זו' במדריגה שאינו אף •מ״מ

:והבן בראשו עינץ והחכם
ו ׳ ר א מ א  התוספות קושיית הפשס ע׳׳ד ג״כ ונבאר י

 הפוסק כל אמרו דשס קורא הי׳ דפ׳ מהא
 מה ע״פ והוא וכו׳ נברא שלא לו נוח לשמה שלא בחואה

 שלא אפי׳ ובמצות בתורה כו׳ לעולם אמרי׳ דהכא .סנדקדק
 כל אלא ובמצות הזכיר לא ושם ובמצות ג״כ הזכיר ■לשמה

 נבוא ובזה נברא פלא לו טח לשמה שלא בתורה •הפוסק
 לבא הוא התורה עסק כוונת שעיקר דנודע הביאור יאל

 התורה ידי שעל המצות קיוס שהוא מעשה יTל ■ע״י
תף ויעישה להן הצריכים הדינים כל עם המצות ידע  אי
 ילכו' אשר דרך הוראת ■לשון תורה נקרא זה שם נפעל
עופיהם לכל סוב שכל וכס״ש יעשין אשר. והמעשה'י <בה

 לשפם שלא בחורה שפוסק דש וכו׳ נאסר לא ללומדיהם
 המצות נ״כ עושה והדינים המצות שידע ידי על ואעפ״כ
 כי שלו התורה עסק כסו לשמה שלא ג״כ והן במעשה

 כיון ואעפ״כ כמותו להיות בו שפסק הדין מן לבא דיו
 כח ההוא בהעסק יש המעשה לקיום העסק פ׳י שבא
 על כי לשמה המצות ולקיים לשמה לבחי׳ להביאו גדול
 לקיום הואבשלימותשבא לפרי שקדמה שהחיצוניות ידי

 בעסק אח׳׳כ הפנימיות פרי בו להתלבש יוכל המעשה
 צריך כך הפנימיות ציור כפי כי כנודע פרמיות יבמעשה

 לבד לפמה שלא בחורה העוסק אבל החיצוני לבוש להיות
 ציור על נעשה לא החיצוניות שנס המעשה קיום בלי

 לא המעשה לקי-וס העסק ידי על בא שלא מחמס הפנימיות
 המצית ובמעשה בתורה לעסוק לשמה לבחי׳ לבא יוכל

 המעשה קיום שהוא הדבר שעיקר ע״י בפנימיות לשמה
 לעולם כאן מ׳ש וזהו :לו שקדם בחיצודות אפילו בו חסר

 מחוך שעי״ז כאחד בפניהן דייקא ומצות בתורה כו׳
 עכ׳׳כ הוא שהח־צוניוח פ׳׳י כאמור לשמה בא לשמה שלא

 מקיי' בודאי הוא לשמה בבחי׳ שהעוסק הפנימיות דוגמת
 בחי' ג״כ יש אליו הקדום בחיצוניות שגם וע״י במעשה
 שאמר ומה בו להתלבש מקום הפנימיות לפרי יש מעשה

 הזכיר ולא לשמה שלא בתורה העוסק כל בפסחים
 מל בא ואינו לבד בסורה שעוסק באותו מדבר ובמצות

 מעשה מקיים שאינו לשמה שלא אפי׳ מעשה לקיים ידה
 לבחי׳ לעולם לבא יכול אינו זה אופן בשום שלמד המצות
 במעשה מקיים בודאי לשמה לעסוק הבא כי מאחר לשמה

 הקדום החיצוניות זה יביאהו ואיך העיקר שהוא ג״כ
 בבחי׳ המעשה קיום שהוא פנים בשום בו שאין מה אל

 מקודם כלל המעשה קיום בו היה שלא מאחר לשמה
 לשמה עסק לידי להביאו יכול אינו שלו חיצוניות בלימוד

 העוסק כי המעשה קיום להיות בודאי מוכרח ששם
 לידי להביא יכול ואיך במעשה מקיים בודאי לשמה
 פנים בשום כלל ההיא הבחי׳ בו היה שלא פנימי דבר

:והבן
 במחשבה עלו דברים פני אר״י דהרא הנ״ל בפ׳

 עיין שבח במוצאי ונבראו שבס בערב להבראות
 אני וחושי׳ עצה לי דכתיב הוא הפרן : המאמר כל שם

 וברא נמלך צדיקים של בנשמותיהן אמרו ורז״ל וגו׳ בינה
 והתורה הוא חד וקב״ה אורייתא באמת כי העולם את

 בינה ונקרא פרמה שכנתי חכמה אני כמ״ש חכמה נקרא
 כס׳ש בחכמתו העולם ברא והקב״ה בינה אני כמ״ש
 כל יהי׳ T״ שה^ז אלא עשית בחכמה כולם
 שנברא נמצא ומדתו והגבלתו שיעורו יהיה ואיך דבר

ץ כי ובינה בחכמה העולם  בחכמתו בעלה דבר ל7 כנ
 הבין חהו והגבלחו מדתו קו בהבנתו ושיער החלה

 ברא באורייתא b*b זה בלא שזה בכינה וחכם בחכמה
 וחכמס כאמור ובינה חכמה נקראת שהיא עלמא קב״ה

ה המשכה היא  שיפור ע״י למעשה הדבר מוציא 'ונינ
 סוד הס צדיקי׳ של ונשמותיהן למפשיהו כלי להוציא הבנה

 יתב^■ כאשר יחב׳ בהבנתו המשוערים התורה אותיות
 לי אסר ולכן הדבר שמבין הבינה ע״י הוא והעצה בסיד
 המשוערים צדיקים של נשמותיהן פס העצה לי ותושי׳ עצה

י בכינתו -
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 כנודע כניכו״ל יח׳ עצמוחו מלקי סוד הוא יח׳ בנינמו
 פפם נינה אני ני יחנרך וממט לו הוא העצה ונמצא

 נחונה היא כאפר התורה והנה • צדיקים פל נפמותיהם
 הנסחר האדם את המכסה כלכופ דמיונה זה נלבוס
 אין כי הנסחרת המחפבס מגלה פהדכור וידוע בתוכו

 האדם את פרואים אע״ס אדם פמחפג פה יודעים אנו
 מה מגלה כבמדבר אך נסחרת הממפבה איבריו וכל כולו

 כאפר הממפבה כל לגלות פא״א אלא במחפבחו פהיה
 להכנס פיוכלו בה להחצמצס הוצרך בדבור כי היא

 קצח יובן הדבור ידי על אמנם המוגבלים באותיות
 עוד פיב יבין והמפכיל להתגלות פאפפר מה המתפנה

 הדבור וע״י ההוא בהדבור פמכוסה מאוד נסתר דבר
 כתוב כי וההפגה הסוב העיון אחר להפיג יוכל ההוא

 ר״ל לאמר האלה הדברים כל אח אלהיס וידבר במורה
 יופג הדבור וע״י הדבור ע״י מחפבחו מי גילה הקב״ה

 המחפבה בסוד נסחר דבר ים כ־יין אך מחפבחו קצת
 כנודע אמירה בלפון המכונה המחפבה פהיא לאמר וזהו

 כתורה כי בחורה הנעלם יבין הדבור וע״י כתובים בכמה
 בה פממפמפיס זמן סכל עת בכל ירווך דדיה כחיב

 רז״ל ואמרו דדים בפס המכונה החורה יניקת והוא וכו׳
 הדדים אז ה׳ יראת אפה סוד בינה במקום דדים פעפה

 מורה סל הבינה יסיג היניקה פע״י ר״ל בינה במקום
 לומד וכסאדם נפקח אורייחא דמתמן בסכמה המיוחדת
 סהיניקה ר״ל בהמה דדי בסוד היניקה אז מוחין נקמנות

 נקרא והחיצונים בה לאחוז החיצונים פיוכלו מקום היא
 מדדי פיונק ובהמה אדם נקרא וזהו הפינופוח מקום
 בינה ממקום לינק צריך אבל כבהמה עצמו ומפיס בהמה
 וכסמגיע ה׳ תופיע וזהו הוי״ה הנקרא דגדלות במוחין

 האדם סאין מחפרסין דלא ייעיס נקראים אז זו לבחיז
 פאין דודים בקגיטסנקרא׳ כי ית׳ ממנו דביקותו מפסיק
 אינון לאו ולזמנין בחביבות׳ אינון דלזמנין תמיד הימוד

 אבל פבפמיס אביו ובין בינו הקשר ונפסק בחביבוסא
 מוחין והן בחכמה הקפור׳ בינה מקום יניקה ע״י כפמפיג

 ואהס אמר ולכן בה׳ דבוק הוא אז, ריעים הנקראים
 ההוא במקום הוא הדביקות כי וגו׳ בה׳ הדביקים

 ולכן ית׳ בו ומחקפרי׳ ובינה שחכמה דבוקים הם סחסיד
 ממדריג׳ שהנפיל׳ בחכמה ולא ימותו כתיב כי חיים נקרא
 אז החכמה אל כסבא אבל החכמה מפיג שאינו ספני הוא

 וכל היום כולכם חיים אמר ולכן בעליה תחי׳ החכמה
 מבין שהאדם ע״י מתעלה בקפנוח שנפלו מדריגות
 נקרא והבינה יח' בו הגדול בחיות ומתקשר בחכמה

 ממדריגחן שנפלו ובחי׳ הטפלים לכל שסומך מפני סמ״ך
 איסורים כל וזהו מהמחקיס האדם בינת ע״י וכפמהעלין

 סמ״ך הנקרא הבינה ■ ע״י כפמחעלי׳ בס׳ בפילים
 וכשהאדם בגדלות וסחמתק מהבסל הקפנוס כי מתבפלים

 ודביקותו יס׳ בו שוכח ואינו הזכירה מקום פם בגדלות
 ישראל בני עדת כל ראש אח פאו וזהו מקושרת תמיד

 דלא ממה קישוסיס נקרא הקפנות כפמחקן האדם כי
 ומתקן קיפופין עושה מזה היו כלא שהיו אלו מבחי׳ הוו

 בדעת ומעלם פמקשס עד״י מלשון עד״ת ונקרא ומייפה
 של המוחין הס ראש את שאו וזהו דעת אותיות הם ולכן

mנ’P אחה הזה גמקוס וופר (*}

f

 עד״י מהם ולעשות קפנות פל ראשם להרים ישראל בני
 דגדלוח מוחי׳ שהן הדעת בסוד להעלותם עד״ח הנקרא
 ולהזהיר הקפנות לתקן שמוח במספר וזהו הוי״ה הנקרא
 שמוה חקרי אל וזהו שמות הנקרא ההויה וספיר בזוהר

 אחיזת מקום וחוהא ששמם מקום הוא שמוח כי שמות אלא
 שהם אלהיס מפעלות («) עשה והקב״ה החיצוני׳

 שיומתקו לתקנם צריך נתצמצסבבחי׳ הקשנו'כי
 הקרי אל וזה דגדלוח מוחין הנקרא ההוי׳ גשמיות

 מזו לכו זה כתוב דברי היפב ויובן שמות אלא שמות
 כל וזהו בזה ודי כארן שמות שם אפר אלהים מפעלות

 שם גדול שכל הגדלות לבחי׳ כשיגיעו כי לגולגלוחם זכר
 המסובג׳ לבחי׳מוחין לגולגלות׳ זכר כל וזהו הזכרון מקו׳

 אמין בקשר הבורא בהחיוח דבוקים יהיו פם בגולגלותם
 ’ בקישוסים עדיים בעדי ותבואי וזהו למעלה ראשם וירים

 סכל נכונו ידי על היניקה שהיא שדים אז האמורים
מי הקב״ה כי צמח ושערך הנופלים לכל סומך כי  א

 נתחלף שמא אמר איוב כי רז״ל ודרשו הסערה מן לאיוב
 ושטי בער כל הקב״ה לו והשיב לאויב איוב בין לפניך

 נהמלף לא ושער פער בין וכו׳ גומא לו בראתי שבאדם
 ולגדלות בינה לשערי הגיע שלא מפני כי וכו׳ איוב בין לי

 ולהיות יסורים לקבל יכול היה ולא אחוזבקפנוח היה
 מקבל גדול לשכל שבא מי אמנם ית׳ בו חזק בקשר דבוק

 תמיד והס מתפרשין דלא ריעו׳ שם כי באהבה יסורי׳
 שזהו אהבה של יסוריס נקראים ולכן האהבה בקשר
 היסורים כי י״ה חיסרנו אשר הגבר אשרי הכתוב שאמר
 ית' הוא לו אמר ולכן ואהבה הדביקו׳ פולס י״ה מסוד
ם ולכן הגדול השכל ולא הבינה עדיין השיג שלא ע  נ

 על דבר כל שיעור איך ית׳ בינתו לו וגילה ביסוריס
 בחבירו נוגע ואיט שלו מגומא צומח שער וכל מתכונתו

 א' כל הצומחים שערות וכל דיליה בשיעורא חד כל אלא
 ושכל הבינה מבחי׳ היה וזה שלו ממעין נמשך ואחד

 ממקומי יוצא מד שכל כאסור הפערי׳ דרך המושג הגדול
 במי' היה אז הגדול השפל משיג איוב היה ואס ושיעורו
 דקפטא דינים שהוא אויב בחי׳ ולא אהבה של יסוריס

 הבין אז בינה מקום היניקה שדיים לבחי׳ כשתבא וזהו
 שזה צמח ושערך וזהו ובהבנה הגדול השכל ה׳ יראת

 ערום ואס דיליה בשיעורא תד דכל כאסור מוחין סבחי׳
 ערמה שכנתי חכמה אט מכמה כחי׳ וא״ת ועריה
 והבן י׳ה וע״ר וזהו י״ה בחי׳ בך שיתעורר ר״ל ועריה

 השערות בסוד המעיין בכתב הכל לבאר אפשי* ואי
 התור' סן היונק האדם נמצא ׳ וד״ל זה יבין מוצאן ומקום

 זאת את יבין לא וכסיל אמנם בינה ממקום לינק צריך
 איט יבץ לא כסיל שהוא סי זאת שנקרא ההורה ר״ל
 קודם והנה כאמור בהמה מדדי אלא בינה ממקום יונק

 ואחל סופו ועד העולם מסוף הראשון אדם היה החמא
 ממדריגתו בודרד נכללו הנשמו׳ של קומתו נחמעע החפא

 והקפטת המיעופ בחי׳ אל ט הכלולים הבחי׳ כל פס
 שרשה אל נשמה כל להעלות וצריכי׳ קומתו מיעוע שזהו

 דרך הצדיקים,ועל ידי מל נעשה וזהו למעלה ומדריגתה
 השוכן דבר להגבי׳ וחפן בעלייה עומד האדם משל

 P למקומה ולהעלותם להגבי׳ לספה
הצדיק
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 הנסמר סת־ בה הגנוז החורה אור והנה התיקון סוד נקרא הוא לכן אשר גדולה במעלה שהוא אגנ״ס הצדיק

 החסא קודם כי הולך בסושך הכסיל אמנם הגניזה וסוד הוא בסול כי שבה מדריגת שהוא מפני ימים בכל סבת
 האדם וצריך כאמור ונתמעס כנודע הגדול האור אוה המימוס בסוד שירדה ללבנה מונין שישראל הפיעוס סוד
 ;למעלה כמבואר החמא קודם כמו שיהי' לתקן כדי המיעוס בסוד לירד שהוצרך עצמך את ומנסי לכי

ו סוד החול ימי הוא שבס אחר ולכן הנופלים לזקוף ה ת  להבראות במחשבה עלו דברים שני רז״ל שאמרו *.
בסוד יהיה שלא הכוונה שבח'שהיה בערב י הנשמות למקום המול בימי האדם שירד כדי המיעוס

שבס במוצאי נבראו ולבסוף הגדלות בבמי׳ רק המיעוס במעלה תמיד שהם חכמים והסלסידי להגביהם שנפלו
 ממעסים הם אך המיעוס כשוד שאינם שבח נקראים

 עלייה בני ראיתי וזהו עלייה הצריכיס להעלות כדי עצמם
 מוענוים המה ואמנם רבה במעלה שהם מונמים והמה
 ואח בסוד כאמור המיעוס בסוד יורדים מעצמם שהם

, ;בחרן עשו אשר הנפש
ה נ ה  עצם הוא שהשם בקדושה שם לה יש נשמה כל ו

 שהוא בקליפה שם לו יש וכעדו שלו המיות .. ל
 הראשון אדם מחפא ורע מסוב כלול שהכל הרע מכסי׳
 שלא שבקליפה והשם שלו הרע החלק לתקן האדם וצריך
 וזהו לתקן לבו מל שם שלא עצמה השכחה והיינו תי־קט

 מזככים שהיו שמות במספר ישראל בר ראש את שאו
 בחלק להם שיש שהנשמות וזיכוך ספיר מלשון ומספרים

 השם ישכח לא ואז הקדושה של ושם בסוב למחקו הרע
 כשביל ולידע להבין יכול אדם כל ואמנם זכר כל וזהו שלו
 איזה אמר מאוד נמשך שלבו כשרואה כי נתגלגל מה

 למצוה שחיסר נתגלגל זה שבש!ץל פT משאר יותר מצוה
 משאר יותר עבירה איזה אחר שנמ^ך כשרואה וכן ההוא

 וצרץ בזה ראשון בגלגול שחסא ידע בה בוער ולט
 זכר כל וזהו שלו השם ויתקן הדבר יתקן ועי״ז לתקנו

 :מלתקן ישכח ולא נתגלגל מה דבר ע״י שיזכור לגולגלות׳
ר ד ח  יהי׳ אז הגדיל לשכל האדם כשבא כי לעניינינו נ

ק  דלא ריעים ונקרא הפסק בלי בחיים דט
 גדולה אהבה שהוא רבה אהבה נקרא וזהו מחפרשין

 אס לכבות יוכלו לא רבים מים נאמר שע״ז הפסק בלי
 מצד ומשק תאוות שהם רבים המים כל ר״ל האהבה

 האהבה אס לכבות יוכלו לא הזדונים מים שהם החיצונים
 אבל והבן י״ה שלהב' אש רשפי שרשפיה מפני האמורה

 ולכן הפסק יש ששם עולם אהבת שנקרא זוסא אהבה יש
 מבואר שכבר ר״ל וגו׳ נפשיכם ומחי שמוע שמעו כתיב
 ססיס הקב״ה כי בתוכה ונסתר נעלם בהמורה שיש

 ופעולותיו מהותו מצד וסתים פעולותיו מצד גילוי וגליא
 כאמור הדטר והוא הכל ברא בהתורה כי בהסורה הס

 וע״י לאמר האלה הדברים כל אס אלהים ברTו למעלה
 מעלה עוד יש אבל קצת נתגלה פעולותיו שהוא הדבורים

 במקום יניקתו שיהא האדם וצריך הדבור בתוך נסתרת
 התורה נתינת קודם בסרה שבס הש״י הקדים ולכן כינה

 סוד השבת למקום ונתעלה תחלה השבח שקבלו ע״י כי
 שע״י דבורו הקב״ה והשמיעס התורה לקבל יכלו הבינה
 צריך ששומע בשמיעה ונמצא למטלה להשיג יוכלו הדבור
 וזה והבין שמע שלא נסתר דבר לשמוע עוד שיש סידע
 לשמיעה צריך שעדיין תדעו שמוט שכבר מה שמוע שעעו
 יגיש כי מהשביר׳ למעלה יגיש שאז הבינה סוד והבנה
ע ש  הר^קון היא התורה כי מנפילתה נפשם וסמי »

התורה נתינת היה ואח״כ תוהו אלפים שני תהנה כי

 והאדם בסודהמיעוס ונכנסו נבראו אדה״ר חמא מפני
 ר״ל לאדם בינה שנתן אמר ולכן שקלקל מה לתקן צריך
 הגדול השכל להשיג בינה במקום תורה של דדים סוד

 שר ונמל למעלה כאמור סס״ך כסוד הנופלים ולסמוך
 הנקראים האותיות בסיפס הוא בזה זה והקישן אבנים
 ריעיס במקום למעלה האוסיו׳ שייחד יחודו שע״י אבנים

 אין כי אור מהם ויצא לתקנם העלם שם מחפרשין דלא
 והרכיבן בהמות שני ונעל צח אור רק ופגם חושך שם
 קענוס במינו׳ היה החסא קודם גס כי ר״ל על,.זה זה

 ונכלל גדולה המתקה בבחי׳ הקענוח היה שאז אלא
 כלל פישק בלי הקפנות היה החעא ואמר בקטנות
 זה הקמט' והחזיר בזה זה קסנוס השני אדה׳׳ר והרכיב

ד והוא פרד מכם ויצא .הראשון לקענוס עתה של  ס
 זועא אהבה. סוד שהם בחביבותא איטן דלפעמים דדים
 היו ובקרבנוס הפסקה פרידה מלשון פרד נקרא ולכן

 מה כי. תמיד והיסוד הקירוב שיהא לה׳ קרבן מתקנים
 מקרבין היו הקטנות סוד דבהמה מסיסרא אדם שחשא
ה טדלוס להמתיק לה; הקענוס סוד צהמה מי  ולכן ה
 בחי׳ אל שלם בלתי יחוד על שמורה פרד מאותיות נהפך
לה' נתקרב נדלות בסי׳. זה שגם סדרים הקרבת פדר
הבן: ̂ . ,;:.'■1, '.'., ,י V ו

מסכתביצה;;/;:::
ה צ י ב ר  אדיר שנא׳ אדר בהן יסע נכסיו שיתקיימו ה

 אשרחעשהעלהכזברז וזה כתיב ה׳ במרום . . •
 ואמרו תמיד פולה ליום פנים חמימים פנה בר כבשים

 עבשת במערב'של נשמע שחרית של היום רז״לכעד
 ס׳ ומגן שמש כי כתיב • סבעוס של במזרח ערבית ושל

 ע״י אס כי בה להסתכל אפשר, אי השמש כמו אלהים
 ואין מהכל נעלם הקב״ה כביכול כן בהירת׳ מרוב הגנה
 להשיג שיוכלו והעולמו׳ הברואי׳ מכל בעולם נברא שום

 והתעלסו׳ המכסות שהם בעולמו׳ כביכול ונחעל' בהירותו
< להשיג בכדישיוכלו ל  מלשון -עולמות נקראיס קציגו

ר^ ולכן לבושים הס העולמות כל ונמצא וכיסוי העלם  ג
ק כל מלא א ן דר; אליו לטשיס שהכל ■ כבודו ה  מ־י ^

 עיר יכוללסרות זהאיך מכק וכשאדם מכבדוחא למאני
 וזולש חיותו דבר בכל הרי ח?ו עבירה ולעבור כבודו
 עבר איTשב 'מבר.י״ה נקדא,ע'בירה ולק ותוהו אפס

ט׳ עובר אדם ,כל'אין משם י״ה.הקב״ה ונסתלק  ושכח ו
 ונכן 'מדעהי .הארןלבבודו-'ועבר'?״ה■ . כל שמלא בה׳

אלה׳ אדס. וכעלב. משם' קדושתו נסתל׳  פ6ומתפ חוזר '
א במקום קדושתו מ  האשם אה הפקדש רז״ל אמרו ולק ה

 שעא מקודשת tf-‘ צדיקדונמצא%שפ"הרי שאר. מנת על
” ‘ הניהר ' י י ־ ב



ISמאור
 שע״י סיקץ נו טיווח אשר בזכר והייגו ישיגה רלד ׳'
 וממליך ונזכר שב עחה משם קדושתו וסילק בה׳ ככי׳ •

 ונקרא למטלה כאמור חיזתונוח במדריגות אפי׳ יקנייר
 הדבר לזכך הוא המשקל ותשובת הסיגופים רק הינף ויק‘

 וידוי■ צריך ולכן תטר;בו׳ בלי י זיכוך בתוספות שיהיה
ס די  הדבר קלקל בחטאו כי קונו לבין בינו שיתודה ינ
 למטלה כאמור אותיות ט״י נברא שהכל משרשו וכלתו

 וידוי ט״י וטתה נברא שבו האות קלקל שקלקל לבר ובאותו
 מתוקן שב והכל שקלקל והאותיות הדבור מתקן דכריס

 המשיך שם רטיס תענוגי' תחתונים לעולמות שירד מה כי
 מן יורד רע דבר ואין גורם המקום כי הדירם עליו

 : דינים עליו וממשיך וגו׳ תסלף אדס אולת רק השמים
 ומתבטלים לשרפם ומדבק האותיות מעלה דברים ובוידוי

 כומדין תשובה שבעלי במקום אמרורז׳׳ל ולכן הדינים הל
 הצדיק כי והטעם לעמוד יכולים גמורים צדיקים אץ

 הקב״ה^בעולמות ממליך נמצא למעלה בשרשו תמיד דבוק
 וחוזר המדריגות שמביא תשובה הבעלי אבל העליונים

 והופה למטה הקב״ה ממליך הרי ה׳ אל אותם ומחזיר
 גדולי' ושעשועי' כבודו וזהו ממשלתי תחת אחרא הסטרא

 גברא יעקב ר״ל וגו׳ שבע מבאר יעקב ויצא וזהו לפניו
 עזבו אותי מכריז והכתו׳ עקב מלשון כחותה מדריגה

 יכילו לא אשר נשברי׳ בורות להם לחצוב חיים מים מקור
 כל תענוג המיות ומקור החיים מי הקב״ה כי ר״ל המיס

 בשביר' שנפלו בדברי׳ ומדבק עוזב והוא החענוגי׳
 שיוצא שבע מבאר יעקב ויצא זהו נשירים בורות שנקראים
 מכל ושבע חיים מיס נובע באר הנקרא מדביקותו

 מקום נשברים בורות למקום חרנה וילך תענוגים ,תענוגי
ע הדירם פג  דעתיה יהיב כד רז״ל כמאמר ר״ל במקום י
 מדרכיו ולחזור למיהדר דעתו כשנותן תיכף למיהדר

 כי אליו שב הקב״ה אז במקום ויפגע ומיד הפקולקלי׳
 עבירה שבעברו למעל׳ כמבואר אליכם ואשובה אלי שובו
 אחר בכל בהתפשטו'כבודו והמליכו שבו ועתה ייה עבר
 היה בהחלה שם וילן הכתוב ומפרש אליכם ואשובה זהו

 יפן ללילה הנמשל הולך בחושך הכסיל כי בחשכות
 הנק׳ הקב״ה של שמשו ששקע השמש בא כי :ודורמיסן

 עתה אבל ממנו י׳׳ה עבר למעלה כמבואר ומגן שמש
 קלקל אשר מיחק; אז דברים ויTבו והתודה כששב

 האותיות הס המקום מאבני ויקח וזהו למעלה כאמור
 והדביק מראשותיו וישם • יצירה בספר אבני׳ שנקראו

 וגו' ה׳ בדבר משם ניטלו אשר וראשית' לשרש אותם
 במקו׳ כ״ב יש בתיקונים ופירוש ההוא במקום וישכב אז

 מלשון ויחלום ההוא שבמקום אותיו׳ הך״ב שנתקני ההוא
 מוצב שהיה סולם והנה ואז בעבודתו ונתחזק חלום והדר
 השמימה מגיע עכשיו וראשו תחתור/ במדריג׳ ארצה
ת האמורים הדירם הם עולים אלהים מלאכי והנה  שי

 הכל ונמתק עלייה להם יש עתה עליו והמשיכס למקומם
 נצב ה׳ והנה • פולי׳ עסה תחלה בו יורדים שהיו מה

 י״ה ועבר בה׳ שזכה שהאדם מפגי לעריניע ונחזור :הכל ונמחק הווץ כל המהווה הוי״ה עליו
 הרוצה אכל ח״ו עביר׳ יTל לבא יכול מדעתו

בהן יעע בקיום תמיד יהיה רק יפול שלא נכסיו י»ץימו11

ו ^ I /■ ■>

י בכל דר עולם של שאלוסו שישץ ׳ר ד א׳ ר״ל אדר נ  ד
^ יהיה ואז למפלה כאמור בלמו ואפס  בה* דבוק ח

ט: יסור ולא מ ' מ
.V1T1 המגילה קריא׳ אלא שני לאדר ראשון אדר בין אין
 דרדקי האידנא אחו רז״ל דאמרו לאביור׳ מתנות *

 נין בן יהושע בימי דאפי׳ מילתא ואמרו מדרשא לבי
 והענין : דלים גמול ג״ד בינה אלף א״ב כווחיהו אחמר

 עולם של אלופו כי וישכיל שיבין לאדם הדרכה שהיא הוא
 בכל שורה שהאל׳׳ף שיבין בינה אלף וזהו דבר בכל
 סוי ששם בינה נקרא ולכן' מרעתו שב ועי״ז דבר

 מדריגוח עם חסד גומל דלים גומל ואז 'התשובה
 הקב״ה וממליך למעלה שמקרב׳ דלים הנק׳ תחתוניה

 עולם של באלופו ודבק מעולם חטא שלא הצדיק והנה שם
י ר״ל ראשון אדר נקרא זה הטובים במעשיו ״ ד  א/

 של אלופו שבחטאוסילק השובה הבעל משא״כ ראשון
 שזהו שני ד״ר א' נקרא אוחו ומשרה חוזר ועכשיו עילם
 והחילוק פול' של בהםאל״ף שדר פני׳ ומדריג׳ פני פעם

 הקכ״ה ממליך חשובה שהבעל למעלה כאמור ניניה׳
 כובשים ח״ל שאנשי למעל' הנאמר המשל כעגין אחר בכל
 כן מלכותו שם ומגלין כמלך r תחת מדינות שאר

 המלכים מלכי שלמלך מלכותו מגלין תשונה הבעלי כביכול
 המגילה קריאת וזהו וגדלות החחוטת במדריגות הקב״ה
 הדלים עם שגומל לאביוני׳ ומחנוא שם מלכותו שמגלין

 הגי ענין וזהו לשרשם ומקרסס בם הקב״ה שמשרה מה
 עומד כשאני כולה התורה כל למדני ואמר להתגייר שבא

 שיעמוד רק ממדריגחו יפול שלא שביקש ר״ל אחד רגל על
 : שביד' הבנין באמת שמאי ודחפו אחת מדריגה על תמיד

 , ני זה בלא אפשר שאי ואמר הענין מזה שדחפו הכוונ'
 י לפני בא כנודע רצוא'ושוב והחיות כן היו העולמות בנין
 שנם פי׳ מעביד לא למברך סני דעלך מה ואמר גייירי׳ כלל
 , שהי׳סבור מדעתו להוציאו דעת אומו ולימד אתי הלל לפני

 דעלו מה לו ואמר ימוט שלא תמיד עמדו על לעמוד
 היתפן לעבודתך עבד קנית אם משל דרך על ר״ל סני

בשילוח בביתך אס בי אותך אשרת לא העבד שיאמר
 כנד עול ולסבול למרחקים רגלי אכתת לא אמנם־ קל

 לי כי כתיב והנה ־ מחבעי לא למאריה כזה עבד בודאי
 אעבוד וכזאת כזאת שנאמר היתק עבדים ישראל בני,
 ' מקום לכל ודאי סכנות למקום אותי בשלוח חפן ואיני עמך

 מה וזהו לסרב העבד רשאי אין לשלחו האדץ שיחפון
 ' הקב״ה הוא למברך נס שלך עבד שיעשה סני דעלך

 שלכן'הקריבי לענין ונחזור תעביד לא רעיך שנקרא
 הסתלקוח שמפני ביארט כבר כי היום כנגד יסTהחמ
 בא כי כאמור שמש הנק׳ ית׳ שכינתו סילק מדעתו י׳׳ה

 שסל של תמיד כי לתקן שבאים החמידיס ולכן • השמש
 , עבירוס על ערבית של ותמיד לילה של עבירות על מכפר
 ) היום כנגד נשחע ולכן כה ילין צדק רז״ל כמאמר היום
 ׳ בפערב נשחט בשחרית משס השמש שפ* במקום ר״ל

 , 6השמ שפנה במזרח נשמע ובערב אז השמש שר שאין
והבן: קלקל אשר במקום בכדי'לתקן משם אז  , מפי® יבקשו תורה צבאות למלאףה', דומה הרב ארן

י מפני אהT א׳ בחי׳ יש ואהב׳ יראה מיר ג׳ כי
' הטשה •



ה מאיר צ בי 19י עיניסי .
 ליזהר המקבל - צריך ולכן לו להשפיע סוב רב להרב זו פניכם על ה׳ n6T מהיה למען מ״ל כמאמר

:והבן ולקיים לעשות בחי׳ יש יראה במי׳ בכל כי בטשה אהבה יש וכן הבושה

.. השנה ראש מסבת
קי ו

 עם לכת והצנע כדכתיב בצניעות ב' במי׳ כמוה אהבה
 ויראה באהבה שמעופף בהתגלו׳ שלישית בחי׳ אלהיך

 פניו יכסה ויראה אהבה שהם בשתיל וזהו גלוי' והיא
י יכסה ויראה אהבה שנית בחי' הס ובשתים הבושה הוא ל מ  נושא לסי פשע על ועובר פון נושא כמוך א

׳ אמר פשע על שעובר למי קן בחי׳ הס ובשתים .לכת והצנע כדכהיב הילוכו הוא רגליו ב״מ אמא י
כשירים♦ עצמו שמשים למי נחלתו לשארית בה וקון אליה הבמי׳ כל יש במלאך ונמצא יעופף ויראה אהבה שלישית

 ה׳ למלאך דומה הרב אס ואז לאחד כנפי' שש ולכן
 ובאם מפיהו יבקשו חורה אז אלו בחי׳ לו שיש צבאות

 מאיר ברבי באמתמצינו אמנם ונו׳ סכין ושמת ח״ו לאו
 לקבל יכול המקבל באמת כי זרק וקליפתו אכל שתוכו
 כענין הקליפה שזרק מאיר רבי כדרך המשפיע מרבו
 שהמשפיע אע״ס כשל הולד ישראל בת על שבא נכרי
 על כן כשר המקבלת ישראל כת ע״י שנמהר כיון גכרי
 שעשה כדרך מקליפתו הנ״ל דבר ליפהר יכול משל דרך

ושמת הזהיר ולכן מאוד הדבר שקשה אלא רבי.מאיר

 שמשים למי אפר ולא כשירים עצמו שמשים לשון להבין
 שעובר בזה בסי׳ כסה יש דנאמת אך כאין עצמו את
 ביזהו אחד אם לספל גבהות אדרבה שהן פשע מל

 לעמת לי מה בדעתו וחושב סרה עליו ודיבר בדברים
 או באולתו כסיל לעמת כבודי שאין והנקל׳ הבזוי אותו

 חשוב שאי' ההלה דופי׳ צי אדרבה כי בדעתו שמושב
 עולה זה שע״י מדותיו על ועובר לעניו הבריות בעיני

 שעולה אלא מגבהותו יורד שאיע די ולא הגבהות במעלות
שאין דבר הוא זה כי עון נושא נאמר זה על לא בודאי

 יטלין והוא אני ואין גבהות שם שיש עבור אלהוח שם צבאות ה׳ שאלה שחנה זה ע״ד יתפרש גס וגו׳ סכין
 מעופף הוא אשר בזה דקות רבות בחי׳ וכאלה לדור צבאות כשם קראו למה רז״ל ואמרו וגו׳ תראה ראה אם

 הטונה עיקר אך לחבירו ששותק במה רעים בלבושין לך קשה בעולמך שבראת צבאות צבאי מכל מנה אמרה
ק  הגמור אמיתיי דבר שהוא כשירים עצמו שמשים במי הוא צבאות ה׳ מאת לבקש צריך הרב וכן אחד בן לי לי
פניי׳ שוס כלי גמור באמת בדעתו ויתאמת שיסכים ה' אל לבס לקרב ילדוס כאלו הדומה תלמידיו בעד

ת......................... ו י נ ו צ י מן כמסה אס כי אינו עליו דיבר פסלוני מה כי ח
לו הזכיר לא שפלוני חסרונות בו עוד שנשאר ממה הים

 וללמד בעצמו ללמוד שמבקשים וזהו ולעשות לשמור
 תפלת כדרך האחרים וגס בעצמו ולעשות לשמור לאחריס

ט׳ צבאו׳ מכל צבאות ה׳ הנה  הוא אמד בן ליק קשה ו
 ה׳ ומבקש למלאך דומה הרב אם שרמוז וזהו הצדיק
ענין בו עת־ מבואר מפיהו.׳וגר יבקשו תורה אז צבאות

 אש באמת כי הגדולים חסרונותיו יודע שאינו טממת
 חסרונותיו שרכו ימצא אמיתי כשכל בעצמו האדם יסתכל
אדם בני לו שיזכירו מה כל כי ראשו משערות ועצמו

 באופן בהשירי׳ בו שיש ממה המעע מן מעע אס כי אינו השמים על הודף חנה בקשו המלאכים באמת כי אחד
 שישים די ולא מספר בלי וכהנה כהנה הן שהשירים ביניכם יצה״ר יש כלום ׳הקכ׳׳ה והשיב התורה סיא

 שדיבר החסרונות ט שיש עצמו את ויחזיק עצמו את ולכן רז״ל כמאמר להמתיקו ליצה״ר תבלין בה יש והתורה
 על שהן כהשייי׳ עצמו שישים אף אלא פלוני אותו עליו המבלבלין הדירם הס היצה״ר להמתיק נטא׳ ליק צריך

 אוחו לו שהזכיר ממה מאוד מרובים וכמה כמה אחה התורה נשתלשלה לכן בקונו מלדבק האדם ומעכבים
מ כך שיהיה לא גמור נאמת אצלו יתאמת זה וכל פלור וזהו לביא ליק כדי לבושי׳ בקמנות וגהצמצסה ונתלבשה כ

 התורה היא עוז קמנותיסדת בסי׳ הם ויונקי׳ עוללי׳ מפי
 היצה״ר הוא וכו׳ אויב להשבית צורריך למען דהוא

 פצח לתלמידו הלומד הרב והגה ולמהקו וכתבנו וכסותיו
 אז ותיקנה זו מדה הרב שהמתיק אמר והוא ומוסר ה׳

 Tft עדיין אצלו נמסק שאינו זמן אכלכל לאמרי׳ ׳■סלמדה
 דומה הרג אם וזהו א״ע שיקשס קודם אחרי׳ יקשס

ט׳ למלאך  בחי׳ דמיון כפו היצר בחי׳ אצלו נמחק שכבר ו
והתלמיד כו׳ הורה אז הרע יצר נחי׳ בו שאק מלאך

ס ני כשירים עצמו ועושה מדותיו על עובר שיקרא  זה ג
 שכלו עיני פכשישים' אמיתי באמת שיהא אלא פריה נקרא

:גדול כלל וזה הוא בכך ימצא זה על
ם  מקרא אלמלא אר׳׳י פניו מל ה׳ ויעבור זה אמר ש

 הקנ״ה שנתעמף מלמד לאוסרו אפשר אי כחוב
 :ההתעמפות מהו זה ענין להבין וכו׳ למשה והראה כש״ן
 אפשר וכי המקשה והקשה הדבק ובו מ״ש דנודע אך

גמדוחיו הדכק אלא הוא אוכלה אש והלא ט לדבר י
ט' רחום אתה אף רמזה הוא מה כאמור שמעו כסי ולאשר לקיים שמועתו עיקר שיהי' צריך  הלא רירוצו ולהכין ו
: לידנק אפשר וכי קשה אכתי אז דווקא ועשיתם תשמעו אם בברכה שכתוב וזה לעיל . ט . .

ם המוליד שכל שיהיה שצריך ועקרה פקר נך יהיה לא נ מ  אלהותו מאציל « ב״ה שהבורא היא הענין א
אפשר מדוסיו שע״י מדוסיו על אורו ושפעת הפוב מעפה משכלו שמוליד דהיינו פקר שכלו יהיה שלא

 צמדג אפשר אי מכוסו אבל וממציאותו מפעולותיו להשיג חכם נקרא שזה הנולד אס הרואה מכס איזו כאמור
 ב״המודל שהטרא מדות נקראים ק וע״י בשוספני׳ נקבה בשם מסנה המקבל עקר נקיא לק ובאם דווקא

ק במשעיע בשניהם ועקרה עקד בך יהיה לא וזהו לעקרה מיי אורו שפעת פס עצמו אח ומצמצם אצהוחו ב  נ
 ןמ5שי מה ע״י אלהומו בסוכן להמשיך הנבראים שיוכלו במעשה למובה שוים יהיה שרהם אלא מדבר זסקבל

ט אס הסחכיס בזה עוד השוב'ויש ק שיש האלו המדות להן אס מסכי׳־ Tהסלפ ר ת ב דז  ימ״ש אלהומו והמלבפוה ס
מ מושג איט סוף אץ שהוא אף ני נשפע ואז p מעורר באפס לקבל חפן כשהמקבל יהלב שפמלנש מה ע״י מ'

ומסעסמף



באור20
 עי״ז יכולין נהמדוח כביכו״ל עצמו את ומודד זמחעכף
 וסכנתי שאמרו כמו אלהותו בתוכן שיומסך בכדי להתקרב

 בהמדות שגסקסמדובקין ע״ימה והוא דייקא בתוכם
 עמהס ומתקרבין המדות אלו בהם סיש ע״י עליונות

 ממדות שהן המדות שע״י נמצא ב״ה הבורא לעבודת ,
 ה' בעבודת שהולך האדם בתוך והן סרשן ששם עליונות :

 שאלהותו מאחר עליו אלהותו זה ע״י נמשך המדוח בשוב
 כביכול שצאלהותו ן לבושי בחי׳ שהן ע״ימדותיו מתנל' ׳
ך אצלו ומתקרב בהמדות דבוק והאדם . ס מ קנ מ ע ח׳  י

 אך הסדות ע״י באלהותו דבוק שנעשה ונמצא אלהותו עליו
 הוא הזה כשיעור כן המדות שוב אצלו שיתרבה מה כפי ,
 המדות כל עס עצמו אח כשיקרב כי עליו אלהוחו המסכת ־
 אלהוחו והשגת המשכת אצלו נתרבה העליונה להקדישה .
 ואם המדות בחי' המדוחמכל והחעפפוח בהחלבשוח ;
 נחמעש המדוח מן בקצת אם כי נתקרב פלא גהמעשו ;

שאפי׳ ואיטח בכמות הוא זה וכל עליו אלהותו המשכת
 של החקרבוח בחי׳ דומה אינו המדות בכל שנתקרב מי

 רבה ובהשג׳ סכל ביותר מתקרב אחד ים כי ■ לזה זה ^
 כל עם כן גס עצמו שמקרב ויש ביותר המדו' והזדככות

 אצלוהמדות נזדככו fjic כך כל בהזדככו׳ לא אך המדוח
 שיעור וכפי המדוח בשהרח מאוד שנתקרב באותו כמו

 יתברך אלהותו השגת נמשך כך אצלו המדות הזדככות
 הזדככות בו פיס בשיעור תפלתו נשמעת כן וכמו עליו

:האלהות התעשפוח שבהן המדות *
ו ח  נתעשף פירוש כש״ן הקב״ה סנחעשף מלמד ה

.  פירוש כש״ן • בהמדוח כביטל והתלבש הקב״ה ,
 בני עם על לההפלל היורד בהש״ן שיס השיעור כפי

 נמשך כך המדוח הזדככו׳ בו סיש מה כשיעור ישראל .
 בתפלתו פועל הוא וכך אצלו אלהוחו התעשפוח ומושג

 מזוקקים מדוח בהש״ן שיש השיעור כפי פירוש כס״ן וזה
 הקב״ה שבהן מהמדות אלהוחו התגלות אצלו' הוא כן

 בפרש ה״הלכלאדם אותו שישיגו בכדי .מודדומתעשף
 הסגת אצלו ק הלבושים שהן מהמדוח פו שיס מה כפי
 אלא בתפלתו כולל אלהוחווכך אור שהוא פנימיותו אור

 אחד איש מתוכן שנבחר הציבור בכללות מיירי שבגמרא
 מתגלה הקב״ה שהוא ית׳ לאלהותו ומקרבן בעדן להתפלל ,

 מהמדות בו שיש הממונה הש״ן שהוא כמו באלהותו ע״י ^
■ :אנס״ו עליו אלהוחו את מודד הוא כך י

 שלא ישראל על גזירה מלכות גזרה אחת פעם
 שבת ושיחללו בניהם את ימולו ושלא בחורה יעסקו

 עצה ונשלו הלכו וחביריו שמוע בן יהודה עשה מה
 אמרה אצלה■ מצויין רומי גדולי שכל אחת סמשרינוחא

 וכו׳ אנחנו אחיכם לא אמרו בלילה והפגינו באו להן _
 עצה לישול זונה שהיחה המשרוניתא אל שהלט זה להבין ’
 להשס חפלה ע״י הגזיר' לבשל יטלי׳ היו לא וכי ממנה ך

 עיקר ושהוא ית' לו הנוגע שהוא כזו גזירה על ובפרש .־*ק'
' - • pד ' י ■ : הבריאה וכוונת העולם וס

ם1' נ מ  סה סי על המאמר כוונת ולפרס לומר אפשר א
־:".ך  שהיא משד חורת נקראת התור' כי שנודע , .

 וקיום התורה עסק של העבודה עיקר ולכך האהבה «דח .
התור׳■ מדת ממש היא שאהבה מפני מאהבה היא המצויז י

, עינים
 שפג אל יבואו בה אשר הדרך אך סרי״גמצותיה עם

 שק נפולין אהבות כמה שיש ע׳׳י הוא הפנימית האהבה
 ומלובסים בשבירה נפולים והם החסד מעולם נובלות פרי

 דבר שוס אהבת איזו בו שנתעורר וע״י חיצוניות באהבות
 בפנימיות ההיא האהבה להכניס לו נקל אז חיצוניות אפילו

 ביה לבורא פו שנתעורר באהבה לאהוב הקדושה
 ט שנתלבש׳ זה חיצוני מלטש ולהפשיש׳ ולהגביה
 ידי על החסד בעולם בקדושה בפרש׳ ולכלל' ולהעלות׳
 ההיא האהבה התעוררת שעה חסד לחורת שמקרב׳

 עושה או ב״ה הטרא באהבת בהתור׳ לפסוק מהחיל
 הבורא לאהוב מתחיל זה ע״י אס אפילו או מצוה שוס
 כי חורה ג״כ נקרא מצות או חורה עסק שוס בלי ב״ה

 האהבה מקשר כי ונמצא מצות מתרי״ג פצו׳ היא האהבה
 חסד בחי׳ שהיא להחורה לשרש׳ מסד מתורת נפולה

 ■ הנסולין באהבות משחמשין כוכבים העובדי והאומות
 . מנאפין וכולם והמדוח התורה גלות סוד שזהו בחיצוניות
 להשם פובדץ וכשישראל ב׳׳ה הבורא רצון נגד וממרים

 ומגביהין מכניסין הנפולין,הם המדות שכל זה בשכל יח׳
 שרבי אל ולהביאם להמיסן הקליפות עמקי מן אותן

 ונרגדלה למעלה שנחעלה התורה גבול הרחבת יש המורה
 הקליפות שבעמקי האהבות מכל חורה עושי; שישראל ע״י
 נז״ו ונופלת התורה נבול נתקסנה אז כן אינו חיו ואס

בחורה יעסקי שלא האומות גזרו שלכך ירידה במדריגה
 מדריגות בחי' כל מעלין היו שלא ע״י המצות לקיים ופלא ■

 התורה להעלות כשנחמכמו וע״כ החיצוניות מן התורה
 רומי גדולי שכל אחת ממפרוניחא עצה נפלו זה ולתקנה

 כל להחזיר איך העצה להם ונפלו ראו שמשם אצלם מצוין
 נפילת גודל משם והביא לשורשן נפולין האהבות בחי;

 גדולי כל שראו ע״י והוא האומות בין כביכו״ל התורה
 רעות תאוות ושארי בניאוף האהבה במדת פוסקים רוסי
 .שכל במה זה לתקן צריכים שהם לעצמן העצה משם ונפלו

 . בתורת לקשרן יהחילו בקרבן שיתעוררו כאלו האהבות
 אז יעוררו רפות האהבות של שבהתעוררוחן ע״י חסד
זה וע״י ית׳ אוחו לאהוב ב״ה לבורא ההיא האהבה עם

 וע״י בקדושה למעל׳ ויתעלו הנפול׳ המור׳ בחי׳ כל יצאו :
ה ז להן וזהו הקדוש׳ גבול ויתעל׳ יתרחב '  כאו אמר'

 מסה זה לשכל שבאו ההיא המחשב׳ פירוש בליל' והפגינו
ק אמר הזה השכל כנ״ל המפרוניחא מן שראו :  באו ל

 אלא ליל׳ איברי לא כמ״ש בליל׳ צעקו פירוש והפגיעו
 . לחורת נפולין חסד פחי׳ כל ולקשר לפלות שהוא לגירסא

 , שראו ממה מהן למדו זה כל העת עיקר שהוא בליל׳ חסד
 זה ע״י מחרחקין נפולין האהבות ע״י כוכבים שעובדי

 החורת בחי׳ למוציא שצריכי׳ ישראל ואדרבא ב״ה מהבורא
 ) לקרב ההם באהבת גס צריכי׳.דווקא מהם נפולים חסד
 זמן שאז בלילה והתפל׳ המורה בעסק להחור' עצמם אח

להבורא להמרות הנפול׳ באהב׳ אוחזץ. שהאומות אדרב׳
 ההוא בזמן •וישראל נשף שמר׳ נואף ועין .כמ״ש ב״ה ■

 עצמם את מקרבין הן זה ע״י דווקא הי־<וא אהבה ובבחא
 ל6 שצעקו ועי״כ לשורשן נפולין מסד תורת בחי׳ כל זאת
וכו׳ שכל ממפרוניתא שנפלו פ״י,הפצה לשכל,זה ובאו ה'

ה שאפשר איך ראו שם ט ־ ב ה א א ב במי׳ ע*י פנימית ל
, בהאהביה



21 יאעיניםהשנה ראשמאור
 הראשון השער דרך לילן הצדיקים שצריכים כמו סמיד נקל שיהא גדולה במדריג׳ שאינו מי כי יסולץ

v כראוי ומושה המשכון עולם שהוא פו ינואו צדיקים אשר איזה ע״י לזה לכא יוכל ב״ה הבורא לאהוב חיכף צסחוז 
ה ב  לבא שהוא ב״ה הבורא רצון להשלים עדיין הגיע לא ס״ס ולאמוז לבא כן גם יוכל משם כי שבמדריגחו ^

מ״מ רצוע עוש׳ יקרא זה שגם אף העליונה לסכמה כבר באריכוס ב״א זה ענין אצלינו כמבואר ב״ה הבורא פאהבח
 ונתבעלה מקליתוס ויצא בסעלח׳ התור' נתמל׳ נן יע״י

' :בילא״ו הגזירה ,

: י\מא מסכת ׳
............ מספר והי׳ כתיב רמי ר״י נממיני בר שמואל ר' אמר

 דרך לעלות שצריכין ה׳ בהר לעלות שמחחילין באותן ולא ימד לא אשר וכתיב הים כחול ישראל בני
ק כאן קשיא לא ומשני יספר  שנפלה הי״ל הדרך מלמדינו והכתו׳ החשבון עולם מקום של רצונו שעושין בז
■ ■ ■ ■ לא אמר אסי רבי מקום של רצונו עושין שאין בזמן וכאן

 אידי בר מנינא א״ר שמים ביד כאן אדם בידי כאן קשיא
 מיד הציבור על פרנס אדם שנתמנה כיון שמואל אמר

כתיב ולבסוף בבזק ויפקדם כתיב מעיקרא ,מתעשר

 עוצם במדריגת הוא ועדיץ והבן עדיין בהשלמת אינו
:החשבון ■ . ..
! ה ז  שכבר פמי פירוש מקום של רצונו בעושין כאן ו

 שלמקום רצוט עושה שנקרא העליונ׳ להכמ׳ בא
 כמבו׳ וחשבון מספר שם שאין לעולם בא שכבר כשלימות

מדבר הוא ישראל בר מספר והיה שכתב וזהו למעלה

 לבא ואח״■; ישראל בי מספר והיה מקודם. בהדרגה
 ושפיר האחדות בעולם יספר ולא ימד לא אשר למדריג'

 שזהו המדריגה בהתחלת אף. שמחה לשון והיה קאמר
. אין שנקרא אך האמור דרך על כך שנלך הבורא רצון , . , ,

השלים שכפר העליונה מדריג׳ נגד מקום של רצונו עושין י רבותא מאי א״כ הוTד עלאים ודלמא בסלאים ויפקדס
 שעושין בזמן כאן ל״ק ר״י משני איך להבין דפלתא

 בשני יתוקם אחד שפסוק היתכן כו׳ כאן מקום של רצוע
 מספר והי׳ א׳ פסוק היא הכל הלא אחד בנושא הפכי׳
 עושין באין ידבר הפסוק שתחלת וגומר ימד לא ואשר
 להבין ונם • בהיפך ידבר הפסוק וסוף מקום של יצוט

 דקרא רישא כן ואם כנודע שמחה לשון הוא והי׳ הלא כי
 מספר להם יש שאו מקום של רצונו עושין באין שמדבר

: זה הוא שמח׳ מה . ■
ן י ב ה ל וגו׳ בחשבון פרכוס עירך פסוק זה'גקדיס ו

ית׳ השם רצון
ן ה ז  פרפראות וגימעריאות תקופות שאמרו מה כוונת ו

 והבן: המדריגות פני סל שמורה העליונה לחכמה ,
 ממה נודע כי האמור דרך על כן גס משני אסי לרב

 ועסק העובדא כי פמ״א אצלינו שכתוב
 ויראה אהבה שהוא ורחימו בדחילו להיות צריכה התורה
 כי לעפות האדם r3 זה אין לכאורה אך ית׳ לבורא

 עצה אך .זאת בו ואין לירא או לאהוב יתחיל איך
הפדות כל בפבעו מוסבעץ האדם כל כי הוא לזה היעוצה

 לו יש ס״מ יה׳ לבורא ואהפה יראה לו שאץ ואף כנודע פינים בשם נקראת העליונ׳ שהחכמה דנודע
 ואז שהוא מה לסי אחר כל חיצוניות ואהבה יראה איזה הראשון השער הוא וחשבון בראשו עיניו המכס שם על

 לו נקל חיצונית לדבר האהבה מדת בקרבו כשמתעורר שהיא הקב״ה של במדותיו לדבק בו יבואו צדיקים אשר
 החיצוניות הדבר ומגביה שמו יתברך באהבתו לאחוז אז לילך צריכים שאנחנו לעילא מתחא הראשונה מדה

 יראה איזה עליו כשנופלת וכן להקדוש׳ הקליפ׳ מן מדריג׳ אחר מדריג׳ בהדרג׳ לעילא מתתא באהדבקוחא
 מדברי׳ מתיירא בעודו כי המדות בכל וכן חיצונית מצמצמת העליונ׳ והחכמה העליונה לחכמה שנבא עד
 וליראתו לאהבתו מספר אין חצוני׳ דברים אוהב או חיצוני׳ הנקרא השער עד לעלול מעיל׳ למדה ממדה עצמה את

 המדה זאת עם עצמו את לר^גביה בראשו עיניו ואם במקום , ולמעלה וההתחלקות המספר שהוא משפץ
ירא׳ אלא לו אין ב״ה לבורא לאהוב או לירא למטלה והכל והתחלקות מספר שום שם אין העליונ׳ החכמ׳
 אתה מה אחד ולפני' יצירה בספר כס״ש אחד אחדות

פי  להיות צריך ה׳ בהר לעלות עליומינו שתחלת אלא סו
 למעלה ולילך החשבון בעולם ולדבק לעבוד לפיל׳ מסחא
 החכמה החשבון עולם מן ולהכין עציונ׳ גהחמה לדבק

:כאמור שם המצומצמת עליונה

 איע ירא או אוהב שהוא דבר שכל ית׳ הבורא סן א׳
 ש^בק ומאחר יח׳ מפניו ויראה לאהבה לעוררו אלא

 ובסל למעה נופלים הקליפות אזי המדה בזה יח׳ בו
 שהגיע מאחר מפניו ירא שהיה ההוא החיצוני הדבר

המדה בקרבו לעורר אלא היה שלא ב״ה הבורא לכוונת
ו ה ז  חיצוניס בלא מעצמו־ בו מתפודרת הימה שלא ההיא : בר,יכוח המכסה עולם שהוא עיניך שכתוב מה ש

 שיתעורר ההיא במדריג׳ פדיץ שאיט המלובבתשם ומצמצמת שמברכת באילן אילן הברכת מלשון י ;
 וצריך חיצורם לבושים בלי מעצמו תיכף ה׳ יראת בקרבו . והתפלה המצות כוונת שכל נודע כי כאמור המשבץ בעולם
 באהבה וכן כנודע בזו ופעם זו חיצוני׳ בירא׳ פעם לשררו הכוונה עיקר איע והשמות הגמסריאות בחשבון התלוין

 ■■■ אהTל בא לסדריג׳ ממדריג׳ בשכל כך כשהולך ואמ״כ המצומצם העליון והשכל הסכמה החשבון מהץ־ להבין רק
 וכן תיכף יס׳ מפניו לירא עליו ומאיל המופיע העליונה בעולם הוא החשבון כי העליונה מחכמה ההוא בחשבון
 •' התעוררו' ובלי חיצוני׳ לבוש בלי העליונה , לאהבה יראה ומתוכה הראשון השער שהוא כאמור החשבון

ק ית׳ זולתו דבר לשום אהבה אז לו ואין חיצונית והנה שם שנברכת העליונה המכסה להבין למעל׳ לדבק  איע• ו
 לאהבתו מספר ואץ ית׳ מפניו כ״א דבר. משוס ירא שנלך רק אחת במדריג׳ לעמוד שלא ב״ה הבורא רצץ

 ■ לעוררו צריכים שהיו זו למדריגה שבא כמקודם ולדאחו העליונה המכס׳ מעולם שנשיג עד למדריג׳ מקדריגה.
ד שאהבה ונודע ־. מספר אץ ח-צירת ויראות אהבוה ע״י שהולך אף העליונ׳ למדריגה הגיע שלא זמן כל והנה

י י וידאה ■ 



עיניםיומאמאור
 ואינם, כשמודמן שזהו בגיהנם חיירו וחלק חלקו נומל כאן ר״א שמשני וזהו עולם וזרועוה ידים נקראים זיניאה

 איש מ״שנח על במ״א אצלינו וכאמור לעצתו שומעין שלו וירא׳ שאהב׳ ויראה אהבה הוא ידי בידיאדספי׳
 שיש כיון לגנאי דורשין יש למה כי וגו׳ בדורותיו וגומר ואהבת יראת ע״י לעוררו שצריך כאנושית פי' באדם הוא

 דורשין שאין הוא האמת אך לזכות ולדונו לשבח לדרוש שמים בידי כאן • מספר והיה שאז חיצונות אנושית
 לגנאי שהוא צדקתו נלקחה סיבה מאיזה להודיע כ״א למדריגה בא שכבר במי הוא יספר לא אשר הפסוק סוף

 ממנו קיבלו ולא שנה ק״ך שהוכיחן דורו גנאי ע״י פי' ויראתו לאהבתו מספר אין שאז המליונ' וירא' אהב׳
 ממנו והם בהם שהיה פוב חלק כל מהס הלל קיבל ועי״ז ולפי סופר אתה' מה א' שלפני ית' ממנו א' רק הוא כי

 סי' בדורותיו חמיס צדיק נעשה ועי״ז שיו רע חלק כל ההדרגה סדר ג״כ ומלמדינו הכתוב מדבר ר״א חירון
 ע״י שהוא לתמכו סעד צריך היה נח וזהו דורותיו עי׳י אשר ואח״כ התחתונ' במדריג׳ כששא מספר והיה חתל׳

 • וזהו מאליו בצדקו הלך אירהס משא״כ כנ״ל דורו אסי ר׳ מירן הפשוס לפי כי עליונ׳ במדריג׳ יספר לא
,זכה וכולן בש״ם ואמרו גו׳ עדיס את ישראל בני ויתנצלו בידי מספר והיה שמוקים ■בפסוק שכתוב כסדר אינו

 לה מוקיס יספר ולא ימד לא אשר הפסוק וסוף שמיס
 דברינו תחלה'ולפי אדם בידי מזכיר ובדבריו אדס יTב

 ארישא קאי אדם בידי כי בפסוק ̂ הכתוב כסדר הוא
 ומי ויראה אהבה בשם מכונים וזהב כסף כי ונודע : מקודם מזכירו לכך דקרא - ■

עני נקרא ובהיפוך עשיר נקרא להן שזכה

 ואינו, לו השייך מלקו במתנת משה ישמח וזהו ונתלן משה
 האורות• מחזיר שבח בכל כי אחרים משל להנות רוצה
 מחזיר הגמור הצדיק כי יתירה נשמה בסוד לישראל אלו
 בדיה לכל חיי שבקת לא זאת בלעדי כי ב הסו חלק להן
 מל פירוש דידהו במלאי' ודלמא כאן ג״כ שמקש׳ מה וזה

זה שע״י כאמור לתוכחתו לשמוע רצו ולא ידישהוכיחן
 א׳׳כ ומשני קדוש׳המדותשבתוכן וחיו׳ הפוב מהןחלק קיבל ומי ויראה אהבה הכולל הדעת מן אלא עני שאין כנודע

 ההדרג׳■ סדר משמיענו הפסוק הלא דמלתא רבותא מאי להיות ליה מוקמי שמיא דמן הציבור על פרנס שנתמנ׳
,לגודל זכה שבשביר׳ מדות שהן בזק בחי׳ פק!דח 'שע״י ■ מסייעין אזי ה׳ בדרך ולנהנה להנהיגם דורו לבני ראש

א.................................................... ' הו ש ג׳ רי ד מ זה אין מהם שקיבל מה הוא בחי׳סלאי׳ואם ה
המדריג׳ שזכהלגודל בודאי אלא המדריג׳ גודל פי׳ רבותא
אנשיו: עבודתו יסייענול והש״י שלמעל׳ בסיוע לו שמסרו
ם  נמל עסקי מל מני א׳ר בנחל וירב ענין באותו ש

.עמלק אס והחרמק לך קקב״ה לו שאמר בשעה
 עגלה הביא תורה אמרה אחת נפש בשביל ומה אמר

 הק״י זה מה להבין • עאכ״ו הללו נשמות בנחל ערופה
 מנפש קיו דן להיות המקים מצות על לעבור י שאול שדן

 עכוים של נשמות לכמה וכו׳ תודה שאמרה מישראל אחת
 t העכו״ם מכל מישראל אחת נפש סוב אין וכי עמלקים

 והעם פסוק על במ״א אצלינו שמבואר ממה דנודע אך
 של עממין הז׳ כי מדוח אנשי בתוכו ראינו אשר

 שנפלו העליונות מדוח הז׳ מלובשי׳יבתוכן היו ישראל
 כל יחיו פלא להחרימם ישראל נצסוו זו שלכוונה בשביר׳

 המדום כל מעלין היו כראוי הזו המצוה שבקיו׳ נשמה
 כוכבים עובדי בין הנפזרין בהשבירה הנפולים והנשמות

 נפסות ג*כ נפלו בהשבירה המייות שבנסילות כנודע הללו
הוא■ זה יתוקן שלא זמן שכל העמים בין מישראל קדושות
 תחיה לא מקיימין ישראל היו ואם המשיח ביאס עיכוב

1כר בקדושה והמדות נשמות כל מחעלין היו נשמה כל

 ב״ה לבורא ואהבה יראה בלבבו לסעס השמים מן לו
 בני את להנהיג למעלה כנזכר ידים בחי׳ לו שיהא בכדי
 כן על להנהיגם ידים לי אין בלעדס כי ידם על דורו

 שהסיוע אך כאסור באמת עשיר ונקרא כנ״ל לו מסייעין
 אדם ידי ביחי׳ סתחל׳ למעלה כאמור בהדרג׳ ג״כ הוא

 אהבתו שיעורר דעת לו ונותנים אותו שמעוררין דהיינו
 יאחוז וע״י חיצוני׳ ואהבה יראה ע״י ימ״ש ויראתו

 כך ואחר ידם על דורו את שינהל יח׳ ויראתו באהבתו
 העליונה ויראה אהבה למדריגת לבא זוכה הזמן בהמשך

 כנודע בהשביר׳ שנפלו חיצונית והתעוררת לבוש שוס בלי
 שנפלו הכלי׳ שבירת ע״י הן בחיצונית שהן שהמדות

 המדות כל וכן העליונים הירא׳ ומעולם האהבה מעולם
 כמ״ש קדשים צאן נקרא זו למדה הישראלי אדם ובי:גיע
 : שלם אדם ונקרא אתם אדם מרעיתי צאן זני צ ואתנה
ו ח •  המחמנ׳ כל שמואל אמר אידי בר חנינא רבי שאמר !

 לו שנותנים כאמור. מתעשר מיד הציבור על פרנס
 גה בהדנ דהיינו ית״ש מפניו וירא יאהב איך לדעת לב

 יראה לידי יבא ואח״כ הכלי׳ שבשבירת העדה ע״י קחלה
 למעלה כאמו׳ קדשים צאן במי׳ שהוא העליונה ואהבה

שיזכה ולא בהדרגה הכל שהוא איך לדעת שמלמדיע חהו
 מקבלים אין רז״ל אסרו כן שעל צדקינו משיח בביאת מעיקרא דהא העליונ׳ ואהבק ליראה אמד בפעם הכל

 אותן הס הגרים שנשמות נודע כי המשיח לימות גרים והנהיגם שפקדס ומנהיג פקיד מלשון שהוא ויפקדם נתיב
 יתעלו כבר המשיח ובימי העסיס בין שנפלו נשמות וממשלתו שפקודתו כפירש״י מרס כלי שברי שהוא. בבזק

 גרים יהיו ולא העמים מבין אחד לאחד רסלקסו ,כנ״ל פבשביר׳ ואהבה יראה ע״י היה דירו את להנהיגן
 שמדם הנגב בארן יושב עמלק כתיב ובעמלק אמיתיים להנהיגן וממשלתו שפקודיע נפלאים ויפקדם כתיב ואמ׳׳כ

י בעמלק מלובשת היותר על היה שבשבירה האהבה ויראה אהבה ע״י שהיא קדשים צאן בחי׳ ע״י היה  נ
ב בשש נקראת האהבה מדת דידהו: בסלאים ודלמא הש״ס ומקשה להן. שזכה העליונה וגזרה דרום שהיא ע

 הישר בדרך שילכו דורו לבני מוכיח כשהצדיק דנודע
 הסוב חלק הצדיק נוסל אזי הימנו מקבלים אינן והן

 זו שלכוונ׳ שבו הרע מלק היסט מקבלין והן שבהן
ס סרו6 ■ ״ ורשע בנ״ע חבירו ומלק חלקו נועל צדיק »

 ימיה שלא עמלק מחיית על לשאול לצוית יח׳ חכמתו
 שבזה ב״ה הבורא ראה כן כי אחת נפש אפילו כלל מהם

 בהן המלובשת והעדה עמלק בין הנפולין הנשמות יתעלו
1שוכל בפין וראה עמלק את להחרים שאיל כשהלך והנה

כסה



L̂מאור D̂V23עיגים
 בעמלק מלונשי׳ פהיו הקדופה מן נפמוס וכמה נמה '

 נפש על ומה בעצמו וחומר קל שנפא מ*י עליהם יחס
 בלשון;פמות שקראן ונו׳ הללו נשמות וכו׳ מישראל אחת

 בחיים אותם להביא מוסב כדעתו שאמר כאמור לכוונת
 על עבר זה וע״י ה׳ עובדי שיהיו ולגיירן ישראל לארץ
 מרימם פ־ ע״י אם כי אפשר אי שהתיקון שראה ית' פצותו
 אל שנאמר וכמו הרבה הצדק אל קול בת יצאה ולכך

 כי תגרעו ולא תוסיפו לא בתורה ונאמר דבריו על תוסף
 שנצפוו המצות או הגבורה מפי שנאמרו והמצות התורה
 מי״ג היוצאים סופרים שמדברי מצות או פה בעל למשה
 מה וכל בקדושה הם כולם בהם נדרשת שהתורה מדות

 בקליפיו׳ והוא הקדושה לגבול מחון הוא עליהן שיחוסף
 נפרד ההוספה אותה שבאמצעות הקדושה פרי שמסכב
 קיום ע״י נא שהוא ית״ש הבורא מדביקות אדיבה
 וע״י דביקות לשון שהוא מצוה כלשון הקדושיס מצוהיו

 נופל הקדושה לגמל ומון בקליפות שהוא ההוספה
 לגבול חון שיצא מאחר ית' מקדושתו ונפרד בקליפות
 בו שנגעה עד דחסה בחוה שאמרו מה שזהו הקדושה

 וכו' כשם שאמר במה נתפתחה איך כי כו' כשם ואמר
 נצסוו לא הנגיעה שעל האמת בעצמה ידעה היא הלא
 ההוספה שע״י כנ״ל הוא האמת אך הנגיעה מן ראיה ומה

 הפרי קליפות מקום הקדושה לגבול חון ונדחף נדחה
 בו שנגעה עד דחפה וזהו האמת לראות אפשר אי ששם

 הקדוש׳ לגבול חין לגבולו הנחש דחפה שע״ייההוספה סי'
 ואמר האמת לדאות יכלה ולא ית״ש מדביקותו נפסקה ואז

 יהא אדם של הילוכו שכל דוקא צריך אלא וכו' כשם
 בפללוחיה לגו שנמסר התורה שהיא הקדושה גבול בדרך

 שעיקרן סופדים ומדברי פה ושבעל שבכתב ובסרפותיה
 לקיים נזכה ובזה לנו שניתנו מצות התרי״ג סי על בנוי

:בילאי׳ו נס״ו אמן תדבק ובו מ״ש ■
ר מ  של תפלתן נמשלה למה יפת בר בנימין רבי א
 שמגדלת זמן כל אילה מה לך לומר לאילה צדיקי׳ ,

 זמן כל צדיקים של תפלתן אף ולכאן לכאן ספוצלו׳ קרנה
 בחפל׳ שסרבין לשון להבץ נשמעת תפלתן בהפלה שמרבין
 הצדיקים שתפלת ידוע הלוא לאילה שנמשלה ממה ושלומד

, . :לאילה ההיקש בלא תמיד נשמעת
 וכמו צדיקים של לתפלתן מתאוה שהקב׳׳ה דנודע אך

 מתאוה שהקב״ה מנין המקראות מן בש״ם שלמדו ,*
 ב״ה לבורא שיש ע״י והוא וכו׳ צדיקים של לתפלתן

 עצמו את ומקשר הצדיק שמדבר מהדיבורי׳ שעשועים
 ולסיבה למע.ה אותם ומעלה בהדגורי׳ המדריגות כל עם

 נענה ואינו דבר איזה על מתפלל שהצדיק פעמים זו
 על .עוד שיתפלל _ חפן ב״ה שהבורא להסיב׳ הוא סיד

 יח׳ השם עושה מדבוריו,ולפעמים הענוג לו שיש הדבר
 אף כך שיהא דבר בשום חפן שיהא להצדק רצין איזה

 ליריאיו מחסור אין כי כמ״ש ממסור להס אץ שהצדיקים
 רצון איזה יס׳ השם להם עושה פ״מ שוה הכל שאצלם

 ■ ששמעתי וכמו ויושיעם ישמע רכים לשון שועמם שאת כדי
רי זה  גו׳ יעשה יראץ רצון ק פס: זללה״העל ורבי ממו

 שההפלה האומר יאמר ואל במ״א אצלינוכבר וכמבואר
 • שוס אין בודאי כי פעולה שוס בלי מנס הימה היאשינ׳

שוס יפעל פלא הצדק רפי שיוצא בתש־ הבר חפלה

 •n התשועה בא שאינו מה אך בקשתו שישמע פעולה
 P באדם למפה הנראה חסיון כל כי דנודע הוא למסה
 העליוני' בעולמות שפגם הפגם עיי הוא בממונו או בגופו

 מקודם מחקן רחמים המבקש והצדיק ודקים רוחניים
 למעלה* וניתקן עליוני׳ שבעולמות העליונים המדו׳

 התשועה שנרא׳ עד לעולם ממולם התשועה ומפתלפלת
 ולפעמים לכל גלוי בעליל ונראה השכל העולם בזה למסה

 לירד שלא לעולם מעולם בירידתה התשועה מתעכבת
ה להבורא שיש השתוקקו׳ עבור ומיד היכף i מתפלחן ב׳ s 

 מעולם לספה עוד התשועה ויוסשך שיחזו־ויתפלל צדיקים
 מציונים בעולמות פעולת׳ עושה פעם בכל ומ״מ לעולם
 למפה הדינים אליו באו שמשם פס הקלקול פגם לתקן
 והקסרוגי׳ הדינים רנוי מחמת לפעמים זאח גס ואף

 סחעכבת לעולם מעולם ההשוע׳ ירידת עת בכל שלמעלה
 ויתפלל הצדיק שיחזור עד ועולם עולם בכל החשוכה

 :למשה המשוע' ושבא והקמרוגי׳ הדינים ויומחקו
ו ה ז  תסלק בך ולכאן לכאן מפוצלות קרנה זו אילה מה ו

 נפמעת תפלתן בתפלה שמרבים זמן כל צדיקים של
 פעמים כמה להתפלל בתפלה שמדב־ן בפת אפי' פירוש

 הצדיק של הרחשונו׳ שתפלו' האומ׳ יאמר אל אחד דגר על
 עוד וצריכים למסה התשוע׳ בא שלא עיור פרי עשו לא

 אפילו שמרבים זמן כל הוא האמת אלא בתפלה להרבות
 התשועה עדיין בא פלא עכור להרבות שצריכים בעת
 אלא הקדומי׳ גתפלק אפילו תמיד נשמעת קפלחן מ״מ
 למעלה: האמור לפעם הוא בעליל החשוע' נראית פלא מה

ן כ  בתפלה והפציר הרבה וגו׳ יצתק ויעתר ביצחק מצינו ו
 שעשועי' ב״ה להבורא לו והיה’ גדול צדיק שהיה על י

 : בחפלה להרבות צריך היה כן על מדבוריו גדול ותענוג
ו ה ז  אלי אלי השחר אילת על למנצח במזמור מ״ש ו

 אסתר כשהגיעה בש״ס ודרשו וגו׳ עזבתני למה
 להכץ והנה וכי' הקודש רוח ממנה נסתלקה הצלמים לבית

 שהסיבה לב לתם ידעה לא ■איך עזבתני למה אס;.ר מאמר
 דבודאי הוא האמת אך הצלמים לביס שבאה על היא

 הנ״ל דעת מלמדיט שהכתוב אלא הסיבה אסתר ידעה
 ולא דבר איזה על שהתפלל הרואה יראה אס שאף

 'ויחזור יקוה אלא עוד מלסמפלל יתייאש אל תפלתו הועילה
 פרי עושה שאין למסה חפלה לך אין כי בש״ס כמ״ש ויקוה

 ולבסווז ולחזור בה׳ צבמוח וצריך לתרופ׳ ועליהו למעלה
 האסורים מכיעמי׳ למסה החפוע׳ שתרד ■ מד ולהתפלל

 התשועה באה פלא עזבתני למה אלי אלי וזהו למעלה
 יומס אקרא אלהי שאגתי דגלי מישועתי שרחוק עדיין

 שאתה הוא זה לכל הפעם לי דומייה ולא ולילה תענה ולא
 י לך שיש וממתין מצפה לשון יושג ישראל מהלוח יושב קדוש

 ‘ רארים דבורי׳ לדבר עוד שירבו ישראל מתהלוס פעפועים
 י בסחו אבותינו בסחו כך זה לפעם לכך לסרך ורצויים

 נעע פלא ואף והתפללו אבותינו בסחו בך פי' ותפלסימו
 עוד פהתתללו על ותפלפימו עוד בסמו הראשון בפעם

 -■ :והבן בסחו פעמים שר כפל נכתב לכך הפלה נרכוי
ר ע £ א  ' דוסא בן חנינא בר׳ בגס׳ סציט זה שמפעם ו

 - תורה ללמוד זכאי בן יוחק רבן אצל שהלך
'בן חנינא לרבי לו ואמר זכאי בן יומק רבן של בנו ומלה

דוסא



יופאמואר42
 והתפלל כרכיו על ראשו נתן ויחיה בט על להתפלל דזשא
 זכאי P הפיח אלמלא זכאי בן יוחק ר׳ אמר tb ונפנה
 ממך גדול חנינא וכי אשתו לו אמרה וכו׳ היום כל לאפו
 ואני המלך לפני כענד לומה הוא אלא לאו לה אמר

 למפלה כמבואר ג״כ פהוא וכו' המלך לפר כפר דומה
 יותר ב״ה המקום לפני מביבין ביותר הגדולים פהצדיקים

 במפל׳ להרבות וצריכים לתפילתן ספמוקק ית' והוא רומר
 שהוא Tמ נענים במדריגה כך כל פאינם והצדיקים
 שאלתו לו נומנין ומיד מרבו פרם המבקש עבד במדריגס

 פר בחינת שהן גדולה במדריגה שהם הצדיקים סשא״כ
 צריך אלא מיד נענץ אינם אותן לתפלתן מתאוה פהקב״ה
 דעת וישוב תפלה ברבוי המקום לפני דבורו להרחיב

 עד זמן המשך לזה שצריך המלך עם המדבר לשר כראוי
 פעמים יש כי שוות העתים כל לא ומ״מ פעולתו שיפעול

 ואפי׳ להרבות שצריך ופעמים ונענה בתפל׳ מרבה שאינו
 נש״ס שמצינו וכמו כמדע העת שוה אין אחד באדם
ז דהוה תלמידא בהאי אי י  כמה פלוני ר׳ אמר סובא י
 מאריך הוא כלום אמד אמורא לו ואמר זה הוא ארכן
 וגו׳ יום ארבעים ה׳ לפני ואתנפל שנא׳ רבינו ממשה יוסר

 ואסר סובא מקצר דהוה Tתלמ ההוא ירד אחד וסכם
 רניט ממשה יותר מקצר כלום והשיב סובא קצרן כמה

 וכמו הדעת סוד הוא משה באמת כי וגו׳ נא אל שנאמר
 המקצר כי תפלתו הוא כך הדעת אצלו העת שבאותו
^ העת באותו הוא כך שלו שהדע׳ הוא בהפלתו א מ  ו
 נענה שמיס לשם וכוונתו אז שישלו דעת בכל שפחסלל

 דעת בחי׳ משה בחי׳ ג״כ הוא להרבות שצריך וסי מיד
 גדול בדעת גדולה בהרחב׳ זמן באותו הוא שהדעת אך

 מסעם התפלה לרבד אז וצריך שר בבחינ׳ אז שהוא
 רחב בדעת שהוא לתפלתו עוד מתאוה ב״ה שהבורא

ה  רחב בדעת אז שהיה למרום בעלייתו ומשהרבינוע׳
 האחרת ובעת יום ארבעים להתפלל הוצרך כן על וגדול
ק הדעת שהי׳ ע  כל 7להאי עת היה שלא ובפרס אחר ב

 כך הדעת היה מריס על ישראל כל שהמתינו עבור גך
 הסמעיס וא׳ המרבה אחד שאמרו וכמו במהירות להתפלל

 ברבר מתפלל הוא שפעם אחד ארם על אפילו שקאי
 בדעת הכל שהוא מאחר פועלין שניהם במיעוס ופעם
 והבן: עסקינן בשופסני אסו כי לשמים לבו שיכווין ובלבד

ך נ י ב ה ל  לתפלתן מתאוה שהקב״ה הדבר סעם עוד ו
־  בש׳׳ס שאמרו מה דנודע שלצדיקים: ־

 הדין ממדס הקב״ה של מדוסיו מהפכים שהצדיקיר
 דעתר שנא׳ ממה זה ולמדו שדרשו כמו הרחמים למדת
ס׳ התבואה שמהפך זה לעחר תפל^ שנמשלה יצחק  כך ו

 למדת הדין ממדת וכו׳ מהפכים צדיקיה של חפל^
 למדת הרחמים ממדת עדותיו עהפכץ והרשעים הרתסים

 המסד ובעל הרחמים הוא-בעל הקב״ה ט ונודע • הדין
 המת במות אחפיז לא כי ונאסר הוא חסד מסן כי נס״ש

 חפץ איט ב*׳ה הבורא כי וחיה מדרכיו כ״ש.בשובו
 רוע ע״י שהאדם אלא האדם על הבאים הדעי׳ באוק
 - סוב על הרס אצלו שנתגבר ע״י למעלה כך סוגם מעשיו

 התגברות העליון בשרשו כך ונעשה הימין מצד שבא
. וכ מדותיו -מהסכין. מ״ש ש׳הו החסדים על הגבורות

 התגברוש ע״י בימץ שמאל במעשיו מכליל שאיט ע״י
 זה כטדע ורע מסוב מוסבע אדם שכל הרע על סוב

 התגברות שנעשה בשרשו כך ונעשה במ״א אצליט
 הס העונות כי עונינו ביד וחמוגגינו כמ״ש מ״ו הדינים

 הרחמי׳ ובעל החסד בעל ב״ה והבורא בניזקין גרס עיקר
 ע״י הוא הרשעים של■ עונשים כל ואדרבה בזה ספן איט

ד שעושין מדותיו מהסכין שהמה  ספן שהוא רצונו ע
 שעשה שע״י לקדמותו הדבר ישוב חשובה וכשעושה חסד
ד הרע  הרע על ומתגבר מאוד מחחרס הבורא רצון ע
 אצלו עי״ז בימין השמאל ונכלל סוב ועשה מרע בסור

 לט בכל מאד לה׳ ושב בהסוב שבו הרע החלק שמכרע
 שנמתקיס בשרשו למעלה כך ונעשה בהסוב הרע ונמחק

 הדבר כששב ב׳ה להבורא גדולים שעשועים ויש הדינים
 כשהצדיק כן וכמו חסד חסן שהוא כרצונו לקדמותו

 הדינים מצד שבא דבר איזה על ב״ה להבורא מתפלל
 שלהם והתפלות אדם אותו של מעשיו רוע ע״י שנהגברו

 לי ויש למעלה כאמור הרחמים למדת מדותיו מהסכין
 שנמחקי׳ רצונו שנעשה מזה גדולים שעשועים ב״ה להבורא
 לכך הצדיק זה ע״י כרצוט מסד וגעשו ההם הדינים
 יצחק מויעתר ג״כ כנלמד תפלתן לרבוי מאוד מתאוה
 מושל צדיק מ״ש על שאמרו וזהו בתפלה והפציר שהרבה
 מושל וסי באדם מושל אני הקב״ה אסר אלהיס ביראת

 הדבר ופירוש מבעלה והוא גזירה גוזר שאני צדיק בי
ד עושה אינו למעל׳שהצדי׳ שאמרנו כמו  לבשל ית׳ רצוט ע

 להמתיק ית׳ רצונו שעושה אדרבה אלא ח״ו ית׳ גדרתו
 הקב״ה של מדתו ממש שהוא חסד ממנו ולעשות הגבורות

 דבר שאין גבורות בעל ג״כ שנקרא אף החסד בעל שהוא
 האדם ע״י באין שהגבורוס אלא כרצונו שלא נעשה

 שהכל ומשסע צדק1ע״י הגבורות עליו ומביא כך ,שמקלקל
 שיהיו הוא ב״ה הבורא רצון מ״ס אך ומשפע בדין עשוי ,

 פירוש בי מושל מי וזהו וגו׳ ה׳ סוב כמ״ש חסדים הכל
 חשד חפן שאני כרצוני פירוש בי הממשלה שמכניס
 מ״מ המושל ג״כ שאט אף הגבורות משא״כ ורחמים
 האדם של מעשיו קלקול ברוע מאליו שנעשה כביכו״ל
 הבורא כרצון חסד הכל שיהא ית׳ כרצוט עושה והצדיק

:ועד הלה נצח אמן שמו ית׳
ו נ ן ת נ ב  הלל נמצא ט׳ לדין באין ורשע ועשיר עני ר

 בן אליעזר רבי העניים את מחייב י .
 הרשעים את מחייב יוסף העשירים את מחייב סרסום

 יחייבו כמותם גדולי׳ שצדיקים זה מה לכאורה עי״ש ט׳
 יכולני שאסר שמעון בר' מציט ואדרבה העול׳ אס

הגדולים בא קודם ועוד הדין מן העולם אס לסעור
ם.......... ; ה ' ; , :היה מה ה

 המטעוס דהייט הבחי׳ מאלו במי׳ כל כי הוא הענין אזי
 מניעות שאר או עשירות ,או עוני הן בעולם שיש
 .שורה אחת בכל אלהוס ,מעבודת האדם אס המונעים
 אין באמת כי למניעה לאדם יסדסה שמכחה הקליפות

 כסו עבודה יש ודבר דבר בכל כי ואדרבה' מניעה שוס
 על השורה הקליפה מכח אך השם בעזרת שיתבאר

 בזמן אך למטעה לו שיחשב עד האדם טל Tמכב הדבר
 הבורא אס לעבוד בנקל היה לעולם בואם .קודם הקדום
י״=־ . ■



25 יגעיניפיוסאמאור
ה  ל6המ שהוא כמו רק שכשה סוברץ והיו עלי מלפיגץ ברבות אך כך כל הקליפה הספשתות היה שלא ^

 יושב הי׳ מנשה שאמרו וזהו למשל להם ואהי אמר ע״כ דבר בכל הקליפות ונר״פשסה- הלבבות נחמפמו השנים
 ותמנע לכתוב למשה היה לא חפי של באגדות ודורש הקליפיות את שבר מהן אמד וכל הצדיקי׳ אלו שנאו עד

 ולא זה על להקשות חקא ראה מה כי וגו׳ פלגש הימה באו ומזה הקליפיות מל גברו ואדרבה הגוא בדבר שיש
 מנשה הוא הענין אך בזה כיוצא שבתורה פרשיות שאר על אחריהם לבאין בנקל ’ יהיה זה ובכח הש״י לעבודת
 מניעות מציאות ים כי אוסר היה משובה שעשה קודם הקליפה־ נשבר׳ כבר כי הבורא אל מהן בכלא׳ שידבקו

פסור מניעה איזה לאדם מדמן ואס השם בעבדות הבאין דורות על הוב כי מחייב כו׳ מחייב הלל נמצא
 שנשברה כיון משאר או מעופר או מעוני ה׳ אס שיעבדו

:בנקל לעבוד שיוכלו יחשב לזכות וא״כ הקליפה

ת י3 מ א  האדם אס שימנע מניעה שוס אין ב
ב״ה שהבורא היתכן כי אלקות מעבודת י־ ■ . . ,

 שידמה מה אך מעבודתו שימנעהו מניעה לאדם יפלה
 כב״י אלהיס ה׳ ומגן שמש כי הוא הענין למניעה לאדם

ותכלית קן אין עד הבדלות אלפים אלפי באלף משל רך7

 מניפה מלשץ הוא תמנע פירוש ותמנע אמרה והתורה
 בקליפיו׳ הוא אזי לאליפז פלגב היס׳ מניעה שיש אומר אס
 כי והבן בזה סודה היה לא ומנשה כנ״ל הוא באמת כי

 לעבודה מפתח הוא המחשבות וכל התאוות כל באמת
 התאוי פירוש לפינים היא תאוה וכי התורה כמאמר

 : מכ״מ הבהירות לראות ממנה שיוכל לפין היא .
ה ר  בגמרא ומפרש וכו׳ גורלות שני והעלה בקלפי ט

ליכוין דלא היכי כי ומשני בקלפי ערף למה ■
עולה שם של כשהגורל יפה תימן שהוא ופירש״י ולשקול י שימנע ומגן מסך בלי בה להסתכל האדם יוכל לא הפיזש

■ , . ■ - ■ .■בימץ. . : י ■
ם  ונעבדה הימה p של קלפי רבא אמר פנין באותו ש

 להבק ישראל של ממוגן על חסה התורה זהב של ׳
 יש^)צ של מסוק על כאן חסה שהמורה זה מהו זה ענין

 שאסר המקדש בעסקי פעמים כסה מצינו והלא דוקא
 כלי כזה קסן בדבר וכאן עשירות במקום עניות אין

 ממוט על המורה שתחוס ידים שם אם כי מחזיק שאינה
. ■■ ■ :שלישראל : י "

 היה אם ב״ה הבורא ודביקות עבודת עאכ״ו הבהילות
 אל ולבא להסתכל יכול היה לא פתווללפציו הבהירות
 למניפות לו שידמו לאדם־דברי׳ הוצרכו לכך הבהירות

 המכוון אל למעלה הדבר את מגביה אזי שכל לו שיש וסי
 הבאים המחשבות הן יותר ר.זה איע ומדבק האמיתי

 דברים שארי הן ושרדה למניעה בעיניו שידמה לאזס
 הבא סי׳ וזהו אצלו לקרבו ית׳ מאתו אצלו שלוח הוא הכל

 הבהירות אל שיכנס פתח הוא נאמת כי לו פותהין לשסא
ם אז עבירה לידו שבאה בשעה כן עושה האדם היה ואס י ד ק נ  ימינו חדש ונשובה אליך ה׳ השיבנו פסוק ו

וגו' השיבט הנביא שאמר מה להבין כקדם י י למדריגת לבא יכול רעה מחשבה או עבירה בשום שחשב
ה״קאך  אינו זה כי עדיו ישובו ועי״ז ישראל לב שיפבהקב״האס ואהבת וזהו יומר ונופל אחריהן נמשך הוא יו

מליא דלחתא באתפרוחא כי בזוהר שכתוב מה לפי איך כי וביצה׳ר ביצה״ס יצריך בשני לבבך בכל וגו׳
.......................................................... . ־ בריאת כי כאמור הוא אד ה״ר5די ״י ־

 מה להבץ ונס איפכא ולא אותו מסייעין לסהר הבא
 או זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן אין כז״ל שאמרו
 למר משיח לביאת אפשר איך זה ולהבין חייב שכולו
ישראל שאנו דטדע אך השכל סן רחוק שהוא חייב שכולו

 כי אליכם ואשובה אלי שובו וכמ״ש דלעילא אתערומא ־ בריאת כי כאמור הוא אך י ביצה״ר הש״י לאהוב יוכל
 כאסור למגן יהיה למען העולם־ למובס היצה״רהיה

 בבורא לדבק יראה ער הוא ואם בבהירות שיסתכל למען
פלשה בגמרא אמרו■ וע״כ במי׳ משאר־ או בזה ב״ה

, . . לכאורה היצה״ר בריאת מהן וא׳ עליהן ממסרס הקב״ה
 .שלסעל׳ חסדים מעוררים אט שלנו ועובדות חפלמיט ע״י :היודע חרמה לשון ב״ה הנורא על לומר יפול האץ
 במבעיט שנסבע הרע על המוב התגברות ע״י כידוע מפני אך בריאתו איטימתמרסעל באמת אך ותrהעת

 סוב היצר שהוא בימין הרע יצר שהוא השמאל ונכלל חפשיס והבחירה האמיתי המכוון אל באין איק שהעולם
י !ייימה »»»י%יי»!• יז\»יוויי« כעולמות למעלה ^ י  שנכלל עליוניםק גס כך ונעשה אשר החשה מס חיים לאה שכתוב וזה והצן האדס7ב

ידי על זה וכל מסד  טלו ונעשה בחסדיס הגבורות הם בחיטסיו כל פס העולם כל כי הוא והענץ אהבת
 ומרצברין ב״ה להבורא לבביט בכל שבץ שאט התשובה השם ׳ עבוד׳ הצמשל אל האדם ; יבא שמהם משל הכל

 כהי' דיש■ אך דלהחא אחערוהא נקרא וזהו הרע על אהבה מעולם נפולה אהבה היא נשים אהבת והנה
 סלסנוס ולא למסה מלמעלה לפעמים חסדים הורדת יומר ב׳ה הבורא את לאהוב צריך בוודאי כי האמיתי

 מלסעלס אס כי כאסור דלהתא אהערומא ידי על למעלה האהבה מן לבא יכול שכל לו שיש ומי קן אין עד ויותר
 פחותה במדריגה שהן אדם בני לאותן דהיינו למפה ההיא האהבה באמת כי שבנמשל האהבה אל המולה

ק האמיתי האהבה־ אל שיבא התעוררות רק היא  בהם נשאר שלא עד המדריגה בשס; כך כל שנפלו מאוד י כל ו
 אחערותא נחי׳ שהיא לתשובה שיעוררן בכדי סוב שום על־ ראה פירוש חיים ראה• וזהו הזה שבעולם הדברים

 נדס ממט ידח לבלתי רחשטת חושב ב״ה והבורא דצתחא הגוף הוא המשל כי מורה הוא מה על שבהדבר החיות
: יעשה פ״ם המלך ודוד הדבר מן המיות הוא זהגמשל  לסמני הקב״ה אומר זו במדריגה שהן אנשים לאטמן ואז ק

 הטרא שאסר שמציט כסו פרסית בגאולה אעשה למעני האומ׳ כל רז״ל כמאמר באסשל על הכל היה ראייתו וטקר
ד' לקמן שמבואר וכסו כללית בגאול: הלשון זה ב׳׳ה <ר שבע בת היהה ראויה כי פועה אלא איט חסא דוד ס׳  ב

 בליאהערוסא: למעה מלמעלה החסחס הורדת ונפשה האמיתי האמה פי על עשה והוא בראשית ימי מששת
fp סמסח סלפעלה . התעוררות שיורד רק דלססא היו ושונאיו דרשתי סקודיך כי כלמבה ואחי^כה כאמט
/ ־■.'־"־ : . ; ־,.־ _■ ■ - י, : .־.־■ , י י'-' ■'‘י ' ־ ■ ־ * : י■ וירחח5 ■
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אוח; פל שמדדפ

עיניםיומאכאור
‘המעל פהיא ן מ״ העלאת פ״י ננחירקם ויפונו זכאין מעצמן להתקיכ להן אפ:ר תי ^

 פיר:פ סייג שכולו בדור או מעצמן שיתעוררו הגדולה יתקרבן למען כלנוחן להורידן פלווניס וזסדים ומעורר
 התעוררו״ ע< להמתין שאין נ״ה הבורא שיראה ע״י ואז מ״ן להעלות שיוכלו זו מדריגה להס שאין על בתשוב׳

י ■ מ״ד לירד צריך שלהן אלא דלחתא אתפרוחא שהוא '■ י
 בריאת שקוד' ממה זה דבר למדין ואנו כנודע מקודס
 העלאת מ״נ שיעוררו בכדי עולס מדיין היה שלא העולם
ד יהיה זה שע׳׳י ותפלות עובדות שום ע״י ם המסד נ

 בלי מלמעלה החסדי׳ הורדת יתעוררו ואז שלהן בחירות
למעג׳ קאי זה ועל לה' בחשוב׳ וישובו דלתתא אתערוחא

 מ״ד התעוררות נעשה מ״ן העלאת בסי' היה שלא מל
 דחכדים אחערוהא ע״י מולם שיהא בכדי למפה מלמעלה

 למיברי .ברמותיה סליק בד הקדוש בזוהר שכתוב וכמו
 דלהתא אתערותא בלי וביה מיניה דייקא ברעותי' פלמא

 ברצונו שעלה מחשבה סליקת בהחלת ממש ברמותיה
יד על זה וכל רמש ממנו היה עלמא למיברי לפשוס

 כלי לתשוב׳ ,לעוררם במקרא הכתוב אעשה למעני
 שיופיע שקודם אלא ישובו אח״כ מקים ומכל בחירתס

ישובו• ואח״כ חייב שכולו דור למעל׳יהיו חסדיו אור עליהן אלא יבנה חסד עולם וכמ״ש ההדים ע״י שהוא פולס
ה נ ה  אמי כל 7וצר התשובה עם שמכפר ביה״כ ו

 דלחחא באחערוחא בחירתו ע״י ה׳ אל לשוב
 בני ישראל כלל בתוך יש אמנם • המעול' החשובה שהוא
הקדושה, סוב בהם נשאר שלא המדריג' בשכל שהם אדם
 מעצמן לשוב להן אפשר פאי עד מאד מעשיהן רוע ע׳׳י

 ויערה הגדול בחסדו כ״ה הבורא מופיע ולהן בבחירתן
 ובלא כוונה כלא כאמור מ״ד בבחי׳ ממרום רוח עליהן בזמן שאינו כא׳ בפ״א ויהיה הוה היה הוא ב״ה שהבורא

 ■ הגדול והכהן * להשוב׳ להתעורר מתחלה שלהן דעת הבורא ע״פ נברא הוא הזמן כי מזמניות למעלה שהוא
 לפני ולרצומן. בעדן. לכפר ישראל מכל בשליחות שנשחלח מאהר׳ וא״כ כא׳ והיהיה וההוה ההיה שוה פ״כתצלו

י ולכך מקודם ששגו התשובה ע״י שבשמים אביהן בהשגחתו בראותו כן על ההווה כמו העתיד שוה שאצלו  פ
 לעשות בכדי אחת בקלפי שהסיל ושמאל ימין של הגורלו' שיעלו שלהן ובעובדות להיות העתידיס בהנדיקים הגדול'

 שלאתערותא כמדע דלחתא, אהערוחא בחי׳ שיהא עובדא סליק לבך בואם בזמן החכדים להתעוררות מ״נ
 במלה התעוררות צריך למעל׳ כך שיתעורר בכדי דלהתא מלמעלה החסדים בהתעוררות עלמא למיברי ברעוהיה

 הגורלות שני אחת בקלפי שכללן ההיא והעובדא ובעובדא באותן גם כ; ואם כאמור שוה שאצלו כיון היהיה פ״י
 שהן חסדיס שיהכללו למעל׳ כך לעורר היה ושמאל ימין אפשר אי שלהן בחיי' שע״י שמו ית׳ הבורא שרואה
 הגורל וכשעלה שמאל בחי׳ שהן הגבורות עם ימין בחי׳ להן שיש דואה יח׳ והוא מדריגחן רוע עבור שישובו
 הוא הגבורות של שהתכללות הדבר נידע בימין שם של זה שע״י מ״ד בבחי׳ החסדים הורדת ע״י לחשובה תיקון

 * להן יפה סימן היה כן ועל ג״כ למעלה החסדים בימין שאין אלא כך ונעשה כהווה לפניו נחשב ,לשוב תנו
 מלמעל׳ החסדים הורדת הוא הלהן, אנשים יש הלח כי אך בעין ית' הוא שרואה סי כי אפשר משאי אפשר דרן

 היה לא ואם ודעתן כוונתן ובלא מבחירתן התעוררות בלי בשפל סאיע ע״י בחירתו ע״י לשוב לו שאפשר השגחתו
בחינת הוראת היה לא וטפל מטון והיה בקלפי פורף בחירתו ע״י שיתעורר צריך אותו בודאי כך כל המדריגה

 גדולה ובמעל׳ יותר בכח ■ ההיא התשובה שיהיה נכדי
 במעלה פוה איט בודאי כי מלמעל׳ אותו שיעוררו ממה

 מלמעלה לעוררו שלא סובה עמו עושים לכן זה כמו ?ה
 תשובתו כח שיהא בכדי בבחירתו עצמו אח שיעורר פד

בבחירתו לשוב לו אפשר אי שבודאי במי אנא חזק יותר

 הוא שלהן המדריג' בשפל שהן שלאותן מדריג׳סב׳
 שלהן התעוררות ובלי כוונתן בלי בימין הגבורות ההכללות

 היכי ני הגמרא וכסי' בקלס• לסרוף צריך היה כן על
 שהם אותן על להורות בימין שם של ולשקול ליכוון דלא

:והבן הקלפי של בעובדא ג״כ הפחות׳ במדריג'
ם יכליל הוא שגס בכדי להשיבו מ״ד בחי׳ נעשה לאותו ; ז ט מ  פל חסה שהתורה כן גס הגמרא משני זה ו

מ׳ש ידוע כי דוקאהכא ישראל של ממוגן , • לעשות ית' רצונו. עיקר כל שזהו בימין שמאל במעשיו
 במי' על הס ב׳ה שהבורא ד׳ מס אוהיו׳ הוא דחכד בזוהר חורבן בזמן הנה הוא חסד חפן כי כמ״ש חסדים הכל

 והנה כלום מגרמייהו להון דלית תחתוני׳ מדריגות דלי״ח כנודע מאד המדריג׳ בשפל אז ישראל שהיו ראשון הבית
 מדת נהצמצם הקלפי של זאת בעובדא כי למעלה אמרנו במדריג׳ והיו הנביאים ותוכחות נביאות של הכתובים מן

 דלית דלה מדריג׳ על ד׳ חס אותיות שהוא העליון המסד הפלאח לבחי' לבא להן אפשר היה שלא עד .מאוד פחותה
 המסדים Tלהור שצריך לאותן שהוא כלום מגרס' לה ה' אל התפלל וע״כ הנביא ירמיהו עיני ראות לפי מ״ן

 וכו׳ להון דלית דלי״ת בחי׳ שהן בתשובה להשיבן מלמעלה ההכללות של ההתעוררות בהורדת אליך ה' השיבט ואמר
 ■ הקלפי בענין ישראל של ממונן על מסה התורה כן ועל עבור בתשובה שנשוב׳ פד בחי'•ס״ד למסה החסדים

מושפע היה שם כי עבור זהב של לעשותה שלא ההיא הזמן בהתחלקות שאינך והיהי' וההוה ההיה שוה שאצלך
 בבחירתיגו שלא החסדי׳ הורדת העתיד ראיית בך ויעורר

 דלתתא אחערוה׳ שצריך וגו׳ אלי שוט אמרתי הלא וא״ת
 בריאת קודם נסו כקדם ינייט חדש אסר לכך דוקא

:כנ״ל העולם י

■ - כאמורוהבן: מסד׳ שפעת •
 שהמורה הראיה יש״י מביא שמשם במצורע והנה

 ופיט התורה שצוותה ישראל של פסוק על מסה
מה מל נש״ם שדרשו כסו הכהן יבא בסרם הבית את

ו ה ט׳ בדור אלא בא דוד בן אין הפי' כן גם ה ט' התור׳ מסה כי ו  על התורה שם שמסה חרס של פכין על ו
א דוד בן אין בודאי • ;  ג״כ הוא שם צדיקים של סמוק על וכ״ש רשעים של ממונן ישראל כל שישובו עד נ

 הוא שם הכפורים ביום הקלפי שבדק בבחי׳ כסו כך שטלם בדור אס כי בא שאינו הוא הכוונה אלא בתשובה
הורדת '



באור
 נאיס עע׳׳ הרע לפין סנעון כנודע ד׳ מם במי׳ הורדק
 ופ׳ד ע״זנ״ע החמורות עכירות ג׳ כמו פקול ול״הר
 מן הרע לפון המדבר נופל כך כל גדול פעוט עבור והנה

 מ״ד בבמי׳ המסדים הורדת פבלתי עד מאד הקדיפה
 כנ״ל בחירתו ע״י לולפוב אפפר אי עליו למפה מלמעלה

 בחסדים הגבורות החכללות הורדת אליו מקצמצם כן ועל
 פהבורא ד' חס בחי' שהוא פבפמים אביו אל להפיבו

 כלום מגרמיה י ליה דלית דלי״ת פהוא עליו חם ב״ה
 פם כן גם כן ועל ממרום רוח עליו פיערה עד

 ממש פהוא פלו סרס פכין להציל ממונו על חסה התורה
 צפרים לשחי צריך היה ולכך : ניוה״כ כמו אחד בסי׳

 משתלמת והאחת בחורה כמ״ש עבודה בה נעשה שהאחד
 ,המסד בחי׳ לפס פאחד הכפוריס יום שמיד פני כמו
 המחהיבחסד אחר השמאל סיגי בחי׳ שהוא משתלח וא׳
 מסדs׳ר בסי׳ למדידה.שהיא קדושה האחת במצורע כך

 ובמה המתקחן אסר הדינים נחי׳ כהוא משולחת ואחת
סובר שרבי ורבנן רבי מחלוקת הבין למעלה שביארנו

־2ידזעינים
 התירם בכל כמ״ש להדנור הדעת המשכת שהוא ב׳׳ה

 לכל התורה שהוא הדבור שנתמשך משה אל ה׳ וידבר
 י זה שע״י כנודע בהדבור נמשך והדעת הדעת ע״י ישראל

 . לבא בתי כהרי ב׳׳ס להבורא משכן להעשות ישראל זכו
 לבבר בתוך שמו יה׳ לשכינחו כאחד שניהן ושמאל ימין
 שהתרי■ דייקא בתוכם ושכנתי מקדש צי ועשו כמ״ש ממש
 לות על וכמ״שכתבס הארק לוחות שני סוד הן לבא בתי
 ן5 כמו הכללי בפקדש כארון לוחו׳ שני שהיו כמו כי לבך

 שד סוד בו היו מישראל אדם כל שהוא הפרסי במקדש
 העליון הדעת בתוכם שהמשיך דלבא בתי פני שהם לומוס

 י מסוף בו מביס שאדם הגטז אור ממם שהוא משה ע״י
 שאין ראה והקב״ה השלם לדעת הזוכה סופו ועד העולם

 הוא הגניזה וענין לצדיקים וגנזו עמד לו כדאי הרשעים
 שאינו בפ״א אצלינו זה שכתוב ממה כטדע בהתורה ממש

 סוד ממש שהוא גהתור׳ הגנוז ההוא האר מתגלה
 ית' מתורתו רוחני תענוג שהוא העליון הדעת המשכת

המקשרין ורחיסו נדחילו בתורה העוסקים לצדיקי' אלא
התורה אותיות בתוך השורה ית׳. בו וכמותם מחשבתן שכוונת מכפר יוה״כ תשובה עשה לא ובין חשובה עשה בין

.1-------------I- —- I............- ״  — i  I. .-----------------------

 להודיענו בא רבי אלא בתשוב׳ שישוב עד אלא מכפר
בבחירתו מעצמו עשה לא פי׳ תשובה עשה לא שאף'אם

 שהוא עבור העליון התעוררות ע״י אלא לזה שיעוררהו
 מעצמו לחשוב׳ לבא לו אפשר שאי מאד פחותה במדריג׳

 עליי העליון חסדו אור הופעת ע״י השובה ועשה כנ״ל
 שמכל כיון מכפר יוה״כ מ"מ לחפיב׳ לעוררו מלמעל׳

 בחי' שזהו מ״נ בבחי׳ עשה שלא אלא חשובה פשה מקום
 כשלא אמרו ורבנן אעשה למעני למעני במי' שזהו מ״נ

 מדא אמר ומר חדא אמר ומי עיקר כל חשובה עפה
:בילא״ו פליגי. ולא

ו  התורה מ״ש על הנ״ל קושיא בביאור לומר אפשר א
 עניות אין במקדש בגמרא מציט א׳ ופעם וכו׳ הסה

 אמר הזהב ולי הכסף לי כי הוא הפנין עשירות במקום
 בסיבתם כי עולם זרועות נקראים והזהב הכסף צבאות ה׳

 הישרתלי האדם יכול ובהן דעלמא חללי כל לקנוס יכולי׳
 ובתנאי הדברים מכל יותר ב״ה הבורא אל א״ע לקרב

 מהבורא יפסקם שלא והאמת התור' ע"פ בהם שיתנהג
 מאד חביב הוא לכך הטדע לפרשם יקרב' אלא ג״ה
 כאדם כשמהח־ל הא׳ בחי׳ שני יש אך ב״ה הבורא אצל

 בסוד להיות צריך בתפלתו או לעבודתו עצמו את לקרב
 עני להיות שצריך אנכי ואביון עני כי דוד כמ״ם עני

 ואח״כ כלום מגרמי' ליה דלית מסעם ובמחשבתו כדעתו
 כי עשיר בסדריג׳ הוא בעבוד' עצמו כססקשראה

ושם ממדות הכל נעשה אזי נ״ה בבורא שמקושר מאמר
' jjVVp p,,jp אין י

 שע: אחר כי עבודה קודם היה
'Tpהש את  שהוא בדבר ואח״ב עני בסוד עדיין הוא לכך '

 עשירות כמקום עניות אין נאסר זה על עצמה כעבוד׳
י ־ ר;׳ .־ ■ . :•זהנן - -

מ^ ט׳ המן צלוחית עמו נגנזה ארון ז?  גנזו ומי ו
 האדון גניזת ענין להבין מ׳ גנזו יאשיהו .
טדע הוי׳י׳ה שס כל וא״ו וסוד הדעת to היא משה כי ז

 בא מדריגחו לפי אחד כל• הגטז הדעת מתגלה ולהם
 שאמדו מה סוד שהוא הגנוז אור שהוא הדעת 71לס ומשיג

 שגנוז דייקא שבה למוסכ מחזירן שגה המאור יז״ל
 מהתורם לו שיתגלה הגנוז אור להוד ני,הבא בהר״ירה

 הוא הדעת המשכת שסוד א׳׳כ1 למושב יחזיר בודאי
 ע׳׳י' לישראל הורה כשניתנה לכן התורה שהיא בהדבור

 נקראו כן שעל העליון ודעת הגנוז אור לראות אז זכו משה
 להבורא ומשכן מקדש אחד כל נעשה זה וע״י דעה דור
 וכמו הלותו׳ - שני סוד שהן דלבא חללי שני בתוך ב״ה

 היה כך מישראל ואחד אחד בכל פרסי במקדש שהיה
 הלוחות שני רביט משה להן שהוריד הכללי במקדם
 הצריך ופלס לפרס הצריך כלל שהוא בארון הנהועת

 לוחות פני בחי׳ שהי׳ זמן וכל סוביס כאחד ששניהם לכלל
 לוחות שני ג״כ היו מ״ל האדס שהוא פרסי במקדם
 כישראל, השלם הדעא שהיה על הכללי במקדש בארון
 ופסקו' החורבן קודם ישראל שקלקלו ואחר הביח בזמן
 נמשך, שהיה העליון השלם ומהדעת משרשם עצמם את

 שכינתו סילוק היה זה וע״י ע״ה רנינו משה מימי בתוכן
 עוד היה ולא לומוס שתי בבתי׳ שהיו לבניהן מתוך ית'

 כמקדם שבה המאור להשיג העליון בדעת בהורה ההבנה
 הוא שהאדם כאשר כי למעלה מהאמור זה כמדע

 לנורא משכן לבז ואס בהתורה רואה הוא כך במדריגה
 ■ דבור לנסי׳ וא״ו סוד העליון הדעת זה ע״י לו נמשך ב״ה

ה׳ שכינהו בסילוק ח״ו ובהיפוך שלומד השרה שהוא  י
כל טל הדעת נגנז ואז הדעת סילוק נעשה לבבו מחוך

 מעשיהן תיקון ידי על לו שיזט להצדיקי' בהמורה פנים הקלפי כי במקדש הרמז ;
 הדעש שנגנז כיון החורבן קודש הזמן באותו כן ועל לקרב התחיל הגורל :לה

הלושת■ טס הארון כללי ממקדש ג״כ ענז פרסי ממקדש ׳ “
 פני כיה ימי כל שוב היה ולא משה להם שהוריד שבו
 שיהגלס הקדומה למדריגתן עוד ישראל שבו שלא ע״י
שסז, ב״ב צדקט משיח יבא ש עד הגדול הדעת עוד להן

 שגאסד כמה בהתגלות הגדול הדעת והמשכת רבוי יהיה
שכשרה' הבהירות ויתגלה ה׳ את דעה הארן מלאה כי

ויזדנכז



2 sעיניסיומאמאור
 בעין האלהות שישיגו עד מישראל הגוסין כל ויזדככו

 באצבען מלאה אחד כל כמ״ש ממש גדולה השגה שכלם
 ממצרים בצאתם שסצינו וכמו וגומר לו קויט ה׳ זה ואומר

:וגו' אלי זה שאמרו עד להם הדעת מסה שהמשיך
?p  7J ביה מול בגיא אוחו ויקבור בחירה כתוב 

 היום מד קבורתו אח איש עTולא וגו׳ פעור ’
 מסה בחי׳ שהוא הדעת גניזת הוא הקבורה פענין * ■הזה

 וגנזו עמד כדאי העולם שאין ראה כמ״ש בהחורה שנגנז
 עוד א״א הכלימוח בכל השלם הדעת כי לבא 7לעת

 ולא כתיב ע״כ לעיל כאמור לע״ל אס כי מהתורה להשיג
 הזה היום עד הגנח הדעה פי׳ קבורתו אח איש ידע
 מעשיו ותיקון ובחינתו מדריגתו סוב לסי א׳ כל כ״א

 תיקון כשיעור בהחורה הגטז ההוא הדעת רן לו מסגלה
 הגנוז לדעת לבא השפלות הוא העיקר כי ושפלותו פעשיו

 להמשיכו לעצמו הגדול להדעח זכה משרע״ה כי מי״ז
 מכל עניו שהיה והעטה השפלות עבור ישראל כל שתוך

 סכל יותר הוא לו שנתגלה הדעת גם ולכך האדם
 הוא הדעת המגלות שעיקר למעל׳ מבואר כבר כי האדם

משכן ושמאל ימין לוחות שתי' בחי׳ לבבו שנעשה מ״י

 אח״כ שצרז אך ביראה ה׳ אס עבדו וכמ״ס הקנ״ה
 ימין בחי׳ שהוא אהבה למדת היראה מן לבא בתפלתו

 נעשה ועי״ז ורחימו בדחילו להיות התפלה שצריך כנודע
 מחמתסע״י האהבה שהוא בימין הגטרות בחי׳ המתקת
 הדעת ע״י הוא וההמתק׳ האהבה באלבמי׳ היראה
 לבא צריך התפלה כי במרומיו שלום העושה שהוא כנודע
 לשון שהוא ועבדהו אביך אלקי אח דע כמ״ש דעת לבחי׳
 היראה לו שתקדים צריך ההפלה בהתחלת וא״כ תפלה
 מדת היראה מן בקרבו שנתעורר אהבה למדת בא ואס״כ

 ההמחקה-המכריע ובא באהבה היראה ונכלל האהבה
 ע״ז להורות צריך מפלתו סיום אמר ולזה הדעת שהוא

 רוחני דבר לכל המעשה. הוראת שצריך כנודע במעשה
 ימיט שהוא, היראה במי׳ שהוא לשמאלו שלום וע״כטחן

 במי׳ימנ׳ נעשי׳נ״כ התפלל כיוןשכבר באס׳ כי הקב״ה של
 הדע׳ואח״כ ע״י שנכלל׳באהבה ההמחקה אחר הקב״ה של

 ע״י באהבה היראה נכללה שכבר להורות לימינו שלום נותן
ק ולזה הדעת שהוא הממוצע  עושה וזהו לאמצע שלום ט

 במי׳ נעשה התפלות שע״י עליונים במדס במרומיו שלום
עלינו שלום יעשה שהוא הדעת ע׳׳י החכללות שהוא שלום

ם נמסך בתוכו יס' המשכת'אלהוחו וע״י ב״ה לבורא שיופיע הדעת ע״י בימין בתוכיט שנפבע בחי׳שמאל ויוכלל נ
 הגדול שמו שהוא יס׳ אלהוחו ג״כ שהוא לבבו בתוך הדעה
 כ״א יח׳ שכינתו משכין ב״ה הבורא שאין ונודע ממש

 כסי לכן רוח, ושפל דכא את אשכון כמ״ש הרוח נמוכי על
 אלהומו השראת צמצום הוא כך סבו השפלות שיעור
הגטז אור שהוא הדעת התגלות אצלו היא וכך בתוכו

בילא״ו: נס׳׳ו ונאמ׳אמן ישראל כל ועל ממרום עלינו ויאיר
ה י ת ש  העולם הושתת שממנה תנא .נקראת היתה ל

וכו׳ נברא מציון עולם דאמר כמאן מק
 שנאמר נברא מציון עולם אומרים וחכמים וכו׳ דחניא

:עולם של מפיו מוכלל מציון יופי מוכלל מציון ,
ן בגיא אותו ויקבור כתוב לכן שפלותו שיעור כפי בהתורה י ב ה  שערי אח ה׳ אוהב שכתוב מה נקדים הענין ל

בש״סאוהבה׳ ודרשו יעקב משכטס סכל ציון * שפלות בו שיש במי להדעת הקב״ה שגנזו דייקא בגיא
והנה מדרשות ובמי כנסיות בסי מכל כו׳ המטייני׳ שערי׳ כריסה לשון הוא מול פעור בית סול גיא לשון שהוא
 לראות זוכה שעי״ז וענוה אמיתי שפלות לו שיש שכיון

 זרות עבודת כל מכריח מהתורה והדעת השכל בהירות
 מדת לו שאין שמי כנודע הגמורה אלהותו לעבודת שחון

 בו שאין מאחר ית' לעבודתו דעת לו אין ואז השפלות
 כס״ש ע״ז כעובד שהוא גבהוסו מחמת אלהותו השראת

ואז שפלות לו אין אם באמת כי עע״ז כאלו המתגאה כל

 הסטיינים שערים ה׳ אוהב שאוסר זה כמה זה להלין
 כנסיות בבתי הא מדרשות ובסי כנסיות בתי מכל כו׳

 עיקר ששם בהלכה הסצויינים השערים הן סדרשו׳ובתיהן
 דנודע הוא האמת אך בהלכה המצוייניס ומקוס׳ הלימוד

 עלמא ממנהג ובאוריית׳ עלמא קב״ה ברא באורייתא כי
אומן אלא אסון תקרי אל אמון אצלו ואהיה כמ״ש

לומדים אט אמון אצלו הייתי כתיב ולא ואהיה ומדכתיב פניות לשס כ״א לש״ש שלא עטדתו כל עובד דעת לו אין
 מעבודתו זרה שהוא ממש ע״ז שהוא ה׳ מבלעדי סיטניוח

 אותן שאמרו בגמרא מציע משה קבורת בענין לכן • •ח׳
ק סי׳ . למעה להן נדמה למעלה שעמדו  pל שיש או

 המורה מן להן נדמה סי׳ להן נדמה והגדלות הגאוה מדיז
א ששם  בה הגנוז הדעת שהוא משה קבורת בחי׳ מ

 דעת התורה מן להן מתגלה סי׳ להן נדמה .׳ כאסור
 רק שהוא תחתונה במדריגה למעה שהוא למסה נמוך

העליון מהדעת משיגים ואין העליון ודעת מחכמה טבלות

 כל שהנהגת הקב׳׳ה של אומנתו היא בהוה היום שגם
 של האומן היא שהתורה כסו ההורה ע׳׳י הוא העולמות

 והנהגת האומן היא ג״כ הנהגתן בתיקק כן כמו בריאתן
 ודור דור שבכל להצדיקים נמסר זה התורה ע״י העולמות

 ובאמת ורחימו בדחילו ותפלה בתור׳ שלהן דבורים שע״י
 אמיתי ימוד וממייחדים העולמות כל מחנהג־ן הגמור
 ססוקי כל פוב רב נשפע הדבורים יT ועל יס׳ בבורא
שהצדיקים ע״י זה וכל ב״ה סוף מאין עולמות

 1מ אל האלקישבקרק החלק וסקיושריספס מחאמדין למעלה להן נדמה למפה כלום• בה הגטז משה בחי׳
שהם מאמר הכח זה להן יש ואז ב״ה סוף אין הכל שורש סעי״ז ושפלות בענוה עצמן בעיר למסה שהן אותן פי׳

 לק העליק הדעת ולהמשכת ית׳ לו משכן להיות «כין
 הגנוז שלמעלה כדעת משיגים למעלה הן פי׳ למעלה

 שם מ״ש נבאר ובזה משה קבורת בחי׳ שהוא בהמרה
ק הפלתו אחר המהפלל ערן כאותו  לשמאלו שלום נו
 לה׳ השער זה כי דטדע הקב׳׳ה של ימיט שהוא החלה

של שמאלו בחי׳ שהיא היראה היא בי יבואו צדיקים

 עושה וסורק דבורן אזי יס׳ בהבורא ומדובקים מתאחדים
 מגשמיות סופשס נעצודתן עסקן שכל ע״י למעל׳ רושם

 ענסך p על ית׳ אלכוסו סונת רק חיצונים ומלבושים
 ולעשות למפלה רושם לענןת שלהן דבור בכס אלהוחו

 נקראים והצדיקי׳ העולם לזה סוב כל בהמסכק למסה פרי
באסצעוק לבא השער שק ע״ש בהלכה הסטייניס שערים

ברכם
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מה אדם פצס וירא כמ״ש ואוח רושם לשון י<יא  אצלו ו
 מ״ל למעלה יושם עושה שלהן שהדנור שס על ליין
 שהן בכל לה׳ייס' ההילוך שהוא כהלכה מצוייגים ע״י והן

 בהלכה המצויינים שערים ציון שערי ה׳ אוהב חהו שבהן: הזך הדבור ט״י למעל׳ רושם עושין ה׳ בדיך הולכין
 שערים בחי׳ שהן הנ״ל במדייג׳ שהן אומן •

 ובתפל׳ בחורה בדכורם למעלה רופס שעושים המצדינים
 הם שגס אף מדיפוח ונחי כנסיוח בהי מכל יוחר אוהבן

 להיוח זו במדריג' ואינן הואיל מ״מ וחסצה בקורה עומקי׳
 מפשימין שאינן מפני זה וכל למעלה רושם פושה יכורן

 באור דבוקים ואינן וגשמיים חיצונים מלבושין הדבור
 הפלחם לכן הנ״ל הצדיקים כמו ויחעלה יחברך אלהוחו
 חורתן נקראים הצדיקים לכן יושם עושה אין ודבורם
 האומנות אומנחן הוא שלהן והדבו׳ שהתורה מפני אומנחן

 כמו הבריאה בתחלת כמו עולם בנין ונבנה מחתקן שע״י
 מפרשו העולם את מפילים שהרפעיס אף עתה גס כן

 מ”מ אלוף מפריד ונרגן כמ״ש עולם של אלופו שהוא
 וכו׳ הרשעים מן להפרע כמ״ש אותו מקיימין הצדיקים

 בעשרה שנברא כו׳ שמקיימין לצדיקים סוב שכר ^יחן
 שאין אמורים דברים במה בגמרא מצינו כן ועל זכו׳

 יוחאי בן שמעון רבי כגון אלא שמע לקריאת מפסיקין
 שהתורה הנ״ל במדריגה שהן אומנתן שתורתן וחביריו

 אותו ומקייסין עולם בוניןמין שע״י שלהן אומנות היא
 הוא שדכורן פס על נברא שבו האומן ידי על כתיקונו

:למענה רושם שעושין רושם לשון ציון בחי׳
HTT שסיבת פירוש נברא מציון עולם שאמרו מה כן גם 

 פ״י ציון לבחי׳ הוא העולם בריאת התעוררות
 ודבורם בהלכה מצוייניס שיהיו בהנדיקי' הקב׳׳ה שנסתכל

 תיקונו על להתקיים העולם יוכל ■ידם שעל רובם יעשה
 שאמרו וכסו התירה שהיא העולם נברא שע״י האומן נכח
 ע״י הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו ׳£אין

 ב״ה בהבורא בו שלומדים ההוא המקום שמייחדים
 הלכה של אמות ד׳ אמרו ולכך מגשמיות אוחו וספשיפין

 כך שנקרא הוי״ה של אותיות ד׳ שנתייחדו היחוד שם פל
 ההוא המקום כי ונמצא ההוויות כל מהווה שהוא שם על
 בתור' עסקן עיי והצדיקים אותו המהווה הפועל כח כו יש

 אוחו ומגביהה ההוא שבמקום הכח ומקשרים מייחדים
 הלכה של אמות ד׳ סוד וזה ביה סוף לאין הכל לשויש

 כנסיות בחי על שהוא מעע למקדש ואהי׳להס וסוד מ״ל
המקום ומפשיעיס מייחדים

 מן. המקום שהשפיע ע״י הלכה של אמות ד׳ במי׳ יחי
 יהי שכינתו ישוב מקום להיות לה׳ עולה והעלהו הגשמיות

 ועיי כאמור לשרשו שבהסר\ס המהווה הכח שקשר עיי
 וסבך ב״ה הבורא סל בקדושתו ההוא המקום נתיישב זה

: בילא״ו ■
א ב  נסיין ישמח כתיב אנוש לבב ישמח ויין כתיב רמי ר

 משמחתו זכה קשיא לא ומשני בשמאל וקרינןישמח
 זכה לא משמחו ישתכר שלא כשיעור לפתותו זכה פירפ״י
 להבין׳ מבלבלו פירוש מפממהו משיעורו יותר פשיימו

 ממקורו נובעת פהור׳ החכמה מעיין סוד כי דנודע הענין
 מקור יוצא שמשם החכמה עולם סוד שהוא יו״ד נקרא

 במי' הוא לכך נפקת מחכמה אורייתא בזוהר כמ״ש התור'
התגלות' א׳ נקודה אס כי איע היו״ד כי יו״ד

 כי מושגה אינה פבהמקו' התור' כי ההשג׳ והחפפסוח
 הוא וא״ו כי שבפס הוא״ו שהוא הדעת הקפכח ע״י אם

 להעובדא המשכה נעשה וא״ו בחי' הדעת וע״י המשכה
 ס״י■ חכמה בחיג׳ היו״ד המשכת ע״י אשר המעש׳ שהיא
 להדס הצריך כפי השכל וצמצום התגלות נעשה הדעה

 הוא התלמוד וע״כעיקר התורה ע״י מעשה לידי לבא
 כלי בחי׳ שהוא המעשה הוא שהעיקר מעשה לידי שמביא
 לתוכה י׳ בתי' החכמה ממקור שממשיך הדפת שיומשך

 במעש׳ והפיג שלמד ההורה לקיום עובדא בעל אינו אם כי
 ט להחצמצס בתוכו למשך הדעת להמשכת מקום אין אזי
 העובדא שהיא הכלי תמיד להכין האדם צריך כן ועל

 לחוט נמשך כך ושיפורו הכלי כפי לתוכו הדעת שיתמשך
 המשכ׳ חצצו נוסף אצלו מסכין שהעובדות מה כל כי הדפת י

 צלינו א שמבואר וכמו העובדות שיעור כפי הדעח ע״י
 וצמצום בית שהיא בבי״ח התורה שפתיחת אחר במקום

 ממקור הנמשך העליון לדעת מקום שיהא זו לכווג׳ שהוא
 ' נמסך אזי הנ״ל כלי לו כשיש ואז לההצמצס במה החכמה

 לז הצריך כפי בצמצום וכראוי כשיעור הדעת המשכת לו
: ■ ׳ :לידיעובדא לבא ־

ד באדם החכמה מן הדפס המשכת נחי' זה זלהכק

 שלו החכמה חלק בתוכו נקבע אדם בכל כי דגודע
 אס כי אינו שהיא רק נשמתו לשורש המגיע

 ומרחיב. לו שמודיע הדעת שהוא המשכה וע״י א׳ נקודה
 לו שיהא מה כשיעור שלו בדעת סנהפפס' עד הנקודה לו

 ותופס שיודע וכיק העליונה החכמה של בהשכל חפיסה
 ומשיגו בתוכו פנהיסב ע״י בהפנל תענוג לו ויש השכל

׳ יTל ידו על לבא :ל  Tשתמ וכיון ירצה אס מעפה יTצ ידו על לבא יוכצ המקום ומפשישיס מייחדים שלומדיה׳' מדרשות וכתי
 המעשה נעשה התורה מן. שהשיג מה כל במעשה מקיים המקום וזהו ב״ה הגדול בשמו אותו וקושרין סנשמיוח

 ולכך הראוי שיעור כפי במעשה הדעת סיחמפך כלי מקום שהוא שם על ציון נשם להקרא עצמית קדושת קונה
 דבי׳ אותיות יגי:שהוא נקיא לתלמידו הלומד הרבי בשם נקרא המקדש מקום כי כנודע בקדושתו מקודש

 הסכמה של הנקודה בחי׳ היו״ד החפשפות ומרחיב סירגה הגיבורות ע״י למפלה רושם נעשה שמש׳ שם מל והוא יייו
 לו וממשיך ומרבה העליונה מחכמה חלק במוחו שנקבע פסוק על רז״ל שאמרו מה הבין ובזה שם עובדין ייהיי
 בהתיס׳■ לתפוס ויוכל שידע דעת לבתי׳ שבא עד הנקודה מקום כל שס אדם יסב ולא איש בה מבר לא אפר ארן

 מי וגעשה היו״ד נקודת בסוד כמוס שהיה במה השגתו ט׳ שס נתיישבה ישוב שם להיות הראשון אדם פס פגזי
 שמרבה רבי׳ שזהו הדפת ההפשמת סוד וא״ו בחי׳ יו״ד של כש ויציר צדיק הראשון אדס שהיה ע״י כיבאמח

 זס שע״י מל וא״ו בסי׳ נפשה להיות היו״ד המשכת ומגדל עובר שהיה מקום כל כנודע גמלה תשובה ועפה .י־'קב״ה
 כאמור ההמשכה ומשיג שתופס מאחר מעשה לידי יבא מקדושתו נאצל עצמית קדושת ההוא למקום הקניד גו

■ כעי ׳



3aמאור
 ע״י אס כי נעשה אינו זה שכל העובדא לקיום הצריך כפי

 למעשה דעת המשכת לידי יביאנו שהוא רבו בית קבלת
 :הנ״ל לכוונה הדעת הוד ע״ה רבינו משה נקרא כן שעל

ד ״ ] ן ט' מחכמתו מרובין שמעשיו כל אמרו ן  יש אז כי ו
 בו שיש ע״י הדעת בו שיהפפע ומקיס ק־וס

 שחכמתו מי אבל הדעת שפע המשב', המחזיק כלי •כחי׳
 היו״ד סוד כמום לו יש שבכח אף ממעשיו מרובה

 הכלי לו שאין מאחר צו יועיל מה ההפשפות בני בסתימ'
 לו שנמשך מה אזי החכמה המשכת בתוכו לצמצם

 החכמה מן הענוג לו שאין אדרבה ומבלבצו ■משממתו
 ואין צמצום בלי שהוא מאמר כשכל בתפיסת שמח שיהא

 בי״ח בחי׳ שהוא לקבל לו כראוי כפי שיצמצמנו דבר לו
 לפועל יוצא ואינו מתקיימת אינו וע״כ ההורה פתיחת של

, :בכח שנשאר רק ■  בסוד נקרא התורה כי פירוש וכו׳ משמחו זכה חהו
פירוש זכה וזהו כנודע הוד בגימפריא שהו יץ .

 צמצום מקום כלים לו שהכין העובדות זכות בו ים -אם
 משמחתו החכמה ממקור הדפת ידי על לו שיוסשך ■מה

 צריך שהוא מה כשיעור אצלו ההמשכ׳ נעשה פירוש
 כשיעור הכל הרבה ואס מעע אס פלו עובדות למדריגה

 מעשה לידי Tחמ ומביאו שמשיג מהשכל ומתענג ונהנה
 אם משמחו וזהו לו שיש התענוג שהוא שבה המאור

 המשער והעובדא המעש׳ הוא והשיעור כשיעור שחה
 לא התורה פתיחת של בי״ח במי׳ שבתוכו להדפה ומגביל

 מביאו שאינו העובדות שהן זכות לו אין פירוש ■חכה
 לו שאין פ״י מבלבלו פירוש משממתו מעשה לידי תלמודו
 השמן ורבוי הדעת להמשכת ומצמצם שמגביל ■מעשה
 המפכה רבו ע״י ונעשה רבו מן שלמד אף לנר כפוי גורס

 יTל מביאו אינו אס מ׳׳מ דעת במי' הנקודה והמכשפות
 מאחר בסתימות במקורו ההמשכה שיחזור סוף מעשה

 הוא העיקר כן על שם להתמשך כלי מקום לו באין
 התורה פתיחת ני״ח ובמי׳ להחור' הכלי שהוא העובדות

 הדעת ע״י החכמה מקור מס המעש׳ יחוד יהיה זה וע״י
 שלם יחוד ונעשה להמפשה העליון המקור מן הממשיך

:בילא׳׳ו נס״ו אמן

כתובות מסכת

א מ ו ■ עיניס ■ י
 אד המחשבה הוא האדם ועיקר הבל של מחשבות

 איני האדם עיקר אעפ״כ בבית.הכנסת עומד שהגוף
 אנה הולכח מחשבתו כי הכנסת בית שהוא ישראל בארן
 ישראן בארן הוא אז־ זכה הפלתו בהיות כי נמצא ואנה

 וכל שם כהוא ההוא חיות עם ומהדבק יוצא ודבורו
 ולי על מהרוממיס העולמות כל להיות עבודחינו עיקר

_1וא' קז אין עד העולמות כל נעשה בהדיור כי דבורינו
’האוחיויז מנענעים אם אזי מפינו יוצא וכשהדבור תכלית
 מתרוממץ ואז עליונים ועולמות שמים נבראו שבהן

 יים בכל שירה פרק האומר כל פירוש וזהו העולננוח
 אופן כל כי בודאי והוא הבא עולם בן שהוא לו מובפח

 אומן אומרים אין שירה בפרק המוזכרים השבחים
 האומיומ באותן נבראו שהם הוא הענין אך ההם הבריות

 ופהתלהבומ ורחימו בדחיצו האותיות אותן וכשמדפר
 ומתרומם למעלה לשרשם האותיות מקרב אזי גדולה

: ההוא לדבר ועליי׳ שפח יש ואז ההוא הדבר
ך ה ז  מאיזה כי השמים מן ה׳ אח ^לו פירוש כן גס ו

הפי' אך ה' את שיהללו להם מצווים אנו כח
 בהתלהבוה אותן מזכירים שאט בהיות כי כך כן גס הוא

 הדברים ומתעלים לשרשן האותיות את מעלין אזי גדולה
 הוא כי דבוריט ע״י הם כי!מהללים נמצא ע״י ההם
 אחדוה הכל נעשה ועי״ז מתעלים שהם ב״ה לבורא חהלה
 מתאמי הכל פי ודפורינו מעשינו ע״י למעל׳ גמור

;לשרפו הכל ונאכף האחדות בעולם
ו ה ז  באים מעשה פ״י פי׳ אחד באדם מעשה סי׳ ו

אחדוי• הכל נעשה אמד האדם מן המעשה שבא
 חמימימ לשון הוא חמיו חמיו לבית ששיגר ואימתי

 גדול בהתלהבות יוצא ודבורו מחשבתו כי והתלהבות
 אסיפם מלשון פירוש • בעצרת • למעל׳ משגרו והוא

 היא פירוש .יין .אמדוח בעולם לשרשו הכל שמאסף
 נים אל הביאני כמ״ש הזכה והאהב׳ הגדול לתענוג כינוי
^ נקרא זה כי פינוש קמ״ל ישראל דארן שבחי היין א

:והבן כאמור ישראל

גיטין מסכת
ר מ  P זכריה רבי של ענוותנותו זכאי p יוחנן רבי א

אומי והגלה היכלנו אס שרפה אבקילוס _ -
ה י ע ^ ע ט׳ מארציט פשחן וכלי יין חמיו לבית קשיגר אחד באדם ■  זכאי בן יוחנן רבן שתפס זה מה להבין עי״ש ו

 שלא הדין מדרך הלא זה הוא עניוות מה ענוותנותו לשון דארץ חשיבוהא קמ״ל מאי ופריך כו׳ בעצרת
יקרינו שלא כך להן אמר וכו׳ קריבין מומין נעלי יאמרו - :לן משמע קא ישראל

ן ד נ ! :העניוות ממדח זה ואין הקיסר של הל,רבן הוא עיקרו ס״מ הגשמי ישראל ארן שיש אף כי ד
ך ב״ה מהבורא חיות והוא וחיוני הרוחני בדרך  זכרם רבי של דבריו מדנתקבלו דודאי לומר אפשר א

חון שאט ואף  בויא' כדבריו ועשו התכמי׳ בעיני בןאבקילוס כי ישראל ארן בחי׳ לט ים מ״ס לארן נ
בדנייו משגיחין היו לא זאת אילולי כי בדורו גדול היה בחי bב כי והוא נדח ממט ח7 לבלתי חשב הקב״ה
^ הבורא סאת נשפע מדרשות ובסי כנסיות ארן חיות ב׳׳
ס רז״ל אמרו ולכן ■ישראל י ^ מדרשות ונחי כנסיות בתי ע

והבן י’א חעס במי׳ עצמם הן כי ישראל בארן שיעמדו ,
ועומד המדרש נביא או הכנסת בביס בעמדו p ואם זה ■

ישראל בארן הוא אזי הדטר בתוך המחשבה אם ומתפלל
* - י מושב הוא ואם ב״ה הטרא של החיות ך בת '־ס׳ל

 משום להקריב לעשות בדעתם היה כאשר עושין והיו
 ראם זכריה ר׳ כי לומר אט צריכים וגם * מלטס פלוס
 Pול יחרב המקדם שבית העת שהגיע הקודש ברוח

 קרינז מומץ בעלי שיאסרו תורה דבר פיחבעל רצה לא
 שימרינ שנגזרה הגזירה לבסל פעולה זה אין כי וכו׳
P לא דאם הקודש ברוח זאת שידע כמו המקדש ביס

האיד
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 ע;״גיי בכל אמונה לידי ויבא ויאמין 6בחו יראה זה על וסשלום6שיר,ריט'.מ ג״כ זכריה רבי לזה cn ,לא האץ־

 ולכך העליוטת המדוח לכל ויבא ויאהב יירא זה ומחמת נפש פיקוח מפני שעומד דבר לך אץ והא פלטת
' כי פעמים נ׳ אך יקריבו ע״ישלא בהכנ׳ יהיו ישראל נפשות סכל רכ״ש ^ להחזיק חזקה הוי פעמים ע מ א  ה

 אנלינו כמבוא׳ הזאת ממדריגתו נופל שתמיד אך בלבבו גזירה נגזרה שכבר ראה שהוא ע״י האמור ססעס בודאי
י כי וגו׳ ה׳ סומך הקוד׳ ברוח ושמכן במ׳׳א מהטרה אחד דבר שיבותל רצה לא כ”וע יחרב שבודאי א הrי  מ

 כלהדברי׳ כי הנופלים לכל ה׳ סמיכת והיא עלייה צורך התורה דין ויבפלו יקריבו אס אפי' כי הסחות לכל כנ״ל
 יוכל עי״ז כי דאמין ידע ית׳ ממנו הרחקתו סיבת שהן הבורא ויסבב המקדש בית שיחרב העת הגיע כבר ס’מ

 לכן האמונה ע׳׳י זה וכל כנודע ויותר יוסר להתקרב למה להבין צריך וא״כ אחר דגר ע״י החורבן. את ביה
מי לא  דש זיגה לבן המצפה בתולה בשם ישראל כנסת נקראים שום עוד מועיל שלא דעתו לפי בפירוש כך להם א

 היחה ישראל לכנסת שקורא סמציט אלמנה בחי׳ ג״כ הפחוס לכל יבפלו שלא להודיען לו היה הגזירה לכפל אופן
 בעלה שהלך כאשה אלא ממש אלמנה ולא כאלמנה מדת מחמס בודאי אלא פעולה באין בחנם מורה הדברי

 להיות שזכה אחי נקרא זה ובחי׳ לחזור ודעתו הים למדינת ברוח זאת יודע שהוא להודיען רצה לא בו שהיה פטה
יקוה מסדריגתו שנפל ההתרחקות ואחר ית׳ עמו חיבור ;הקודש

ו ה  מן גדול יותר בחיבור עמו ויחבר דקשד שיחזור ית׳ לו החריבה איקילום בן זכריה רבי של עטומנותו ח
ט׳ .  ממקום יוסר לעלות היום וצריך שהורחק ממסת הראשון הייט מודיענו והיה שבו העטה לולא כי • ו

 שהיה הקדומה ממדריגתו עולה שהיה ממה ייתר נפילתו ביה לבורא ומשובה בתפלה להרבות תחבולה איזה רואים
 פה עגור פסיעות שכר _ לו ויש כהיום מרוחק איט אז לו גרסה פענוותנוחו אך הגזירה שיתבפל עליט שירחם

הק ולהודיעט לגלות רצה שלא זה כל :אצלו ומתקרב והולך לו נראה ה׳ שמרחוק ו
!)yT O והאמת אשה בשם בכתב מכונס היראה כי 

0 r O D Dח ט * עליונ' היראה החלק מתלבש׳ אדם לכל כי הוא י . !
 זכר ולכך דנוקבא ועלמא דדכורא עלמא יש כי באשתו שלו '

מ5ב כ וש'היה בראם ונקבה מפא יראת למדט דאסר ריי מאמר מביא ג' ר  פי ולכך עליונה לבחי׳ דוגמא ג'
 יראתו לחלק שאין מאחר כי וכו׳ שרוי אשה בלא ששרוי מפא יראת מאלמנה שכר וקיבל מכחולה י

ט׳ אפה על דנפלה לההיא שמע דר״י פבתול׳  היא הירא׳ כי אדם נקרא אינו אזי להתלבש כמה העליונ׳ רצון יהי ו
 אדם כל ולכך ,סוב לשוס לבא א״א וכלעדה השער ארמלת׳ דההיא מאלמנ׳ שכר קיבל אדם בני בי יכשלו שלא

ה יומא וכל כשככותה כגישתא גי לה דהוה  דדסרא עלמא במי׳ יבעשהוא דכר אדם איזה כשרוא' אתיאלבי מ
 סעלמא שהוא הפנימית על יראה אפה איזה רואה ואס יש הכנסת ביס לא וכי בתי לה אמר יוחק דרגי פדרסא

לאדם כביט״ל העליונה היראה צמצום שהיא דנוקכא : יש פסיעות שכר ולא לו אמרה וט׳
ע ד ו נ  הפליוג׳ ירא׳ למדת לבא יוכל זה ועיי בעלה שהוא ההוא באשרי ט״ן נאמר לא מה מפני שארז״ל פה ד
 הסלגסוס הוא זה הלא ויאמר פחד עליו ויפול ג״כ שנאמר ישראל שונא של מפלתן בה שיש ספני ^
ט׳ ישראל בתולת קום תוסיף בסלה׳ולא  דלית דטקבא עלפא ברו׳ העליוג׳ הירא׳ ממקום הירא׳ חזר ואעפ״כ ו

 איזה רואה ואס יראה לבתי׳ יבא ועייז כלום מגרמה לה ישלאל כי וגו׳ ה׳ סומך שנא׳ הקודש ברוח וסמכה דוד
נפולץ ואהבה יראה הוא כי מנכרייסיבין טקכא או דכר הבורא להתקרבות שמצפץ עיש בתולה במי׳ גקראים

ישראל ועוטת השבירה עיי משרשן הקליפות למקום -י-—--------- ״ י
:בזה שיאמין האפונה עיי הוא והכל

.5'
לנז

 שפצפה הבתולה כמו באחר ח״ו אותו ואיןממירין ה
 ה׳ אסר עופיך בועליך כי גו׳ לי וארשהיך כעיש זוגה ן
ט׳  חבקוק בא כי ית׳ בו מאמיני׳ שאט' האמונה עיי וכיז ז

ט' אחת על ןTז,העמ  במה דורו הנהגת ראה א' כל כי ו
ובא מצות התרייג לקיים להתורה עצמו את לסרב יוכל5

ו ה ט׳ דההיא מבתולה משא אסy למדט ח  האמת ט ו
לטש שהוא פזה ולמד כך המעשה יומק ר׳ שראה

 ע״י כך כביטיל ישראל כנסת תלבושת העליונה היראה כל לקיים לבא יוכלו האמונה שע״י דעת ולמדו חכקוק
 רק שבזה הרע יראה שלא אדם בני בי יכשלו שלא שבקשה לו בא כך האמונה לו שיש כמו כי יס׳ כוונתו כפי המצות

 הרע כ׳׳א רואים שאינם השופיס כסו ולא כאמור הפוב זו ובחי׳ כלל התחלה איט האמונה ובלתי מלמעלה 'ועPל
 בתחתונים ומלובשת השוכנת השכינה ב^זס כביטל כך בזה ביה הבורא לתשועת מצפין אט שעיי גמולה גקראת

רק מיו הרע לראות אדם בני בה יכשלו שלא מבקש׳ לה׳ השער שהוא יראתו לידי לנא יול( האמונ׳ ועיי ינבא

 שרואין מקום מכל כי •ותר גבוה למקום עייז ויעלה יךTאמ פותח כאמור סי מזוולכל הכ־ס בו שכתב
ס דמת וללמד אלהו׳ אל הדמיון לראות ,צריכים שיאמץ עיי בלט האמונה יתחזק כן וגו׳וע׳׳י יפפכיע » •

:בהעתק עכ״עוצבי עיניו ישים כ״א פרעית בהשגתה לו פגיעין •פזוטתיי
י מ
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י ב  הוה מדי יומא הוה בשר בעל חלסתא בן שמעון ר
 אמר דמורא אשינא ויתיב סליק הוה ליה חמימא .

 אדהכי מרד כנרין לך אתן ואני לי הניסי בחי לברתיה לה
. :דיני למרי דנרד ככרין כמה אמר ויקא נשיב ,

ן ' י ב ה  שכל דנודע דרכינו ע״ס וחידותס מכמיס דברי ל
 ב״ה הבורא וכוונת וצורה בסופר נברא אדס י .

 וחלק הנשמה שהיא הצורה אל התומר האדם שיכניע היה
 בקדושת הגשמות התכללות ויהיה בתוכו הניתן האלהי
 שהוא הצורה יהיה■ אדם של מנהיג שעיקר באוסן הצורה
 ויהיה כנודע אדם בשר נקרא החומר כי האדם פיקר
 שיומשך החומר שהוא אדם בשר לבסי' ומנהיג בעל הצור'
 חומרו אח זכך ש עבור וה וכל הצורה לצון אחר מוסדו
 את ח״ו אחריו סיומשך עד כך כל גשמיותו יתעבה לבלתי
במדריג׳ וכשהוא החומר רצון תאוות אחל להמשך הצולה

 על ומושל ומנהיג בעל הוא הצורה רוחנית שבחי׳ זו
 מעשים אפי׳ מעשים בכל בוראו לרצון להמוחו גזומרו
 ושתיה אכילה כגון החומל מצד והכרחיס צריכים שהם
 קרובים רוחני ואופן צד על יהיו הכרחים דבלים ושאל

שמשים כונתו מחשבת מבור הצורה ברוחניות להתכלל
ונס״ש זה כל כנודע שמים לשם לעשותו לסוב המעשה בזה ■
 כל מפשיש ועי״ז הגשמיים ואסי׳במעשי׳ דעה דרכיך בכל ■

והחיות הרוחניות ומעלה מגשמיוהן גשמיים דברים
 בכל ומלטתו כמ״ש בהן המלובש ההם המעשים שבתוך :

יש שם שגס כטדו האלן כל מלא בחי׳ שהיא משלה
באריכות במ״א אצליט זה כעדע ונשמות הקדושים גיצוצות ■
 במעש׳ המלובש העליון חיות ההוא רוחניות במכשיע וע״י ■

זיטך ע״י המעשה שהיא והחומרי הגשמי מלבוש _ההוא
 החומר על אוחו להמשיל שבו החיות אחל עצמו של סומרו

 בגשמיות נסילתו ממקום המעש', של חיות אוחו מעל׳ ;
 העליונה הקדושה ניצוצות ומעלה לשרשו למעלה ההוא -

 שזאת כנודע מזה גדול לוס «זת לו שיש ב״ה לטרא
 :כביכו״ל גמילתה ממקום השכיג׳ עליית נקרא ;
ה . ל ב  סלפחא בן שמעון לבי המאמר הביאור אל נבא ו

 האמור זו במדריגה שהיה סי' הוה נשר בעל
ומושל ומנהיג בעל היה מהותו עיקר שהוא שלו שהצורה

עיניםמציעא בבא מסכת
 מה שע״י העולם ממעשה ,גשמיים בדברים להתלבש

 ככרץ לך אתן ואני • מדריגה ויותר יותר עוד. אוחי שחניף
 מגמתו שכל השכינ׳ חלקי ירודים הרבה,ניצוצוח סי׳ דנרד
 מלבושים ולהסשיסן השכינה ניצוצי ■"להעלות רק היה

 סי׳ זיקא נשיב ־,אדהכי הגשמיים,והילודיס׳מלמעלה
 העליון סיוע לו בא למהר בא שהיה שלו התעוררות יעבור
 פירוש זיקא ונשיב ־ אותו מסייפים הבא.לסהר כמ״ש
 מעלה עוד להעלותו העליון הקודש רוח עליו ונשסע שנשיב
 שהיה סי' דיכי ככריןדנרדלמרי כמה שאמר עד יח;רה
 להיו' דעה שחננו על ב״ה הגדול שמו ומפאר ומשבח מודה
 לעצמו סובה החזיק ולא ית׳ שכינתו חלקי להעלות שליח

 דנרד ככרץ כמה אמר ופ״כ ית׳ בו זה שחלה אם כי
.העושה ית׳ הוא ע״י שנעשה מה כל סי׳ דיכי למרי : 

ה1 ז  לרט שאמר שמעון בל׳ בש״ס שאמרו מה תבין ב
. ; שיברכו כדי חכמים אותן אצל שילך בנו אליעזר ,

 הם צורה בעלי הללו אנשים הלשון בזה. לו. (אמר אותו,
 שזככוחומרן במדריג' הן הללו אנשים פי', אצלסוכו׳ לך
 הצולה ממשלת תחת נכנע להיות כבר שנתכללו עד כך כל

 ומושל בעל הוא הצורה שבחי' צורה נקראים,בעלי וע״כ
 אותו שברכו ומה אותך לברך הס כדאי כן ועל חומרן על

 ר״מ אביו שיפרש כדי הוא במפורש נסחרים.ולא בדברים
:בילא״ו והבן שלשתן ע״י ויח׳ הברכות את . ;

בתרא בבא מסכת ; : י
ו ל א ש  אסר הבא עולם בן איזה דוד בן שלמה אח :

 דיוסף הא כי כבוד זקיניו שכנגד כל להם ,
 אמר חזית מאי אבוה ליה אמר Tואתע מלש דרשב״ג ברי׳

 למעלה ותחתונים למסה פליורם ראיתי הפוך עולם לו
, : ראית ברור עולם א״ל

ץ ב ה  מהו כבוד ונגד'זקיניו הפסוק לשון וגס הענץ ל
 נאצל וכבוד נברא כבוד שיש דנודע נגד לשון י,

 הכבוד אך כבודו האר; כל מלא ב״ה שהבורא דהייט
 שנתלבש פד לעולם מעולם ומשתלשל מתחלק :הוא

העליון הכבוד שורש שורש נקרא נאצל כבוד בהנבראיס
אצלוית׳ שהוא אצל לבון הוא נאצל ולשון שאיטמושג מומרו כבר שיזכך וע״י החומר שהוא שלו בשר במי׳ על .

 במדריגה שעלה סי׳ דסורא אשינא ויתיב סליק כך כל
 קדשו בפקוס יקום ומי ה׳ בהר יעלה מי וכמ״ש גבוה
 משק לו שהיה סי׳ ליה חמימא שהיה ע״י זה וכל ולו׳

 כאש לבט בתוך שבוער הצורה מאוד גדולה י.והתלהבות
 גשמיות שאין מחמת מעשיו בכל ליוצרו רות נחת ,לעשות
 על מושל אדם במי׳ שהצורה מפר עוד מעכבו וזומרו

 שאמרו מה דטדע ׳ לי הניפי בתי לברחיה א״ל .החומר ;
ט׳ ישראל לכנסת הקב״ה חבב חיטת כסה נש״ם • עד ו

 כל כי לידע האדם וצריך אחד ממש וכבודו הוא כי המש
 ואיט ממש יח׳ אלהותו רק אינו בעולם הנמצא הכבוד

 משרשו מלמעלה ח׳ו ויפסיקנו הכבוד לעצמו שיסול ראוי
 בכאן שנתלנש ממש ית' כבודו זה כי ביטין רק העליון
 עם ומדוחיו כחוחיו וכל נפשו וידבק בתוכם ושכנתי כמ״ש
 הכבוד לוקח שמשם לשרשו שמו יח׳ לבורא למפלה הכבוד

 עליונים דברים ומנקה שמבת־ בירורין נקרא וזה הזה
ומביאין מזככן השפל העולם בזה בגשמיות המלובשים

ט׳ אחותי שקראה עד מחבבה זז לא בחי שקראה שיסלנו ולא האלהי דבר שהוא זה דעת ביודעי למעלה .וזהו ־ ו
 מבקש שהיה פי' • לברתיה לה. אמר המאמר כוונת

 במדריגה נטד לעלות שבו החזק בהתלהבות וסהאוה
ה • ט  יוסר עוד הגביהני פירוש לי הניסי בתי ואמר מזו ג

i ככרץ לך אתן ואני יח׳ כבודו שכינס העליון בסיוע ייותר 
 ודיסT לדברים כיטי שהוא הTיר לשון הוא נרד דנרד .
מלמפל׳ הירודים ורצוצות ונשמות העליון חיות ילעעלה י

ד בעיניו מעע הוא כבוד לו שטחניס עוד וכל ח״ו לעצמו  ע
 שפה וע״כבכל בעיניו מעס הוא לו שיעשו הכבוד שכל .

 בעירו מעם שהכל מאחר .הכבוד אמר רודף הוא תמיד
 הכבוד מן במדריג׳ למעלה עוד שהוא תמיד בנפשו וחשקה

 ונקרא מלמעלה ההוא הכטד ח״ו ומפסיק לו שעושים
שלא ד ולא לספה עוד הכבוד Tוסור •מ״ו אלוף Tמפר

יעלט



»̂*3 יזע'גי!£■נתרא בבאמאווי-"'

 למפלה להם המניע הכבוד בל וגם פצמס אס שמביאים
ס ייזזהו מ״צ  מולההגירוריס זה סי' ̂ ברורדאיס ^

 המולסהנשס• בזה המלובש האל(^ פטל כל לברר שצח־■
נשלם היה ק פושיה היו ואס למעלה ולהביא ולזכצו

-׳בילא״ו ^ג^ר-סל'הניצוצות’״ י ־ : ה סו גני פנייה ייי^ לרווחה פתוח ביחך י <“ {ונו׳ ני
 ג- לא ^לים רחנהובמומין לעבודגדעס־ הנה־צרץ ה׳י־^כי כי הערן מגו׳ פציין״מערתא הוה ף^^י^גנאה

צח־ גקשנזס •שפויגדים '^כמוהקפניס עשלוס׳מפני' ; לא;•שי 'י^ומח׳״בא^קא^׳זלמה  O'שיפלה ^לו
ה גנזי נכים •ואיט ^^יס'מושג דבר היא שהפ^דוס ״0 שנפלו«סקיאן-^םן הדברים ^ ובחסלסו ]'בחודהז ^ד

^ משתוקק׳ מחשבה-פאינה ־שוס שאץ ״דיראה ^רלהשיגיולק ׳־ppro •זאינה ?;^מת רק הג הדב -ז ל
^ז' •כחוו לאלם פבאק רשת המחשבות וכל העלמן י פיהשגה ' שמשהי'ההסמלה ‘־ נקודות ס׳ רק ׳ ^ו ^חן לא  •תפל

מאו# בדבר מלובשים שהס אך נמולי' נשמות ̂הם שמשם הכהן יקסן דנסיש ■קמ״ן ׳ בחי׳ ראשונה ממ^דה
%

ה אן.שיוריד;ו אלא יעלמ » מי שאין ת״ו  i להשי*נ׳ז ל5ש*ו לביאיו ונתצמצס שנקמן אפני ההשגה -התחילה לעת■ לו פיס ק
 [ םין«-^ל לק'נקרא ית׳ הורותו שיושג חסד■ בחי׳ היה -־וזה1פעושיןל הכבוד צבודויובל האלן כל מלא כי v ואמונה

 י לבריל>־ ששומע אמ*פ מהרב החלמילהשומע ■משל דרך ועל ■ ^אמ פס עצמו את ומדבק שבקרבו האלהי לחלק הוא
שר'יי אי אעיפב ובינתו פסשגיגחכמתו מה הס ■ודבריו • כי תמה ה'•עבודה עו?ד '• הוא וטדא׳' כאמור למעלה  אפ

י טלו העליון׳י-להשיג בכבוד ומדבק הגשמי מן העליורם מברידבריס  ח גדגיד-פי שכלו כל להכניס יכול הרב אין י
 5ולכן! אאול מצוסצום ובדבור, צהרחבה-לביה ■בשכצהוא רידף אץ כי הכבוד אחר ירדוף לא מה איש ובודאי יח׳

 ״ והש« לתלמיד נמסר פלא חרב בכחי׳׳ הסבל עדיין ;שאד ־־ מה לפצקו ■הכבוד' ליקם שרוצה שי אס ט הכבוד■ אסר
ג׳ ונמצא ־בנודע ולעת ■והננס■ שכל נקודות ג׳ הוא - יודע כי הכבוד מן למסה הוא השלם אדס כן שאין שי  מ

 ■־' שהם נקודות וא״ו מבחיז להשיצ שאפשר מה הדבור ע״י ■ ממנו, למעלה הוא הכבוד מן פעופין' שמה בעצמו ומרגיש
ק עצמו - מצד ׳ לזה ראוי אינו הוא כי  '■׳ הסכל קנונות ספני זה וכל ממט נעלמיי נקידוח זהג׳ ̂■שדות • מצד הוא שזה' י

 : ששועפ מה אם ט יותר להשיג לו אפשר פאי המקכל -של לחלק השייך הכבוד לו הגיע פכחוט ממש האלהי החלק
 ■ ־ הנ״ל נקודות ■הג׳' גם ישיג השכל השישיגלפלומוח אבל ־ האלהי החלק פס תמיד עצמו את ומדבק שבחוט ההוא
ו ־ העליון הפורש הכלל אל לו שמגיע הכבוד הבחי׳ כל ועס ה ז ן אלא בניך אקרי • אל •בסול בנאה דבי ו ר  ט
־ נקודות צג׳ ויסיט שלימה קומה שיהא בוני׳ שהה הכבוד אחר הרודף כל רז״ל אמרו כן ועל ב״ה סוף אין

^ הכבוד אחר הרודף זה כי ממנו בורח הכבוד א  אן נשליסות וכפאינ׳ פליסה־ קומה הוא שאז ג״כ הנזל^ טוד
כן שהוא׳-מסחלקיס-ואיג&אשיגים• לעצמו ולעלו למסה הזה ■הכבוד Tלהור טונחו  •■ עסר בשליש ובל בחוב כי

שהס׳ הכבוד וכשיפול ית׳ בו דבוק ואינו משרשו: מופסק ה ק סעסיס ג׳ הלח הלח הן «|ודות האת  • הי
מי׳ לזלית'ליה למאן השנה שיהא נשכיל ההתחלקות אלהי חיות שהוא הכבוד רצון אץ ג״פ משרשו יפסקנו  • מני
ז •המקני שהוא כלום מה ממנו בורח ■ הוא וע״ב בו לדבק ר»מ אין כאמור י י  ־ כל הארז • עתר ונקרא לקנל ה

ק יקמן דכתיב ר,מ!׳ן בחינג ע״ר בחינתו לפי יסיג אחי שמצד שיודע עצמו מצד הכבוד מן שבורח מי כן שאין כ  •■ ה
 ז דאברהס ׳ למפרחא מעי' כד V החסי נעל אברהם סוד ־ האלהי החלק מצד רק כבוד שום לו' מניע אץ עצמו

א בזה כי אמריו רודף הכבוד שבקרבו  נקודת הראשונה ־וגלוירהיקויה■ הערה ■ לבחינה שהגיע השלם אדם הו
. יקאואבבאר״לכפרצם לאליפזרעבדהברהם חזי ק«״ז ■ לשרשו יביאנו לו המניע ההוא להכטד עלייה יהיה
ק י :• י לי ע ה " חי׳ שיש חזי השכל■ נזזלוה שהוא לשם לכעס ־ :צנ״ל " 0קפטת נ

ו ה ז ך ולעבור TיP■5ל •שקודה שכעד כל בבא עולם בן איזהו כוונת'הש׳׳ם ו ר  פתמ״י על שעומד הקעשה י
מיז ■  מבדבסוד בחינת ונקרא לגדלו׳ שיכנס קודם השעל ׳ הוא לו 'סעופים שהצכוד b כבודסי׳■ זי
ק לעצמו ליעלן רוצה חכמתו'שאינו זקנת■ נגד נגדיות י חי3 ^הקמטת ד נ פ פ  . שיכנס י״ל ליפול לי׳ ואחיו כטי
ש ■אלהוחו שהוא שיודע  ;דיצה״ר . הראפודם ׳ נקודות הצ׳ סוד שנדלות לבחי׳- כזה אדם ובודאי גאמור ״י
 0 עד שעולה מי דייקא סלמא צהאי ר״ל ליכא פלמא ׳־בהאי הדבייס-פבעולם בכל - בודאי לעצמו כבוד מעל פאיט
ד. לאברהם ומזי הכל נמסק שם כי יצה״ר ססליח: ■ להפרידן סלא ■למעלה להביאן פנימיוחן על דעת נותן  ̂ מ

ט׳ הוא כי הבא בןעולס הוא וטדלך כנודע משרשם ד פיאא בכנסיההשרה-־ ׳ ו עי׳ בסוד הזיווצ מ ׳) •דלא ״די  
לי׳ זקא :ממפיפץ עליודם שהם אדם בני אותן עי׳ ראיתיעליוני׳׳־למפה ד׳ז ה טעיי  ש צ׳ הורסראש צי בדפי

ת סועס הוא להם המגיע הכבוד סכל הכבוד מן הננךזז שומחמ״י בעיניהם;'  ח שנספלו שלמשה נקודות הגדלות היא
ה הכבוד מן למעלה עוד שהם מתדמיס שהם ע הואהימוד ואז למעלה שראוי הז טד כ ר:' מו  V סעייד וקא וזהו מ

ש למפה הן להסיוחרכבוד• שי׳ט למסה: נשארים הן ׳פירו  ■: הגמור יחוד שהוא בפנים פניה ההסתלקות ^ליהנרי
 ־■ להמתיק נהימתראסובהנדל׳-שרקיהתחתוד׳^נעל* הוא םאלהי- שכבוד ג״צ ים7מור חי׳ו ■ספרפס ומזפסקיס

ת יצאת הראשון דאדם לססרחא לצנם ורצה בגדלות ’ ותמסודם 5 למפה מורידים נשמתן לסלק להם שהגיע  ׳' נ
ד0 להבבוד תחתור׳ ־ שהם אותן סי׳ ט קני בדמות יאמר■ קול להם שהגיע « ^ נסתכלת דו  צא עצנד בדיוי

ע אין עצמם שמצד שיודעים מהם למעלה הוא ק דמות נקרא זה ט 'סספכל להם מני  &נקודה-הראשונה אכל דיו
ה הכבוד  . מדם כך החיצונה נפדה אלא מושג אינה ולמעלה סירוס למעלה ק ־. הכבוד מן תחתור׳ והן הז

. . . . ------------1—1—t- לו : ־ ד״ פו׳ו סו מיי סני ס50ה ; ׳ ןן:

הפנץ



ת מאוי*. ̂ ; ס עיביזם , / א
ן «י ה אותיוס ך״ב כלל שהן הפה בקפנוהו שפשה פעשיו הם ונם הפמשכה לו שבאה •  כסמל כס וכודאי הסוי

ם  סי וקנ״ה סורהואורייסא יש דבר שבכל ממצא בנפמל לו באה ולסמסים מקרוב בהן ׳ מכיר אינו :*הוא ^
ב שופמ ממש יח׳ צורו שפמס כי את לדבק ורוצה הואיל אומה שיפלה שלו «ומשבה  הסורה אומיוס בך'

ם ולפעמי׳ למעלה פצפו  סטי אסר וליס כבודו הארן כל שמלא P«' ממצא שהפיל אחר מאיש ממשנו׳ לו נאי
 נפלו שהן רק בארציוס אפי׳ וגדול קסן דבר בכל סיני׳ הוא כי ההוא האיש אל לילך מה כי אצלו והולכס <זסם
ה ס  אדם במשא ובפרס העולם את מפילים שהרשעי׳ בשביר' כל ויתפלל « מחשבה אחר - עצמו אס דפשיך מ

 וצריכים בשבירה עולם מסרני הדברים כל נפלו הראשון באותיות היא והמחשבה למעלה ילך ולא עמה הקקלה
ע וסתדבק ורחימו בדמילו נכשמדבר  במיך אלא בניך תקרי אל כמאמר ולבנותו לחוור ישראל מעלה אוי ע״י א׳

ם עהעלות עבודחינו עיקר <וה אותה׳  ומעלים שחוורי׳ שם על בונים חכמי' יTהתלמ מקראים למעלה נסולץ רבד
 ב״ה סוף לאין נמעל׳ בשבירה שנפלו דבר שבכל הניצוצות העטדה עיקר היא העת אומו המחשבה לו בבאה ובשעה

 ידבט אשר איש כל סאה הרוס׳ לי ויקחו פסוק על כאמור רחב בשכל כשעוב׳ : זה וכל תכלית״העבודא כל וזהו:
 ית׳׳ש שהבורא לשמי לי ופירש׳י תרומתי אס תקחו לט בחשק עצמו וסכין בדעתו • ומתרחב גדולים במוחק

ל פס אבריו ובתביעות «  דבר שוס יס׳ מאתו אוסט rיפר לבל זה על אומנו הורה ; בתענוג שיהא שמחיית מי
הי י הו,  כאמור העבודה העיקר הוא אדרבה אם כי וגשמי ארצי שיהא בית נקרא הדעת לרווחה החוח ביתך לז

 השאר וכל מלאכות ל״ס רק איט דעלמא חללי כל כי ותגמול, עומד אתה סי לפני מתלחב שלך שכל ;ד
אלו וכל מלאכות הל״ס באלו מכללק מולדות נקראים מלק הם והדבורי׳ מיניה. סטי אחר ליס כי בדעתך
ס וכאלה נשמתך ט  פי׳ ביתך בני עניים יהיו ואו ל

ר ויהיו הקומה להם יהא עוני של המחשבות  שיבא בימך נ
 האשה עם שימה חרבה ואל • העליק ושכל דעת לכלל

 ה׳ אתT אשה יש כי אשה נקראים האלו הממשטס ט
 לך כשתבא פירוש שימה סרנה ואל רעה אשה חה

 עמה תפלחך אח משיח שלא השם לספן תראה המחשבה
 הוא אם אמרו באש״ז לעיל כאמור תחמוק כי השומי׳ כפו

והבן •מא מחנירך אס מבירו באשת כ״ש פלו מחבבה

 מלאכה נקר׳ במשכן שהיה מלאכ׳ כל כי במשכן היו הל״ס
 ונודע במשק היה הכל בעולם הנעשים הדברים ני נמצא

 שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה מדע רו׳ל שאמרו מה
 נמצא במשכן מלאטה הל׳׳^ עשייתו בעת וארן שפים בהם

 באפס כי העולם בריאת מעין היא המשכן עשיית סוד כי
ה מלאכות הל״ע שבכל יח׳ הטרא .כוונת א  הפנימיות ד
 להעשוס יזכה זה ידי שעל בכדי לעיל כאסור דבר שבכל
ושכנתי כפ״ש בתוכו ית״ש הבורא של להשראתו משכן

ל ל ; מי אני אין אם אומר !  עשיית כמו ממש בתוכם אלא נאסר לא בתוט בתוכם מה לעצמי וכשאני לי לי
ט׳ אני  ■י עי״ז שתט היה הטונה עיקר מלאכות בל״ס המשכן אצליט שמטאר מפה דנודע זה להבין ו

ה להבורא משכן בעצמו שיהיה •מוס כי אדם התורה זאת רז״ל שדרשו מה על בפ״א ס כפו נ״  עכשיו p ג
 דגר בכל ב״ה הבורא אס להמליך הדברים כל עם יראה עצמו שממית בסי אלא מתקיימת התורה אוי באוהל
ת כי וביארט עליה  בלא הזה מהעולם להטת אחור שלכך סעולם מעריני ,ממימ׳ ה׳ דרך להורות הוא הש״ס טונ

ה הבורא טונ׳ בש׳ התורה לקיים ט שיקויים נ״  בשעת וכן העולם כל טל הקב״ה להמליך שצריך ברכה .■ טונ
טונה שיהא והוא ם עם ובפרס ומתן משא , במצות ובין התורה. בפסק בלו עיקר,  האדסהיבראלי- כי יכוין מכרי
א א כל סטי צד שום יהא ^ ט  אדם התור׳ וזאת כס״ש שלימה וטרה שלימה קומה הוא מ״ו כלל עצט להנאת ד

ץ נקרא ג״כ הבא עולם :שכר לשם העובד אפילו ד  אן• כמ״ש התורה שהיא אלהיס נצלם נברא האדם כי ע
ט׳ ושס׳ה אברים במו״ח איש יתהלך בצלם ׳■ גדול יומר לשכר מתאווה הוא אדרג׳ ט עצט אה עובד  רמ׳׳ח כעד ני
 מעשה לא ושס״ה איבריו ברמ״ח השופעין עשה מצות מיי מכל רוחבעוה״ב קורת של .אמת שכה! .יפה כסיש
טכף גידיו השופעיןבשס״ה רק סרס לקבל מנח על כן גם הוי ק ואם הזה עולם  . שיש ישראל לד הדבר כשבא ו

ת.;לו לעשות כדי ומצות הטרה בקמם הוא העיקר  שום בלי באמת דהייט ההוא בהצלס והולך זה דעה גמתרו
 לדבר עליי׳ יש הינף אוי זה כל על גדול׳ ובאמונז !-שקר שפעי; בהעדר כ• בזכרו, כלל פכר תקוות שוס בלי לבורא
ט ם:'-הטא לעשות יטל. היה לא האדם בקרב השופע יס׳ חיו ה מהבורא נפרד איט שהוא מאחר שו  עם ומקושר בי
 עלייה ים לדו הדבר כשבא ונמצא הסייס בסין־; חיותו בקרב;; החיות ומשכין משרה והש״י דומה כאבן ומאר דבר

טדאי האדם ט ו טל שנירה לדבר-כהיאלשהל״בה בטך השוכן שאוט..החלק,. הוא טונ סףג ט  . וגם הקדוש׳ וני
מד רשבח יודה האדס ^ האדם יתפאר ומה הגדול לשמו ה ה הו  ; יתברך קדושט שנתרבה משכן להיות למדליג׳ זונ

ה היה לא עצמו האד© מצד ני דווקא שכק לשוס יקוה או  ’ כס״שאמחקנה התורה מ״פ באמת כשהוא בקרטוכלז
ח שוס ט  ״ העול׳ מקנה אותה קנה אז באמת כשהוא סי׳ ההמוד ואל בקרט השוכן האלהי החלקי 'כ״א לעבט נ

ה וכל יס׳ שלו הכל ט ונמצא מלמעלה ומושפע  כשהוא p שאין מה ח״ז המטר ואל הש״י שהוא לבעליו' כשאיע׳? ז
רד ט פכ בי יקשבכל■ כטדע ;משרשו החלק או בלי ד בכל'  - לסישדא ההוא הדבר ומוסר מוכר ס״ו אזי ס׳ו אמס ו

ק עת ב ט עצמו אס ד פי ט השרף ?חיות עם ל ט  סהאוסוא■ מה סיבת עיקר בל כי בקליטת ומפילו אחרא " ^)יט ג
ק בשום גסרל  היסי• הבריאה שעיקר אף הזה העולם טמלי טקר הן - ומסן משא בעסק ר&ילו לו־ פחדמן■ או

ה יש שבעולם דברים ושארי ואכילה ר  - שנקראים ישראל בשביל בראשית כס״ש ישראל בשבל - «ראו הכל jp ט
ד שהוא פירוש ה׳ בדבר ה הוי״ה שם של אחרוג׳ ה׳ ט ^ טשראל ע״י אך העולה גברא האשים ל בי ע פ׳ ץ הנ סנ מ  אין

*יי־ ה׳ «רא העולם.הזה רזיל «נ ע״י האפס '; מוצאות ה; שהוא ב ד-ו מו  ■ ומלו* העולם ״ מפרדי׳ השקדם ^
' מהבורא י ׳ • ׳ <־ ־ , ' ־ ־ י י
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מאור
 לצד ומלואו המול׳ ונופל הקדופה ומנבול ב״ה מהנורא
 וכל להה הרבים בפונוחיט הוא העוה״ז כל לכך הקליסוס
 להחפשגז הקדושה גבול יוסף בעולם האמת שיחוסף

 שנבראו הטולם מנייר כל ומקרב ומייחד הנבראים בכל
 שמו ונמצא הש״י אל מקרב יה' פיו הדבור שהוא בה'
 מל יד כי כמ״ש שלם השם אין כביכול הכי בלאו כי שלה
 כל שיתקרבו בימינו במהרה משיחנו ביאת מד י״ה כס

 בתחחודס השוכן הה׳ בחי׳ שהן בשבירה שנפלו הדברים
 הן כי שלם והכסא שלם השם יהי׳ ואז הש״י אל •תקרבו

 וזהוויקהו והבן רגלי הדוס והארן כמ״ש כסא בחי׳ הכל
 הה׳ שיקורב לשמי לי הה׳ להרים לה׳ תרום תרומה לי

 הדברים ויבנו שימלו במה והיינו שלם השם שיהיה לשמי
 שרוצ׳ לבו בנוT אשר איש כל מאח כאמור בשבירה שהן

 בהורה אלהים בצלם והולך ב״ה לבורא משכן לבו למשוח
 ואז וגו׳ מאתם חקהו אשר התרומה וזאת הדברים בכל
 צריך זה כל כי לעיל כאמור ממש בתוכם ושכנתי עי״ז

 אחד טמוד במ״א כמאמרינו שבדור הצדיקים מ״י להמשוח
 כל מייחד הצדיק ט שמו וצדיק הארן ומד משמים יש

 דברים ומקרב לשמים ומד האר! מן ומקשרם הדברים
 המשסיס אל למעלה נוק׳ בחי׳ שנקראים התחתונים

 כמ״ש זאת נקרא נוקבא בחינת כי דכר בשם המכונה
 נקרא כאמור בהחחוטם הנעלמת התור׳ כי התורה וזאת
 הדבר זה כמ״ש זה בשם נקרא העליון והשורש זאת בשם

 בחי׳ להרים צריך כן על המשפיע העליון דבור שהוא
 נקרא וגם התרומה וזאת כמ״ש הצדיקים ע״י זה אל זאת
 לו שאין אי״ן בחי׳ הוא המליונה ובחי׳ י׳׳ש התחתו:׳ בחי׳

 להבורא אץ לבחי׳ י״ש הנקרא הבתי׳ לקרב וצריך הפיסה
 כמ״ש ישראל של בידם נמסר שזהו סוף אין שהוא ב״ה
 ויגמרו ההנהגה הם שיעשו למשוח אלהים ברא אשר

: הבריאה תיקץ
i n t i לעולם הלק להם יש ישראל כל המשנה פירוש 

 הוא שלכאורה צדיקים כולם ועמך שנאמר הבא
 הפסוק ומביא להם יש ישראל כל אמר מקודם כי פותר
 כאמור הוא אך צדיקים דוקא דמשמע צדיקים טלם ועמך

 בחוזחורם ששוכן י׳ש שנקרא הבחינה פי׳ י״ש ישראל שכל
 לעוה״ב חלק להם הוא אי״ן לבסי׳ לקרבו ישראל שצריכים

 כפי נשמתו לשורש השייכים שלו ניצוצות חלק אחד כל
 במקומך וזהו למעל׳ להעלות צרץ ב״ה הבורא השגת
 לחבירו שמוכן במה נוגע אדם ואין לך יחנו ומשלך ישיבוך

ם ומזה לפיל כאמור צדיק כשהוא זה וכל והבן  מנהג מוע
 כי סלוני למקום לפרקים ליסע אחד כל שצרץ העולם
 יודע הוא כי לשם שיסע האדם בלב זה נתן הבורא

 צריך נשמתו לשורש השייכים שלו רצוצוח מלקי יש ששם
 כפי גשמי צורך זה בא הדבר לו ומלביש להעלותם הוא
 הן בראשו עירו והחכם בגשמי המלובש העולם זה

 רוח נחס לעשות יכוץ דברים בשארי הן ומתן במשא
 לשק זהו כ• שלם שיהא הגחל שמו ולהגדיל ב״ה לנורא

 אל ונותן השבירה p הדבר ומגביר שנושא ומתן משא
 כך בעולם כקדוש׳ גבול שניתוסף כמו ואז הקדושה
 נשאת ש״ס ביאור במ״א אצלינו שמבואר כמו אצלו רתוסף

ונתח כשנשאת שהוא לחורה עייזים קבפח באמונה ונתת

/

'35יח עינים■ אמת
 שלא אפי׳ לחורה העיתים כל קבעת אזי כאמור באמונה

 וכל לפיל כאמור חורה הוא הכל באמת כי לימוד בשעת
 כאסור משכן נעשה ואז גבהות ובלי באמת כשהוא זה

ק עצמי לצורך לי אני אין אם הלל .שאמר חהו  לשם י
ה הבורא  נסתר בלשון שהוא סי שנקרא פירוש ס״י אזי בי

 לעצמי כשאני אבל לי הוא אלה ברא פי כמ׳ש וא״ס
 לא ואם עצמו אס עובד הוא כי אד מה עצמי לצורך
ק לא ט אימחי עכשיו ח לכשאפל׳ לומר לעת מעת לדתות י
 לכוונה ב״ה הבורא לך שופע שכעת החיו׳ כודאי ט אשנה

 האפשרי בכל ג"כ החיוב יהי׳ אמרת ובמת כפת שחעבדהו
ס הלל אסר כן וכסו קי* השואבה בית שמתח בפת כן ג

 הכוונה כאן מי כאן אד אין ואם כאן הכל כאן אד אומר
 עצמי לצורך הוא שכוונתי כאן אני אם לעיל כאמור כן גם
טי כל סי׳ כאן הכל אז לבוראו רוח נחת לפשות ולא  ר

פי' כאן ס״י כאן אני אץ ואם מזה שנמשך כנודע הרע
 נקרא השואבה ביס ששמחת אף ט כאן ב״ה סוף האץ

ת היה אם מ״פ הקודש רוח משם ששואבץ שם טל  טונ
 זה גם הקודש רות לשאוב רק השממה בזאת השממה

המור׳ אין שאמרו וזהו דקה פנייה שהיא רק יחשב לפניי׳
ק מורה יש הדברים בכל פירוש מתקיימת  שנפלה י
 שאינהסחקיימסכאפוד רק להקימה וצריך כנ״ל בשבירה

 בשום לצרט יכווין שלא פירוש עליו עצמו שממית בסי אלא
 רק האופנים בכל עצמו pצו ההוא הדבר מן ויפול פנים

 לחיות הרוצה פירוש p גס וזהו לבוראו רוח נחת לעשות
 החיות תוספות להביא לחמת הרוצה פי׳ עצמו את יסיח

 שהוא ההוא הדבר צמיות וגס • כנ״ל משכן בבחי' בקרבו
 ימית עצמו את ימית בשבירה הנה עד שיהיה בה עוסק

: עצמו צורך צד כל מעציו Tיור כנודע ירידה לשון הוא
ו ה ז ס ו  כוננו גבר מצעדי מה׳ הפסוק פירוש כן ג

 רצוע אשר בדרך להדריט כאסור יחסן ודרכו
 טננו או ששייכי׳ הניצוצות ההוא האדם שם שיעלה יס׳

 לתועלת אינו שכוונתו ההוא ימפןהאדם הש״י של כשדרכו
 פסאיס ומפהר סהורים שמפמא פרה אכ< בחי׳ ג׳׳כ וזהו
 עפר ואנכי אביט אברהם שאמר בשכר רז״ל שאמרו כרו

ט אפרז  בו שהיתה השפלות מדת כי פרה לאפר בניו ו
 השפלוה במדס לאחוז נצך בעקבוחץ בניו אנחנו וגם
 שהוא בתוכו השוכן החיות על לראות רק עצמט מצד

 ספסא שגס פרה לאפר בניו זכו זה בשכר והעושה העובד
 פי פסאיס וססהר לפהור עצמו שמחזיק מי פהוריס
 סבלכדי עצמו מצד לשפל פירוש לסמא עצמו אח שמחזיק

 הזאת הבחי׳ נקרא ולכך ית׳ מסט בחוט השופע החיות
 אשר האהד חלק ענודה חלקי שני יש ט סרה בשם

 והמחשבה הדבורים עיי והחיות האור ויונק עוסק האדם
א וזה רחב נדעה ותפלה בתורה הזכה  הבינה מן יונק קי

 האסורה עבודה השני והחלק ' הבינה מעולם העליונה
 שיינק מ״ל זאת שנקרא בחי׳ העול׳ מסק ע׳י למעלה
כאס^ החתורס דברים ע׳י בקרבו הקדוש והשפע החיות

^ על פרה בחי׳ נקרא וזה  נפמי ברכי מ״ל שאממ ד
 במקום דדים לה שפשה גמוליו כל תשכחו ואל ה׳ אס

 1הנ העטד׳ מחלק העליונה סהביג׳ הוא היניקה כי בינה
^ בבחי׳ היניקה היא הב׳ החלק כן שאין מה כנ״ל

שכדדים ■
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עיניםאבותמאור36
 פס מל ואדומה מ״ל להפלומם וצריך למסה הם סהדדים
 נדברים המלובסת והתורה פהסיוח שלה גוון דאצסבמ

fSולרוב סגולה רחידי ליודעי רק ציכריס אין אעולם ה 
 וננושיסאואובענין גשמיים בגווגים נסלבשה העולם

ר: לבחי' אותו ממלים ואינו גשמי ■ ' ׳ מו א ה אי״ן

 והו הרבה דברים נקרא שהוא ט׳ לדברים ^כה
 אהוכ רים נקרא וכו׳ הטלם שכל אלא עוד ולא ואמר

 א(״. שדי יונק לי כאח יתנך מי פסוק על אצליט כאמור
 בנוי דייחון בנץ העונש מיראת עובד יש כי והוא וגו׳
אחים אהב' העיקר אך מיקר שאינה יראה וזהו וכו׳

^י ד יונק לזה זוכה ומהיכן לעלמין מתפרשין דלא ורעים המורה שחקקה התורה חוקת זאת הסי׳ ג״כ ה
ט בבחי׳ גם דבר בכל שנחקק  חיות זאתדהיי

 ה׳ צוה אשר דבר כלy השורה הקדושות פליורס מיצוצי
 דמשה דרגא ישראל להם פי׳כשיקחו אליך ויקחו וגו׳

א ט  סי' המימ' אדומה סרה אז מה ונחט כמ״ש השפלות פ
 יבואו חמימ׳ יהי׳ בשבדה שהי׳ אדוס׳ פרה הנקרא בחי׳

 ואיט באמת העטה מדת לו שיש מאחד הגמור לשלימוח
 לעשות רק עצמו להנאת העולם מזה מעשה שום עושה
 שעד כביכו״ל אי״ן לבחי׳ הכל ומפלה לבוראו רוח נחם

 מום בה אין אשר וזהו אי״ן מבתי׳ נפרד היה סגשיו
חי׳ חסר היה הנה עד אשר תסדון לשון  ועכשיו איין מנ
א  ועושה אי״ן לבתי׳ ׳ ככלל ומייחד וסקשר- כקרב הו

 שמים מלכות עול עליה עלה לא אשי שלימות:הגמור
 וכשבא העולם ענייצי כל על וביש -־ב״ה הבורא שיסליך

ע שהוא דעהו דרכך בכל לקיים זוכה אז זו למדרגה  ד׳
שק  כנ״ל אלהוי״ו אחרונה ה׳ ודביקות חיטר ה״ודעל

 אנס״ו הנ״ל בשליפות מהעובדים להיות תכנו והשם
: יילא״ו: בילא״ו .׳־ .

ר ה1ה  סן האדם אס מוציאין והכבוד והתאוה א
 בכל כי נעלם מלשון ■ הוא שלם השלם ■ ־ ־

ק אלהוח יש דבר  הקנאה הנ״ל המדות באלו נעלם שהוא י
ט׳ , ת׳: להורא בהן עצמו את לקרב שיטל אלהות בהן יש ו שיה מאוד שיתאוה התאוה •למשל י  ולעטדחו השם ל

הקנא׳ וכן המצות בכל וכך גדול בחשק שילפוד ־ ׳
 לשמו הכבוד וכן מכמה תרבה .סופרים קנאת ירך על

 שהקב״ה פולס בבחי׳ הוא אץ כן עושה ואם לכטיו הגדול
 מפריד נרגן נקרא להיפוך .מ״ו ואס ובמעשיו ט נעלם
א הדברים את שמפסיק אלוף טי ה  אין כביטל אז ב״ה מ

סתירות שני אסתיר הסתיר ואנכי■ כס״ש ט שורה הקב״ה

 שלומדה ההורה א שה • הבינה מן כשיונק אמו שדי
 עת בכל ירווך דדיה כמ״ש לעבוד איך עצה לו פתחן

 ההורה♦ ע״פ הוא בשצוניומהכל אשלו הדברים כל ואז
 המצות מן מצוה איזה כשעושה בין בעבודתו חילוק ואץ

 ברוך הבורא עבודת אצלו הוא הכל ושותה כשאוכל או
איז כל ■מלא כי הוא  שורה ג״כ בארציות כי כבודו ה
ה א״ם  בחו־ אמצאך וזהו לשרשו לדבק יוכל ובה נ״

 וכו' עוד ולא וזהו דביקות לשון הוא אשקך בחיצוניות
 מחפרשין דלא וריעים אחים אהבת אהוב ריע נקרא
 שלומד מי גדול כלל זה כי הבריות את אוהב כו׳ אוהב

 כשאינו גדול סימן וזה הבריות את אוהב לשמה המורה
 לשמה עדיין לומד אינו בודאי כנפשו* הבריות את איהב

 היה משה האיש הנה כי וכו׳ ומכשרתו עטה ומלבשסו
 הדבר אפשרות איך ולהבין האדם מכל מאוד עניו

 כדבר החליט ואיך ישראל כל של רבן היה שהוא
 ליראה זכה טלם על גדול שהיה מפני אך בלט

 להסחכל יוכל שלא מי כמשל הרוממות יראת הגדולה
 גבוה מקום על וכשעומד הארץ טל בעמדו בשמש
 מותר יותר :וכשעומד להסתכל יכול אינו יומר בודאי
 רבינו משה כך יותר להסתכל יכול אינו בודאי גבוה
 להסתכל יטל לא הכל על במעלה שעלה מפני ע״ה

 סי על הכל _וזהו והבן יותר חסרוט וראה הבהירות
ט׳ להיות ומכשרתו ואמר לשמה שלמד השרה קו  צדי

 מפט והוא צדיקים שהם שסוברים אנשים יש כי
 התורה ;לומד שהוא מי אבל לשמה לומדים שאינם
 איט בודאי עצה - לו הנותנת להשרה שכה לשמה
 ימיו כל בעירו. דומה אם כי לצדיק עצמו את מחזיק

ט׳ צדיק להיות מכשרתו שהתורה פעם יזכה ואפשר ו
ש ל עולם מבחי׳ האדם את מוציאץ וכו׳ הקנאה וז  עצש אה ממדק איט טדאי אך צדיק להיות אמת :ק׳

י ב ר ר ל א א אס כי החסא מן ומרחקש ימיו כל לצדיק זוכה לשמה בשרה העוסק קל אומר מ  לומד ט
ר., י־ ם.- ., רי ב לד ט׳ שד ולא הרבה• . שרה לו שמהן ב״ה הבורא . לכס התור׳ להבין ו  פצה ה

 חסרון סכל • ונתרחק עצה השרה לו מתנת בודאי שזוכה מה זה שמבלעדי כי ופו׳.דמשמע עוד ^א אוסרו
^ שמושב ^זעלוח זוכה קרבה לדברים שרה לומד שאיט סי והנה בעולם נשאר ומה כך א  איטרואה לשמה ה

ה אסר• חשב שלא ■ •  זלילה יום שישב להיות אפשר כי בשרה פצה שום :הרבה לדברים לומר שמצרך עד ז
ך א  הגנוזץ עצות כי אסיתיית פצה שום ראה ולא ולומד ובאורייתא עלסא קב״ה ברא ; באורייתא כי ידוע .

סה וקב״ה עלס^ואוךייתא ממנהג • .  ואז דאורייתא איבץ והן דאורייתא רזץ הן בהמרה שאסרו חדו
ט בסדותיז הדבק אלא בהקב״ה אפשרלדבק וכי בגמרא  .מעולםi נתגלה שלא מאחר העצה ממט נהנה אי

א שלה הן שהעדות מפני. ט שר׳ מדות בי״ג. ה ^ נדרשת ה א  שמושן לשם רק זה מסט לומד איט . שהוא מ
 חהו • כידוע דלמתא- אמערותא להיות צרץ ובהכל השרה של; הדבורים וצשמדבר. בהדבור שוכן והקב״ה

שך• מפיה ש.נ  שהפצוס ט׳ פצה מסט _ונ«ין לשמה בהנומד שאמר הקדום בדבור לשבת שכה הצטר חץ
ץ גל שכולל עלסא אתברי שט הראשון הדטר שהוא מ א לו וסתגלין מסט נ ט ה 6הבור שבד ו ם נ״ ה  נ

ם הדבודס ומפלה דבוקבהקב״ה; ונמצא האצילות כל שממט;יצאו הדברים רי ב הד מ ת לשרשן ו מ ט ת ו ט סל ^ 
ש רז״ל ואסרו אלהים ביראת ששל צדיק כי וכו׳ ■•; , , ■ . - ^

H I! להצדיק ההנהג׳ סתר הקב״ס כי •צדיק .בי; מושל המורה לומד שמא סי; כי הרבה לדברים זוכה ^  וג
 הפלש ע״י כרצוט: השלם את למהיג מלטס מדת לו . הקדום הראשץ לשםהדטר < לשם •לשמה ••.̂■4,

ש ’ .י ־ שר ו
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ס שוק צדיק שהוא מסד אך מכפל הוא קג׳ ט ה מ  ב
 וזהו מסו סלקה׳ ני בעצמו כביטל מושל שמא זגסצא

 לך גו ומגלץ דין ומיקוך וממשלה ומ5מל ft ומהנות
 מורס רך ~ft ̂ ומלמדיו למימל ליה מי מורה

 שכי׳יר ■לן;העצוגז ש«לין שכתבנו כסו הוא
 ט לצנוט סגלין- אין כי אותם פרוא׳ התורה
 מורשה תקרי אל ס״ל כמאמן■ בבתינחכלה היא הטרה

ט חמן בבתי׳ הוא והצדיק מאורסה אלא כ  שהכצה ו
«ימיותיה מגלה התורה כך להתק פדה מגלה היא  .אס.

 ז היא ומחורס לשורשה לדבקה באמת ב̂י לדבק לרוצים
 העצה תמת עצה יש אמד ובמקום סוף להם שאץ סיס

 שאיע מי ןר\ה סוף אין עד עצה עוד שיש שרואה
 דרושים כמה לו יכין אם כי סוף לתורט יש לשמה לומד

 אחר זה שבועות שני או אחד שבוע יאמר אס ופשמיס
 כסי סוד לו טכין עד לומר מה עוד ft יהיה לא זה

ס ומה שכלו  הלומד ק שאץ מה אמת סי על שאיט נ
בל הטבע נעש׳כמעיין לשמה ט מ  חכמה נובעות כליותיו ה
 ; שוסיגיעה בלתי לחדש ויכול לטרמן סוף שאין

ה נ  הזהדהייט בעולם אפילו טרה יש דבר בכל ה
 של וחיות התורה חיות שורה גשמיים דברים

 שעובדץ ובזמן חד וקוב״ה ואורייתא הטרה הוא דבר כל
 הקב״ה כביכו׳׳ל נפשה אזי התורה סי סל ה׳ אס

 רודסין הנמצאי׳ כל ונמצא א׳ אסדות והעובד והטרה
ט אמר  בהבורא בהתורה מקושר שהוא מאחר העובד או
ס מי שהוא ב״ה טי  משטקקץ הנבראים כל ונמצא ה

 מקרב דבר כל כי אצלו עצמם את ומקרבץ ורודפץ
שמי טלם שהוא המעשה טלם ואף שרשו אל א״ע » 
 אך * אחריו רודפים כולם שבו והזהב הכסף עם הזה
 רחקו שם מפני הוא העוה״ז אחר רודסין שהטלס מה
 בהקב״ה מקושרים ואינם ב״ה ומהטרא התורה סן

 במדריג' מפלים והם השכינ׳ןכנודע רגלי כביט׳׳ל זדוחין
 המעשה טלם מסדריגת למפה שהם פד כזה שטחה
 שאמר וזהו מהן שלמעלה מה אחר רודפין הם ונמצא

 המעשים כל על ומרוממט מגדלט לשמה רה בס גהעוסק
 אנזריו רודסין הכל ואז כאמור המעשה עולם סירוש

א ולא ;אחריק מ
ך  שלא בלומד לסלק ז״ל התוספות שפירט מה א

 לומד ובין רבי שיקראוהו כדי לומד בין לשמה י
ץ כי מובן אינו לכאור׳ לקנחר  • רבי שיקראוהו ילמוד א

 בעת כך ללמוד הוא מוכרח מחמל׳ כי הוא האמת אך
 וכן לפרי קדמה קליפה כי נער בעודו ללמוד שסהטל
 אחר אך לפרי דאורייתא קליפין קדימה צרץ בהטר׳

 לראות צרץ איש לכלל כשבא למדן טעשה עד שלמד
א א׳ דאורייתא סין דהייט הפרי אל טב ר  העצות ט

טר'  מקודם שלומד מה וזה׳ שילמוד מקום בכל בה
ת הוא רבי שיר^אוט כדי ר בטנ  מים דהייט מ

 כמעיין איט לשמה עליץ לומד שאינו כמן פמנסים
 דעת לכלל כשבא זה אמר אך לטל כאטר הנובע

שבהסור* העצות לראות ומתטל לשס׳ ללמוד ומתחיל
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 שנפש' ומפיין באר מוי׳ נקרא אז דרגא נהר דרגא
ר אין וזהו המתגבר כמעיין א ירא מ ל ו  מם ^'
ח א מלי ■לןמר שינה־ למס' להבין 7מס ה א לו אנ׳/ו ת  ■ א

א' גי אך' . הארן■ פס זה הו די׳ שי מ  מןךאי/אף־
 btfeft ׳־ זה סללצנ״; בסינא■ שהות ^.6 למדן. שהוא

^1אי '1̂ ,'-י^סיי ולהעא י ודעיה הלבנת? לו״לימנ. " 
אלן״ נעם יראת.צזפא  אפשר;לו_לה*וא.•גטספאאך ג

; 1 הצהצואי׳;^ מידע ..אט  מ
jn t l* 'כ^ ו ®ייז ’תזחי!! הפיהןק פירוא 'ג ל ו ם ^ ^  ו

 מתחלה מים שחה פירוש • ויפיצווגו׳ מבארך
 למדריג׳ חבא כך ואחר כאמור בור ימבסינש מבוק־
 סעיטחיך ויפוצו ואז באר בחינת בארך מתוך ונוזלים

 בכל שתעבוד מכמהך חתפשס במיצודוס אפילו מצה
 מקשר תהי׳ ואז עצה הטרה לך חתן כי בהחכמה דבר
 דברים אפי׳ לפרשן הדברים כל וחדכק בהטר׳ הכל

ט מהלומדים להיות תכינו יתברך והשם גופניי׳ ר  לשפ' ט
אנת״ובילא״ו;

ד ו א  הנה * וכו׳ אדם כל בפני רוח שפל הוי מאוד מ
ט רוח שפל שיהא השפלות הוא העיקר פ  כל נ

 סמך גרוע נראה שהוא ט בפני אפילו ר״ל האדם
 להכיר יוכל המעלות אותן מן שבאדם המעלות כל כי'

ט: מ ס ח
ל ש מ  בלימוד ממנו גרוע שהוא אדם רואה אס ל

 יראה ממט יומר גדול לסדן שהוא התורה
ב הוא הלא רמשוב  שום עשיתי שלא די לא אני ט ממני ט

 לודאי קרוב אף סבי בהתורה ב״ה הבורא ומצות סוב
 גדלות לסוס או ח״ו לשמה שלא בפסקי בה סקלקלסי

א כתוע מ״ו ופנייה ט  שכל יתברך הסס לו נתן שלא ו
ט עומד כמוט  האס יחשוב מסיר הוא ואם שכלו כ

ט הג ט  באמונה צדק במדה הטרה כפי בעשרי ה
 וצדק׳ כראוי מעשר נתתי או דברים ושארי ובכססץ

ק  השם שעובד השם לו שטחן אף המדות בכל ו
 מקום מכל ויראה כאהבה ומתפלל לשמה ולומד יתברך
 לפגום יכול הוא כי ממנו גרוע שהוא יחשוב
ט שיפגום מהפגם יוחר כראי׳  במעשה האיש או

 כל » שהיה השלום מליו רביט ממשה והראייה
 ואנחט ואמר במעלתו ישראל כלל על ועלה המדות

 באפס לקבוע בלבו הדבר יכנוס איך לכאורה מה
 הקב״ה דבר ט כי ראה הוא והלא כך שהוא בלט
 מל הוא אך טלם של רבן היה והוא באחר ולא

 לו שיש מי כל ט סאסים מבקש מנה לו יש דרך
סי מעש מו מע  ומשה הרנה לו מסר הרבה לו שיש לו

א יוסר סלו חסרון היה טלם מל שעלה ט  אמס ו
הנן גדול ש ני מכם ואץ למק אין באפס ט זה ו  טר

ט ואמר חסימה ה׳ ״ ש ע ב מו ה פ ; מ חי נ  נ
̂ המזיל פלא תסיסה היא כי מרומים

 פישראלי אחד כל ויאהנ ־ שלימה והיא אדם כה
ם כבמה רע שהוא אף גמורה אהבה  Ifcp דניי

ט יש דבר בכל כי סכו הרע אס מ ל  6המר של א
לגדם משגיא המדה דהייט באומות אף ב״ה

ראבדס
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ה מהבורא רון הקדוש אמר6 גדלוה לו יש1 ההוא בדבר להשפיע שנתצסצם כביכול ב'  אין הוא נ
ם ש על.דרך .וכן כגמולם להם ^ י ה.  מודאי ממט ומהחלק לדור יסלים והוא אני בכל אלהוה ז
שיהא,ספל סירה «וי ,אסר פי מי  יירא אין כי יראה יrל "שיבא לו אפשר אי רוש _וכ

אי ת של. נ  הדברשפלום כלל : והבן כאן איט הוא אם מסט פכביכו״ל סממת יחבק■ .בבורא 'גק
 אופן בשום לעבוד אפשר ואי המלוס לכל השער הוא הוא ברוך הבורא המלק הוא בקרבו »כן .סקנ״ה

ג סי ל ן5א מ  פיקבע והעיקר זאש לו אין אם המעט סן למעט אפילו אוסו מביא ואז ושפלרוס דכא ואש »
אקבילא״ו באמש בלבו בודאי בקרט ב״ס שהבורא פסעת ט <אס די4 יילא״ו טהו

תושלכע
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