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ת ר א פ ל ת א י ז ו ע
א ך ר נ ם ה ע ב

ת עץ ע ד ב ה ו ט
 נאותים וםשלים ׳ עתיקים היים תורת נעימים דרושים > נאמרים קדוש שמפה > הדברים ניכרים

 מיוסרים אמת ̂דני" על חז״ל אגדותVמנילות וחמש נ״ך ופסוקי ׳ מפיקים ונוגה לאיםזיו1ב ’׳ו'םתוהןם,
̂מנינת;)יורדיט’  שני על חיבור ׳ יקרות מפנינים .טהורות אמרות . מ^דים וכולו .ממתקים הכו .'
. בגבורות מרנבור ׳ וסדורות ערוכות - מסורות מסיני ובפה בכתב ׳ תורות '

ת א  סיני ה;אמיחי, הגאון. רבינו כבוד פנהים געל הגדול הנשר פולס יסוד הנדיק פעולת ?
 ופרישא קדישא חסירא שמיא מן נחנת וקכיש עיר ישועות פועל הדור מופת הריס ועוקר

ל ר׳ ורגגא מרנא אלהי המקובל הגולה מאור א ד ו ש ע ל ז י י  מונימין יצא אשר ,זצוקללה״ה מ
ה כרם הנכבד בספרו געולס שלו פ ל ת ש ר א פ ת בי ו צ  עמוקיס .ושימות , ביצה מס׳ על ה

י מו״ה וכו׳ המפורסס הרב ה״ה כבוד בן ,ואו״ח יו״ד לשו״ע השייכיש ג ע זללה״ה צ  ונכד נין , נ׳
א הגולה בני כל של רבן כגאון ״ ע ארבעה על המפה בעל רג  הגדול לאגאון ונכד ונין , שי

ץ מו״ה החסיד ר הי רי ת פ ח בתיס ארבעה בעהמ״ח הגדול להגאון ונכד ונין , רש״י מגזע ג ״  ג
ם הגדול להגאון ונכד ונין הטוריס על ר״ ה רונלין פ מכאן מן בודקין ואין בי  המזבח.ולאפלה.

 הגדול ־ר^דס אמרס אשר ; העתיקיש הדברים והמה שלה אכסניא על מחזרת התורה ואילך
 מעין מופלא וסיס.,3צוך'.מ מנופת מוצקים, כארי מזוקקים, שבעתים ככסף בחן;יס , בענקים

:פסחים) ערבי בפ׳ ר״א (כמ״ש עתיק ולמכסה וישבעו ענוים יאכלו הדעה עץ ומפרי .ומכוסים

אחד באין הס מצאיס והמבנה המקרא סולה מלאים ב:יהס אחד ייייעה :הני כונס ובכפ״ש שכנתי הורה בדכרי נאמר למה אחד מזרק
: סי״ג) נבא (רנה ציפיס ונופי, כו׳ בילה חנירו על סותר

ף ן א  ובק״ק בכק״ק דאומתי׳ מדברכא ישראל תפוצות בכל הופיע קדושתו וחסידות תורתו ן
 הרבה חלמידיס והעמיד ברבים ויראה תורה והרבין ,וע׳׳ח ,ואוסמראווצי ,רימשוואל י

 , רוס לשמי נתנקש ימיו ובחצי ,אלהיס ארון ונשבה העליונים גברו עלומיו ובימי ונסתר בנגלה
ם אחה בשנת ו ק ס ונטע , לפ״ק ציון חרחס ת ד ר  , מצריס כארן ה׳ כגן ,לעיניס תאווה פ

ץ לבנון עצי . חיים מיס י פלגי על שתולים ת ע ע ד ב ה ו ס חדשים מגדים פרי ועליו ט  ,ישנים ג
עדר בו ישמחו ,פימשיי בעומק המעיינים , וקדושיו ה׳ יראי . רימונים עסיס הרקח יין

: קדשיו צאן

בהקדמה יבואר השמות וטעם

ב ק וחתן אחיו בן הוא וכביר, נאור משביר, לראש ברכות ר חנ מ  ,בכפו שם ונפשו לבו, נחן אשר ה
 הוא יד על יד גורנה כעמיר קודש הכחבי ולהעתיק ולקבץ לאסיף והוצאות ויגיעות במרחות

 הרב כבוד צדיק לאותו בן נ׳׳י מאיר נתל מהו׳ וכו׳ היוחסין ש׳שלת החסיד המופלג הרב כבוד ניהו
ר הקמח הגאון של אחיו , זצ״ל מייללש יצחק מו״ה המנוח המפורסם הגאון ב ח מ  ״ זצ״ל ה

. אנס׳׳ו , עולם עד זרעו ולזרע ולזרעו לו יעמוד וזכותס

נ׳י שריסטגיססער ן ת נ מהי׳ הרבני כדפוס , -

ת עץ ע ב הד ו ה ט ל ע מ ל ל י כ ש מ לפ׳י ל ,

CE<J>El>׳b 31 b t KoMeHT*pi H Ha BaBH.KiHrRiik׳L TOB׳b rA4AĈ׳
Tp8KTaTbKe«*y60T CBnp116aBuaeHieMT> pascyTK^euifi iia usth KHi^KlaMuikcei. 
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ת ו ל צ נ ת ף ה ס א מ • ה

ה נ י המלאכה אל קרנתי מת ארס משתי יושר זה ה ^ פ ש ם ד י  אך , הוא מצמר הלא <ג^ןי אז אמרח' , אלו מ
בכל , תוחלתי רמוגי למאוד אמנס ,עבודתי ימי יהי׳ מעע  גטגיגי הן והיגון , שמהתני החלאה שבולת ודף דף כי'

ר בתוכנו אוחס ומבקש דורש אין מלב נשכחו ,קמשוניס על'הס עלו . חרולים פניהם כסו א?ר הפהקה ו מ א  ל
מ י ר ו ס א \ ל א ^ . צ א ל ך ר15ו ש ח ו ב ל ג  הודם קרני ולהאיר ולהתנערסמעפרס, לחזקם, מי ואין מע) (ישעי׳ ה

 , וחמורות נוראוה סיבות ולענזורי׳ , ואסירות ועיששוש , אכלם שש ויתרם חוצה יירה ירה אשפתות תוך ,זהדרס
ת כלוח אחרי כי עד בעזרקי הי׳ ה׳ ’ ונחליתי נהייתי ,כיפורות די למו אין מתחלפות עדנים ראשי עלי עברו כ ס  מ

ת ו ב ו ת  חלילה ותם מעשי כליהי , דמיתי ,כמעת עמוד בכל תורה על אשר שני החלק עד לבא , פללתי לא כמעת כ
ג ; גרסאות וחילוף , והגהות ועעותיס והעתקות עבודה מרוב , רוחי קצרה כי ,כחי לריק ש י ,'’מ ב ת ד כ  י

^ אשר לווילנא וקלתול קשה כרסם קיבת , הכסף הצשרכות זעוצס  ענבים לעשות קוי
 , נואש אמרתי לא אלה בכל אבל בלבד אחד ספר על חדשים משבעה יותר להוחיל הוכרחתי , באושים ויעש

 , לבבי נשא לעזרתו נפשי, בעח בו רק , שמתי לא מגרעת מרום אלהי ובקסד רפי לא ידיי יבעתונ; בל העתים מקרה
 קודש ספרי לקחת אקר האנשים לעול לבל החזקת; מעל לעול ולבלי ,ידי מעשי לבצע אומץ בכל אזרת; כגבור חלצי
 זאת רק ,סרתי מעצמי עדייס עדי ,עבדתי אפיס בזעח , נחתי ולא שקעתי לא , וערחתי יגעתי ,התנדבו אלו

 עוריס פוקח , רוח הגותן לאל , ושבח תהלה אתן ועתה . הלזו כבידה המלאכה השלמת; עדי עלי ה׳ בחמלת ,עבודתי
 ומי ,זמירתו לה׳ ימלל מי אך . זכר רחם וברוגז יחכש הכה , ורפא מחץ אשר , אסורים מתיר וברוך , כפופים וזוקף
 לקועת ואתחולל תורותיו, יהגה בקרבי רוחי אך חהלותיו, נורא הלא בשפתי; בשר כל הישבחוהו כלתהלת; להגיד יוכל

 בעינינו קשית התחלות כל כי , עמנו ייעיב לנצח כן ,נפלאותיו וחסדי , גדולותיו להראות התחיל וכאשר , ובפעולותיו ה׳
מ , התחלנו אשר את לגמור ונזכה ש ב ה י ״ ! ב ר נעל אלהי הגאו! ה״ה , וחותני דודי ממר ם ב ד מ  , זי״ע ה

ץ ובספרו ה ע ע ר ב ה ו T p טל ט D D ל העהורה מנורה וספרו . ידבר גדול בפלפול ע שגת הלכות ,
א אשר‘כאבים שארי (חוץ , ילהמורה מתוק יהי׳ ל ״ ד  מנוחה באהלי לישג את"כ ושאזכה לאורה) להוציאם העתקתי ע

 כה .ב״ג ,ונחלתו עמו כל ה׳ יפקוד בתורתו, הימיס כל להגות , וברגן ובתמים באמת לעבדו אוכל למען ,ושאנן שקע
א דברי י ב מ ת ה י ב ס ל ' פ ד קא , ויגעתי ערחתי אשר ה  ,שגיאה כל לסקל , כתפי טל הקייש עבודת עול ל
 הגאון וזכות ,בערנו יכפר העוב ה׳ .מעינינו הנסתרות כל ועל , להגיע יכול בשר עיני אשר ויגיעה, עמל ברוב

ר הקלוש ב ח מ  : לעינינו כו׳ תבל מסרות גיאש פסוק ניל תהליס במדרש תז״ל שדרשו מה ויקוים ,עלינו יגן זצ״ל ה
ם / החיבורים אלו בתיכם אל ברכה להביא ף/אזרו , הנבחרים עמנו יקירי גדיבי און ויקרים נשגצ'  הקדוס רהג

ר המחבר, ש י עולם לאור ת״ל ספריו יצאו מדבר, ברורה ושפה בדעת א נ ; עולם יסוד* לצדיק קמחי ל
ח לפרט ר ו ק א י ד י צ י ח ב ל ר ו ׳ : ע

ל ע ב ז ו ט ס׳ המופלג האברך ה״ה הנעימים האחים בני כבוד יזכרו ה הי ו ק מ ח צ ש י ל ז י י ם. נ״' מ דו א ר מ

ר ת א הי וכו׳ המיפלג האברך ה״ה ו ב נ״י עוזיאל מ קו פ א ס . הברכות ממעון שיתברכו רעווא יהא הי״ו פ
 טדי שמם / ורענן לשן • כסלוס בכפלי ומשמרתם .שמים ממגד פעולתם , שמשות שוכע וישיגו צלחות. רב עם

ל אחת, אל אחת קודש הכתבי ולסדר ללקמ ורב.יגיעות כחס בכל ולסעד לעזר לי היו אשר על ינון, מו ם מ נ י מ  דודי הוא ז
ר שקליש הגאון יחותני ב ח ק : אגם׳יו .עולם עד זרעם וזרע זרמס יעל . עליהם ויגן . להש יעמוד וזכותו .זצ״ל ה



•עפטריץי וצדיקי מגאוני הסכמות
א קדישא סבא הספויסס הצדיק האכדתי הגאון הגדול המאוד חרב סכטד ד ן5ןןיי כדו מולה ם^ר מי

י . ״ ג ס א ט ש ר ע ב ל א אנז יק״ק האב״י ה • צ

? גי5הני ת כ ר. א דו ה ״י מ י׳ רג נ ה ד ט כ מ ש ^ ן ק או ׳ קמש אמיתי מ ר׳ איש י סגיו ס ר ש מ ^ קי ל ח א ״ פ מ ל א ך ו . ע ע י ד
r^ והלכות שבת ומם׳ כתרבות מס׳ על ^ ל יכל 2 ן ״ נ בהס פיווו ובמפש ..ואגדות ה

 בססידוס מופלג והי׳ שלפניגו הדור מצדיקי'גדולי גהרבה ואי׳א קדוש,ה׳ מפה גדול.והמהשצובי׳ ובקיאות גתריפוש ׳מיתישהם
רקית  לחלקם הדפוס לבית להביאם מהראוי •ולכן ובנסתר בנגלה חכמתו גדולת ומהפלגת ,דרכיו משמימות שמענו כאשר ̂י
 מחירו, דמי ואשלם אחד ספר גל״נ אקח אנכי וגם .ולהאדירה תורה ולהגדיל דובבית שפתותיו שיהיה שמו ולהזכר גיפקב
 מד הדפוס לבית אלו ספרים המביא נ׳י מאיר גת! מו״ה וכו׳ הרב רשות בלתי להדפיס אדש לשוס אסור ^גמתה

pג דברי . יונמס ולהשוממ , כו׳ בלישת* ילטד דברינו סל והחיגר ,הדפססם כל מכלוח שנים פשר ־
ג אליל י״ג ״ כ ר ז לפ״ק ה נ א .צ

ה״ יום פה״ח הבא

po׳ O T I ס א ש ש ר פ ב ל א ה

ד ו ב כ ם
 ארץ קצד בבל המפורסם האמיתי ועאון הגדול המאור ד׳ויב

קי סיני .היקרים בחכוריו ע  הורתו מ תבל פגי מאיר ״ דזרים ו
 ייוסף מ׳ו עמו עטרת הדור מופת הכמתו, תפארת ימוגה
ל או ע א ג ע ט א נ הלוי / בעהמ״ה לבוב האבר״ק .ג״י ן ה ז

שי ספי ר פ ם מ • הי
Tהח החריף הרב לכבוד רב וישפ c המופלג 

. מו״ה היוחסין שלשלת י י נ ש ל ז « » ר י א מ ן ת ג
I

ו1̂ כ ת  קודש כחבי פס הגיטני, פפה מגילה הנעים כ
 הגדול הגאון כרב וחותנו דודו מכבוד

 מי״ר , ופרשיו ישראל רכב אליץ מקעל קדישא לזסידא
אל ד * ט ?!! ^ ל ז י '  ריכושוואל אבד״ק שהיה זצוקלה״ה מ

 אחריו והניח אלקי׳ אותו חמד ימיו בחצי ואשר יאוסמרארוצי
ת מסכת פל וערוכה בכל שגדרה ברכה ו כ י ת  געל כ

, ך ר ו  מם׳ ופל ומדרשים וליקועיס ה
ת1ע  הגאון הרב אביו כבוד הוא אחיו הדפיס וכבר כ

. מ״י המנוח המפורסם הצדיק ר ח צ ש י ל ז י י  זצ״ל ס
^י אז ם ם ה י י ם כ ל  אמרותיו והבריך נתפי ממנו f ש

א שקדים ויגמול פרש ויוציא המהוריס קי  ץך גשס אותס ו
כ  תרדותי כי אמה דבר קושע אכחד לא והנה . ^לי

 בדברין עיון מתת בעדי עצרו ולחול לקודש הפתוחות
 ידיו ראיתי אשר והמעת ,במרוצה עברתי אך .הקדושים

 מתנבאים נביאים חבל אשר הרואה אנכי גס ומה הכל פל
. עליו מהודס נשנו הדור גאוני יכבר  מצשרף אני פ״כ ,

 ידי בתומכי יהיו אשר מאחב״י מבקש ואני דרבנן בצמפיא
רצו מו״ה הרב את , ידעתיו לא כי אס נ״י נ
י מוהר״ר המנוח המפורסס הצדיק הגאון אחיו לביד ס  צ

ם ח נ ש מ ל ז י י ק ונ״ל ס בד  בעת הכרתי חדש עיר א
מג פה היותו  הזה כדבר למשות וחלילה חלילה ,אחר בשדה בא מבלתי לאחג״י לה־היר למחסור אך שפתייס ודבר ,ל

ד מקום בשוס כי׳ ושלא כתבניתם מקצת או כולו הרל הכתבים לדפיס ע ל ת ג ע ד ן מי״ה הרג של י ת ר נ י א י מ ׳  י
כי דרבנן ובלטוחא רעהו גבול משיג בארור דליקוס לאחביי וחלילה .מב״כ או ז׳״ל רן כדין ו  כו׳ גדר פו

 הספרים לכם וקחו משכו אקרא אישים ואליכם . בנחלחו המח שם להקים מצה ואשר אחוזתו כסף הוא כי
הקדוש והגאון התורה לכבוד המדבר. דברי .יתברכו המסיימים וכל בתיכם תוך אל ברכה והביאו מלס בכסף הקדושים

ר ב ח מ ג אח״פ א׳ יום :ה ״ כ ר .לפ״ק ת

ף הלמיי ס ו א כלוי י ק ן ה א 1 נ מ מ נ . והגליל לבזב האבד׳

 נזופת הספורסם הצדיק הג-אק הגדול חסאור ד%ב
 מו׳׳ר למשגב נודע שמו הזמן פאר והדת הדור

1D*כבוך־ בן קדאקא בק״ק ור״ם האב״ד ג״י ®־
ם בעל שבכ״ה רבן הגאון ת ר ח פ • סו

ם ו ל  הרב כבור ה״ה חורב בחקי להוגה רב וישע ש
 ן בנימוסי מוכתר היוחסין שלשלת המופלג החריף

ה כש׳׳ת ן מי ת ר נ י א ש מ ל ז י י . לנצח נ״י מ

י ד * ב  כי תמהתי ובקשתו שאלתו וטל קבלתי הנעים מ
 תורה חידושי הדפסת על הסכמות לבקש לו מ:

ד מכבוד  מרן מולם אור הקדוש הגאון הרב כבור וחותנו דו
ל א ד ו ש ע ל ז י ^  . הארן מלאה תהלסו הלא זצ״ל מ

□ הנכבי בספרו מכבודו הארן ה־^יר וכבר * ח1ר ס מ  ל
ה על ה מסנ צ י  יחיש מהר לזרזג כ״א באתי לא לזאת ב

 דודו הקדוש הגאון וזכות , בפצלחיס ולא בזריזות מעשיהו
ד ב ח ס  וגס • שמים מלאכת מלאכתו לגמור מסייעתו ה

 עס תלקי יהי .עלי היושת במחיר בל״נ אי״ה אקח אני
 דלרקוס מתביתס בכל ישראל כלל נחשח ולא , המסייעים

כו׳ גבול משיג בארור  מקצסדמקצת אפילו לדפוס רעהו
ס הנ״ל מהמכחבים ^  , והודמנותו רשיונו בלעדי מקום ב

 הברכות ממקור ויתברך בעזרו יהי׳ והמקום .כחי מבאי או
 למאוד הטרוד הכ״ד .חיים ושנות ימים אורך וכבוד בטישר

ב ת ו ם רבה בנתיצה כ ת ו ח : רבה באהבה ו
ב מרהזיז טו״ב ב׳ יום ע ר י ש ו ה .קראקא לפ״ק ל

ה מ׳י הצדק בהגאון הק׳ ש ר מ פ ו .זצ״ל ס



תמלה.. .:מכתבי
מא בוצינא הספורסם הצדיק דגרול דטאור הרב סכמד  קד̂י
^;' ופרי^בא וזסידא־ ̂ו הלוי מו ן ט׳ שי; הו' מסאסניאוויין.' נ׳י י

 ופרי^א אTDח פ׳ק המפורסם הצדיק המאוה׳ג הרב מכבוד
ב מ^ י הדור מופת ה ע ג׳׳י י . רב ארי׳׳ ן שי הי א ך ק קי ד

ק הגאון הרב ארד בבור חתן הצדי תי' ת' אל כני ויריד אוהבי נגלות בהגלות היום נכבד רןך| המפורסם האמי
ב ״ - -------------------------— טי ב' עתיקים תורת'חיים “לא-דאתה טק הצפון ר

 התורה ואיחד-סתרי שילב מי עולס קל ברומו העומדיס
כבור עולס'^הי' לזכר הילדיק ה״הזה ורבא אביי טס׳־הוץת

̂ן צבי מ״ו •המנוח זצ״י" ־מנחבז־׳מייזל

:■־ שי נ א עליהם דנפכאי רחימא ידידיץחבע" שלומי ^ יסי׳ ס'

t/j j ׳.וין wuvivwk!׳ ̂ - 'v■ *■̂׳    1׳״׳־
׳ ;<ש>׳קמהי׳ ה מ׳ המופלג החסיד הרב באו׳׳ת וחפן ־דצון נ ן י ת ו ! ׳ ו ה מ

ר נהורא־ר^^ עמוני ספוני ן י א בלחי שנית פעם להדפיס להפסידו וחלילה • ג״י מ
ד הגאון :רב ״ ב ע ס ו י ק מ הרב מאת ובקיום בח״י רשיון ה ל ר ה ד י לי ג ל ל ה

לגלות ונתעודד קס לאשר .נ״י

רשיון י '';ר־־־׳ 1...... ^
ותבוא יונעם והשומע כו׳ פורץ כדין דברינו על והעובר הצנגיד תלמיד ׳ י ”
^ ; ך ך ^ ת עליהם נקמ הי׳ מונחים אשר • ה זצללה ד ״ נ ר  ולומדי׳ התורה לכבוד המדבר . לפ״ק עוב נ
סא פה ד״דתמוז ג׳ יום לני אל שם ועתה ורקבון למאכולת היי וכמעט זויות בקרן ארי . ק״קוו
״ , מכבש על להעלותם נעוריהם ולחדש להעתיקם הלל הרב

p^/ ̂או® . וישמחו יראו ישרים • לאחל׳י ברכה ולתתס הדפוס j^ גק חונה P ו א L ר  T ן •
כאן), קצרתי ,כתורות מסכת על קד:ו לנרי כל שרנאמי (יק לקחת • מצוה בעושי ולהמנות לימינו לעמוד מהראוי לזאת

ת על מל^ בכסף הקדשים ספריו ב ס ת מ ו ב ו ת כ
ת ״ ש י ש ו ד י ח ש ישראל. לבית יופיעו וטובה ברכה רב צדיקים של מספרן בהיר ובהופיעאור ו  הכ״דדי

המושיע. מאל יהוקע ומנפה ומתוקה. טובה לטובהולברכה.ולשנה התתימ׳ ויגמור לגוףונפש הימי' לכל ושלוותכם טובתכם ומכקש

ע הק׳ ש ו ה ל הצדיק בהרב י ׳ ׳ ש ר ה ו . זי״ע זללה״ה מ

 נ׳׳י השלם הכם המפורסם הד,ריף הגדול הגאון הרב מכבוד
n y ר פ״י פ״ה עז לי ם א ו ל  ב ו ק ר ט ע י פ האבד׳׳ק נ״י ש
המנוח המבורסם הצדיק האמיתי הגאון הרב אחי כבוד חתן

י מ״י ב ם צ ח נ ש מ ל ז י י .זצ״ל מ

 ההסיד ומגדול מעוז הגדול המאור הרב מר.אהי מכבוד
׳ ג״י הבושם ערוגות הדסים גן והבקי ההריף המפורסם

:צ״■ מייזלש עטרי׳ עוזיאל מ״ו פ״ה ע״ה
׳ בפקערנדוימין רב שהי׳

 מרחם , ונעים נחמד , דעיס תמים , שעשועים מט J־
 מסחר, חכמתו רצו , כשחר יזרח , בהצחר אורו , משחר ;

 היוחסין החסיד המופלג החריף הרב יקירי אחי כבוד ה״ה
* מו״ה ת ר נ י א  . לנצח ויחיה לי מ
ך ב ת כ  ה׳ אשר .לך חן ות״ח לנכון 'הניעני הנעים מ

בעדך, לטובה יגמור כן , בידך חפצך הצליח
 ה׳ אמר אשר המקום אל נדוד ארחיק מרס יקירי אחי

 תודות לך אקריב פעמי לדרך אשים וטרם צעדי להכין
 להביא בעזה״י התחלת כבר כי על ה׳ נשם אברכך לבבי

 ארומו״ר ■דודינו כבוד של דברות.קדשו הדפוס מכנש על
ל התורה שר וחסיד צדיק הקדוש הגאון הלב א י ז ז ע ן ר  מ

ש ל י ז י *  הוא צדיק אותו עליו שנצטער דבר זי״ע זצוקלה״ה מ
 מו״ה המנוח המפורסם הצדיק האמיתי הגאון הרב מ״ו אביט

ק ח צ ש י ל ז י י  האדמ׳ פני על אתנו חי הי בעודנו זצ״ל ט
 אחיו מכבוד טהורות האמרות להדפיס הטהורה נכספה;פשו

 ויקרח ינחל חכתיס למטן־כביד לא זצ״ל דודינו אדונינו הוא
ת/ לכל כעפר •נפשו כי מחברים  להרבות תשוקתו כל אולם ה'

/ באהל' גור ולמען שמיס כבוד  עליך אני קורא אחי ועתה ט
רג חיים עץ צדה פרי ה  ישראל בית עם תעשה אשר טוב מ

 חים מיס ממקור ■נבעו אקר ואגדות הלכות חותם בהנחיל
 להחזיק אולס להללו. מהאני זצ״ל האמיתי הגאון דדצו הוא

ס וליהל לך-טובה ^ל רךו ט׳ ימים אורך פעלך ה׳ נ  משמאלך ז
 צדיק לאותו רוח נחת לעשות יגעת אשר על וכבוד מושר
 ממחלתי ולרפאותי קדשו ממעון עזרו ה׳ וישלח .זי״ט דודינו
 שחוכל לך יעזור ב״ה והשם שלימה שנה זה ונתליתי נהייתי אשר

טנ היופי בנועם לגמור  ויצליחך יברכךv. ידיר מעשי 1וי
.מנחם לחודש ך״ח ח׳ יום .גלינ״ח אחיךהדו״ש וחפץ כחפצך

ל הק' א י ז ו * ע י ר מ המנוח הצדיק הגאון גהרב ש

ק מו״ה ח צ ז י ע ל ז י י סקערניוויטץ. חופ״ק זצללה״ה, מ

 אותו ואחקוק עמיו, אל נאסף טרם לי שלח הזאת האגרה (
ת, לדור מ .למזכרת) לברכה זכרו יהיה לממן ח

ן ב ו  בהתחדש והחתימה הכתיבה לו ייטיב רומה ש
 כבוד מנה מי עדת צדקיס של בספרן השנה י

מו״ה כש׳׳ת המופלג השלס הנכבד החריף הרב א״ח
ר > א מ ן ת : נ י י ש ל ז י י מ

ו ב ת כ ית׳ לה׳ והודות , עמלו על לו ת״ח הגיעני. מ
,בעדו לטובה יגמור כן ,בידו חפצו הצליח כי

 אשר חורה מצפוני לגו נגלות בהגלות יפו ומה טובו מה
חפץ• בראותי,אשר רוחי ותחי מאתנו פנים בהסתר הי׳
 החכם כמופלג הרב כבוד חותני אחי ביד הצליח ה׳

! מי השלס ת ר ב י א  הגאון הרב חוחני אחי נ״י מ
* מי׳ה י המנוח הצדיק ם צבי ח ג ש מ ל ז י י  זצ״ל מ

 מחברת כתבי תעלומות, לאור ולהוציא , רבות ועט עמל כי
 ישראל אור אמיתי הגאון הרב אדמ״ו וחותנו דודו מכבוד
׳ יקדמי ל י א י ! ו ש ע ל ת י  חלדו ימי ובאביב זצוקלה״ה מ
 הרב חותני כבוד נפש חשקה כמה וזה , רוס לשמי נחבקש
■ מי׳ה המנוח הגאון י ב ר צ ג ש ם פ ל ז י י זצ״ל מ

 כי בידו,-ועתה עלתה ולא , דודו מחברת אדרא לאדפוסי
ז מה■' החסיד המופלג הרב מסו׳ כבוד את ה׳ זיכה ת  נ

ר י א ש מ ל ז י י / מ אמרות' נועם אמרי לאור להוציא נ
 נפשית להלהיב מהס יתמלטון אש כידודי ־אשר טהורות

 וחלילה חילו ויאשר ידיו תחזקנה , ורואיהם , שומעיהם
 קדוש איש. חיבור על כמסכים להיות בי נפשי טופלה לא

 חלעפות רום על להעיד ,כנפיס קצוץ זבוב אנכי ומי .ונורא
ר הקדוש הגאון דברי בשגס , <שמים נשר ב ח מ  ה

אפס צריכיןחיזוק אין הלזה  ראש מגזע שי׳ זרעי למען .
ר הרג קודש מחצבת צורים ב ח מ  היטיב ובידעי זי״ע ה

 השלם המופלג מחותני כבוד המלה׳׳ד הרב של עמלו רוב
? נ מו״ה ר ת י א . שמים לחפצי חפצו כל מזב וכי נ״י מ
 להזדרז בקרבו ה׳ רוח החפעס אשר מכל י לבקש באת'

 לקנותי קודש במחברת הטהור במקח ולזטת זו במצוה
ר וזכות , מלא בכסף ב ד מ  כי , לגו יעמוד הקדוש ה
׳ עליט יזרח תורהו ואור ,בימינו וישראל יהודה תוושע
ו אליל ד יי® נד^יל״ ה׳ ובשם ב ז ו י ר י ת  ע

ל ו א ג י = לפ״ק ל

®Pר ׳ ז ע י ל ם א ל ם’די, האני׳ד ש פ' .'-גי ••. ■ ר(■pר,



י 'ה ז ע ב
ת מ ̂:זר ׳ זי״ע זצללר-״ה הקדוש הגאון וחותנו דודו נשמת לכבוד > בוסף הבורא לעזרת . והמאסף ד&לקט הקד  א

וכל תק׳׳ל סימן חסידים כפר .למטרה ירה פנה אבן על ׳ מתנכר חיילים ׳ מחבר רמבע״ס שבכתב תורה על
להודיעם ובריתו לייאיו דד סוד דכתיב לכתוב אלא לו גילה לא כר כד לכתוב ויבול כותבו ואינו דבר הקב״ה לו שנילמ טי

בי בדיירים כר חוצה מעינותיף יפוצו וכתיב / הספר תה^ות מניד . שפר אמרי ונותן , ח

ם “*3^ י מ כ מפני אלא מכבדן אינו בקייהן כעדן קאס בחיים כיבדן כאלו . במיתתן אמו ואת אביו את המכבד ח
 אב גבי שייך כיבוד מאי יקשה ולכאורה .ב״ה המקום מפגי אלא מכבדן אינו במיתתן המכבדן הכבוד

 וחפץ ב׳יה להשס הוריו רצון עושה שהבן לומר רצוני . כבו-דס הוא שרצונם נאמר לא אס מתו שכבר המתיס ואס
הי הבן דפ״י בכבודס כי המכבד חכמים שנו ו!את הוריו מכבד נקרא שזה ר^כל מתחייב לחובה האב נזכר י  ואשר ו

 ולהלהיב הרבים ולזכות לדפוס יבואו הקדושים שדבריו זצללה״ה המחבר הקדוש הגאון וחותני דודי שרצון רואים פינינו-
r שמו כהובית מם׳ על הםכריס שמוח הקדושים בספריו נמצא כאשר ישראל נפאבית . T n n  r w ר ר וטל רז

קינור
ת ! ^ ̂ ־ ע ר . : ך וענ י נ ת ה ר א כ ד ה א ד ו הנקרא ע לעיל כמ״ש תק׳יל סימן חכידיס יהס׳ וקייס . וכלשונס ככתבם הקדושים תורותיו שארי ועל טוב הרעת עץ

רי מי המנוח המפורכיס הצדיק האמיתי הגאון הרב מורי. אבא כבוד אשר מאוהביי ולכל לי נודע וזאת ן ד צ י
וחותני^ דודי הוא הגדול אחיו מר רב דבי ספרי לאור להוציא יכול שאין ודואג תאנח הי׳מ ימיו כל זצללה״ה

 צבי מ' המנוח המפירכס הנדיק האמיתי הגאון הרב ה״ה הנעימים אחיי וגס זצ״ל ר-מחבר הימים שבעח אור הגאון
D H JO ש ל ז ' י א מ' המנוח המפורסם החסיד ומגדול מעוז המאוה״ג הרב ואחי זצ״ל מ ד ו ׳ י* ע י ר ס ט ש י ל ז י י ׳  זצ״ל פ

הי׳ יתירה בוא״ו עליהם רמז סוה״ק אשר ^ : לאור הקדושים ספריו להוציא וחפצם מגמתם כל כו׳
 דבריהם לצדיקים נפכוח עושין אי;־ גמליאל בן שמעון ר׳ תני מצבה יעקב ויצב ע׳יפ בב״ר אשר לבי אל נתך[י

 לא חיותם בחיים המה אשר את יאכלם עש ויאשפהות ברקבון מונחים הקדושים דבריו והיכן זכרונס הס
 הלקי איר שיחנוצן הארץ ע״פ ה׳ חסד להופיע עליון רצון עוררו זי״ע כולם זכר המה .זצ״ל הצדיק נשמת להאיר יהלו

נ ומלפולי הקדשתי אשר ורוחי וכחי איעבד דקמא' כליחותיהו ואני הקדושים ספריו עס להס לנוגה י נ  נשמתס לזכר הכל ו
צדיקים שחביבים מכני כו׳ כו׳ הגזירה הת לבשל משה ועמד כו׳ חנינא בר חמא ר׳ ואמר ל בסומה דאמרינן זי״ע

לא בנו ויקוים עלינו ה׳ נועם ויהי שמו כבוד דבר על יעזרני הוא הרחמן כו׳ מוצא אתה שכן מבחייהס יותר גמיתתס
 בחנם נתנו דברים ל אמרו מכאן סיני מדבר באו הזה ביום במדרש שאמרו ומה כו׳ ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו
 בכתר ישראל נכתרו כתריס דבשלשה ת׳ית) מה׳ (פ״ג הרמב״ס כתב ובפירוש למיס לכו צמא כל ר\י שנאמר כו׳ תורה
 וימול יבא ליטול הרוצה וכל ישראל לכל מוכן ועומד זויות בקרן מונח תירה כתר כו׳ מלכמז וכתר תורה וכתר כהונה

W לשונו ע״ש שניהם משל גדול תורה כתר למדת הא וגו׳ ימלוכו מלכים בי לומר תלמוד מכתרך גדול כתרו תאמר
;ע׳יב) ע״ב דיומא מש״ס (והוא הזהב

 התורה אור לקבלת כ״ז נעים קורא לך ע״ש^אולסרע הדברים אלו כלל ך״ח) סימן שני מועמת(מאמר במלת !הכוזרי
 לבית התורה צריכה הלכה לברר דשמטתתי׳ חליבי׳ הלכהא לאסוקי אבל מישראל איש כל מוכן ולהנעימה

א בשס זעירא א״ר דבריס) אלו (ר״פ הירושלמי כמ״ש אב  למס׳ בהקדמתי יעדהי כאשר כו׳ ב״א לה שאין תורה כל ד׳
 מוסמך המחבר שזה נעיס קורא לך דע שימש ומי .רבותיו היו ומי הדברים יצאו ממי לדעת שצריך כתובות

 והן בנגלה הן "“דברו קול לשמוע חרידיס והע ראשו עלי נרו הלו עולם ועמודי בימיו שהיו והצדיקים הגאונים מכל
 הגאון זקיני בת דרעזיל בן עוזיאל נומריקון ה׳ עבד לשמו נאה והוא לו הנאה בשם לו וקראו בנסתר
 הרב מ״ו אבי אדוני כאשר זצללה״הי שע?ועים נמע ס׳ בעהמ״ח נתנמע אברר□ מי קדישא בוצינא הגדול
ק מי המנוח המפורסיס הצדיק הגאון ח צ ש י י ז י י ר בספרי כתב זצ״ל מ ב1 ז ספי ובהקדמתו ה ה ם ל ר  כ

^tiנתפרסם ז״ל הגאון אחיו הצדק של ושמו הנ״ל הספריס וע״י זצללה״ה המחבר דו״ח התורה שר הגאון אחיו כבור של למה 
 אלו• בספרים וכן הענין כל ע״ש זויות בקרן המונחת פליימין של לצלוחית משל מארצך לך לך ע״פ במדרש המבואר יכמשל
 וכבר מעזריפש וק״ק ראוונע דק״ק מ״מ זצללה׳יה בער ד!ב מי האלקי התנא הגאון לרבינו מובהק תלמיד שהי׳ ינידט
 פירש״י תהי׳ מצריו ועזר דהלכתא אליבי׳ שמעתתא סלקא קא הוי לא לו רב ידיו כו׳ ליהודה וזאת ע״פ בסוטה אמרו

 דורו גאוני כל עם בשמעתתא ומטרת משקל הי׳ ז״ל המחבר הקדש הגאון וחותני ודודי דהלכתא אליבי׳ למשקל
 מבארדיטשוב יצחק ליי מי הקדש והגאון ^טמעלקי רב .רבי הקדוש והגאון הפלאה בעל הקדש הגאון
 מוכן ולהנעימה תוה״ק לקבלת אשר לעיל האמיר ועפ׳׳י שאמרן למי וראוין בחזקתן הי׳ דבריו וכל לזה זה שי״ת יהריצו

 תורה דברי נמשלו למה פרי׳ יאכל תאנה נוצר כתיב כוי חמא ר׳ אמר נ׳יד (דף מעירובין והוא ישראל איש הל
 פירח״י טעם מוציא בה ר\גה שאדם כ״ז ד״ת אף תאינים בה מוצא בה ממשמש שארס כ״ז זו תאנה מה לך לומר כתאנה

 שעה וכל מעט ולמחר מעט היום אלא בב׳יא מתבשלים שאינם חאיניס בה מוציא בה שמשמש זמן כל אילן תאיניס
כו׳ אתס אדם ז״ל רש״י וכמ״ש פחיחה מדרגה שהוא דייקא אדם במלת חז״ל ורמז מהן לאכול יאוי׳
 שמתי זו ומטרה ממט ולמחר מעט היום בהס כשמשמש שעה כל טעס בד״ס מוצא ארס אפילו יאמרו

רד שאמר נזה גס ברוה״ק דברי.המשורר וכל פנה לאבן לי  כלל במצולה וגפלאוחיו כו׳ מלאכה עושי באניות היס יו
י’ י י  תמיס מפעלות יותר רואה עת בכל אשר קדמונים משנים רבים במים מלאכה עושי פס וההמוטס סותרים המה הים י

ס  בנפלאוטיו להתבונן תרצה כאשר אלהי כח הוא זאת לאמור בהכרח יחד אותם ומאחד מתאים ראו המה : ואומר .יפי
 הדורכים המה אניות והולכי התלמוד לים קראו שחז״ל וידוע השתוות יחס להם יש הוא שס וגדול קטן אז יגגדולותיו

ותעיין תסתכל כאשר הקדושה בתורתו אלקותו כח היוצר הטבע כן וכמו כו׳ צמא כל הוי חז״ל כמ״ש בה ייזי^קי׳
. : עת בכל ירווך דדיך אז

 אחד-מן אמר , ואומר , המאור לספר בהקדמחו ז״ל המאור בעל אדונינו מ״ש ראה זאת לך מעט אס נעים קורא
 שלא ח״ו ואס תכליתם אל הגיע לא כאשר הנכוניס הדברים מן קצח שהביא מי מל חטאת חשת לא החכמים ,

ל א ק ^ כו׳ חרשי׳ כל ז״ל באומרו הא׳ דברים בשני דעתי אסמוך מכ״מ ממנו אחד בדבר ולא פנים בשום האמת ״  טבין
דאורייתא פטפוטי מכלל אצא לא מ״מ כלל האמת אל אכוון לא אם אף אומר אני ובזה כו׳ טבין דאורייתא '^נוהועי

ש תתנשא נבלת אס שאמרו וכדרך דטכין : לשונו ע̂׳
 והדל הפמוט אני ומכש״כ מכש״כ כן המעיין מן מבקש ז״ל המאור בעל התורה שר אדונינו כי אס נעים קורא

מ מזו וגדולה , דברי טל חמלה עין לשוס הממייניס מכל מבקש ארצה אפיים גשטיחות מ קהלת], [ברבה חז׳ל א
מ״פ י



ה מ ר ק ה

פ  כמפי אלא כו׳ חכמיס כמפי כו׳ iראpג' קמן ארס מסי שמע שאס אומר אתה מנין כו׳ כדרבונות חכמיס דברי ע׳
 א3ב5 ל חד דברי יומתק האמור כל ואתר כו׳ אמסי׳כ וקען פחותה מדרגה הוא ארס קמן אדס ואמרו כו׳ סנהדרין

 אלא פלא והוא חמה בגלגל תלאו משמת מתרפא חולה שפל באאע׳׳ה תלוי׳ הי׳ מובה מרגליות •שאמרו בהשותפיס כתרא
: ברבים תורה ולמד המעשה חלקי וכל הקרושה במרכבה העיון כל בו הי׳ שבאאע״ה דידוע

ל ד ה ע ו ס1ב  אברהם שקרא מלמד כו׳ ויקרא תקרא אל לקיש ריש אמר עולס אל ה׳ בשם ויקרא אמרו דסומה ״
■ טל יהושע ר׳ אמר אשר חגיגה) ואמרינן(בריש מ״ש כ*׳ ־ כיצד ושב עובר כל בפה הקב״ה של שמו

 ובקשתם בידכס לי היתי; סובה מרגליות יהושע ר׳ להם אמר כו׳ למה מ̂ן הקהל בפ׳ שדרש ר״ע3 אליעזר ר' דברי
 צדק ממזרח העיר מי אאט״ה על ונאמר מרגליות בחז״ל נקרא והתורה והלומד שהלימוד ר^ה למדן .ממני לאברה
 תורה למד הוא ואשר ובזכותו בעבורו כלומר באברהם חז״ל ודרשו בהברא״ס דכתיב העולס שנברא מעת עילם של מרחמי
ת ̂ה ראשית שנקרא י נ  השכינוז כנפי תחת הפולס כל הכניס ואשר בראם) בה״א אלא דרשו כ״ח למנחות (וחו׳ל שניהם ד
 אבד לדורו אבד צדיק חניכא ר' אמר אליעזר א״ר בש״ס אמרינן זו ולמערה כר עשו אשר הנפש ואת שנאמר

 בראשי חש בש׳יס חז״ל ואמרו מרגליות אצלס קרוי׳ תורהvור הצדקות היינו מרגליות היא שהיא מקוס בכל למרגליות משל
ל כיוונו ולזה מתרפאים התורה שע״י נמצא בתודה יעסיק  ועי״ז לרבים תורה שלמד בצוארי תלוי׳ הי׳ שמרגליות חי

 בגלגל תלאו ומשמת קשרו) התורה אותיות ■כ״ב בפירוש מבואר ׳י (ובס וב׳׳ש ב״ה הבורא אחדות את עילם באי כל ידעי
 עולם באי לכל הפקר ה/תורה כך מאחה ומתרפאים הפקר עולם באי לכל הוא חמה שהגלגל כמי לומר רצור חמה

ל אמרו כ’ע כו׳ עניים בבני הזהרו חז״ל כמ״ש לוקחה שירצה ומי כו׳ בראשו תש 'מ׳י ומתרפאים  צדיק לכל עושין בש׳יס חי
שלא ההכרח געוה״ז ביהשגה נשמתם ובהירות לצורה חימר המהפכים זכיתם התחלקות ע״י ירצה בפ״ע מדור וצדיק

מפני פו׳ כו׳ צדיקים מפני ביוד עוה״ב נברא מה מפני ך״ח במנחות חי״ל ואמרו ררו גדולה זו חבירו חיפת יראה
ה זה דמין שאין מעשיהן ל אמרו פ׳*כ כו׳ זה משל גדול זה של כיירו רשי׳י פי׳ ל  חמה ראתה לא מעילם בש״ס חי

ל דברי לך ויונעם ומכש׳׳כ מכש״כ פחיתות בהם שאין השמיימי בגרמי אכ״ה לבנה של פגימתה מעשי גדולי שאמרו חי
: בכ״ז והבן וארץ שמיס ממעשי הצדיקים

ך,  כו׳ הקב״ה אמר לה' בו שנאמר חודש ראש של שעיר נשתנה* מה אר״ל ע' בשבועות הש״ס דברי לך יומתקי ךדין
כתיב פזי בן שמעון ר׳ ע״ב ס׳ חולין בש״ס אמרו ועוד הירח את שמיעעתי על כו׳ זה שעיר כי׳

יאvשר הלבנה על שייך וכי וקשה כו' בצדיקים פייסה דעתה קאימיתבא דלא כו׳ח׳יייה כו׳ הגדולים מאורות כי׳ דיעש
 והיא גאונו ומהדר ה׳ מפחד ורועדים זעים הקידש וחיית ואיפנים שרפים אשר דעתה מיתבא דלא שמיימי מגל־מי רק

כ פיום מדוע ועוד לשנות אין המלך פקידת על חלילה להרה־ אפילו <זתרעם  מדוע שלישית ועור ויעש חיותה ונפשו כ׳
:,וכוו , - . . - - . פ: עי׳ס הספיקות אלו ולתירוץ החמה ולא הירח דוקא באמת מדוע ורביעית בשמך יקראי *,ים צדי דוקא לה נתן

: עולס של ברומו העומדים נפלמיס סידות להם יש כי אם
ע״כ רגע על מאיריס מבהיהים נמרחים ברחיס כאם־ חילי בש״ס מאמר להק^יס אני צריך . א

כי שנאמר נבראו בצביונם נבראו בדעתן נבראו בקימתן בראשית מעשה כל ל־י
חמר ני ג׳

. . אל נבאס כל .
 במנחות חז׳׳ל אמרו ועוד נהם שבחרו ברמות בצביונם נאיתו להש ש*בראו לדעתם ל ז ־שיי

ויהי בפסוח וירא פ׳ במדרש אמרו ועוד ראשיהם כפיפים שיו צדיקיס מפני ראש'

שיע בן ̂.
פ'׳ צביונם אלא צבא׳ תקרא

̂ , כפין יו׳׳ד מה מפנ* כ״ח
 אחת עליי לה־ןיש הרועעי׳כו׳ כו׳ אינו שלו הכבשן את בודק כשהוא ה׳ה היונר יונתן ר׳ אננר כי׳ האלה הדב־ים אחרי

 שנאמרה' הנדיקיס את‘אלא כן' מנסה הקב״ה אין כך כו' עליו מקיש הוא שאפי ברורי׳ קנקנים בודק הוא ומה כו׳
ר אמרו ועוד יבחן צדיק ד מ מה ויו׳ הגדול המאיר את נאמר כבר המאורות לענין אם וגו׳ ביום ולמשול ע״פ ב

:ובעוה״ב בעוה״ז חלק לו יש יעקב כך ובלילה ביום שולמת הלבנה מת כו׳ כך בל-לה ולא ביום שולנית חמה
ט״זי״״״ר,  בעזה״י הספיקית כל לך ויוותרו חומר כמין והמדרשים ס׳ ובחולין ע׳ בשביעות הש״ס דברי לך יבואר ו

 עצמי וראיחי נבראתי ובצביוני להם שבחרו בדמיה דייקא נבראו בנביינס הלא הלבנה מוענת כו׳ דשפיר ’
 חמת מה בנדה ותגובתה צביונה) ידעת לא (ומהחמה להחמה כ״א איתי לא למעט קדשך ברצון ובאם בחרתי ובזה

 היוצר אשר כוי נמשלה הלבנה אבל ט׳ שנמשלה מפני יחמה להקיש יטל ואינו יבחן צדיק ה׳ כו׳ הלבנה אבל כו' כך שילמת
סה ולדעתם דבצביונם משיש דעתה טתבא ועכ״זלא ברורים בקנקנים בודק טי  כפיפים בנסונס הצדיקים טוענת והיא בצדיקים ו

ת אמרו לעתיד כי בשעיר פייסה לפיכך פיוס קבלה לא ע״כ אל cp3 הקב״ה של בשמי שיקראי עהידין י
 שכל המקיבליס מספרי מדוע לה׳ רוח נחת רק מבקש אינו מחים עולת הקרבן כמו לה' רוה נחת ירצה לה׳ שהוא ר׳יח

 התפלה פי' בזה פירשתי כאש־ ליוצרם מקדשים בזה לעלול ״ להשפיע נחת עילה אשר ואת ועלול עילה עליוניס מעשה
 כל על גאה ית׳ שהיא מפני באהבה ייצרנו קרישת הוא לעליל להשפיע העילה הנחת בזה היינו רוח בנחת ליונרס להקדיש

לה' שר\א ר״ח בשעיר נאמר ע׳יכ ה׳אשר רצון באהבה המה עישיס הנחת וטה ולנחיתות, ילנכא־ס לשבוריס הכל רצונו גאים
ה ב עפ״י לך מומתק לה׳ שהוא השעיר כמו רוח נחה בזה לעשות לה' הוא וזאת ליוצרה יזק״יש הירח עצמך שתמעט ו

והיא הקב״ה של בשמו ליקרא צדיקים שעתידים הנ״ל מנחות ש״ס כמ׳יש כמותה להתחדש עתידים הס שאף הגירסא זה
: ותבן זא״ז ומעלים אחד שפה המה ובמדרשים ובחולין בשבועות והש׳׳ס .יכפר רחום ׳ '
ר . ו ז ה נ אחרון דור עד טוביס מעשים ולסגל קומה שיעור לתקן ותשיקתס ומגמתם כפופים המה שהצדיקים לראשונות ז

 וקדושה ענוה טהרה ביראת נפשותם ומכשירים גשמי כל נגד ו׳־לתים בריח ומשימים בו ודבקים ה׳ בקרבת וחפצים
 ט׳ הקודש רוח הופיע כבר לולב בהלטת ז׳יל הראב״ד כתב כאשר אליבי'דהלכתא שמעתתא ולאסוקי לכוון אלהי פזר ולהם
 המדרש5פירשתי בזה אשר מעש״ט ולסגל אחרון דור עד בראשית להיוצר להתפלל תמיר ומתאויס בזה השגה לנו אין אשר

, ’ :פלא' והוא וזימנא עדניא מהשנא והוא וזש״ה ט׳ ה׳ אל ואתחנן וז״ל ואתחנן פ׳ '
טה גמרא עפ״י וחי/־ותס חכמיס דבר'  לאטל וכי לא״י לכנוס משרע׳יה נתאוה מה מפני שמלאי ר' דרש דס'

ז אלא מתקיימות שאינן ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלא טובה לשבוע או צריך הוא פרי׳ י אי  ג
 שנאמר עשית כאלו עליך. אני מעלה שכר אלא מבקש אתה כלוס הקב״ה לו אמר ע״י שיתקיימו כדי <ארץ אני חכנם ■

ת כו^פ״ר  שמיי 'לסגל ובזמן בארץ התלויות מצות משוס לא״י לכנוס ומתאווה חפץ שמשרע״ה פשיטו פפ׳יי ר\לדרש טינ
 שחפצו כיון ישראל בני ויעשו וילכו במכילת׳ חז״ל פסקו וכבר הזמנים ומחליף עתים משנה ה׳ אני ה^א לו והשיב

/ ובזמן בארץ התלויות המצית כל פשית כאלו עליך מעלה הריני משאן כאלו הכתוב עליהם מעלה נפשות והתאוו



.ה מ ד ר, ה

מא Dגעצמן הן והן והבן וכו׳ א״י של זסזמן מהעת הקכר בקשתך לך כיתן: T.ir וזמגיא עדניא ־ ׳מהה:א ו 3T 
. ' - . : זא׳יז מפל^ס והמה .הגמרא ־ ; ,־ ־ ׳

א־ ר קו ת לך נעיס־דע ׳ ר הקמה הגאון ־השתמש אשר א ב ח ם ם ה י ל ן ע ס ב ־ ז ל ת ה ו ר י ח  חזית מדרש מיק ו
ע' בעיניך קלה המשל ■יהי אל שס־ נאמרו המשל ענין חז׳׳ל שהגדילו מה קהלת ריש רבה רשה״ש.ומיין ■ ^  ש
^ ופל תורה של עמקי מל עומד אדם המשל ת ח סו קי מ  אשר גהס נדרשת שהתורה מדות ושלושים כהשגיס ובפירוש ע

 במדה הנמכל מפרש חמישית:המשל.שהתורה.•.נדרשת.ואח״ה במדה מוגה הגלילי יוסי ב־׳ אליעזר ר׳ אותס 3למ
 השתמשו והנביאים נתנו אשד מרועה וכולן מסיגי לנו שנמסר המרות דרכי עה׳י לומדים שאנו מה גמפורשיס P^׳

כי ב״ו לה״דלמלך משל. ברכות מהש״ם ונתמדיס רשליס איזה כאן אציין ולדוגמא •כמשלים ן״כ  ששה פרק במורה ועיין ו
לן ז׳ בתענית עוד הנהר, ע״ג מהלך שבא לשועל. (ברטת) דרכי, עפ״י המשל עומק שהראה מה ̂ראשי•  במה אילן |י
א לשני למה׳־ד משל ־בט״ג מנינו עוד ס׳ ״ניק* י שונאו ואתד איהבו אחד ל ד כ עייךעו ב בע״ג נעים קורא ו פ״ ד׳ ג׳ ] 

 השבת יום קדושת על הרשע לעורניסרופוס עקיבא ר' שהקיב מה פי״א בראשית רבה משלים-נעימים הרבה מ״א) ג״ה
 ועיין ע״ב צ״א סנהדרין הרין מן לפמור ענען יטלין, ומשמה המך שאלתו על לאנענינוס הקדוש רבינו ותשובת לpמ

 חז״ל שבחו ונפרע כי להעוח רבים אחרי בתורה כתיב. שאלו אשר לאפיקורוס קרחה בן ר״י שהשיב מה ויקרא
ב ע׳'א כ״ע סוכה . כובסין ומשני שועלים משלי הניח שלא זכאי בן יוחנן לי אה  סופרים ובמס׳ , ע״א קל־׳יד ב'

ה מאיר ר׳ ועל תזקן הלל על כולן ה^ייו עי  ושלש שוטליס משלי מאות שלש יודע שהי׳ ל״ע ל״ח סנהדרין חז״ל ה
 המצע כו׳. בעלו מאיר ר׳ מעמת ע״א מ מ״ סועה במשנה אמרו ועליו שלשה רק לנו אין ואני כובסים משלי מאות

־ : כאלה רבים מתשתרע קצר . ־
ו2!' ת פ ס * ^ r רעס ואין מרובים והמה ובברייתות נהנים׳ ובתורת  בפסיקתות גס . המעיין טל לטירר באתי רק לט

בהקדמתו קמורה הרג וגס נו<־איס סודות והנפינו כסו בתראי הגאוני ונם כמותם ורבים ובמדרשים **
 כו' כו׳ ועניניהס המשל הכנת הוא . אמיתתס בידיעת ז״ל והנביאים חכמים שאמרו מה כל הכנה מפתחוח כי ודע ייל

 עד כו׳ משל פשישא כבי הדברים המשך . כולו זה וכי בנמשל המקל עני,י כל למצוא ממנו תקווה ולא לבסוף ינתב
 בו הושמו ולא כו׳ לבר: יעריחך או במשל המכוון העני! מן שיישיב א• כו׳ במשל ודבר דבר כל לכקש תעריח אש

 וידום יבין המשכיל נפלאים ענינים הכל גשמי במלבושי התירה סודות המתיקו האלה וחכמים עליו עמוד כלל לפורשם
 חילק המורה בהרב ועי׳ דהדיועא כמילי דמלכא מילי הלא ויאמר ושועה ככסיל לשינו שאע ישלח ידו את חובק יהנםיל

ק מדריגת ענין ט ד ^ ה:ביא שיתנבא שש חשב מספרם עשר אחד תם ב"א עם האלהי ה לו ה  ויומתקלך ע״ש ובבי,*על ג
 הלא ^הב או כסך צבעונים לעפרורות מדובקת רק השני לעבר ובהירה זכה אינו ו:וא זכוכית נוהל נגד העימד נמו

 אליו בר.ראה הנביאים אצל נקרא זו מדריגותס ערך לפי משל בה משיגים אלה כל שהוא מה כפי צורתה בת יראת
וודע  עניניס ער.ון בתיכו אולם המשל, הסיפור הלבוש ישיגו ככה בחינתם ערך לפי אליו כאשר המראה שאותו ל ר א־̂׳
 חמלה עיין לשוס החכמה מעייני רכל מבקש ארנה אפיס נשעיתת והדל הפעוע ואני . נוראים וסודות עמוקים

 והגאון עבין דאוריתא בפעפועי ע״ע שביקש לעיל כמ׳יש ל ז המאיר בעל אדינינו כבקשת משליו דבר•־ כל על בצדק
ר” ב ח ן ״ נ  : הלכותיו בשמו ולאמר ללמדו עליו בצדק חמלה עיין לשים החכמה מעייני מכל ג־כ ומרנן מבקש הלז ז

ש עי ״נ ^י ל״ ־ אשי בזה לנפשו מחנן הוא האיך ראה ק ר ו ס מ ת :ה ואתחנן הסדר בשמו חתמו קדשם במ
ר מכל הפסוקים מועכים במלית ורמזו ד ל3< שמי על סימן ואתחנן ה: ^ י  לך ידע , ותמצא ודרק ז

ר א־־ר נעים קורא ■הה־־׳ התלמוד וים הפוסקים במצולות גס כסיר מרתיח לעינו על ומלתו כ: דבר ה׳ ר־־, ז’ה ^
cp מתלקחת נאק והכל , מרקחת ננקמי ריקס :

ה ז כ  הנבואה במראה שיושג דבר שכל שתדע המעיין לך ראוי פל״̂ו (חי׳א המורה לספר בפירושו מוב שם הרב כתב ו
 ובפירוש כו׳ יחויב אבל סכל הוא משל אינו שהוא רשע'והשובר א ה לבד משל שהוא והסיבר ט׳ משל הוא כו

חכמים דברי ומליצה משל להבין לומר והתחיל ספרו פתח שבחכמיס הגדול וז״ל בחלק המשנה בפירוש הרמב״ס נתב
בחד^י בריעב״א ועי׳ ט׳ ומשל חידה הם אמנם כו׳ העליונים בדבריס כו׳ חנמיס שדברי לפי פו׳ היא ידוט וחידותס

 אפילו יש דבריהר ולכל לך ויונעם כו׳ הרואה ב;רק בכותב מובא גאון נסים רבינו מ״ש ועי׳ כו׳ הספינה ר״פ ״ב3
 אמרו רק כפשלכוו אלא מקרא אין אמרו לא וז״ל ב׳ שורש המצות לספר בהשגותיו ברמב״ן ועי׳ נעלמות סודות ל־^שוע

 אחר חלק המשנה בפי׳ ברמב״ס ועי׳ ע״ש כו' והחיצון הפנימי אמת דשניהס כוונתם מורה פשועו מידי יוצא מקרא ^ין
 שנודע כמו מפורסמים צדיקים ט׳ שנגלה מה אחר וז״ל המשנה לפי׳ בהקדמתו עיר ועיי ט' הכתות שתי מעות אהראה

 אותם המה שלישית כת .המאירים בדברים לבו האיר לא אשר כו׳ כו׳ מצדינו בא שהחסרון לחשוב החוב לכן לט
מתיקות עיין ונסתר נגנה יש כדבריהם כי להס ונתאמת היתולים ידברו לא ז״ל החכמים כי המעיינים מן השלימים

״ : לך ויונעס לשונו
‘! י י  ע׳׳ב P ק מנחות תוס׳ ועיין השמים מן הראוני כך וז״ל גאון האי רב תשובת תקנ״ר סי׳ הרשב״א תשובת ^

 ח׳׳ת רדב״ז תשובת ועי׳ הנבואה כמפי מותי לפני קלונימוס רנינו הגיה דברים שלשה שכתבו , בתחלה ד״ה
מו ומרץבל גדול סכם מצינו וכן התשובה בסוס כתב סק״מ ת שהוא ותמרו השמים מן שאלות שוחל שהי׳ יעקב ר׳ ה ד

זה חילוק לו הראו בכן המרדכי וכתב כו׳ לחלק המרדכי בשס ך״ק ס״ק של׳׳ג סי' (ח'מ כש״ך ועיין ע׳ש
ל3 ס ^  להרוס אני שחלס לענין ע״א) ;נ״ב גימין הנשיא את שיפייסו נתן ולר׳ מאיר לר׳ שחלס מה ג׳ הוריות ועיין י

 נדרים בחלמא חזאי יוחנן ר׳ ע״א) ^ה׳ ובבכורות כו׳ ישבר לא רצון קנה בסלמא אקרייהון והא ע״א) ג (צ וביבמות נו׳
 להקות בין הלום הביאך מי תהלות פי מלא רברבן ממלל פוס פה הרחבתי כי נעים קירא תחשדני ופן ע״ש ע״א׳ (ת'

 נתרבו ה^לו בעתים כי על רעהו ואה מילין אשיבהו אני ,כו׳ זר יהללוך ברוה״ק שלמה מאמר איפה אי׳ המחברים
חי חדשים ספדיט  מלת חדש קנקן יש במשנה מאיר ר׳ כמאמר ישראל בשבטי נאמנה להודיע ברבר מחויב א״ע ע״נראי

’iP טניניו נשחקע וכמעע הקדושה תורתו עם הארץ האיר אשר שנה שמונים ערך זה זצ״ל המתבר דו״ח הגאון אשר 
 יועם איכה הוי עבדי קא שליסותייט אני ומה לטיבה אלט לי זכרה הארץ מן זכרו חלילה נשכח שכמעט עד מעיניט

מ ק מקוקטים גלויה סקוגיס הכסניס מתה כי י חל ־י הניני של-י ונקמה באנוק הוא רוס א ד יהי׳ ויקר ג גי מגיס נ
: וסוטלוחיהס מקומם מצד נ״א כגור אומר מהיכלו גטצמו א׳ כל כי הדגרים טגמיוש מ;ד לא היה

וכדרך
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ך ר ד כ ת האמרו ו  חדתא מלתא לי דאמד מאן אמר דתורא מחנתא תרתי נקית הוי חסדא רג יוד) (דף מןג
 וצדך .ט״כ מקמייתא לי עדיפא בתרייתא הכי רב אמר לי׳ אמר יקירא אלבישייהו מלתא כו׳ כו׳ דרב משמי׳ י

 הטנין אך . הלכה שהיהה מקמייסא פדיפא ע״ז יאמר ואיך בעלמא משל אס ט לו אמר לא באחרונה שהרי להכין
 בזה פשו בד״ה ההוס׳ פי׳ כפי לחבירו(ובפרת מתנה לנותן הנוגע פרמיות הלכה רב בשס לו אמר שמקודם בזה

א ישראלית אומה לכל הנוגע כללי דבר רב בשם אמר אח״כ אך ע״^) חילוק עצמ׳ הלכה ה ל ״ מ ב ל ו א ד י י  ש
 משל י טל סתם אמר לא מקמייתא לי עדיפא בתרייסא אמר וע״כ רב מפי ששמע הלכות כל ונתייקרו נתחזקו בזה אשר

 שהמשל מצד הלכה מדבר יותר בנפשי׳ פעולה המשל פטל שאצלו ירצה לי, עדיפי אמר אך מהלכה יותר שמוב בעלמא
שהוא אפי׳ לו נתברר רב שהוא ידע כי יען רב מפי ששמע ההלכות כל והיינו הכלל על כ״א יצא עצמו טל לא

: עצום פנימיות בו יש בעלמא משל עיניך למראה
ז ״ י פ ע  הדיקדוקים ̂ מפיהו תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב דומה אס ע״ב) (מ״ו חגיגה הגמרא פירשתי ו

 מדוע צבאות ה׳ למלאך דומה אס קמ״ל רבותא מאי וגס ,ממנו תכקש תלמוד.או תורה שהול״ל מבוארים
 פי כל כי ,ירצה האדם יחי׳ ה׳ פי מוצא כל על כ׳׳א כו׳ הלחס על לא הכתוכ ידוע נאמר, הפשוע לדרכנו אולם ילמוד, לא
 במידותיו דבקים בזה השגה לנו אין אשר עליון באור הדבקים והצדיקים לך שנראה הלחס על לא לאדם החיות הוא ה׳

 שאתה מה כל מפיהו תורה יכקשו צבאות ה׳ למלאך הרב דומה דווקא אס הגמרא ופי׳ כו׳ כו׳ אתה אף רחום הוא מה
כר רבא כדאמר היא תורה אעפי״כ בעלמא דברים שמדבר לך שנראה אפי׳ תורה שהוא דע מפיהו ושומע ומכקש שואל

ג לרב מחמי׳ מחסיא א לי סי א ר ת ל ו מ ה י י ש י ב ל א א ר י מ ו עולה י נ י ב ה ר א ג ד ה י ס ה ו ד ״ ל מ א י ז ו ע
ש ל ז י י ל מ ע ר ב ב ח מ ט׳ 'השמים, לאל נשואות ידי ואסיים ‘ אצא ובזה זצוקללה׳׳ה ה  הגדולה ימינו י

: אבותינו ישראל ראשי הקדושים בזכות , ולעוזרנו לתומכנו

 ׳ המאירים לאבותי ץ^רי ץןק ׳ דורים לדור ץף, . רפה ביד בשתיים וחותם ׳ ועייפה בשביה בנפש המדבר דברי
: דצים והמבינים ׳ לוחצים המספר כי לעצום. הקטן ועשה .החסרים שני בונים בתים וישני

תפלות אשא ,תהלות, נורא וסברי/ סעדי ,אל ,לעוזי
׳ שמים שובן , העלילות רב / תהלות נורא

/ כפים הון להרים, לבבי ׳ ממרום תשגיח
׳ אל עוזי אליף , מנחה מגיש ׳ נענה נפש

׳ ודברים אומר ,נדרי אקריב ׳ לבכי מעומק
׳ חיבורים ועוד עת עץ , השפר הד ׳ ספר את

ל/ א עוזי תפארת ׳ ושלימים טובי□ ׳ ונעימים יפים
, שלמה בכרם ׳ הביתן מגינת ׳ נתן מור ריח

, וימה קדמה • ׳ אריאל גולת / ישראל בתפוצות
ל׳ א עוזי מתורת ׳ לרויה להשקם ׳ תאווה נתאוו

,השנים דעת / הנודעו מפרי וישבעו יאכלו
,לעינים ותארה , לחזה פרים ׳ למחסה צלם

׳ אל עוזי : סעיי ,נדבתי זאת , , . . ׳ מלאתי המרתם
- / אפים בזיעת ,הבאתי אשר ׳ מנד^י קח

דדים, בעורני תורתף להפץ ׳ ברחמיןז חזקי
ל/ א עוזי מדודי , נשארה אישר ׳ התורה זאת

, הנרות יאירו ה/ במנורה ר הו ט ה ׳ הנפזרות קרב
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ת ח ה לאדם והמבין , מנה מי למדת , קהנה א מ  , וחטנה סכמה ילמדנו הוא , ובעה מ
מה הקדושים מהספרים הכתבים לגנער ויזכנו המהו  הגאון אדמ״ו גיהו הוא אבינו ממר ו

 . זצוקללה״ה מימרש עוזיאל מו״ה^ לו יאמר קדוש אלהי איש עולם יסו־ צדיק המפורסם החסיד
 ופסוק פסוק כל מל כמעה והיה הקודש מחברת חבר אשר , ביצה מסכת מל עןלמה כרם ס׳ בפה׳׳מ
מ נא אלכה אמרתי לזאת ,כולו כמעה ונגנב אבד הצדיק ובעו״ה ח  שבולת בשבלים ואלקמה הקוצרים א
 מפוזר היה הנשאר כמעמ כי להחשבין למצוא אחת אחת אותם לקמנו שמצאנו ומה , לו אשר החכמה
 הפסוקים סדר על אותס וסדרנו ,אחת באסיפה אותם ואספנו ויגענו ומרחנו הנה ואחת הנה אחת ומפורד

 להביא חסדיו ברוב עלינו נא ויחוס אלטנו לט יזכה , חפצו אל להגיע הקורא ילאה שלא כדי
 פסוקים ומל פוסקים ועל גפ״ת על והנעימים והמהוריס הקדושים כפריו שארי עם יחד זאת ספרי לביה׳ד

,אתינא דבי וסבי רגב״ח על ובפרש חז״ל אגדות ועל מוסר בדרך ישניוח איזה ועל ך מתנ׳ ולקומיס
: אמן . וגואלנו צורנו בעזר התחלט וזה

 ̂ זללה״ה צבי מ'*׳* ובי' הספורסם הרב חיתני מבבור ספ־ר נופר דברי מצאתי , המאסף אמר
. לברנה הצגתי ע״ב , ז״ל הםחבר החסיד הגאון ■א ה אביו טבבור קורעו כתבי בין



י ז מ . ר ד ר ו  ת
בראשית

 המונה דאין רק״י פי׳ . וגו' ברא בראשית
 בראשית אלא הבריאה סדר להורות

 השמיס ית׳ הוא שברא שקודס אומר הכתוב פי׳ . בריאת
 הקרא שייך האיך וקשה . וגוהו תוהו היתה והארץ

 היה לא דטריין כיון ובוהו הוהו היתה והארץ שלאחריו
 דבריאה תורה היא שהתורה סוד ט״ד ליישב ויש . הארץ

 . בבי״ת מתחלת לפיכך האציל ולא אלהיס ברא כמד״א
 לבוש הוא התחתון העולס כי וידוע , אצילות היא והארץ
 נסתר העליון כי עליון בסתר יושב וזה ,העליון לעולס

 סוד וידוע ,״ראש ״תוך ״סוף ניעריקון סתר גם בתחתון
 .. נתפאר ׳י קע בתחתונים הקישועין כמו התפארת הוא הלבושי׳

 * וידוע , כו' אחזה מגשרי וכביכול בהם הלכיש אדס פני
 וזה , בתחתון נתלכש העליון של התחתונה שהמדריגה

תה הבריאה עולס שנברא קודם הפסוק כוונת  הארץ מ
 דהוא אור יהי אלהיס ייאמר . תוהו מאצילות העליונה
 נעשה vהבריאר עולם שע״י ל׳ז בגימעריא ואור הבריאה
 , התחתון בעולם בהתלגשות ומכוכה רז האצילות

:יכפר רחום והוא
ן  וזה . ובוהו זוהו היתה והארץ ברא בראשית יאמר א

וגו׳ אלהיס ורוח . ז״ל כמאמרם רשעים של מעשיהם
 הרחמים על נמה אלהיס מדת כי פי׳ , המיס פני על

 דהוא הצער פי׳ אור ויהי השובה שיועיל אור ויהי ואומר
 וירא לזכיות נהפכי הזדונות כי אור נעשה העבירות

 החבירים ע״ד החושך ובין האור בין ייבדל וגו׳ אלהיס
 היה אתמיל לקינו בלעם וכן . בג״ע לקיש ריש את שראו
 עד גרשעתן שנשארו הרשעים בין ההבדל וזה וכו׳ עמנו

 ויקרא ,יום לאור וגו׳ ויקרא ,תשובה הבעלי ובין מותן יום
 תשובה הבעל ר׳י׳ל לאור שהזמינו פי׳ הזדמנות לשון הוא
 הזמין להרשעיס ר'■ל ולחשך לעתיד והזהירות הג׳יע הוא יום

 בוקר ויהי תשובה, הבעל פי׳ ערב ויהי . גהינס שהוא לילה
די הצדיק פי׳ עו  כל צדיק עם בהשואה פי׳ אחד יום , מנ

: כו׳ פומדין שב׳׳ת מקום ז״ל אמרו ואדרבא ימיו
ן  ויהי ואח״כ מתחילה רע שהיה פי׳ . ערב וwויר יאמר א

 שעשה מה גס פי׳ אחד יום תשובה שעשה בוקר
ד נראה התורה וסמיכת . זכיות נעשה ברשעתו  מה ע׳

 במדת לברוא במחשבה שעלה מה כי הקדוש בשל״ה שכתב
 שמדקדק הדור לצדיקי שהוא רק לה חל• נחבמל לא הדין
 ע״ד פי׳ ישראל כל לפיני וזה השערה כחוע עמס ׳ת השי

ר חכמי העדה עיני ד  פי׳ ישראל כל לעיני וזהו כפירשי׳י ה
 ; בדין אלהיס ברא המחשבה בראשית הצדיקים
 והלא לומר תלמוד ומה העולם נברא מאמרות בעשרה

 מן להפרע אלא להבראות יכול אחד במאמר
 תוי״ע הבעל והקשה .לצדיקים מוב שכר וליתן כו׳ הרשעים

 כדי מאמרות בעשרה ברא ולמה עובה מדה מרובה הא
 הרמב״ס גשם ששמעתי ליישב ויש • הרשעים מן שיפרע

 כמד״א בדיביר העולם ית' הוא ברא דלמה להקשות ז״ל
 ותירץ . לברוא לי היה במחשבתו ,נעשו שמיס ה׳ בדבר
 מאוד עד גדול העונש היה עבירה אדם עשה שאס

 העונש היה חלילה במחשבה שגס במחשבה הי׳ כשהבריאה
 ובכתבי . שמעתי ע״כ קמן והעונש בדיבור ברא לכך

 vשיעלר כלל א״א מאוד הגמור שבעולם כתוב ז״ל האר׳׳י
 למה לדוכתיה הנ״ל קושיא והררא ,התחתונים מעשה לשס
 קשה לא זה אך . כלל עונש היה ולא במחשבה ברא לא

לא התחתונים דמטשה כיון כלל שכר שוס היה לא דא״כ

 שהוא שאמר ברוך בטסח אחשוב וזה . כלל פועלים היו
 פי׳ העולם והיה שאמר ברוך דהיינו שמיא מן פיתקא
 מ׳ ועושה אומר ברוך וכן במחשבה ולא דוקא בדיבור
 ברוך ואמר . במחשבה ברא לא למה הממס ומסייס
 שמרחם פי׳ הבריות על ומרחס הארץ פל מרחם

 כ״כ יהיה ולא לפניו שיחעאו הבריות ועל ה*צרץ על א׳׳ע
 דאדרבא לומר סברא שיש וא״ת הרמב״ס כתירוץ עונש

 ברוך ומסיים למחשבתו כלל מגיעים לא התחתונים מעשה
 המאמר כי וידוע שכתבתי וכתירוץ ליראיו עוב שכר משלם

 חכמה הנקרא המחשבה הוא מאמרות מעשרה הראשון
 הקרוש באלשיך שם וכי׳ הוא מאמר נרי בראשית כמחז״ל

 שבא עד מאמרות בעשרה וזה העשירי ומאמר בראשית פ׳ ׳
 בתוי׳יע ועי׳ האמירה יהא למה פי׳ ת׳׳ל וזה לדיבור הדבר

 פי׳ אחד במאמר והלא מיושב ולמ״ש ע׳ז דמקשה מה
 כקושיית לברוא לו הי׳ המחשבה דהיינו לחוד הראשון במאמר
 להקל פי׳ הרשעים מן להפרע כדי ומתרץ . הרמב״ס

 ליחן כדי אומר ולמ״ש , הרמב״ס כמ״ש העונש מעליהם ’
 פועלים ששם מאמרות עשר היו שלכך לצדיקים טוב שכר

 ה׳ אמר כה בהפמורת אחשוב וזה , התחתונים מעשה
 אביש זה ואל וגוי ה' נאום אלה כל ויהי וגו׳ כסאי השמים

 בהבטה דהיינו דברי על וחרד ריח נכה ואל עני אל
 והשטס במחשבה ולא דוקא בדיבור ה׳ נאום אלה כל ויהי

 כמ״ש בדעת העני דהוא הרשע דהוא עני אל דאגיט
 שיהיה כמ״ש הצדיק הוא דברי טל וחרד הרמב״ס

:שכר לו
ן  שמאבדן כו׳ כעולם נברא מאמרות בעשרה יאמר א

 שוב שכר וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם את
 והעונש שהשכר .כו' בעשרה שנברא כו׳ שמקיימין לצדיקים

 מאמרות בעשרה וזה חן ליודעי כידוע מהמאמרות בא הכל
 בעשרה ינסן השכר וזה שנברא העולם שמקיימין פי׳

: העונש וכן מאמרות
ן  כדכחבת' כו׳ העולם נברא מאמרות בעשרה יאמר א

 מרה מרובה הלא התוי״ט קושיית ליישב אחר במקום
 מעונש להקל כדי אחד במאמר לברוא ית׳ לו והיה טובה

 מאמרוה בעשרה שברא דמה דאדרבא נראה ועיד הרשעים,
 מפיו שיצא דיבור שכל ידוע כי הרשעים בעונש קולא בא
 מסך הוא הטולס וזה . עולם דהיינו מלאך נברא ית׳

 יתברך הוא שהרבה ופי׳׳ז . נבראיו ובין ית' בינו מבדיל
 הקדושה התעוררות כ״כ ליכא מסכים עשרה ועשה

 זורח ית׳ קדושתו שהיה אחד במסך שהיה כמו בנבראיו
 להם שהיה חמור יוהר הרשעים עונש והיה לנבראיו ביותר

 בהרבות אגל חשאו כן ואע״פ הרגה הקדושה התעוררות
 והשכר העונש נתמעט ביותר מסכים ונעשים מאמרים

 להם היה שלא אע״פ כי מסכים להרבות לצדיקים נתגדל
 וזה צדיק הוא מ״מ ית׳ מאתו כ״כ הקדושה התעוררות

 בחושך ׳רח בפסוק הכוונה וזה לצדיקים טוב שכר ליחן
 הוח זורח חושך הקרוי׳ מסכים הרבות שע״י לישרים אור
 הוא מ״מ הקדושה התעוררות להס שאין פ שאע לישרים ית׳

:כמדובר לצדיקים שכר וליתן שאמר וזה צדיק
ן שמאבד! הרשעים מן להפרע כו׳ מאמרות בעשרה יאמר א

 ונראם בתוי׳׳ט, עי׳ מאמרות בעשרה שנברא העולם את
 חדי המקלקל דומה אינו כי לרשעים טובה דזה דאדרבא

 ג^ יושב שהמלך חדר להמקלקל המלך חצר של החיצון
שמאבד! הרשעים מן להפרע וזה עצמו במלך כמורד דהוי

אה



̂נןיתרמזי זתורהברא

 היה הס משאי׳כ עצמי נמלך מורדין ולא העולס את
 הצדיקים שכר וכן נמלך מרד כאלו דהוי אחד נמאמר

: מלך של החיצונה החצר גס שמחזיקין מרונה
 וח״א העולם נברא נניסן אמר חד דר׳׳ה

 שהודץ האר״י כמ׳י׳ש העולס נברא בתשרי
 נראה ט דדכורא עלמא והחורך דנוקנא עלמא ^'א

 דכורא תגבורת ליתן בקיץ ארוכיס הימיס זה נילPל
 כי לגוקבא תגבורת ליתן ארוניס הלילות ובחורף ^^קבא

 . ביום הלילה ומדת בלילה היום מדת לכ^ול העיקר זה
 האהבה הוא דדכורא ועלמא היראה היא דנוקבא י^למא

רא בניסן סובר דמר פליגי ובזה  בריאת עיקר כי ני
 סובר •מר , היראה דהייני ניסן בסיבת היה העולס
א בתשרי בי  היה ר\:*לם בריאית העיקר כי דהיינו העילס נ

̂ ; אהיה בסיבת
S* בהשרי אמר יחד העילס נברא בניסן אמר חד יאמר 

 שנקראו צדק־ס בשביל אלהיס ברח בראשית כי כו׳
 תשובה הבעל או עדיף צדיק אי הפלוגתא וידוע , יאשית

 ותשבוק תשרי במדרש כמ״ש תשובה לבעל רמז ותשרי עדיף
 תשר״ק דרך למפרע א״ב אותיית הוא תשר״י ואותיות ט׳
 העיקר כי וסיבר וחזר ית׳ מאתו שירד חוזר לאור רמז כי

 בניסן אמר וחד העולה נברא ובשבילו תשובה הבעל הוא
: לצדיק רמז העולם נברא

 ראה הלין במדת לברוא נו ברצי עלה מתחלה
 לדך הרחמים מ־ת שתף מתקיים העילה שאין

 גלוי הכל כי ונתחרע במחשבה עלה שייך לא ית׳ שבו יטע
 ואח״ע מתחלה הדן אמת ששניהה פי' ז׳יל והאר״י ,לפניו

 נאים בבגדיה רק המלך אל לבא אין כי ונראה . הרחמים
לו היה שלא האדם נמצא אחד ופעם לפניו להתהדר

בשמים ריח וקלע בושם של לחנות והלך נאים בגדיה
חן לו יהיה נודע הבשמיה וריס המלך לפני הלך יאח״כ
 יחזרו הנשמות שכל שרצה ב׳יה יש׳ השה כך המלך בעיני

 ,הדין מדת בפני לעמוד ה נאי מעשיה וצריכים לשורשה
 מתחלה הרחמיה של בעולמית פיגעת הנשמה יכשעולה

 של החנות כמשל נאים בגדיה הרחמים מצד בה ונקשר
 מדת לפני דהיינו המלך לפני לעמוד תוכל ואח״כ בשמים

דן במרת לכתחלה היה וזה הדין  .הרחמים במדת ואח׳יכ ה
 הרחמים למדת תחלה עולה למפלה מלמעה הנשמה ועליות

 נפגשו ואמת חסד ז״ל מאמרם וזה . אמת ושניהם כמדובר
 הקב״ה עשה ימה יברא אל אמר ואמת יברא אמר חסד

 ארץ כי והיינו תצמח מארץ אמת הה׳יד ארצה אמת השליך
 לו היה יתברך שהשם ארצה מלשון והיינו לרצון כינוי הוא

למעלה כמדובר במעשים וחסד במחשבה ברצון אמת
: והאמת החהד מדת שניהם וצדקו .

 המאור את הגדיליס המאירות שני את אלהיה
 לממשלת הקען המאיר ואת היום לממשלת הגדול

 ואח׳׳כ שניהםגדולים, אמר מקשהדמתחלה בגמרא הלילה,
ה ופירשו , קען שאחד קמר  ידוע כי י״ל פשועו ולפי , ט

 גדולה מתנה אצלו חשוב מרובה הך אי׳ה לעשיר כשניתנין
 , גדולה מחנה אצלו נקרא לא מיעט סך לו ילשנותניס

 אצלו חשוב היה לעני מועט הסך זה נותנים היו יחס
 מרובה סך ולעשיר מועט סך לעני וכשנותנים גדולה מתנה

 הסך שזה המקבלים בערך גדולים נקראים המתנות שגי JJ־
 אצל מרובה הסך כמו גדול עני אצל חשוב מועט ׳ ״־'ענז

 מרובה הסך נקרא ביחד המתנות שני צחשונpו
 שני ברא השי״ה ועד״ז , קטן נקרא המועט והסך

 התחתינים כשמעשה מרובה השפעה אחד השפעות
 אדם שבני ואף , עליהם הרבה משפיע לפניו מיושרים

 מועטת השפעה נותן מ״מ הישר נדרך כ כ הולכין נס
ט רגע כי פסוק על ל ז י האר א  כי ברצונו חיים נ

תמאנו כי אביט לט סלח וזה אט"פ מלשון הוא הי ה

 מימ בזעה שהוא אף באפו רגע כי וזה שחטאנו אף ל ל
: אדם לבני חייה נותן ברצונו חייה

 באפו שהוא בעת ,^והיינו כפבוטי הוא כי מלת כי
 בחוסר ולא משפיע לבד החיוני ברצינו חייה רק

 עודף שבחי טיב כל משפיע והמלה רצין נעת אבל שבח
 רצון עת או , למעלה נתעורר התחתונים מעשה וע״י

 בראשית ז״ל מאמרם ועד״זנראה חלילה להיפוך או וחמלה
 שביל כי פי׳ ראשית שנקראו הצדיקים בשביל אלהיס ברא
 העולם ברא יתברך שהשם ’פי ודרך נתיבה לשון הוא

 גס וחמלה והרחמים בדרךהישר הולכים כשהם ישראל בנתיב
 אף וא״כ חלילה היפוך הוא ולתיפוך דלים חומל ית׳ הוא

 השפע בריבוי גדול ואחד השפעית מיני שני ברא שהשי׳ית
מ . לבד הטוני רק קטן והשני לעודף גה  בערך מ׳

 כשהם אדה ש-;ני כמו כי גדוליה שניהם נקראים המקבלים
 בדרך העודף שמשפיע לתעלה לגדולה אצלי נחשבין טובים
 הוא כך מעשיהם וע״פ לעודף למעלה ראויס שאין חמלה

 ראויס שאין החיוני להם וניתן שפלים אדה כשבני החמלה
 כדרך קטן והשני גדול נקרא אחת מתנה ומ׳ימ מעשיהם לפי

 והליל' לשלימות רמז יוס כי וידוע לעיל, שכתבנו והעשיר העני
 המאירות שני את אלהיס ויעש יזה בשלימית שאינו דבר נקרא

 את המקבלים אצל גדולים השפעות מיני שני ר׳יל הגדולים
 כשבני נותן הגדול השפע פי׳ היום לממשלת הגדול השאיר

 הלילה לממשלת הקטן והמאיר בשלימית יריאיס הם אדס
 : ודו״ק וא׳יש ננ׳׳ל בשלימוח כשאינם

י ע ר ד מ  בוקר ויהי רשעים של מעשיהם זה ערב ויהי ב
מהם באיזה יודע ואיני צדיקים של מעשיהם זה ~

 סוב כי האור את אלהיס וירא שאמר כיון , הקב״ה חפץ
 המדרש ע׳'כ צדיקים של במעשיהם הקביה שחפץ אומר הוי

 במעשיהם חפץ ית׳ שהוא ס׳׳ד וכי קמאי ביה צווחו יכבר
 מדוע הנביא אל האשה שאמרה עד״ז ונראה . רשעים של

 נחשבת לי אשר המעשים כי עוני את להזכיר אלי באה
 הרשעים מעשה ביחד כשלוקסין נמצא , מעשיך נגד לכלום

 ע׳׳ד לרשעים עונש יותר מגיע אזי הצדיקים מעשה עם
 לצדיקים שמגיע להיפוך וגס עניים מחייב הלל שאמרו

 זכיותיהן מועט גס כי , הרשעים מעשה נגד שכר יותר
 בדורותיו תמים צדיק איש נח שאמרו ע״ד להרבה נחשגין

 ערב ויהי דכתב המדרש דכוונת י״ל וזה כו/ לשבח י״א
 שני הצדיקים, מעשה זה בוקר ויהי , הרשעים מעשה זה

 כו׳ יודע ואיני והרשעים הצדיקים של מנורפיס המעשים
 במעשה חפץ אם אותם הקב״ה צירף למה יודע שאיני ר״ל

 שיקול ע״י ביותר אותם ולענוש להגדילם ר״ל הרשעים
 במעשה הקב״ה חפץ או הצדיק של מעשיו נגד מעשיהם

 אמר באמת אבל הרשעים מעשה נגד שכרם להגדיל הצדיק
 פועל שהקב״ה ד׳ל טוב כי האור את אלהיס וירא הכתוב

 יותר שהם הצדיקים צדקת רואה הרשעים מעשה וע״י טוב
: בהם יה׳ הוא וחפץ טובים

ך  ערב בזה הרמז אחד. יום ביקר ויהי ערב ויהי יאמר א
 הגאולה דיל לישראל בוקר יהי אבל הגלות על מכונה

 כ״א יהי׳ לא שכ״ז ר״ל אחד , אחד יום לבוקר המכונה
 , להיפוך משא״כ הגאולה יהיה אז לישראל אחדות בהיות

 בלשון המכונה ויצה״ט ערב בלשון המכינה ליצה״ר רמז או
א לא בוקר  שנה י״ג לו כשישלמו ר״ל אחד יום כ״א לאדם ע
 : מקודם ולא לאדס בא היצ״ט אז אחד בגימטריא שהוא

״י  חיכף מת לא הא קשה , תמות מות ממנו אכלך ביום י
"  עו[ על pעוג המוח אין כי ואפשר בזה דרשי וחו־ל ׳
 ,חץן> מח לא ולכך כ״כ קשה עון אין בי הדעת פז

 ,בלעו חייס רעהו אח איש מוראה אלמלא כי העני; אלא
ט המית וע־י מ  וגי' רבו מה הפסוק כוגת וזה הערל לב י
: זה פי׳ קנינך הארן מלאה פשית בחכמה כולס חכמה ק

ת שמלאה שעשה יח׳ וזאתי א העפר אל שב שהכל פי׳ ה
כי



תורהבראזטיתרמזי
 הממא וקודם קונס גדרך יר\לכיס הטרל לב נכנט טי״ז ט

 מהס שקצתם המלאכים כמו ביקר אדם היה הדטת טץ
 קונו רצון טושה ומיכאל הגדול שר מיכאל כמו לטולס חיים

 ביום אך .למיתה צורך היה ולא אדם בני מדריגת היה כך
 טצמך את להדביק תוכנ ולא עליך היצר ויגבר ממנו אכלך

 המיתה יום שתזכור יזמויז אס אלא קונך ביראת
 שיהיה פי׳ תמות מות כו׳ ביום כי וזה הטרל לבבך ויכנע
 המות ט״י אלא תיכף לא אגל אדם בני שימותו הכרח

 :תשובה ועשה הראשון באדם היה וכך מעיזי ביראת תתחזק
א ר ס נ  זנב אמר חד נברא פרצוטן דו הראשון אדם ב

 מה כי זנב מלת להבין .פרצוף אמר וסד
 קליפה צריך דבר כל דהנה נראה , הזה הדבר ענין

 אמר חד ,שמרמז הוא וזה עצמו לפירי קודמת wוהקליפר
 כן אותה ומקיף לפירי הקודמת הקליפה על מרמ׳ זני
 הפנימית אור הוא אחד נשמות מיני ב׳ באדם כ, גס יש

 כדי מבחוץ היקף אור הוא והב׳ הקדושה הנשמה דהייני
 ביחד ייטלו אלו באורות ובחוץ בפנים מוקף אדם שיהא
 כקליפות הקדושה תוך אל ולהביא הגוף תאות לשבר

 אם כי אינו והקליפה הפירי את שמשמרות הפירות
 נקי להיות צריך הפנימיות אבל מבחוץ הפירי לסיב
 נתגברה בעו״ה אבל שיעולס לכלוך ומכל טימאה צד מכל

 מרומז וזה .הפנימיות אל אף שנכנסת עד כ׳יכ הקליפה
 דמעה לומר רצה פנים כל מטל דמעה ה' ומחה בפסוק

א  אוכל במשנה שאיתא כמו מעורבב דבר מלשין ט
^ הדמעה ויבטל הקב״ה ימחה שלעתיד והיינו בדמע  מי

 . הפנימיות תיך אל הקליפה שנתערבה מה פנים כל
 יסיר עמו חרפת שהיא הקליפה ר״ל יסיר עמו וחרפת

: אותה ויבטל
ר צ י י  לו יקרא מה לראית האדם אל ויבא וגו׳ ה׳ ו

לאדם שהביא במה הי׳ ית׳ שטונתו פי׳ ,וגו׳
א שאדם כדי ועוף החי׳ כל קי כמאמרם ית׳ אליו שמו י

א ששאל גמררש  , שמך ה׳ אדם והשיב שמי מה ולי ית׳ ט
 עצמו על רק לאדם ישאל לא ית' שהיא ארעא אורח ולאו
 שיקרא ועוף חיה כל גס האדם לפני הביא ולכך ,ית׳

 ית׳ ורצה , שם ית׳ אליו גס יקרא ובתוכם שמות להס
טה ית׳ שהוא טה והיה כולם מ  אותו ויקרא ו

הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל ,ב״ה הוי' גשם
שבהמה ז״ל האר״י מכתבי כידוע ית' שמו פי' שמו

 על הכונה וידוע , ועוף חיה וכדומה ב״ן שם בגימטריא
ת/ הוי״ה דהיינו ברוךהוא  התנוצצות אדני שם הוא וברוךשמו י

 יקרא אשר כל וזה הברואים באו ההתנוצצות ומזה ית' מאתו
 משמו התנוצצות ית׳ שמו פי׳ שמו הוא חי׳ נפש האדם

 ז נמחקין ושמות נמחקין שאינן שמות יש כי מכנויו
 לבו מחשבות ויצר וגו׳ האדם רעת רבה כי ה׳ וירא

גי רע רק  יצרו אס אדם חייב מה וקשה . ו
 ה׳ וירח כתיב המבול אחר הא תמוה וביותר עליו מתגבר

 רע אדם לב יצר כי וגו׳ לקלל עוד אוסיף לא ויאמר וגו׳
 האדם על זה תירוץ אמר עצמו ית׳ שהוא הרי ,מנעוריו

 מעיקרא וא״כ בוער בקרט היצר כי חייב אינו שסוא
 עפ״י וי״ל ,לי׳ ניחא מה ולבסוף ית׳ ליה קשיא קא מאי
 מעורכי להיות שאסור שידוע הקלוש בזוהר שכתוב מה

 בא שחבירו קודם אחד דין מבעל המענה לשמוע הדיינין
 לא שוב בא שחבירו קודס טענותיו מטעים שזה דניון
 שהציע זה אס אף הדיין ללב לכנוס. שכנגדו טענות יועיל

 בלב הרשימו נשאר מ"מ ,לו הלך חלף בראשונה דבריו
 הדיין ללב מאיד נכנסין דבריו כי בזכותו להפוך הדיין

 נקרא חבירו ביאת קודם לדיין טענותיו המציע זה ומחמת
 תיכף לאדם לו שבא הרע ביצר הדבר וכן ערום רשע

 ופיתיותיו בטענותיו באדם ונתגדל אמו מבטן ביציאתו
 היצ״ט גס לו ובא מצוה בר דנעשה והגס שנים י׳ג עד

עצת אחר הכל האדם ונמשך בריבו הראשין צדיק מ"מ

א וזה הרע היצר  יוצר לפני אדם לכל מספיק תשובה ט
מעת: .כך כל אותו יעניש שלא כל  כונת ליישב נבוא ו

א שבאמת דלעיל הפסיקים  שאדם מה מבחין ית׳ ט
 גם מעצמו טישה שאדם ומה היצה״ר פיתוית ע״י עושה

 וע״י כ״כ בו בוטר שאין הרט היצר פיתוית בלי
 הטונש אין באמת הרט היצר אש ע׳י עושה שאדם מה

כ חמור  אכין דכל וידוע ;מעצמו שעושה מה על כמי ר׳
 רבה כי ה׳ וירא הפסוק כונת וזה , הם מיעיטים ורקין
 האדם רעת וזה עבירות עשו שמעצמם פי׳ . האדם רפת
 רק לבו מחשבות שיצר הבין ית׳ הוא כי היצר רעת ולא
 ןלכך יותר הרשיעו ואעפ״כ מעט בס בוער היצר פי׳ רע

 התנצלות ית׳ הוא מצא אח״ז אבל וגו׳ אמחה ית׳ אמר
 רע רק האדם לב יצר כי שאמר במה זה על גס לאדם

 שכונה ברש׳׳י והוב׳ במדרש ז״ל וכמאמרם כ׳ מנעריו מנעוריו
 על לכפר עילה ית׳ הוא מצא ועוד לצאת משננער הוא

 כשהיצר גס כי היצר אש בלי מעצמו כשחפא גס האדם
מ לו הלך חלף  ופיתויו הרע יצר ע״י נעשה כבר מ'
 בצאתו ומיד תיכף בכך שהורגל מחמת לאדם טבט

 כמו כתיב ומקודם מנעוריו אח״ז שכתוב וזה העולם לאדר
 אליהו שאמר ביומא הש״ס דברי לפרש אמרתי ועד״ז כן

 מה הקב״ה ושאל בנהרדעי בתולות כמה איבעול שביוה״כ
 אמר מה השטן ושאל רובץ חטאת לפתח והשיב אמר

 הכיפורים ביום לאשטונא רשות ליה לית שהשטן והשיב
 לפתח הפסוק זה דוקא שאמר מה השי״ת כינת והנה

 על יש קודש מקראי וכמה כמה הלא רובץ חטאת
 בו׳ אומר מה השטן שכאל מה כונה על אך , היצה״ר

 כי כ״כ גדולה עונם אין מ״מ יוה״כ שהוא הגם פי׳
 לי׳ דלית וע״זהשיב המסית, הוא כי פי׳ אומר, מה הש*;ן
 ביוה׳׳כ עבירה העובר וא״כ הקדוש ביום לאשטונא רשות

 אומר ולכך מנשיא עונו וגדול יצה״ר פיתוי בלי הוא
 ותיכף רובץ חטאת לפתח זה מקרא מקא השי״ת
 ,בריבי ראשון וצדיק יצה״ר לו בא אמו מרחם בצאתו

א מצא ובזה  פיתוי בלי שחטאו מה גס לכפר עילה ית׳ ט
: הרע היצר

ז ע ר ל מ  שפירש שנים ק״ל כל פרשה סוף בראשית ב
מתחממות הנקיבות הרוחות מחוה אדם “

 שהיה מה שבידאי קשה ולכאורה ,ממנו ומולידות מארס
 הוליד ולמה תשובה מחמת היה מאשתו פרוש אדם

 זה היה תשובתו מחמת דאדרבה נראה ולכך . רוחות
 חיבות סוד הוא אשר בו היה אשר מקדושה הרע להפריד

 להם אין ולכך חיותם בחיים כן עישיס והצדקיס ,הקבר
 ומפרידין קמכין חבטה מלשון הוא חיבוט כי הקבר חיבוט

: ז״ל האר״י כמ״ש מהטוב הרע את
 בתסאו הראשין אדם כי , אנכי עירום כי ואירא

 ז״ל וכמאמרם כוכבים עבודת על גס עבר
 כי וזה כוכבים עבודת אלא צו ואין ויצו פשוק על

 שעברתי ערום אני אלהיך ה׳ מאנכי פי׳ אנכי עירום
: ה׳ אמונת מצות על

נח פרשת
ה ל  האלטם את בדורותיו וגו׳ צדיק איש נח נח תולדות א

בדורות'' וזה לבריות וטוב לשמים טוב שהי׳ פי׳ וגו/
 הבריויז שרוח וכל הימנו ניחה הבריות רוח שהי׳ צדיק הי׳
 י נח התהלך האלהים את וזה הימנו טחה המקום רוח כו׳

י מרג^! צורבא האי ז״ל כמאמרם הלצה ע״ד יאמר א
 אלא הוא משוסדמעליא לא לי׳ רחמי מתא דבני

 המפרשים שכתבו מה וידוע דשמיא במילי להו מוכח דלא
א נח התהלך האלטם את  ״ ע״כ הדור את הוכיח ולא לבדו ט
Pוצר' חביב שהיה בדוריתיו היה תמים צדיק איש וזה

בעיני



ד תורה וירא לך לך נח רמזי
 האלהיס אה רק אוסס הוטח שלא ט״' הגטולז נ

 : כרל דורו את הוטח ולא לכדו הוא נח ^זהלך
i כפיה מרף זית עלה והנה , וכו׳ היונה אליו . 

 יהיו היונה אמרה כפירמ׳יי והוכא אגדה מדרש
ט ת מרורים נו  מתוקין יהיו ולא כידך ,ומסורים טי

 פת לו קיש מי דומה אינו ידוע כי ,ודם כקר טרי
 וכן , כסלו פת לו שאין זה כמו לאכול תאכ שאינו י

 מרורים מזונותי יהא וזה ידע ולא ענייא כפייא אכיי עי
 כידך מסירים קהס מחמת כסלי פת הרכה לי יהיה

 מתוקים יהיה ולא שלי הצמרכות כל להספיק כח לך ^
ט׳ ,  לו שאין ודם כשר כיד מסור שיהא ע״י , ו

 יהי׳ ׳ז ועי מצוי׳ מזונותי יהיה ולא צורכי כל למלאות כח
 מאד לו תאכ כסלו פת לו שאין שמי כמדוכר מתוקיס

:מאד לו מתוק שאוכל מה וכל
 מיעומ לשון הוא אך ז״ל רק״י ופי׳ . נח אך

מזונותיו שאיחר על וי״א ; חגר שהיה מפני .
 אכינו אכרהס דהנה רמז ע״ד ונראה .ט׳יק עכ״ל ^איי
 כסוד התפלה שקודם כיה״ר אמרינן וכן אריה נקרא ע׳יה

 הוא ואכרהס וכו' השלום עליו אכינו אכרהם שתיקן אריה
 והוא ימין דהוא הגגכה נסיעותיו כל היו ולכך החסד מצד
 וישאר וזה ,העולם לזה ומזונות שפע מוריד והיה חסד

 ראיתי אותך כי כתיכ והא ,וחסר מיעוע לקון דהוא חך
 ר״ל מזונות שאיחר טל י״א לשונו כמתק שכיוון וזה ^דיק
 השלום עליו אכינו אכרהם שכא עד השפע הוריד אלא
 כמדוכר ארי השלום עליו אכינו אכרהס שנקרא לארי יזה

:היתכ ודוק .

ת ש ר ך פ ך ל ל

ר מ א י  הקדוש בזוהר . מארצך לך לך אכרם אל ה׳ ו
 למאמרם הרמז ונראה מאה כגימשריא לך לך

 לך לך וזה העולם מן וכשל ועבר מת כאילו מאה כן ז׳׳ל
 וכו׳ מארצו הלך וכבר מת כאילו מאה שלאחר מארלך

: העולם מן ובשל ועבר
ח ק ת  אכרהס עמד לא למה קשה ,פרעה בית האשה ו

 מלכים ארכעה נגד שעמד כמו פרעה נגד
''P שקודם כזוהר מ״ש ע״ד וי״ל , אכימלך גבי קשה 

 והבין כשמים אש סוסי ראה מלכים כד׳ אכרהס אלחס
 שלא מלך ואבי פרעה גבי ולכך ,לו יסייעו השמים שמן
 אלא , עמהם הלחס לא לכך לו יסייעו הקמים קמן ירט

 גבי אברהם לפני אות היה לא כאמת למה קקה למדיין
 שאברהם בזוהר מצאתי אך .עמהס שילחם ואכימלך פרטה
 ולכך , ית׳ מפיו ציוי בלי למצרים קהלך מה על גמנש

ק . לפרעה קרה נלקחה  ויסע שכתוב אבימלך גבי י״ל ו
 להתרחק כן קעקה רש״י ופי׳ הנגב ארץ אברהם מקם
 היה וא״כ , צנותיו על שכא רע שם עליו שיצא על מלוע

 כלקיחת נענק ולכך שמים לקס קלא אברהם נסיעת
:לאבימלך שרה

 על הרמז , קדק הוא מקפש עין אל ויבואו
 מאד שהחמירו ערוה בדבר הסתכלות איסור

 ויבואו הוא וזה להיפך והדמיון מאד גדול פגם שהוא בדבר
 מדרגות אל בא כבר האדם שבהיות רק , משפש טין ^ל

 מאד עצמו שיגדור דהיינו שלו עין על א״ע ^ישפוש
 בגדר אז הוא שכבר ר״ל קודש היא אזי הסתכלות נטנין

: יאמר וקדוק , הקדוקה , ו ל
 מלעילא עליו מקגיחין שבהיות אחרת כוונה על יאמר

 דבלא׳יה קרוש בולאי הוא אז עינא על אותו להעניש
 קבו הקדושה מחמת אלא כ״כ עליו מדקדקין היו ^א

על כרמז או .מאד נקערה וסביביו אמר דאת כמה ,נורס

 כמבואר עיניו נגד ב״ה הוי״ה קם תמיר שיצייר מקפט עין
 כמבואר כלל עבירה לידו יזדמן ולא קדוש הוא ואז בש״ע

: בך רואה והוא אדוניך את תמרה אל
ע מ ש י  ושלש עשר שמונה חניכיו את וירק וכו׳ אברם ו

 זכות עמו לקח הרמז . דן עד וירדוף מאות
 שיח הוא וזה הקרוטס והדיבורים והתורה התפלה שיח

ף : עקר ושמונה מאות שלש נועריקון ו  בן ואברם קם ע
 כי ישמעאל.הרמז את הגר בלדת קנים וקש שמונים

 ג׳יכ רמז ע׳'כ והדינים הרוחות מצד היה ישמעאל בודאי
 אלהים שם על לרמז קנים וקש שמונים בן ואברם הפסוק
 הדינים קכל ידוע זה שקם ושש שמונים לחשבון שעילה
 תיכף נתעוררו יקמעאל שנולד קמיד הרמז .ממנו באים

 אף חרון בעולם שהרשעים זמן כל כמאמרם הדינים
; בעולם

• י , ח  מגן אנכי אברם תירא אל וכו׳ האלה הדברים א
 מצער היה אברהם כי , מאוד הרבה שכרך לך ”

 בסייעתא אלא ; השבע כדרך שלא שנצח קראה עצמו את
 ידו מעקה זה שאין מחמת קכר לו יהיה לא כ א״ דשמיא

 מה תירא אל ית׳ לו קהבשיח וזה , אלהית מעקה אלא
 הרבה וקכרך למגן פי׳ לך מגן אנכי לך מסייע שאנכי

: בחנם לך מסייע שאנכי על שכרך יקופח שלא
 ליכא לתתא התעוררת קבלתי , אירקנה כי אדע

 אחבר במה פי׳ אדע במה וזה למעלה התעוררת *
 . התעוררת באיזה ,הברכה עלי שישפיע למעלה הצינורות

 ז״ל רק״י וכתב הקרבנות דהיינו וכו׳ עגלה ית׳ לו והשיב
: זכות באיזה אדע במה

ך‘! מ  וגם קנה מאות ארבע וכו׳ תדע ידוע לאברם א
 אור הקשה , אנכי דן יעבודו אשר הגוי את

 בקורה כבר אמר כאילו הגוי וגם לומר שייך היכא החיים
 לא הלא , שובה בקירה עוד אומר וע״ז לאברהם שויה
 הגלות על בקורה אלא שובה בקורה קום עדיין אמר
 פקישא כי אנכי דן שאמר זה מאי הקשה תו . וגס ומאי
 הגוי וגם שאמר שבמה קתירן וע״ש אנכי, ולמה דן ית׳ שהוא

 וגס לומר קפיר וקייך ,במקצת שובה בקורה עדיין היה
א זה בדרך כן גם לי ונראה . קם עיין ט  דמצינו ו

ם כל נעלו מעלה של קפמליא מנקה גבי רי ע  שלא מ
 כסא מתחת חתירה חתר ית׳ שהוא אלא תפלתו יכנס
 לאדם דבר איזה מלמעלה קכקעישין מבואר נמצא , כבודו

 מעלה צבא וכל אמר דאת כמה הפמליא במוסכם הוא
ס חז״ל ודרקו וכו׳ מימינו עליו עומדין  אבל , כו׳ מייטני
 קמו למען בצנעה עוקה כביכול לנס ראוי אין כשאדם

 גוי לו לקחת לבא שנאמר מה וידוע ,מסכימים אין והפמליא
ה לא נמצא ,עובדין והללו וכו׳ ן עובדי הללו גוי מקרב  ט

 אלא מצרים את להכות שלמעלה מהפמליא במוסכם
 אני נאמר זו שלטונה ואפקר ,כן עקה בעצמו ית׳ שהוא

 אלא הפמליא במוסכם היה קלא דהיינו וכו׳ מלאך ולא
 לאברהם ית׳ הוא שאמר וזה בעצמו ודייקא בעצמו ית׳ הוא

 אנכי דן יעבודו אקר קהגוי במקצת שובה לא בקורה
 שלמעלה פמליא הסכמת בלי ית לבדו הוא והכוונה

 לא שבניו מזה יותר לאברהם שובה לא בקורה לך ואין
: וא׳יש וגס אמר ולכך , חלילה מעשיהם מנד ראוים יהיו

נ ^ ר א ת1פ ר י ו

א ך  אמאי ז״ל ופירק״י , כו׳ ממדא באלוני ה' אליו ף
 עצה נתן שהוא מפני .ממרא באלוני אליו הראה

 עצה אברהם קאל האיך תמוה והוא .המילה על לכתחלה
ראשונים בו נתחבשו וכבר ,הקב״ה של דבריו אל יציית אם

ואחרונים



תורהוירארמזי
 חאי הוא הכלל ט ,חלקי את אטנה אני א^ . ואחרונים

 א״כ אלא אחד ברנר פוסק תמיד להיות לאדם אפשר
 תמיד מתפלל היה אדם אס כגון כיניהס הפסק דבר שיהא
 מורגל הי׳ כי כ"כ יראה אליו היה לא ב״ה השי״ת לפני
 רשאי אין לכך ,גדולה כ״כ היראה היה ולא השי״ת לפני
 .הגדולה כנסת אנשי שתקנו תפלות מג׳ יותר להתפלל אדס
 זה טטס מפני לישראל התורה לתת הקב׳׳ה הוצרך וט״כ

 ולהולך שכתבנו כמו אפשר אי לפניו תמיד להתפלל כי
 טבירות לידי ח״ו מביא שהוא אפשר אי מליש בטל

 בדברים מדברת שהיא התורה הקב״ה נתן ט״כ , וכדומה
 טנין שהוא וכדומה לשמעון הלוה ראובן למשל , הגשמיים

 מעבודתו נפרד יהיה כן ירי על תאמר שמא ולפ׳׳ז , אחר
 יראה של קיימה שהוא אדרבה אלא כן תאמר אל , ית׳

 יתברך השס לפני מורגל תמיד יהי׳ שאס מפני חדא
 . נתקן התורה ירי ועל יראה כ״כ עליו יהיה לא

 בדברים מדברת שהיא פי על אף עצמה התורה כי ועוד
 לידי מביאה והיא קדשים קודש היא כן פי על אף הגשמיים

 ע׳יה רבינו משה היה ולכן קדושים, האותיות מכח היראה
ד הקב״ה מפני עצמו מסתיר  גדולה יותר c יהי שהיראה כ

 שהסתיר שמפני ,לקלסתר זכה כו׳ ויסתר בזכות וז׳׳ש
 אליו בא זה ידי על הקדושה השכינה אל מלהביט עצמו
 במדרגה הי׳ לא עצמו מסתיר היה לא שאס ,יראה יותר

 יותר למדריגה זכה עצמו את מסתיר שהי׳ וע׳יי כ־'כ, גדולה
 שגזר נדה אשה כוונות וזהו . ודו״ק הקלסתר וזהו ,גבוה

 ותהיה אצלה מורגל יהא שלא כדי עלי׳ יבא שלא השי״ת
 שאדם הפירוש וזהו לחופה עמה שנכנס כיום אצלו חביבה

 מן לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשה אמר הראשון
 מה ששאל להקב׳ה השיב מה תמוה והוא ,ואוכל העץ

 שלכך;אכל יתורץ ועפ״ז .כו׳ אשר האשה השיב והוא אכלת
 הדעת] |מעץ אכל היה לא שאס הדעת מעץ הראשון אדס
קן ושותה אוכל היה  הזה הדבר והיה ה הקב״ לפני ומשמש ו
 מלפניו שיפרד כדי מעה״ד אכל לכך הראשון אדס לפני רע

 יותר פשוט הוא מר\שכתבנו ולפי , זלה״ה האר״י וכמ״ש
 יראה אליו מגיע ר\ה לא הקב״ה לפני תמיד שהיה שמפני

 אח״כ שיהיה הקב״ה מלפני כדיליפחד אכל לכך , כ״כ
 האשה הפסוק פי׳ וזה , ורעדה וחיל גדולה ביראה יותר
 זאת הראשון אדס למד ממה כי ,כו׳ עמדי נתת אשר

 תהיה שאת״כ כדי לבעלה שאסורה נדה מאשה הסברא
 האשה והשיב לעצמו הראשון אדם למד וכן לו אהובה יותר
 עלי אסורה נדה שהיא בזמן שאשה ר״ל ,עמדי נתת אשר
 אותי שיפריד כדי אכלתי כן ע״י ר״ל ואוכל לי נתני: היא

 .מקדם ית׳ לפניו יראה יותר לי;אח״כ ויהי׳ עדן מגן השי״ת
 אלא אחד בדבר תמיד לעסוק אפשר אי כי הוא ועיקר

 להיות התורה הוצרך לכך ביניהם דבר הפסק היה כ א״
 ,יתברך לפניו מורגל תמיד יהיה שלא האדס להפריד כדי

 היראה יצא בתורה שעיסק זמן שכל לו שמדומה ואע״פ
 כך לשמעון הלוה ראובן כגון הגשמיי בדבר ועוסק מלבו
 .יראה לידי מביאה אעפ״כ ,אחר לדבר לבו שמפנה וכך

 בנסתרות כשעוסק ומכ״ש , גדול אור הס האותיות כי
 בראשית הפירוש ומזה גדול, רוחניות בעצמ׳ שהם התורה

 ארץ נקרא שבנגלה תורה כי הארץ ואת השמים את ברא
 כנסי דברים כי למתוק צריך אין כאן שכתיב [כלימה

 שבנסתרות ותורה בגלוי שהוא ארץ] נקרא נגלה אמת למביני
 בשביל בראשית וזהו אדם מבני נסתר שהוא שמיס נקרא

 זה הארץ ואת נסתרות התורה שהוא שמיס ברא התורה
 עיניס מראות לפי פי׳ ,ובוהו תוהו היתה והארץ , הנגלה
 השם ליראות חוץ שהס בדברים מדבר בו שבנגלה תורה

 כך תאמר אל הוא ובוהו ותוהו וכדומה בהלוואה שמדבר
 גדול שאור פי׳ , אור יהי אלהיס ויאמר וכמ״ש

והס גדול אור שהס קרקיס אותיות בה ויש בה יש

 שפתח בראשית של המדרש פי׳ וזה , יראה לידי מביאי׳
 מכוסה אמון פדגו״ג אמון אמון אצלו ואהיה בזה המדרש

 פירושו וכך ,שררה לשון והוא פדגו״ג אמון ,מוצנע אמון
 אמון הוא ית׳ מעבודתו האדם שנכסה התורה שע״י

 אמון והוא וצניעות יראה לידי שמביאו צנוע לשון מוצנע
: ודו״ק גדולה שררה לידי מביאו זה שע״י פדגו״ג

ר 1 מ י ע  יו^ מלפניו מעט נפרד שהאדם שע״י הוא ה
 ירא יותר הוא אח׳יכ כן שע״י ,לטובתו הוא

 בבשר אפשי אי תאמר אל חז״ל אמרו וע״כ , וחרד
 / תמוה והוא לאכול, שלא גזר והקב״ה בו אפשי אלא חזיר

 בידו שהבחירה בעיניו שהראה זה ע״י כי ניחא ולפמ״ש
 ואח״ה ,מלפניו מרוחק הוא ,רצונו עושה אינו רוצה ואס

 מביאתו תשובה ואותה טלי ג^ר שהקב״ה אעשה מה כשאומר
 תשובה שנעלי שבמקום אמר וע״כ , גדולה יראה לידי

 הוח והפירוש לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין
 הוא אליו כששב ואח״כ מעבודתו נתרחק התכונה בעל כי

ת/ גמור הצדיק משא״כ וחרד וירא נכנע יותר רו עי  מ
 .גדולה כ כ״ אצלו היראה ואין בעבודתו מורגל תמיד שהוא

 אבינו אברהם כי ,ממרא באלוני ה׳ אליו וירא הפי׳ וזהו
 מעמ תרסקvלר לאדם טוב אשר מבין היה השלום עליו

 וכשציוה גדולה, יותר אח׳־כ היראה שיהיה ית' מלפניו
 שקמע כרי מאחרים עצה לשאול הלך המילה אליו הקב״ה

 שאתה עצמך תמול לא יאמרו ומסתמא אומרים הס מה
 הציווי וישמע עצמו את ימול ואח״כ רחוק קצת ויהיה זקן

 ולענר לאשכול וכששאל גדולה יותר היראה ויהיה מהקב״ה
 אליך ציוה הקב״ה לו אמר ירא היה וממרא לא אמרו
 וזה בחלקו, הקב״ה נגלה זה ובזכות זאת, תעשה לא למה
 אבינו אברהם הוכרח כי המילה על עצה נתן הוא כי הפי׳

:והבן ודוק , עצה לשאול ע״ה

ה ל י ל  ,רשע עם צדיק להמית הזה כדבר מעשות לך ח
 תהלים קודם רצון ביהי מתפללין שאנו ע״ר ״
 שאוכל באופן וכו׳ זמני קודם הזה מהעולם תקחני ואל

 העוות אשר את שתיקן דקודס שחתתי אשר את לתקן
 עם צדיק להמית לד חלילה וזה , ורע טוב בתשובת הוא

 בתערובת עדיין והוח שעשה מה תיקן לא דעדיין רשע
: וצדקות רשע מעשה

ן  מובן אינו ,רשע עס צדיק להמית לך חלילה יאמר א
 ה קוב״ וכי רשע עס צדיק ממיתין שאין דפשיטא

 לצדיקים עצמנו מחזיקים אנו האיך 'ועוד . ע״ז חשיד
 כוונת נראה ולכך , עוונותינו לפניו מתוודים אנו והלא

 לאביו דומה לתינוק sמר דבר דכשעושין ידוע כי הפסוק
 לדבר וראיה ,גדול צער מזה לו ויש אותו הכה כאלו

 אצלו והיה בנו יצחק את לעקוד לאברהם הקב׳׳ה שאמר
 צדיקים בני ואנו צער לו ויש אותו הכו כאלו גדול נסיון

 אעפ״כ חוטאים שאנו ואפילו ויעקב יצחק אברהם בני
 לאבותינו צער יהיה שלא נכדי אותנו להכות לך חלילה

 אבותינו ,דהיינו צדיק להמית לך חלילה וזה הצדיקים,
: כנ״ל רשע עם הצדיקים

י  עם צדיק להמית הזה כדבר מעשות לך חלילה יאמר א
 שלא ית׳ לפניו מתפללין שאנו הוא הענין , רשע י

 ע׳׳י היינו ,רשע עם צדיק וכוונת המות מלאך ע״י ימיתנו
 חלילה לכולם אחד מקרה כרשע כצדיק והיה ,ח״ו רחע
 ט״י ולא בנשיקה ימותו הצדיקים של זמנם בהגיע אלא

: ח״ו המות מלאך
׳1  כמ״ש זכר נשמת לה הי׳ קודם כי , שרה את פקד ה

 הכניס ואח״כ ,שאינה״מולדת אשה כל על המקובלים
 גבוה יותר הוא זכר י ונשמת ,להוליד נקיבה נשמת לה

 איש מאתנו נפקד לא מלשון פקד וזה נקיבה, מנשמת
ית׳ הוא שאמר sמר על לשרה בא וזה ,חסרון לשון דהוא

שתלד



טתורהוירארמזי
א אז אמר נאשר ̂ ^  פושה ית׳ הוא כ' הסםרון ג

ר הכל ,^ : כדכו
 נשמת לה היה מתיזלה כי שרה את פקד יה ^

ף ־7יי״ הי׳ ולכך הולידה לא ילנך יו^  ט שמה נסו
שחסר אותה ופקד הדקדוק כרזכמת גס לזכר נ־י י

 ה״א בא ולכך ותהר ז ופי׳־ נקיבה נשמת לה י׳תן י
; נקיבה היא ה׳׳א כי גשמה

 ש למ׳ נראה ,אמר כאשר שרה את פקד וה׳ יןו
י1ןןן5 " י ^ -  אינה וכר נשמת לה אשר האשה כי ז״ל ,

טדז דת̂   רוח קשת אשה חנה גגי שנא׳ מה פירשתי ו
 רוחות מארבפ באגרת כותבין שלזכר ידית ני ^

 שאמרה במה הי׳ וטונתה^ , לזכר הכונה קשת
ט׳ קשיז  מולדת אינה ולכך זכר נשמת לה שיש ו
̂ללה א זכר נשמת שבודאי וידופ , יתברך אליו ט̂ז  ט

 הוא פקר כי שרה את פקד וה׳ וזה ,נקיבה מנשמת טה
 היתה ולא זכר נשמת לה הי׳ שמתחלה פי׳ חברון

 נקיבה נש:?ת לה ונתן מדרגתה את חסר ואח׳׳ז ״^ית ן
 ונחסר שמה שרה וגו׳ אשתך שרי רמז וע״ז שתלד

 וזה תיבה בסוף יו״ד לה הי׳ שמעיקרא משמה חמשה
 כאשר ויפש יפי״ז שמה שרה אמר כאשר שחסר
 וה״א זכר הוא שיו״ד דקדוק פפ״י (וידוע , שתלד

 נשמת לה היה שמתחילה דברינו עפ״י ותבין נקיבה ^יא
 נקיבה נשמת לה ניתן ואח׳יז בירד שמה חתס ולכך

: בה״א) שמה חתס ולכך
י1וי  עמך אלהיס , וגו׳ אבימלך ויאמר ההיא בעת ז

 שראה כיון במדרש , עושה אחה אשר בכל
ש  אפשר וגו׳ ממך אלהיס אמרו מיד הבכיר בנו ״׳'י

א יהנוונה  לפניו פניס נשיאות ש*ש סברו שמתחלה ט
 ז״ל וכמאמרם כ״כ אברהם את שמגביר מה פל 'מ'

 שאין הדורות שידעו כדי היו ז״ל אברהם של יהנסיוטת
 את מגביר השי״ת בחנם ולא ית׳ לפניו פנים משיא

ת שראו וכיון אברהם  להגלות ית' היא שפתיד טלו
 וזה בלבם גדול אצטגנינות היה כבר ישראל פס איתנו

 שאין אמרו מיד ישראל בכורי בני כמד״א בטרי ̂י5
 שהוא פי׳ וגו׳ עמך אלטם אלא פנים משוא ית׳ יסניו

 וזה ט׳ יקרבוך ומעשיך מעשיך לפי עמך מתנהג ית'
 מודד שאתת ובמדה' עישה אהה אשר בכל ממך אלהיס

ה׳ את הללו פסוק על רש״י קושית תירצתי ועד״ז /
 והלול שבח מה וקשה חסדו, עלינו גבר כי וגו׳ גויס לל

 לעס בנו ובחר חסדו עלינו שגבר על כוכבים גהעובדי
 נושא ואין באמת מתנהג ר״ל ה׳ ואמת מ״ש אך -
ט על חליפה  ועל אומות לבין והגלנו אותנו והעניש קרו

: ית׳ אותו שיהללו לאומות ראוי זו מידה
1S טא]ל׳ שבחוט פי׳ וגו/ גבר כי האומים כל שבחוט יאמר 

 כי והכוונה ישבחגה באחור חכם וכמד״א והכנעה השפלה
ר העובדי נכנעו חסדו עלינו שגבר לעת  קס כשזה כי טכבי

 שהוא שכ״ה ״האומים ׳יכל של"שבחוהו והל־׳׳ת נופל ^
 ממתיקין שבה״א ז״ל האר״י מכתבי כידוע דינים המתקת

א ושבחוהו להס הכנעה בא ועי״ז , דינים ׳׳ךpה  לשון ט
 ״שופטינו ״השיבה של ר״ת הוא ושכ״ה כרפירשזי ^ללות

: קס זה נופל כשזה כי ״כבראשונה
 אודות טל ית׳ אותו ״אבי״מלך את אברהם
 ״אבי״מלך פבדי גזלו אשר חייס מיס הבאר

 וגו׳ עשה מי ידעתי לא ית׳ והשיב כוכבים הטבדי המה
א ל  הץסרמז בלתי שמעתי לא אנכי וגס אהבתם, מצד ^
ה ד  שבע את כי ט׳ יבא הכסא ביוס וכמד״א בכ״מ כמו נ

ס שבעה הייני הכשות פי  : כו׳ לעדה לי שיהי׳ וזכותם מ
אברהם/ את נסה והאלטם האנה הדברים אתר *וי1̂ל
ואפשר ,דברים איזה אחר שדרשו מה ידוע כבר ,

יקיימו זכות שבאיזה וגו׳ אדע במה אברהם שאמר תחר

ה שלא בגלות קראל ט טת י  נסה זה אחר הקרבנות ז
א  טשראל יתקיימו הזטת ובזה יצחק בפקידת אותו ית׳ ט

 פל צטר יצחק של אפרו את רואה ית׳ שהוא וכידוע
 כל על לו רמז ט ואפשר רחמים ונתמלא המ^בח

 על ירחם הזכות שבזה שמו קדושת על שנהרגו הקדושים
 ביום מ״ש רמז שלזה ואפשר כידוע עמו פליטת יתר

 מרחוק המקום את וירא עיניו את אברהם וישא מלישי
 ביום ע״ד בימינו במהרה משיחנו גאולה על דהיינו

 על פי׳ המקום את וירא לפרו, ונחיה יקימנו השלישי
א הזה שגלות ; מרחוק הוא מקים שנקרא ית׳ הוא  ט

תר מן באריכות טו  א״ע זרז ולכך לפניו שהיה מכל ט
 : ודו״ק וגו׳ נעריו אל לאמר בנו יצחק בעקידת

□ ' ה ל א ה  מפורסמת הקושיא , אגרהס את נסה ו
 ולא באברהם הנסיון התורה תלה למה

 שאינו ממי ועושה המצווה דגדול דידוע ונראה , ביצחק
 גדול יצרו מחבירו הגדול כל כי וידוע ועושה מציוה
 שאינו ממי טפי ועושה למצווה יצה״ר יש נמצא ממנו
 ולא לאברהם ית׳ מהוא ציווי היה בעקידה וכאן מצווה
 אברהס הי׳ נמצא וגו׳ נא קח הכתוב כמאמר ליצחק
 גדול אברהם של היצה״ר והיה מצווה אינו ויצחק ועושה מציוה
 ; מביצחק באברהם טפי הנסיון התורה תלה ולכך יצחק משל
ך  הנסיון דתליא הא אברהם את נסה והאלהים יאמר א

א יצחק של דנסיון אף ביצחק ולא באברהם  יותר ט
 ויצחק ית׳ מפיו מצווה שאברהם מפני אברהם משל גדול
 : ציית ואפ״ה אברהם של מפיו רק ית׳ מפיו שמע לא
ן  מסתפקין שהבריות למי אלא אינו דהנסיץ משוס יאמר א

א אס בו  שפעולתו למי משא״כ לאו אס צדיק ט
 ויצחק ראי׳ צריכין שאין הבריות בין מפורסמין ומעשיו

 משא״כ כלל לנסיון צריך היה לא צדיק בן צדיק שהיה
׳ אברהם  כץ מפורסם שיהיה כדי זה לנסיון צריך ט

: ברור כי . והבן הבריות
ו  תלה לא למה מקשין ,אברהם את נסה והאלטס יאמר א

 גדול שליצחק נסיון הא לאברהם אלא ליצחק הנסיון
 לא שאברהם במה הי׳ הנסיון דעיקר ונראה .אברהם משל

 ביצחק ט לי אמרת אתמול ית׳ של מדותיו אחר הרהר
 לאברהם אלא ליצחק הי׳ לא הרומיא וזה זרע לך יקרא
 אחר הפסוק דכוונת י״ל וזה באברהם הנסיון תלה ולכך

 דברים איזה יודע ואיני הרבה ודרשו האלה הדברים
 וכעין ,וגו׳ ביצחק כי הדיבור אחר היינו שכתבתי ולמה
 הדור דליצני מביצחק טפי באברהם הי׳ דהנסיון י״ל הלצה

 נתעברה שמאבימלך הוא ק כדבריהם שבודאי אומרים היו
ה ולא הבן על האב רחמי בודאי כי שרה  אותו שוחט ט

ה ולכן בנו הוא אלמלא  משא״כ באברהם גדול נסיון ט
 ית׳ עבורו ?נשחט בזה ואדרבה נסיון כ״כ היה לא ליצחק
 ואחר , מאבימלך ולא כשרה נשמה לו טש מראה

 דברים והרהורי אבימלך מעשה אחר טינו האנה כדברים
: הדור מליצני

ש ר ד מ  למה הוא צדק אברהם אם האומות אמרו ב
ישמעאל את דהיינו הבכור גנו את מגרש ״'

 אמרו מעשיו שראו כיון וישלחהו הנער את ויקח כמד״א
 רמז ע׳׳ד הכוונה , עושה אתה אשר בכל עמך אלהיס

 •רס ״אב בשס׳אברס נקרא ית׳ שהוא הזוהר בספר שמבואר
 בנו את מגרש למה יתברך הוא צדיק חס אמרו והאומות

 בכורי בני נקראים שהם הגלות לסוך ישראל דהיינו הבכור
 עמך אלהים אמרו ח״ו הרמים מעשינו שראו כיון ישראל

 למטה מעורר שאתה כמו ר״ל עושה אתה אשר בכל
 באותו ג״כ יתברך הוא גס אז לטוב אס צדקותיך במעשה

ך עלינו טובות מעורר מרס  וישועת ח׳׳ו לרע וגטפו
 והן טוב ק וצדקרתינר מעשינו לפי ב״א עמט אינו הקב״ה

:ודו״ק . ח״ו לרע
ביום



תורה תולדות שרה היירמזי
□ ץ  מרחוק המקום את וירא השלישי גלות פי׳ .השלישי ב

הגלות, זמן נתארך שבפו״ה גליא לא לפומיה מלכא
 מדת הוא שאברהם פי׳ המאכלת ואת האש את בידו ויקח
 משפת מדת ביד האוחז כוונת וזה בניו מעל האש מעכב חסד

 לבנים סימן והאבות המשפש נעשה ולא המשפע שאוחז
 לכליתינן לא אבל לנו וכן אבותינו לישאר כרי הי׳ הפקידה

: כליתי לא יעקב בני כמד״א

ת ש ר י' פ ה חי ר ש

ו י ה י  חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת וגו׳ שרה חיי ו
 המכונה הגיף זה שרה ותמת הרמז .כנען בארץ

 עצמו את להמית מחוייב והגוף שרה בלשון הזוהר בספר
 שיסגל חברון היא ארבע קרית בשביל ר״ל ארבע בקרית

 ד שיתחברו מעשיו בכח שיגרום עד ומעש״ע מצות כ״כ
 שמסיים וזה פירוד בהם יהיה ולא ביחד ב״ה ה הוי״ אותיות
ן זה לתקן יוכל דבר באיזה ר״ל כנען בארץ ר  כנען ^
 שביל3 הנאותיו כל ולמעע שלו ארציות דברי כל שיכנע
 למהר אותיות בד׳ למעלה יחוד יגרום וביה ית׳ כבודו

: כי״ר אמן בימינו במהרה הגאולה קץ ולקרב
ה  דבודאי יצחק מעקידת לה שאמר בשמן שרה שנבעת מ

 אברהם כמו ית׳ לעבודתו ג״כ ורצונה צדקת היתה
 בנביאות לשרה עפל אברהם ז״ל מאמרם דידוע ואפ׳׳ל ויצחק,

 וכיון . בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כל ולכך
 ואולי פן חששה ית׳ מאתו אלי׳ בא לא מעקידה שהנבואה

 באחאב שמצינו (וכעין חלילה בנבואה ע א׳ אברהם עמה
 אמת נבואת הי׳ שאם הנביאים) כל העעה שקר שרוח
 את המית שאברהם חלילה וא״כ זו מנבואה יודעת היתה
 ובאמת הצער עבור נשמתה פרחה ולכך כדת שלא יצחק

 מפני לשרה גילה לא ית׳ והוא אמיתית היתה שהנבואה
 ;הגלגול עי״ז פקודתה עת שהגיע

ם ה ר ב א .בכל אברהם את ברך וה׳ בימים בא זקן ו
 לתרץ ונראה , זה היא סמיכות מה וקשה

 חומד והוא בשנים ורך נער בעודנו האדם כי מוסר ע״ד
 כדאיתא יותר הוא רוצה קרח של אוצרות לו p אפילו לממון

 רך שעדיין לפי בידו תאוותו וחצי מת אדם אין בגמרא
 כשבא אבל ממון ולכנוס לאסוף הוא שהעיקר וסובר בשנים

 מסתפק הוא לו שיש מה ומכל’הבל הכל יכי ורואה זקנתו לעת
 כי רואה כי ולכנוס ולאסוף לממון יותר חומד ואינו עצמו
 ואברהם פי׳ וזה , וגו׳ הצפור לקול ויקום העותעת במלו

 מראות) עיניו (ותכהין זקנתו לעת כשבא כי בימים בא זקן
 דבר שום כלום חסרון לו הי׳ שלא אברה^ את ברך וה׳

כ וזה אליו. שיחמוד  לעת כשבא יצחק זקן כי ויהי הפי׳ ג׳
 ולשאר לממון רואה עין כי מראות עיניו ותכהין זקנתו

 עיניו יתכהין זקנתו לעת כשבא יצחק אבל חומד ולב דברים
:מראית עיניו שנתמעע מראות

ת ש ר ת פ ו ד ל ו ה
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ה ל א  ,יצחק את הוליד אברהם אברהם גן יצחק חולדות ו
פירש״' ה׳ לו ויעתר כתיב כי ונראה .ברש״י עי׳

 הרי כו׳ צדיק בן צדיק הפלת דומה שאינו לפי לה ולא לו
 צדיק שהוא אברהם בן היותו ע״י הוא ליצחק ית׳ שענה מה
 התולדות בא מהיכן הקרא ומפרש יצחק תולדות להfמ וזה

 הי׳ לא זה ולולי יצחק את הוליד שאברהם משוס ליצחק
 יצחק ויעתר וגו׳ בן יצחק ויהי הקרא ומספר מוליד יצחק

 הזרע פי׳ זרע לך יקרא ביצחק כי וזה ה׳ לו ויעתר וגו׳
 ; מוליד היה לא זכותך שבלעד שלך יצחק של

ר מ א ת  צער גדול שכך כירן , אנכי זה למה ק אס ו
כל בודאי ,בניס על התפללתי למה העיטר

 שיךע אלא צפר לה יהיה אס גם אף בנים רוצה העקרה
 צעי שוס לו ואין נו שמח עצמו מצד לאדם נס עושים אס

 בלומ שמנינו כמו אחר זכות עבור נס לו כשעושין משא״כ
 שראשה וכיון בנים על בתפלת׳ נענתה שהיא חשבה ורבקה

 ר^מלח כי לה ולא לו ה׳ לו שויעתר לה נודע צער לה שיש
 אמר״ ולכך תענוג אלא צער לה הי׳ לא תפלתה ע״י הי׳

 רק לי ענו פלא כיון בניס על בחנם התפללתי למה א״כ
 : אנכי ולא להתפלל לו הי׳ ליצחק, _

* ש״־ ר  היהו אנין את שרימה ציד, יודע איש טשו ויהי ב
עצמ* על שאמך הכוונה , התין את מעשרין

? א  אומי המחיה הקדישה ניצוץ להוציא א׳׳ע למנות יטשה ה
 השכן את מעשלין האיך וזה ,כולם את מחיה ית׳ הוא כי
 פיר׳ ולא עןא התבואה שקליפות תבן דהיינו לקש טשו בית כי

 וצה מבחוץ שהם הקליפות פי׳ יתהלכון רשעים סביב וזה
 הא? וזה קדוש הוא אותם המחיה הנינוץ אבל , מבפנים
 אניי אותו אהב ולכך קודש יהי׳ העשירי כי התבן את מעשרין

 • לו באפשר שהוא חלק באותו בקדושה דביק ל: שרצוסו מחמת
! ר ע י  קנע הוא דבית ידוע כי ,אוהלים יושב תם איש ב ו

 הזה מעולם עושים והצדיקים עראי הוא ואוהל
: כאוהל עראי דירת

ב ל א י  את אוהבת ורבקה בפיו ציד כי עשי את יצחק ו
 טס שהי׳ גדול למלך משל ע״ד הכוונה ,יעקב ״* ’
 וכראושו למשמעתו הסריס מעבדיו לפניו ושעשועים חדוה

 פן בעיניו מאוד הדבר ידע עבריו על תמיד המלשין צד
 עשש מה הגדול תענוג על גמול תשלום לריבוי יבואו

 לעשות פיתוי בהסתת ומשתדל העבדים אצל הלך האויב
 חכמים כשהעבדים אבל המלך ציווי נגד שהוא דבר איזה

 הוד נתגדל השמחה אז אדוניהם בעבדוח עצמם ומתחזקים
 מבעלין שאז להיפוך והדמיון ומקדם מאז המלך אצל יותר

 מרומז ינתק כי מאליו מיבן 'הנמשל ,המלך אצל כשמתה
 שאמר וזה אלהיס לי עשת צחוק כמד״א וחדוה שמחה על

 המסיתים הקליפות אוהבת שהשמחה טשו את יצחק ויאהב
 יותר מגיע זה מחמת כי המלך ציווי על לעבור האדם את

 טל מכונה היא ורבקה , ית׳ המלך לפגי ושעשועים חדוה
 מניחים היו שלא להצדיקיס פי׳ ליעקב אוהבת הדין מדת

 השמחה היה לא שאל״כ היצר בפיתוי להתעורר ענמינו
: יתברך המלך אצל נתגדל

ה מ ב ר  בנה יעקב אל אמרה ורבקה , וגו׳ שומעת ו
 אל מדבר אביך את שמעתי הנה לאמר

? טשי ח  איני והשני הראשון לאמר תיבת הנה . לאמר א
 שכוונת נראה אבל כלל לצורך שלא ולכאורה כלל מדויק
 לשין הוא דיבור כי ידוע דהנה ע״ז היתה אמו רבקה
 היה שיעקב בודאי וזה רכה לשון הוא ואמירה קשה
 עשז טל רק גהברכה היה אביו שכוונת ע׳יז וחושש חושב

כ , עשו את יצחק ויאהב כמד״א  יבא פן חושש היה ע׳
 כמי קשה בלשון ג״כ לומר דיבורו וישנה ברמאות יעקב
 את לברך עצמו יעטה ועי״ז אגי יקום מדבר היה שעשו
 טל מתחכם יצחק היה ע״כ עשו הוא שזה שיסבור יעקב
 דוקא ישנה המעעמיס לו כשיביא לעשו וציוה הדבר
 מזה ידע לא ויעקב רכה בלשון דוקא ויאמר מדתו

 כמו קשות נלשון לומר דעתו לפי יתחכם והוא הערמה
 שמי יעקב או עשו הוא אס ויתבונן יכיר ומזה עשו

 שביניהם כהערמה עכו בודאי הוא רכה כלשון שיאמר
 1ינ' מדבר היה שעשו כמו קשות כלשין שיאמר ומי

 כי הדבר על יותר עוד נתחכמה רבקה אבל יטקב שהוא
 רבקה וציותה דוקא יטקב את לברך ה׳ מטס הסיבה הי׳
ה בלשון ג״כ שיאמר ליעקב ג״כ  לא שוב בודאי ואז דכ
^ן  לאמי בנה יעקב אל אמרה ורבקה הוא וזה כלל י

 של דרכו לפי כפשוטו דוקא שיאמר עליי שציותה ר״ל
הנה כי p לו שצייתה הטעם ומסיק רכה כלשון יעקב

ר ג י ‘נ



̂טלח ויצא • תלדות רמזי תורה ר
 מאחר ר״ל לאמר אחיך משי אל ר3מד אניך ^

 רכה כלשון שיאמר לעשי וציוה הדבר על גתתכס
ק,  ואז רכה לומרג״כבלשון דוקא אתה צריך שי

: והבן ודו״ק , הברכות ותרויח יבין לא
לקת בכורת• את וגו׳ יעקב שמו קרא הכי י

 מתה פד מציט לא הלא לדקדק יש . וגי׳
 למ״ש וי״ל ̂ הב:ורה מכ-רת מל תגר קרא

 ששמע משוס ליעקב הבטדה פשו מכר דלק־ ׳ימהרשיס
 א״ש ולכ״ז , צעיר יעבוד ורב לרבקה שהוגד נטתה

 על למפרע תגר קרא הברכה לקת שיעקב עשי
 , במכירתו כלים פעל שלא כיון בחנם הבכורה מכירת

ו אמר זו שלכווגה נראה הלצה יננ״ד  מכירת בעת מ:
 דאיכא בכירה לי זה ולמה למות הולך אנכי ר.נה הבסרה

 יזה כמת חשיב העני וגס ממש מיתה מיתות מיני ?גי
 מת וידוע מת חשוב מ״מ ברגליו עדיין הולך המגי
 וזה למי והנכסים למי והעבד רבי קנה כבר ש?נה
 שרב כיון פי׳ למות הולך אנכי הנה הישע עשו כוונת
 ליעקב שייך שהכל נכסיס שים לי אץ אז צעיר ^כיד
 כמת אהי׳ מ״מ ברגלי שאלך אע״פ לפות הולך וזה אדוני
 עבור ואדרבה בכירה לי זה ולמה נכסים שוס לו ^אין

 ; לעשו ישתעבד שהיא כרי ליעקב הבכירה מכר זה
 ורבקה עשו את לברך יצמק שרצה הברכית

 צפה שיצחק נראה , יעקב את שיברך עשתה *
ת כל יהי׳ שלעשו עתידות ט  כך כי ,לא וליעקב העה״ז מו

^ יעקב את לברך רצה לא ולכך .ית׳ חכמתו גזרה  א
 גיעג־פין לו היה שמסתמא אך באמת קונו רצ־ן לעשות

פקק תל  שעכ״פ הי׳ שכוינת׳ אלא מ^ה ידעה רבקה וגם י
 לא זה ומחמת יעקב ע״י אלא שפע שוס לע־ו יהיה לא

 שאי דכשם יעקב על כליה חלילה שיהא השרים יקמרגו
 לעולס אפשר אי כך ריחות ארבע בלא לעולם אכשר

 , ידם על השפע מקבלים שכולם צדיקים כלא
 המה וגו׳ מרעים פלי בקרוב בפסוק שכתבתי וע״ד
 להם שאין נופלים המה הצדיקים נפילות שע״י ונפלו כשלו
 מפחריס שיהיו חכמתי גזרה ע״כ , השפע לקבל צינור
 מתירא ואז שפע יקבלו לא קדושיו וזולח המקומות ככל
 יהיה כי חלילה כליה שיהיה ישראל על לקמרג השר

 לו יהיה לא כי מלכותו שהקמע קמיעא מלכות נאמת
 שיתברך רבקה כיונת היה וזה ,עליו השפע להריק צינור
 וזה ,יעקב ע״י רק שפע שום יקבל לא ועשו לאדון יעקכ

 חנה בר בר רבה דברי שפירשתי מה ופי׳ לאחיך גביר הוי
קי וארעא שמיא בענק מ : להדדי ד
 ואידך כאן א׳ במסורה ג׳ ,מושבך יהיה pהא

 בזה הכיונה ,מושבך יפקד כי .מושבך איתן
 ,בעיה׳׳ז מוב כל לו ויש שולחנית לשתי שזוכה הצדיק שאדם

 ג״כ לו יש כי מושבך איתן רמ״מ א״ע יצער לא אפפ״כ
 כמו באלימות שלו י הישיבה שאין ,מושבך יפקד כי יסורין
 פיקד בעצמך שאתה פי׳ מושבך יפקד או ,אבינו 'עקב

ו’ כמו ' העולם שוב מעצמך ומחסר נ  : הקדיש מי
ך  , מושבך ארץ משמני תורה לומדי מחזיקיס על יאמר א

איתן1’ ,סוב כל לך נותן שהקב״ה  כי מושבך אעפ״כ'
 שאתה ך3מ'ש יאקד כי אלא כלום אינו העוה״ז שוכת

: תולה לומדי ותחזיק מזוניך תחסיר
1S לברכה צדיק זכר וע׳׳ר ויפקד יזכר מלשון יפקד כי 

דס מעשיך נזכרים שיהיו ת' בפי הסו  ולפי הבריו
: מעלה של הפמליא

1S משמני עשיו את בירך שיצחק יאמר p b מושבך יהיה 
 מושבך יפקד כי אלא מישבך איתן אין אעפ״כ ואמר

ד תי  : שבך הסוב ויעלה הארץ מן הסומאה רוח שיעבור ^
 היא שבגלות כביטל האלינה פל היא דהטוכה יאמל 1א

משמני לבריאהי'^זה מאצילות וירדה לש^מלים יאש
נ

 אלא ,ממקומה התרחקות סל נחת לה אין ואפפ״כ pסא
 סל . כפרה פלי הגיאו פ״ד תפנוג יותר מגיא ההרחק כי

: הירח את שמעסתי

ויצא
א צ י אי יפקב ו  שהצדיקים ידוס כי , תרנה וילך שבט מב

 יטקב ויצא וזה הרחמים למדת הדין r מד מהפכים
 הלמוז היצר ממשלת מתחת כבר כשהלך פי׳ מכאישבט,

 ליה׳׳ר יש שמות שגט כי ז״ל מאמרם פ״ד , שבע בבאר
 הנרמז אך חרון הדין במרת שהלך אך סרנה וילך ואז

 כי רחמים ההוא במקום ויפגט מ״מ במדרש כמ״ש , לחרנה
 : ז׳־ל האר׳׳י כמ״ש בהבאה הוי״ה הוא מקום

ם * ל ח י  , האדם הוא , וגו׳ ארצה מוצב סולם והנה ו
 Yd השכל הוא ראשו , השמימה מגיס וראשו

 עליונים כוחות אלהים שלוחי הוא ומלאכי בראשו פיניו החכם
 בתורה טלי׳ להם יש קדושה מלאכי כי בו ויורדים פילים
 ונרמז , מצות פ״י ירידה להם יש חיצונים וסתות ומפ׳׳ס

 , לקדושה הרמוז ישראל ארץ מלאכי פוליס פל ז׳׳ל מאמרם
 : חיצונים לכוחות הרמוז לארץ חוץ מלאכי פל ויורדים

י ח י  המפרשים דקדקו אותה. באהבתו אחדים כימים בעיניו ו
 הוא יוס כל דבר שאוהב דמי הסברא אדרבא דהא

 הימים דכל והיינו כך הוא הפי׳ דבאמת ואפשר אצ^ו גדול
 כ״כ גדולים הימים היו שנים שגע וגסיך אצלו גדולים היו

 דהיינו אחדים ימים וזה שנים שגע בתחילת כמו אצלו
.אותה באהבתו מחמת אצלו וגדולים בשיה הכל טמ״ס שהיו : 

י ת י י  צריך לארם כי , בלילה וקרח קורב אכלני ביום ה
 וחשק וחשיקה וביראהו ה' בתורת רב חמימות

 באהבה באדם בוער היצה״ר כי בעבירות דלהיפוך , גדול
 ובושה יראה מחמת עצמו ולצנן יצרו על להתגבר צריך ע״כ

 שמיס בידי הכל ז״ל במאמרם שמעתי ומד״ז , ית׳ ממנו
 ופחים מצינים חוץ שמיס בידי והכל ,שמיס מיראת חוץ
 חמימות ופחים צינים איכא ביראה כי אחד דבר הוא דזה

מז ולכן .כמדובר מעבירות וקרירות ית׳ בעבודתו  עליו מ
מס , במדרש כמ׳יש לישראל עונותיהם שמלבין ית׳  יום כי וי

 לילה שהוא השפלים דברים על רמז ולילה , לקדושה רמז
 לעטר לחורג הייתי יתברך בעבודתו ביום וזה , וחושך

 כדחיתא מחמימותסיצר א״מ לצנן בלילה ולקרח בחמימות
: עמרם בי נורא

ר ^ ^ י  שיעקב , אלהיס מלאכי בו ויפגעי לדרכו הלך ן
ע התדבק י  הלך וזה הרמה בעטרתו בקונו אי

 אלהיס שמלאכי פי׳ . תפלה היא פגיעה , ויפגעו לדרכו
 פבסא ולפום .והבן בו ויפגעו וזה יעקב בזכות התפללו

 ויפגעו ה׳ לעטרת לדרכו כשהלך וזה לו מסייע'ן לסהר הבא
: מלמעלה הסיוע השכינה טחות אלהיס מלאכי ט

הפרעות ל ש י

י ת נ ט ה המכוון . החסדים מכל כ  לס אין דלכאורה ס
 אלהי הוא כי גדולתו נגד ית׳ בו יחיס שום י

 ומהראוי , המעלות לשפל ואנחנו האדונים ואדוני האלהיס
 לנו להתייחס לא מ״מ ית׳ לפניו במצות מסוגלים שאנו שאף

 צדיק אצל עצמו מקסץ ית׳ שהוא הפיני[ רק ,אליו לקרב
 הקמין ידי שעל ר*'ל קסנתי. הוא וזה אליו, להתקרב שיוכל כדי
ם מכל כביכול ית׳ א״ע סד ח  ■עושה שאני החסדים ע״י ה

: אליו להתקרב כאוכל כדי
ה ר ו ס ^ את ישראל בני יאכלו לא כן על מ .הנשה ג

 חרה כן פל .רן מחנה ההיא למקום קרא כן פל
 פל .ידו מרפה ק פל . בבכי אבכה כן על , בכפ ה׳ אך
 ,שרים האלה לימים קראו כן מל , הרט לעשות לבס מלא כ!
פ״כ י



îוי^ד l5̂ iר•Dקf8■ו*̂נs ׳.תורה
א*^מי למיוים״ קר^ פ״ג א ,המ־כה 4המ ל ^ > ל  -0יזיי ט
ט W;>) 3 מ  .:\m1?>שמך ןה  כתיגלא׳יפקב׳י^מר־ע^

ף כי-יפקב והשמה■ , ישראל אס כי סי א;  'שלומ* שלא הו
 לשון ישראל יקרא לבא שלטתיד אותו וכישר ,בסון^ אלא
 שעיר הר לפשי(על שלימי? יש כגלות אכל הממשלה לו כי שר

 כדכריס יריכו כף5 ויגע וזה הכשר הוא כי וסכיכיו)
כול׳ לארס •סמטמידיס •ירכיס אלא משמייס:שאי^  שעי׳׳ז'

 להומש^דאורייתא מפרש׳ וכזוהי־ ובמצות־, כשרה לעסוק
 לא׳ על:גן׳ כקכ 3יעק והרשכ״א-כעין ;שרה לומדי תחזיקי
 כזשהאכל; מציה לנו־ שנתן הגשה גיל אס־ ירראל <י3 יאכלו

 כשוס ח^י^ז־עוכה לא־הי׳־לע מצוה^ו זכות דלולי ואפשר וש*
;מ״כ הגשה; לגיד את ישראל כט יאכלו לא ע״כ הה פעס!

 כל כסוף :נוסע הי* כי־ ̂ דן־ :מסנה ההו-א המקוס שס
 ‘■לכל מאסף היה■ וק עכ־׳פ, שנשלופ׳גסוף הר־מ׳ ,המחנות■
 כוככיס שכעיכרי הקדושות הניצוצות כל מלקפין המחנות־

 שמאל־3שרעי5למשחית׳שכל:השליפה־ נהפך כי-הוד. ו?וע
 שמ^ית. ־כארשכש ששרשו ז״ל האר״י כמ־׳ש: ק מחנה וזה

 לעסוק יכולין אין שפע כשאין פי ככס ה׳ אף חרה פל׳ק
 מלאו ק כככי,.מל אכפה כן על כראוי:. וכמצות כתורה

 -מל , מתגכר אחרא שהסמרא רואין כי ,הרע לעשוח לכס
 חה גורל יפילו לכושי ל כי־'.׳ ,פוריס האלה לימיס קראו ק

 הגלות שכסיכת למיכה זה גס כי להיפוך או- . פוריס
 מחזקיס ואעפ״כ להרע כיותר נותן השכל כי שותר מזדככים

 ׳־oo'rp P אומרות שהקליפות מרפה־ידו- כן על וזה כחורש
 עושין, א'ז ואפפ״כ הרע לסשיע לכ^ מלא ע״כ כי; נחלשץ-

#• כיוס כי טרים, ״האלה לימיס קראו ע״כ־  המז׳ גדכר ־/
 קעוכה כמדומה כגלות הדבר וכן עליו, נהפך־ לישראל להי־ע
 מקילין וישראל יהיה לנו־ והסיכה ,להס■ רע והוא להס

 כי־ יין כמחיר ק'ני1 כמיש פוריס האלה וקראו:לימיס כאהכה
 למקום: קראו־ ט״כ שילמין «^ות הייס כי מזלות־ הלשון הוא:

 שהגלוי־ כעמק-אע״ס הכרכה־הוא , הכרכה השוא:ע^ן:
 ־הזוהר דמיתאלכמי׳ש סמא למפלה התורה וכן , הוא ללןכן:
 - דמותא־ולא סמא לתש ■והראה ולשון אומה על:כל שהחזיר

 .־כי נלד או ממעמקים מ״ך עמק׳־הכי־©? או , אותה קיבלו
 מן ועלה־ ץכמדר־ש , עזרתה-לנו <ץמה נפש^ לעפר שתה

 וקלהיה-בה^ ,יעלו ל^ץ עפר-עד עדfחP כשהן הארץ
 מוליך כשהן ויריע וגו׳ תפיל נפול וגו׳ מזרע-■היהודים אם

 האלי^פוריסיוממק לימיס קראו וזה לרקיע-כו׳ פי טילץ
 יעביר לכא לעתיד כהנידגוןכי ידרכו לא כן על , ברכה

־ -r הארץ מן הקליפה -

־ ־ .וישב פיישת
̂ה־  * גידהל <«ץ וינגזון עמי שכבה •לאמר :ככגד<ותתפש

 «וסר<י משונה-ט״ר , ויגק־־ויצא־המוצה
ת היצר  ממדריגתו נופל לכפמיס כהיותו האדם ת ה מסי

 קוב איTכ כיללאמר מתחרה תוא ־או׳ עכירה איזה לטקות
 עשה כ’ ט האדריגות כשפל שכבר'אתה תרץמה לך יהי׳ לא
א חפץ שלגף מה ^  • אהה שפגד ־מאחר f עוה> מדברי עצמך ו

 את תופש בבגדו-שהיצה״ר ■יקתפקהי הוא וזה מעוה׳^ב אשד
א שהיא כ־הפב^יה ור״ל בבגד האדס י י ג ה ל ^ ג רף כ תג  י
 עג״פ-ך מפוה״ב נאבד אתה ^שכגר מאחר עמי שבכה לאמי
 ס׳ בעבודת שמושכל אגל~מי׳ עוה״ז תאוות בכל עמו חחכר

« בידה׳ר״ל ויטזוכ-בגדו א־להחזירואגל- בגד שכבר■ ש  א׳
ש בשאר י נ ר נ ס■ ^  הח^^שאין־רוצהלההחכר-עוד יצאv̂ו

או עבירה שים* לעבור אליו ^ «־ ס  ; גדולה ק
 -בבגד ותתפשש פי׳ , לאמר בבגדו ^מר־ותתפשש

ס שזה ממש בגד ר״ל מ  להגשמה נגד שהמצוהשא י
ה^:״ר ת מהמציה ורוצהב״ה-ליהנוח בה אוחז תמוד ו  שגהו

 שא תה ג׳ה■חלקחיצוני/ ש יש טסמנוי׳ חצוה פושה אדם עם
גס בה ליהנות ההצוה בעשיית יתד גחחגר ר״ל עחי־ שלבה

־אגו■  שרו̂א בגדואצניתתאחר 3ניטץcpשה׳הצדי5אבל־מהיע ,
 כשעת-עשיית־. •חיצונית ומהחלק מהפני: להנלל ^•יוכל

 תפשש־ ואל בשב שהוא ד׳ל לו.כל־הבגד־ 3ו5ט ■אזי המצות
 גם ‘פני •תס ממה;־שימשה כלל המצוה: עושה שאיגי עדיף

 ̂שאיגו־ ■אצלה בגדו גס־ ויעזוב: הוא וזה יהי׳ לא לך גם ̂ל
 ה'רמ בהסלק שמעורב מאחר פקד-־שה־שבו בהסלק אף רוצת

 בהיולם: חיצונית שהוא בדבר ^?תטסק לו שמוב- החוצה 0<וי
. י . כרע: תוב מלטמ :

ת.......... • ש ■־ • : • בקץ- פי
היאור *פומד־על והנה חולם ופרטה ימים שנחים *י־ר.י־«קץ

על-שפת בןטומד חלומו בסיפור אמך פרעה וגו׳ •
 ולא- ■כיאור ■קעומד-על ■עצמו:כשכ בחלום הא וקשה היאור-.

 ר\ם־ היאור ש במכוון שינה הישע שיה ואפשר גפת, על■
 בוש: ולכן אלשהס על־ שהרשעים ז״ל מאמרם כירוע אלשו
שפת על שעומד שינה ולכך שאור על שעומד לומר עצמו

. סואוך : ־ . . .
א ח  הפה אחר שלכין החלומות נל דכרכות בגמרא אי
 והיינו כידוע ותוקף חוזק מלקון •הוא חמס -
 ההרשר יום ■בכל יח׳ -הכורא. של-אדס-גפשדת התחזקות
 ;* יוכו׳ קול-יוצאת <ח ויוס יום ל-בכל ז׳ ־•אמרם‘תשובה-כ
 התעוררות <3 הכרוז מכח מ׳מ שומע אדם שום אף.שאק

 צריך -שאדם רק חזי מזלי׳ חזי לא דאיש אע״ג ע״ד לחרס
 שנותנים רמו לו-התחזקות שיועיל- הישר בדרך א׳יע להתנהג
 עפיל לא יאכל ואס לו- שמזיק מה לאשל לו אמר לאדם רשא׳

 בלום _שפתיו ^צא הוא ר.ארס ששרה ועיקר: ד רפואה לו
התחזקות כל החלומות כל וזה המותר דבש מדבר שפתיך
.............:לפש שומר אס הפה אחר -הולכין ■ -
 אנחמלאי כנים נחנו, אחד איש •בני כוננו ם.*רה•בזמ

־ .ומרינו■ השטנו נחנו: ,- מרגלים ענדיך היו -
ת בשל״ה׳כשער ועי׳ חלןצים,. נעכור נאנו י ^ ^ y בזוהר וטי-׳ 

 - ביש ית׳ הוא שלא"-יכנה וחרבי- - בגרו -שהמרגליס פגחם פ׳
 , -אומשס שאנחנו וי׳'(! כית•.גחרבsי ולכך ידו. כתחלה.על

 בסורכן: חיישן אנחטל ומה מרגלים שינו אנחנג.לא כניס
 התירוץ־ ובא .פעאו'ואינם-וגר אבותינו ט״ד וזה כיתו-ית/.

 אנחם כאלו נחשב ית׳-ולכך לאתו נחנו אתל איש בנו כולנו
 חלון •לשון חלוצים נעכיר נחנו , \מרינו פשענו בעצמנו

 לפנזשראנו לילך שדכנית נזכש הגלות ע״י פי׳-ע״מ תנעלי
 נצרך• ולא המגימות עיקר זה מ הרס מסלק בהתרח-הקקר

 י 4 שרוט זה פועל ^אקר לחינונו-הקבר
ס יאמר אן־ ס. נחנו , ״נחס מי כי נסנו-פשטנו מ  ארם ,.

 הכצעה'וזה שא החשובה י עיקר -תשבה געושה. חנשא^
א- קנמחנן נחנו- כנים אז הכנפה ששא ,.ימה מה נחנו מנ «  ה

מי טילנו מאתגי  לס״אי שוב <ש׳ שלא• נחנו- אסל איש •
כן -שליש: שו שו- ש קח ק: ושעף•: טלונו י

־ ־ ־ • : ת ע ח & , ש ג י ׳ . . - ו

מי.. ש ישרה'ויאמר אליו  כרמז.נזכ.ועש א
 .משגחיס שאט והגגח -השריה יהודה-ר׳יל אלע. .- -

 מלשון הנא אמירה. כי ל ר׳ אדני ג< גיאמר אז ית׳ לפניו
א4א 1לעמו.יא שאנו.משבמון השבח שמחמת ■י״ל לטש  ש

ט מח^;ש ית׳  ני מאפר הה.הוא ^צלו מרבבה - להעח ב
נ גרוני בי-בשן מתלבש אדון שנקרא יח׳ הוא ל ר׳ אדני

ת ־ ש ר הי פ - וי

ך ך ג י פי וגו אס-סגמריס יוסףסי- אס ו ״ו  טוהר .
מלר מצדו שלם שהוא אמיפ ט׳ דננין ברכוו§- י

בניו



אתודדד!׳ממות‘. ויחי-ועוזי י

-0<p ץ;לי האל•' «1שלימ<ז סיוגמכל «ד 
תן שמזצמי־משיך־ ץ לא^־־לו אס ה משא המ\  א״צ מ

אצ'ו השכיל ההל ^כקש- התמה , ואה< תממג.
; ק י ! ז . ו ת וגו׳ אבות לבי והשיב ההו בגיו בשביל לו נוסן מ

ס בשבילגא^סס ישראל־ שמברפין ימזגנון-ברכוה מי מ : ש
י נ א ׳ שכס :^־ . וגו' אחד שכס ־ לך נחתי־ ו  פי׳ •ב̂ג

 שו?'י ט הצדיק יוסף- הוא הש״ס; ועיקר להתירה.
ובקשתי' בחרבי -האשורי מיד לקחתי אשר שש־.'

ה • שהמירה  מה טשו ואמר ולשוך אומה -כל על ־התורה הקל׳
 י ע׳ יעקב אבל , לקבל רצה ז■6\ וגג׳ תרצח לא בה לתוב

ו כו5־ ־ובקשתו בחדבו שמאס  ובקשתי בחרבי ווא לתורה מי
ד לקחתי • , ־ :•האמורי־ מ

י2^ ל  על כתב הקרוש האלשיך פי .זגו׳ שלוחה אילה ת
 הזיתיס הר על ההוא ביוס רגליו• לממדי ־•פסוק -

 במסכמת• לא אשר ארן ווה מעלה למלאט דמז רגליס ל'
 כי וגו׳ ברגליך השקית אשר מצריס כארץ •לא אשר

 גפתלי ץזה לרגליה מעלה־הרמו פ״י׳השריסשל בא ג5מןפ
א ר״ל: דביקות לשק הו  ש כמ׳ מלאך הוא אילה בדביקות מ

 ; ק ודו הפשת הוא שלוחה אילות יחולל פל דל האר״י
ה ר ל ס  ,־ונוסף מזר ונוסף מפזר יש ,ונוסף פעמים ג׳ ל

 ,שונאינו על הוא גס ונוסף , המתה נחלת פל ־
 בא קרי טון החמא סיבת עיקר כי מיסר ע״ד־ הסונה
פו מחמת  לנוחות עוד הוספה וגעשה המותתת אחר תד

 יש המסירה כוונת יזה ר״ל .לבמלה ־ בזה:שמדיע־ לתופאה
פלה הזרט שמפזר ר״ל מפזר  עוד, ונוסף מחמת זה בא לנ
 דיבור או המותרות• אכילת מכס מותחות לשק־ הוא מיי

מד המותרות א ק ה י ועי הפסוק ז  המתה נחלת על ינוסף ז
ט ימגמלת  גס ומסף ז שפי' הג״ל בפמוק ופסיק יגרט אבי

מקיפיןאותי הס שברא המומחה שהמהות־ שתאמר טל היא
 ־. למולה זהשהזריע .ידי על ממגר נוקמים והס• מותו אאר

 כתי אתה צמרי ראבן בתודה פ׳: הנ״ל לדרכת ג״כ ייגזאר
 כי תותר אל כמיס פחז־ פז ־ויתר פאת יתד אוני יפאמת

 פי־תספריס ל־ הר לדרכנו ב!ה המכיוך אביך, משכבי־ פ^ית
 נ<ו התרוממות ־מחמת בא קרי וסיבת טון דמיקר כתבו
 משאה המשגל ותאוות •אכילה־ מוסרית אחר הרודף ימכח

 יפקב ףאמר בפסוק פי׳־ רש״י-ז״ל והגס , בהפדרהמוסרוח
ה לבן אל  והלאקל. ואמאהאליה ימי מלאו אשתי-כי את מ

 להעמיד ש לס טונתי עיקר שהי׳ אלא p אומר אינו שבקליס
ה תולדונד.וזה נ  וראשית־ כחי אתה בכירי ראובן. הפסוקד סו

 ראה דגר-לא מתיזה ,ומסיק מימי קרי ראותי שלא אוגי
 השכל. מתגצר-ומנשא ־שהיית* ר״ל פד ויתר שאת יתר קלי
 כקושית ר״ל-וא^ח כמיס פחז מזה נינל מ״כ התאווס:' טל

 ל'ד.ר:הבה־אשתי-ואבואהאליהלזה- מלדח למה תדי
 והתאווה אכילה• המותרוה ננקמת ־לא -ר:ל■ חוסר יק-אל-0מ

ל פליתלמסכבי כי אלא״ י' ך; בי  עליתס י־ב.שגעיס שאתס.‘א
ש רפיור פל  אתאשתי־ תבה פח ל* כמהרתי ע להול^אתכ

ס- כף כמו למך;• כשי קולי שמען. כמו (והוא יאבואהאליה  נ
כ ויבאר .ורי׳ק אביך עצמו על יעקב טאףאמר ק׳ ג׳  הפסו

p שור עלי נטלה־ ג<ת-3 עץ עלי פורח־ בן יוסף פורח , 
 בנש!ס. הסתכלות מחמת בא למולה־ כזרע הססא עיקר לי

 וזה־צן. יסוד ■צויק׳היא כי היסוד על •מרומו ויוסף יפדומה
 סצמו לסזרזץלהמצבר רוצה האדס שבהיות ר״ל יוסף פןדח

 עלי פורת בן קודש- ברית יסוד על״ דהיינו יוסף מדת חל
 ^תכל• שלו-שלא א״ע־מיניס ולשמר לצלמך־לזרז5ד׳ לק

 שהבנות אף ר׳׳ל שור עלי צעדה שממן אף ערוה ^
למת יח3י?  הסתכלל לשון הוא ושור עיניו, השההלית לפגי הו

ס ז״ל ל^רמ׳י ספ״ ץ עלי פורת p עיגיו ישפיל א  ל̂<0 ע
4; סיפג כמדוצר־ודוק יסתגל

ת : ש ר ת פ ו ס . ׳. ש : י

ה ל א  אל ע׳ד ,מצרימהוגו׳ הבאים ישראל שמות.בני ו
 מה'היה מסמ ־ר״ל שמוה אלא־ שמוה תקרא ׳

וזה־הבאיס יחלה בעומאה במצרים שהיו ̂גפגי- שמית
י : והבן מצרימה ־ .־ ......

א ר ק ת  פ״ד ,משיתיהו המיס - זק ̂כי משה עמו את .ו
 מיתה קבל ולכך נס גלגול היה משה כי רמז • ־ י ־
 מה לתקן כח ישראלי הצלת עבור פעמיס כמה טנמר־ על

 שהי׳ המיס לולי נמצא ,־כידוע המבול דור בדורו התפלל שלא
 צריך הי׳ ולא הראשון נגלגזל סומא משה ־הי׳ לא המבול

 המיס ע׳יי המיס מן כי .רר^וזה , f לענה פמס עוד לבא
: לפזה״ז פטס עוד משיתיהו

ת מ  מלך ו הרס כמ׳׳ש שלהס השר הוא מצריס־-. מלך ד
 לו ■ שהיה ההדיימ היא ופרעה ד ה: הוא מצרים

 לו שהיה ,מקדס משא״כ שועתם ותעל ויזעקו אז הTיר
 ; וגר אזעק כי גס א כמד״ שועהס עלתה לא התגברות
 אשר עניות במדת פי׳ , מאוד במאוד :ויפצמי וייטיבו
 צחך לזה כי רות שפל הוי מאיד מאיד בי נאמר ־

 ותמלא ועי״ז המסדשיס כנל׳ש ממוצע מדה־ ולא גדול זירוז
 לדור וכיא־יטלין אני אין שמתגאה למי כי אוחס הארץ
 :לשכינה וארן־טנמ השכינה שחחקדגלי חזל כמאמר יעולס
ה  כוונתי והיה ,תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל שאמר ם

 לקדושתו היאור ־יכרע מ׳'מ -ימותו לא אס גס ־ •
 היה ובו יאורי לי ואמר פרעה של אלהיס היה שהיאור

 לבתו והניח למשה פרעה המית לא ולכך בכשפים עוסק
 יו̂( לא הנא יץהידיס מזרע אס אף סבר כי: אוהו לגדל

 אבל־ שס־ שהיה כיון ביאור. כבר ■־ שנעמא גואל להיות
 משה ביך הפסק והיה גומא ־החבת בקדושה פשתה ייכבד־

 משה את לעמאות ביאור פרמה של הכשפיס ליאור-זלא:יכלו
 ליאזר הילוד לי:שליךכל פרעה ציוישל היה זה ומפני חלילה

־ :זדו״ק״ מפד.מעס:הג״ל לגמרי אויזס .ולא־להרוג■
 שממתי.מפני ואת^צאקתה וט' ראיתי ראה־ ת׳

ק לדקדק יש מגאוגיו־, את ידעתי כי נוגשיו •  ד
 ומה: שפעתי נוגשיו־ מפני צעקתס ואת לכתוב לקרא היה

 מה גס פי׳־ לי אין שמטתי שכתב לבתר נוגשיו מפני שכתב
 , ברש׳׳' ועיין לו;פי׳ אץ מכאוביו את ידעתי כי שכתב
 תזלש־סשנה מאות ארבע על שנטר,הגלות ידוע כי ינראה
 לפדות לאברהם ית׳ הואז הבסיס שנים הת׳ כלות־ ילאחר
 אדהנו וגאל ההרים על ית׳- הוא דילג־ שאסי׳כ אלא אותנו

 ־השיעבוד שקושי במפרשים וידוע שכיס ומשר אחר-מאתים
 המונהפל קרא דקאמר נוגשיו דמפני ״י״ל־ וא״כ מקליס הי־

 חנו׳ ק«שה קרא כי־ ינוש לא ד ע נוגשים שהמה האצות:
 יצחק אברהם־ אבותינו היו שנה־ הת־ 1כלוי שלאחר 'ידינו
 הבמחע כפי מצרינו שיפרקני־ יח׳ איחר נוגשיס ייעקג

 האסת־ הינ לא־ שנה הת׳ ־קידס׳רלות אבל להס שהבטיח
 ית׳ הוא אבל הזמן שעדיץ־לא־נשלס כיון ית׳ אותו נוגשים
 סה שיעבוד קושי מל־ גזר שלא וידע השיפבוד קושי ראה־

 שהאבות-יגשו ־הזמן קולס אותנו יגאל־ ההרים דילג-על
 קודס שמעתי צעקהס הפסוק כוונת וזה ,•הגאולה ייתבעו

 ומסיק. נוגשיו מפגי- וזה ,הגאולה: שנוגשיהס:יתבעו הזמן־
 ־0■הסימצוד:משלי קישי דהיינו מכאוביו ידעתי כי המעס

 שבטת: והמונע עבר הוא־לשץ ידעת* שחיבת אד ,לקן
 ומכאובס־ עבודתם תכבד כמה .עד דעתי הגלותי גזירת
 להס^ניותרזל^ ומכאיבים בהם ראיח^העצרי^מובדי׳ ופעם

 :ספירישיס• איזד-לכל צעקתם־והכומס-הוא געפתי
ך  ־ז6ש הכפל קשה עני:עמי-נגו', ראיתי-את •אמר-ראה א

באה^אלי, י^אל בני׳ צעקת ה<ה ועתה ,^
:



תרמזי ו מ ט תורה^
 ונראה ,הפייס נאור דקדק ו:ן פי׳ לי אין ועתה מלת
 עכחו שבמצרים ישראל ממו בקמשת חפץ ית׳ שהוא

ט/ גוי לו לקחת כמדיא נפגודתי,  כשל חה כו/ עע״ז הללו ו
 עמי עני את הה , בגשמיות וצרתם במסגיות הראי׳

 מפני צעקתס וגס , בדעת אלא עני אין ז״ל וכמאמרם
 שהמה פי׳ טגשיו מפני י״ל ועוד ,בגשמיות שמעתי מגשיו
 שגס שמעתי נוגשיו־ מפני רק צעקתס שאשמע ראויס אינס

 מיד להצילו יארד באלו אלו ימשלו ולמה רשכיס הנוגשיסיהמה
 ההיא ן האר מן ולהעלותו בגשמיות תשועה הוא מצרים

 ,לא״י שיביאו ברוחניות תשועה הייט הכנעני מקום אל וגר
 עד יתעכב הקדוש למקוס לבוא ברוחניות זו ישועה אך

 (שבודאי ישראל מי צעקת הכה ועת׳ אבל שניס אתה אחר
 אלא שכל חסרי היו כי קדושתם חסת! על צועקים היו לא
 אשר הלחץ וגס חייהם) שמררו הגשמיות על צועקים היו

 רק הקדש׳ לארץ עדיין יבואו לא עתה כי פי׳ וגר מצרים
 לכה ועת׳ וזה , בגשמיות ינצלו ועתה זה יהא זמן ל^חר

^ מצרים Tמ להוציאם ה;ליח אתה תהא ואשלחך  א
 משה ששמע וכיון ,אחר שליח יהא הקדוש׳ לארץ להעלותם

 כיון אנכי מי אמר לכך השליח הוא יהא לא שבמחניות
 כדאי איני בגשמיות גס ברוחניות שלוחם להיות כדאי שאיני
 ברוחניות תועלת להם יהי׳ עתה שגס ית׳ הוא לו ואמר

 (או הזה ההר על האלהיס את תעבדון וזה התור׳ יקבלו כי
 שרת פרעה אל לילך אנכי מי א׳ דברים שני אמר שמשה

 וכתות דיעות כמה בהם שיש !ישראל בגי את אוציא וכי
 שא״א ודור דור בכל שידוע וכמו לצאת ירצו לא אשר

 ומר ר וזה ככה א-מר זה אתת דעה על כולם שיסכימו
 ית׳ הוא והשיבו וגו׳ הדגה את זכרנו שאמרו וכמו ככה
 כשיאמר יסכימי ישראל כל וגס פרעה אצל עמו יהי׳ שהוא
 כי התורה שיקבלו ההר על אלהיס את סיעבדון להם

 הדיעות שרבו אף ישראל מפלת וזה הכל יסכימו ית׳ לעבידתו
 : ית׳) אוהו לעבוד הכרח שדבר מסכימים כולם מ״מ בהס
 להעלים פי׳ כתיב לעלם ז״ל מאמרם ידוע ;לעלם שמי ?ך,

ית׳ הוי״ה שם להזכיר אסור לארץ שבחוץ ית׳ שמו
 עצמו זה פי׳ ,דור לדור זכרי וזה הפכוק של שונתי תה

 זכרון מביא הוא מומאה במקום לזוכרו שלא לעלם ששמי
 שאין אף יעשה שמו למען כי מגלות להוציאם דור לדור

:ומעש׳׳ש זכית בנו
ד ה  הפקידה נפל של המעס גילה כי , אתכם פקדתי פ

 למלאות דהיינו אתכם לקדש הי׳ אתכם הוא אחד
 והשני כמדובר צרוחניוח דהיינו בעצמכם שיש החסרק

 זו דלכוונה ואפשר במנריס לכם העשוי דהיינו בגשמיות
 מעבודתם אתכס והצלתי אתכם והוצאתי וארא בפ׳ כתיב

 מעבידתם נצולין יהי׳ בי־אי אותם שיוציא כיון דקשה
 אבל והוצאתי ואת״כ והצלתי מתחלה לכתוב לו הי׳ ולהיפוך
 הרוחניות על הוא מעבודתס והצלתי גשמיות מל כ׳ והוצאתי

 דהיינו מעטדתס וזה המצרים כמו ע״ז שוב יעבדו קלא
: יראתם

ר  במצרים, לכס העשוי ואת אתכם פקדתי פקד יאמר א
ד הי׳ זה שסימן ידוע  יאמר צדק שהגואל ישראל בני גי

 הי׳ הגואל זה גס הלא המפרשים והקשי , כפול פקידה
 סימן זה אין וא׳כ זה סימן נודע לו וגס ישראלית מאומה

 ובמדרש ,זה סימן לומר יכול צדק גואל שאינו מי שגס כלל
 הי לא זה דסימן משמע זו פרשה באמצע שמות פ׳ סוף
 וגס .זה ומיושב יעקב מאבינו אשר בת לסרח כ״א ידוע

 כדי אביו מבית משה הוערד דלכך כתב הנ״ל פ׳ בתחלת
 יודעין שיהיו לישראל שאירע המעשים כל ויאמר יבא שאס

א ו  פקדתק פקד של בסימן למימר ליכא זה כי וצ״ע ,נאמן ^
 יהי׳ צדין דהגואל המפרשים כמ״ש הי׳ דהסימן ואפשר
 דמשה ונראה , הפקידות בשני הצורך מה , מעם מפרש
דאס והיינו בקרא מפורש שהוא כמי העעם אמר רע״ה

 רעת מבקשי מיד נקמש את טקם בודאי בנו את אוהב אב
 אס איהג אינו האב אם גס אף שנית ,אהבתו מחמת בנר
 הרודה האיש אס מ״מ הישר בדרך הולך שאינו מחמת בנו
 דמאי מחמת בנו את מציל וצליעל רע איש הוא בנו את

 אתה תשלונן תיתי ומהיכי כו׳ מפי סומק דירך דדמא חזית
 לא ג״כ הרודה הא מ״מ מוב לא שה-זרדה הגס חבירך על

 מחמת והיינו לאסכס פקוד הכפל המעס וזה ,מאתו מוב
 ממצרים לכס להושיע ופקדתי לי אהובים ישראל גני שאתם

 כיון עציכס ממשלה להם יהי׳ ולמה רכעיס המה שהמצריים
:רשעים המה שגס

ז ^ ^ ר ל מ  / ואהרן משה למה מצרים מלן אליהם ויאמר ב
• ע״כ למה ודבריכם למה אתם להם אמר **

 אלא אינו עולם אלהים לנו שציווה המצוות כל כי נראה
 רצת ז״ל וכמאמרם וששה המצווה גדול כי לנו להמיב
 ומצוות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה

 עצמו לתועלת אינו כביכול שמצוותיו נראה ע״ז והמופת
 אפשר אי שינוס זולת ודם בשר כי ודם, בשר ציווי כמו

 המנוס כל שיקיים באפשר הי׳ הקב״ה משא״כ רצו;ו לעשות
 שיהא בשבת מלאכה נעשה שלא כגון אותנו יצוה לא אס גס

 ונ^תה כמשכגע שיהא צדקה מצות או כח'כשבת חלושי
 אלא כן עשה לא ית׳ והוא וכדומה לו שנותנים מה שמאבד

ד מדעתטי המצות עושין נהי׳ שאנחנו בשביל לנו ציוה  כ
 הי׳ לא עצמו לצורך יה׳ כוונתו הי׳ אס אבל לנו להשיב

 באומות משא״כ ישראל בני עש אצלנו הוא וכ״ז לציוי צריך
 כלומר למה ודגריכס למה אתם פרעה עענות הי׳ וזה

 הי׳ לא ישראל בני את ח’שאש: רוצה הי׳ ית׳ הוא אלמלא
 את שאגרש במחשבתי ליתן אלא לי ולצוות לשליחים צריך
 לי שמצווה במה אותי לזכות רצונו אין בודאי כי ישראל עס

 כן אומרים ואתם הוא ששקר ודאי אלא הש־לוח מצוות
 מופת עור יה׳ שמו במחשבת עלה שלא מה מדעתיכס

 עצמו לתועלת ולא לנו להמיב אלא אינו והמצוות vשהתורר
 יקוייס עצמו להנאת הי׳ אלמלא לישראל דוקא מדצוה ית׳
 איט ומיקר לי תתן מה צדקת דאס וראי אלא שיקויים מי ע״י

ט יש אשר לנו להעיב אלא  ;פסל לעובדי ולא אלהי׳ חלק ג
ע ונפרד חיתוך לשון הוא פסל  רצה וזה , ^

 הרבה לכך עצמו לתועלת ולא ישראל את לזכות הקב״ה
 דאין מוכח ובודאי לישראל דוקא להם ומצוות תורה להס

 ומסיים ישראל לתועלת אלא עצמו לתועלת והמצות התורה
 לנו להעיב שרוצה שמה צדקה לשון פי׳ צדקו למען חפץ ה׳

 ;ויאדיר תורה יגדיל ולכך צדקה בדרך הוא
 חז״ל ביארו ,וגו׳ אהי׳ וגו׳ ויאמר אהי׳ אשר אהיך,

 בגלות ואהי׳ זה בגלות אהי׳ אמר ית׳ שהוא
 וכי מטארת הקושיא ,בשעת׳ לצרה די׳ משה ואמר אחר

 השיעגוד דקושי רירוע ונראה חליל׳ יותר משה החכים
 דעדיין י״ל ואיכ הגאול׳ נתקרב הצער שע׳׳י והיינו השלים

 ית׳ שהוא מ׳׳י הי׳ וזה הקץ לקרב כדי יותר צער צריכין היו
 ומשה השיעבוד השלים זה וגס האחרון מגלות הצער הודיע

ע לנו נרפא ובחבורתו ישראל כל כנגד שקול הי׳ מ  וע׳׳י ש
 באמת הי׳ ולא השיעבוד השלמת הי׳ לבד משה של הצעד
 ולא האחרון גלות מצער למשה להודיע אלא ית׳ שזנתו

 אהי׳ כ״א לישראל יאמר שלא הקב״ה הסכים ולכך לישראל
 רק מתחל׳ ית׳ כוונתו גס הי׳ וזה בשעת׳ לצרה די׳ כי

■ ר ;כמדובר להודיע הוכרח למשה ־
 סזס לעם הרע בשמן לדבר באתי ומאז וגו׳ משה וישב
 למשה אמר ית׳ הוח הא וקש׳ וגו׳ הצלת לא והצל ־

 מצרים מלך אתכס יתן לא כי ידעתי ואני שולחו בעת
ד ולא להלוך  הצלה לא והצל משה שאל למה א״כ חזק׳ גי

 השיעבור והקש׳ להם שהרעות מה כ׳׳א לשאול לו ש׳ ולא
למשה ית׳ הוא גילה לא זה כי להס ינתן לא תבן שגס יותר

אבל



תורהרמזי
 שהוא וגס המוגן מן אינו הצלת לא והצל שאמר מה אגל
 מה כי ונרא׳ אותס הציל לא בודאי להס שהרעות טון לפוג

 שאמר גקרא התעס מפורש עליהם השיעגוד הקש' שפרעה
 ואל תבן להס ליתן שלא וגור וגו׳ גרפים אהס גרפים

 ית׳ שהוא האמין שלא לפי גרס וכ״ו שקר בדגרי שטו
 ה׳ את ידעתי לא שאמר וכמו אהרן ואת משה את משלח

 שהוא מחמת חפשי לשלחס רצה דלא גהי האמין אס חגל
 לא מ״מ פעמים כמה בקרא שמפורש כמו לכו חזק ית׳
 כיון שקר ברברי ישעו שלא משעס השיעכור מקשה הי'

ע הר ואיתא שקר זה שאין ^'י  שפרעה שמה הקדיש טו
ה את ידעתי לא חמר נ טו ה  ידע לא ב״ה הויי׳ה ששס ה/
 כ״א הוי״ה שס וכר לא ע״ה הצדיק יוסף שגס אלהיס שס פ׳ח
 הי׳ פרעה בודאי כי וגו׳ יענה אלהים באומרו אלהיס שם

 ידע לא שהכנוים רק שליע שיש וידע גדול ומכשף חכס
 כמה וראיתי באמתחתי חפשתי המדרש כוונת גס וזה

 נמצא הוי״ה שס על והכוונה ראיתי לא ישראל ואלהי אלהות
 כרעה ידע אלהיס שם רק הוי״ה שס זכר לא משה אס

 המעס והנה .כמבואר השיעבוד הקשה ולא שקר זה שאין
 שורד ;ה דבשם הוא הוי״ה גשם באמת שלח ית' שהוא

 אלהי״ס ט במערכות שהוא אלהיס בשם משא״כ . מערכות
 נפרה עבד אין רכות מ:־ ע'׳פ וגמצריס הטב״ע בגימעריא

 למה הי׳ שאלתו עיקר כי משרע״ה כוונת וזה כידוע לעולס
 והצל הטעם על כ׳/א מקום לה אין זו שאלה אף הרעות

 הוי״ה אל משה וישב והיינו . אחת שאלה והכל הצלת לא
 כרעות הוי״ה בשם פי׳ בשמך לדבר באתי ומאז ואמר ית׳

 שקר שהוא וסבר זה משם ירע לא פרעה כי הזה לעס
 לך הי׳ לא ית׳ ואתה ,עבירה בקושי עליהם הכביד ע״כ

 לשלוח לך הי׳ אלא להס תרע שלא כדי זה בשס לשלוח
 והצל עדיין הלא המערכות לשדד כוונתך ואם אלהים בשס

 : לבסוף כ׳׳א זה שם להזכיר לך הי׳ לא ממילא הצלת לא
 הזה לעס הרעות למה ויאמר ה׳ אל משה וישב יאמר
 הנלת לא והצל הזה לעס הרע בשמך לדבר באתי ומאז

 אלהיס משם ידע הרשע רפרעה כתב הזוהר דהנה . וגו'
 אך וגוי אלהיס בלעדי לו שאמר הצדיק מ^וסף שקיבל

 אשר ה׳ מי פרעה אמר ,ולכך ידע לא ב״ה הוי׳׳ה משס
 העבידה תכבד לנוגשים פרעה אמר ולכך וגו׳ אשמע

 ידע שלא שקר שזה סובר שהי־ שקר בדבר' ישעו יאל
 הי׳ לא ב״ה הוי״ה משס יודע הי׳ ואס ב״ה הוי״ה משס

 בשם י משה את הקב״ה שלח לא למה קשה אך מתריס
 שידוד שכל הזוהר בשם בשל׳׳ה שמביא כמו י״ל אלהיס

 כנים ומעפר דם ממיס ואש דס במצריס שהי׳ המערכות
 המב״ע בגיממרי אלהי׳׳ס כי ב״ה הוי״ה משס הי׳ יס־ומה

א הוי׳ה פי אלהיס מכל גדול,הוי״ה אגל  הטיבע נגד ט
 לשדר הוי״ה בשס, אותו שלח ולכך .המערכות ימשד־

 אאידך אלהיס.וזה בשס ולא מכות העשר לעשות המערכות
ה עשר .עליהם להביא .אותו ששלח צזליחותא ט  הוכרח, מ

 שוס .עשה שלא השליחות בהתחלת אבל הוי״ה בפס לחלח
 לשלח הוצרך לא וגו׳ עמי. שלח שאמר רק במצרים לבר
 לזה מורה בעצמו כרעה והי׳ אלהיס בפס רק הויי״ה בשס
 אמר. כרעה כי הזה לעס הרעות למה רע״ה משה וז״ש השם

 באתי מאז כי כמדובר שקר בדברי ישעו ואל העבידה תכבד
 לא ולמה הזה לעס הרע ב״ה הוי״ה שם בשמך.דהוא לדבר
 שלחתיך דלכך וא״ת מועיל והי׳ אלהיס בשס לו חלחת

 לא והצל קאמר ולזה כמערכות. לש־ד כדי ב״ה טי״ה נפס
 על מכה שוס הבאת לא רמתחלה ר״ל , עמך את הצלת

 פלחת סתס אלא לישראל הצלה . ידם על שיבא המצרים
 : אלהיס בפס אליו לשלוח לך והי׳ אותי .

ר בהפערה ס א י  ואומר ירמי׳ רואה אתה מה אלי ה׳ ו
 סיר וגו׳ לראות הטבת וגו׳ שקד מקל

ד

גי רואה אני נפוח  » חז״ל דברי על ב;ה לרמוז י״ל , ו
 תינה באומרו ית׳ לו שכיוון וזה ׳ וג בעתה זכו לא אחישנה

 ירמיהו בתיבת שכיוון רק ירמיהו רואה אתה מה יתירה
 אז הגלות בעת פבעוה״ר יה׳׳ו יר׳׳ס חיבות ב׳ כמו שהוא

א השכינה מדת שהיא תתאה ה׳ מן מרומם יה״ו אותיות ט  ו
 הגאולה יהי׳ ענין באיזה ע״ד רואה אתה ומה בגלות

 אני שקד מקל ויאמר ביחד ב״ה הוי״ה אותיות שיתקרבו
 הגאולה נךהי׳ רואה שאני ז״ל כפירש׳׳י שקידה לשון רואה

ט דברי טל אני שוקד כי אחישנה במדריגה  vיהp לעפו
 ולהתקרב דברי על וממהר שוקד אהי' אז צדיקים ישראל

 אתה מה אלי ע־ד ה׳ ויאמר הדין מן לפנים הגאולה קץ
 ר״ל(שיוכל; צפונה מפני ופניו נפוח סיר ואומר עוד רואה
 ונעלס צפון הקץ וכת בעתה זכו לא המדרגה עוד שראה

 צפונה מפני ופניו הגלות על הרומז נפוח סיר וז״ש עין מכל
 ר׳ל מצפון אלי ה׳ ויאמר , עין מכל ונסתר צפון שיהא

 כלו ונעלם צפון הגאולה קץ שיהי׳ שראית מה לדבר שהסיבה
 הארץ יושבי כל על הרעה ספתח נושענו לא ואנחנו הקיצין כל

 וכשיתגברו והיצה״ר הקליפות על מכונה הרעה ר״ל
 אז חיצוניות דברי אחר הולכין טלם שיהיו כליהם הקליפות

 צפינה מפני שפניו ב׳ פעס לראות שהטבת ודאי זה באופן
 כי כלל אחישנה במדרגת. יהי׳ ולא נסתר הגאולה קץ שיהא

: התחתונים במעשה תלוי הכל
ש ד ו  יאשמו אוכליו כל תבואתו. ראשית לה׳ ישראל מ

 אופנים ג׳ על י״ל הכוונה וגו׳ עליהס תגא רעה *
פ למעלה פירשתי כבר שזה א׳ אופן  יעשה יריאיו רצון ע'

 בהמחשבה רק כלום שלו בהמצוה פעל לא שהצדיק שהכוונה
 מאתו סיוע לו הי׳ ממש העשי׳. אבל מצוה לדבר לו שהי׳

 קודש שאמר וזה לו מסייעץ לטהר הבא ז״צ כמאמרם ית׳
 המצות הס ית׳ שלו לס׳ הכל שלהס המצות היינו ישראל
 המחשבה ריל ראשיה , המצ'ה בעיקר להס שסייע מחמה
 ולא שלהם היא המחשבה שרק תבואתו היא ראשית שנקרא
 שמצד יאשמו המצוה עיקר כל שאף אוכליו כל העיקר

 להיות וחייבים נאשמים היו גבוה במדריגה ט׳ אם הרין
 שלו התלהבות ר5מ יהי׳ המננה מיקר כל שאף אוכליו כל

 מלשון הוא אכילה כי אוכליו כל הוא וזה יח׳ לעבודתו
 עלינו שראוי היראה התלהבות על הרמז וכאן אש שריפת

 לדבר שהסיבה. רק ידינו על המצוה כל שיגמור עד ׳כ כ
כ אנסט שאין ר׳׳ל עליהם תבוא רעה בפסוק מסיק  כ׳

 תבוא לקליכה המכונה הרעה שעדיין הגבוה במדריגה
 רק לנו אין ע׳'כ בגו מתחברת הקליפה שעדיין עליהם
 מה מלמעלה סיומ צריכין ולהעיקר להמצוה עיבה ה ממשב
 ואז רע חלק שוס בנו ישלוצו ולא שכלנו כשיתגבר. כן שאין

; אכי״ר . ידינו על יכונה המצוה עיקר גס
 אופנים בשני צדיקים עניני שני בנו יש הנה כי ב׳

 בצאתו רע בשוס ידע לא מנעוריו צדיק האחד
ה קודש בלשון בודאי וזה אמו מבטן מנ  הי׳ לא שמעולם י

 ראשית לה׳ ישראל קודש חמר הענין. ועי׳ז רע חלק שוס בו
 מכונה הוא. מנעוריו דהיינו מראשיתו שתיכף תבואתו

 יאשמו אוכליו כל אבל הקלה של תבואתו נקרא להיות
 ■צדק הי׳ שלא .והוא אחרת מדריגה בישראל שיש מפני

 באמצע.ימיו או זקנתו ולעת הרבה עבירות ועשה מנעוריו
 גהשימו יס׳ לעבודתו להתלהט והתחיל עונותיו על מתחרט

א וזה עכשיו עד עשה מבירות וכמה שכמה לבו על  כל ט
 לעבודתו התלהבות שכל התלהבות לשון כלל ר׳׳ל אוהליו

 שעשה עבירות רוב ועל מתחלה שיאשמו בשביל רק או ית׳
 רעה השובה. לעשות גלבו^יוהתחיל והרד יראה בא וע׳׳כ
 רמה כי קודש בשם להיות יכונה לא שזה ר״ל עליהם תבוא
 שכבר מחמת עבירות יעשה שעדיין שאפשר עליהם תבוא
 ,המטרה מתיקות עדיין לו יערב ^פשר חטא טעם טעם

:עבירות שום יעשה לא אפשר ואף
וארא

אופן



תורהבא , וארא

- , וארא פר־ג־ת, _ ,
א ר א ן ib ו ה ר  נקה כירש׳יי . וגו׳ גודמתי לא וגו'’ אי

 והק?ה , גמ־ת להם נכרחי לאp דרא5ה '
 . וגו׳ ל?ן, הקימותי וגס שאומר זה ור3תי מנין מה רש״י

 היי הידעהי אמר דאלו המדרש דרש אין בי ^לפיש ונראה
 יתברך הוא.דהוא והאמת ית׳ מאתו הוא ד,החסרון משמע

 ולעמוד לסקור רצי ̂לא הקדושים אבותינו רק נתגלה.,שמו
 נעיס היו וגס , יתברך קדושתו מחמת שמו אמיתית על

^ לך לך באברהס שנאמר כמר לארן לחוץ ונגלו ונדים ג  ו
 ישראל בארץ כ״א המפורש שס לומר שאין ידוע כי. וגס
 הי׳_גסכוונת לחקור.אח:־יו(וזה רצי לא קדושתו מפני לק

 אין בקו׳יל כי אליהס אומר מה שמי מה באומרו מקה
 הוי״ה בשם אבל אהי׳ לו״ית׳ והשיב הגדול שמו להזכיר

 ש:ר מקפח אין ית׳ _והוא .להכלס) ,לעלם שמי זה כתיב
 זכה ויסתר סכית מ׳שלה׳ה גבי חז״ל כמאמר ברי׳ כל

 שמחמת ני־עתי לא ’ הסררכית כוונת ו:ה , יכו׳ לקלסתר
 משיתי אני גס לק אמיתיתי להכיר רצי ומוראילא קדושתי
ק וגו׳ וא׳כיר וגי׳ והקימותי חשיבה, מול חמיבה  i ודרק וגו' ל

 זה פסוק .יסקלונו ולא לעיניהם מצרים תיפבת 'נזבח ך,י
 לפרעה פה פתחון נתן ע״ה רבינו קמשה מאוד תמוה *

 מסקילתן אותני להציל ית׳ בי חל־לה שאין.כח אפיקירוס
 להעניש חלילה כח יו אין אם אותנו ישלח שפרעה רצה ולמה
 ונראה פליאה^ והוא ממילא מיבן כי.הקו׳ ל״האריך ואין אותו

 מורידין אנו כיא דישו בפ׳ האלשיך וכ״כ במק׳־א עפמ״ש
 כוונת הי׳ וזה מאתנו השפע המצרים גוזלין לגלגלים השפע
 השפע על יגביר שגנישוף כדי בארצו שס שיזגחו פרעה

 כיונת הי׳ .וזה ,לעצמו ויגזול בקרבו 'עוררו אשר יהברכ׳
 מלשון יסקלונו ולא לעיניהם נזבח הן בתירוצו משרע'ה

 להר יהי׳ בידאי העומא׳ שבמקום פי׳ הדרכים מן ין מסלק
 פרעה שכוונת וראי׳ עליה״ מאתנו השפע וליקח לעקם כח
 ;איתי גס וברכתם אמר לבסוף שגס השפע שיקח בקביל הי׳

י ת מ ז צ י  ואידך וי״ו חסר , עמך וגי[ עמי בין פרת ו
 כי ונראה ,וי״ו מלא לעמו שלח פדות במסו׳

 מ״מ גמור צדיק שאינו אף הצדיק עס הרשע בהצמרף הנה
 גמור רשע אי הרשע אס וגס הרשע נגד גמור צדיק נראה
 יש־אל היו לא ובמצרים גמור כרשע נראה הצדיק נגד מ״מ

 הללו מצרים של שר שאמר שמציכי כמי גמורים נדיקים
 צדיקים הישראל נראין היו המצריים נגד אך כו׳ עע״ז

 ובין עמי בין הגלות מן לישראל פדת ושמתי וזה גמורים
 חסר כתיב ולכך כמדובר ועמך עמי הצמרפות ע׳י עמך

 לחוד לעמו שלח פדות אבל צדיקים הי׳ לא שישראל ו יי
ולכך גרורים צדיקים שיהיו הוכרח ברשעים בהישרפות שנת

זדו׳׳ק: מלא כתיב

בא פרשת
א  שמה שיוכיח למוכיח רמז ע״ד נראה . פרעה אל י

 מניעה הוא ית׳ לכבידתו לבו יעל משים אינו שארס
 וכן . אותו לעבוד ראוי הארס שאין מה על ית' מאתו

 ואין וגו׳ השע ועיניו הזה העם לב תלבד בפסוק מפורש
 מסוכה שהולך במי ז״ל וכמאמרם מזה גדול התעוררות לך

 ברעיא פניו(וכ״כ על ושפכו וכו׳ למלך משל הממר.. עבור
 את שדנין בתפלה זרה למסשבה שנופל מי על מהימנא

 ראוי אינו עונותיו שמחמת שרואין וכיון, למעלה האדם
 לבו אל יתן והחי מחשבותיו לבטל מלמעלה שלחו להתפלל

 ז״ל כמאמרם הטעם נראה ועד״ז וירחמהו, ה׳ אל וישיב
 אהבה של יסורין אינם תורה ביטול בהם שיש יסוריו ל כ

 אותו מבטלין היו לא בודאי בתורתו למעלה רצו אלמלח כי
מחיים מותו טוב כזה ולאדם נשמעת סירתו אין ומסתמא"

 בפסוק רמז וזה . תשובה) ׳י בם שעומד דבר לך שאין רק
ק לישראל .שהוא\המוכית״ משה אל רו.ו  ע״ד דיר בכל בדו

 על בתוכחה ';תבוא פי' פרעה אל בא שפיר.קאמר משה
 כ' התעוררות לו ותאמר פרעה הנקרא ערפו מי,שמקשה

 כמד״א לבו קשיות בא ית׳ מאתי לבי את הכבדתי אני
ם. לב הכבד ע  לאשתו וגס לשאר.אבריי רמז עבדיו ולי ה

 שתי למען . אמת מדרך אותו יריחי שכולם ביתו ובני
 שאמרו העגל מחטא בא הכל כי , בקרבו אלה אותות'

 וגו' ופקדתי פקדי ום ב ית׳ הוא ואמר י;ראל אלהיך אלה
 מה פי׳ מצר לשין במצרים התפללתי אשר וגו תספר ולמען
 ננו האומות התעוללו ■ ועי״ מאתנו השפע מונע ית׳ שהוא
 ואי״ה בנו התעילל שהואית׳ כמו וחיי ית׳ מאתי בא והכל

 מספרים שאנו וכמי ותודה בשיר הכל נספר משיחנו בביאת
א וגי' חי כל יאמר ולא יכמריא מצרים יציאת  אשר כ'

: הארצית מכל העלוך
 אסיר כי לבו חת הכבדתי אני כי פרעה אל בא יאמר

 ל^קע'ניציץ הי׳ ישראל גלית וכל הרשע בפני להסתכל
 כל שלקטו ז״ל האו־־״י כמ״ש , מצר־ס את וינצלו .הקדושה
 אסור יו !-גו׳ תו-'כןו ;א ילנך משם הקדושית הניציצות

 נכרי שכבר הגס למשה מת׳ היא ואמר כיוהאה במקוס לילך
 אח כי •קדושה אי׳ה עדיין שס יש מ״מ , הניצוציס כל

 את לכבד י ית׳ מאתי בא זי שתנועה ובון ,לבו את .הכברתי
 פרעה כיונת הי׳ זה כי ואפשר cp קדושה עדיין יש לנו

 הלא תימא שהיא תמות פני ראיתך ביוס כי שאמר לבסיף
ס  כל שראה לאחר כן יאמר לא שוטה׳ וכל הי׳ להרע חנ

 ולת ולאהרן למשה להרע לעולם שן חרק ובידאי המיפתיס
 אשר משה את שימית יאמר שבאחרונה יתכן והאיך יכול

 שהבין לאתר הי׳ שכוונתו ואפשר , עליו ילעג השומע כל
 שילך ישראל תת שינית קרוב וכבר לבו הכביד ית׳ שהיא

 דהיינו ימית כי אנלי יבוא לא שמרע״ה אמר מלבו הכבדות
 :הקדוש ייציץ בו אין שוב כי למיס המכונה בס״א שיתדבק

 משה ואמר הולך למדריגת שזכו כי׳ . ההילכיס ומי ■יי׳י
 ראתה וכן נביאים ה׳ עם כל יתן ומי כמד״א בנעריני

 מבקשי׳ אתם אותה כי הגברים נא לכו כו׳. הים מל שפחה
: אותה) כי (וזה השכינה כח להגביר פי׳ ף וי ̂ *י

 געשה לא ועולות זבחים בידינו תתן אתה גס
 תמוה והוא , ע״כ משלך אלא כלום משלנו ‘
 יהן vפרער וגס יקריבו ישראל דבני משמע אתה גס דמלשון
 למענהו ה׳ פעל כל ע״פ שכתבתי מה ע־׳׳ד לסרן ונראה

 הקב״ה רצה אומר עקשיא בן חנניא ר׳ איתא הא והקשיתי
 הרי ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות

 אך , למענהו זה ואין הישראל זיכוי כשביל הס דהמצות
 כאחד כביכול ונעשים ליוצרי הצורה לדמות דעיקר ידוע
 וא״כ הקב״ה של בשמו שיקראו צדיקים עתידין שאמר וכמי
 ישראל את לזכות ורצה למענהו פעלו ית׳ שהוא אחד הכל

 שנותן מי נקרא דמתנה א״ש והשתא ,כביטל דהכלאחד
 מתנה נקרא אינו אוכל בעצמו שהאדם מה אבל , לאחר

ת וזה  אתה גס שאומר הנזכר נתינה לשון על המדרש טונ
 שהישראל שהקרבנות פי׳ כלום משלנו נעשה שלא תתן

 שהאדם כמו כביכול אלא נתינה בלשון מכונה יהא לא יקריבו
 מכונה הוא לחור פרעה על אבל ואוכל משלו ליקח בעצמו

א אחר כי מתנה לכון  :כביכול בו חלק לו וא'ן ט
־ ר ד  צדיק אותו יאמר שלא ארז״ל .ויו׳ העם באזני נא ך

 הקושיא , קייס לא גדול ברסש יצאו ואח״כ כו׳,
 יקיים שהשי״ת ראוי צדיק אותו אמירת בלי שגס מפורסמת

 כל שילקטו ז״ל האר״י ש כמ׳ הי׳ שכיונתו י״ל ,הבטחתו את
 אכל גדול], ברכוש וזה מצרים שבתיך קדושות הניצוצות
 צדיק: אותו יאמר שלא אמר ולכך כפשוטו, הבין אע״ה אברהם

ש ד  היום את זכור הקדים ומשרמ״ה וגו׳. בכור כל לי ק
ונראה חמץ. יאכל ולא ממצרים יצאתם אשר הזה ’

דהני



;תורה א a^r רמזי
מו כי אהדדי שייכי מישך מצות  אמר אגחחלה נ

ס ק ג ^ ׳ ו נ י ' ! ^ '^ מוןרב להחת כמד״א' ; מ^^י ^  מ,גוי:
י טע׳׳רוהללו  צמצית אזת^ו ית׳ הוא קידש , כ

 ולא־ינשמאם ממז.לזש״א היא תשר חמז' נאכל
m לנו יזיק לא מ^ה נאכל אס 5ג ואחי׳ז / o i 

 אילp־ הבכור fh לקדש ציוה ית׳ ר\א כן , הקדיש ^והר
 כשר לא זרעו גס ולכן ית׳ מקדושתו רחוק ^^כזצנחרותי

 גס ל'יכ יזיק לא ואח׳יז וקידוש תיקון יותר צריך להן ^ ׳
כן יתר את יקדש לא׳ לי״ ל ו,  רע״המצית מקה הקדיס מי

̂ :לשניהס א ושעס מצה אכילת ׳
ר מ א  לאות והי׳ כמד״א תכילין הנתת נ׳כר וו שבכרשה הןי

 מניח ית׳ גס כי גדול דבר והוא וגו׳ ירך על
 מערכית ית׳־משדד שמא מכוררין אנו אלו ובמצות ^^'לין

 cvp לו אין זאביס הרבה בין אחת שה ע3הש מדרך
 , המערכות שידוד מעיררין אנו כי אותנו מקייס' 'ת׳ ^^א

 יוס ל5צ מצריס ^יציאת רספריס אנו לכך כי בזוהר ■מטאר
 ■בן אז וככחו שנעשה'כבר המערכות שידוד להזכיר‘
א לבא לעתיד לני 'עשה מד  ^מצריס מארץ צאתך כימי ר

 וכ״ז המצות שני־ לסמיכית עעה יש בזה וגס נכלאות ארא.ו
ת ע״י זכינו  מכןק ואנו ׳ הזוהמא לצרך שהי׳ מנריס מלו

 יתברך לו ־בר ע למס שנהי׳ שנזכה כרי לסביל ?כמינו
 וגו׳ יוס את ^טר משה להס הקדיס ולכך ובמהרה יקדישה

 מה ילעשות תפילין למצות זוכיס אתס ועי״ז פבדיס מבית
 כדי בתפילין מצריס יציאת להזכיר ציוה וגס עושה ית׳ ^ייא
 כידוע המבע המומאלדוכוחות כוחות ולקשור מערכות לש־א

 :■דילי׳ יכת סס קושריס אנו •שברצועה ,
?Jואח״כ מצה מתחנה כתב , יאכלוהו וערוריס .מצות ’״ 

 אונליס שאנו זו מצה ,הגרה בעל מברר ומיה ,מרור ■
 קודס מרור להיפוך שגירסיס כי׳׳א ודלא מרור אח״כ‘
 אך כרל בקרא דצתיב כמו עיקר הוא גירסתינו כי מצה

 על לגאולה זכר ומצה וגו׳ וימררו לגלות זכר היא שממר
 בסדר לקמן שכתבתי כמי לזה מעס יש מ׳ימ ■הספיק שלא

ה עיבד כשהאדם כי הגדה  מזוהר, והיא כי׳ מרגיש אינו ענוו
 והוצאתי מתחלה וארא בשישת דנתיב מת גס מיושי ובזה

 כשהיו מתחלה כי מעבודתם אתכס והצלתי ואחייב אתכם
 ,מבע נעשה הדגל כי הפרך כברות הרגישו לא במצרים

 הבשורה אמר ואח״כ אתכס והיצאתי רק מתחלה אמר ולזה
 מרגישין היו כשיצאי אח״כ כי מעבירתס אתכס והצלתי
 הנ״ל הזוהר ט״ר אלא כנ״ל, במצרים שעברו הפרך עבודת

 שהמכית כ״ז צאתס מקדם העבודה פסק דהא לדקדק
: כידוע משמשים היו .
ם15̂׳’ ת ר  ,המציות אלא המצות תקרי אל המצית את מ

א מצוה  ונראה . חחמיצנה אל לידך הי
א המצוה מיקר כי המצוה ית בעש ממהרי׳ למה המעס  ט
 יבא אל ע״פ הזוהר דברי וידוע ית׳ אליו רוח נחת לעשות

 משתכר דרעוא ושנה ושעה יוס אית כי הקודש אל עת <כל
 ברגע דאימור המצוה בעשיית הזהיר לכך וא״כ להיפוך, וכן

 בעת העושה דומה ואינו אח״כ שיהי׳ ממה רצין יותר יש
מע , יעמוד מי זעמו לפני ,חלילה זעס לעת י^ין  מה וי

 כי המעס ונראה , להתמהמה יכלו ולא במצרים ?נאמר
 ואח״זחוזר , גדולים רחמים המה ׳מ יו ראשון'של גיוס
 ז׳ל האר״י מכתבי כידוע נדה כאשה הספירה מתחיל ילכך
 . ■לצאת שוב באפקר היו לא יו״ע נזה יצאי לא אס וא״כ
 את ושמרתם הפסוק פי׳ נראה וזה . ז׳׳ל בהאר״י ■עיין

 נותן וע״ז וכו׳ “!Tb הבאה מצוה חז״ל כמאמר המצית
 יצאו יום של שבעצמו פי׳ הזה היום בעצם כי העעס ^קיא

 במאמרם נרמז וזה רצון עת שהוא היום קדושת מכת
 ופד״ז זה, גרם שהיום פי׳ סה, ביום אלא יצאו שלא מלמי
אה  הר , זה גרם שהיום פי׳ ההוא ביום ה׳ ויישע מ״ש יי

תנו ע פן כי כו׳ לידך הבאה מצוי■ ולכך למעל׳ העתים י

כ הוא כעת ט א קו ה רנ  איכא להישוך ?)עפ״י,שגס קתנ
.. : לאחר ולא לקקדים ראוי הפיקא מ״מ ק9ם '

ט ^ ר ד ם  צבאות אם יודע איני צבאותי את ,ומצאתי ב
כשיאמר ישראל צבאות או השרת מלאכי .
 הוא צבאות. אלא השרת מלאכי צבאות כבר יצאו הרי דגו׳

 על . משמע צבאות לשא חרא' , ונרא׳ . ישראל צבאות
 מלאכי קאי,על. אס שמסופק אלא נאמר השרת מלאכי
 או כידוע יעקב עם ישראל.וירדו עם בודאי קהיו השרת

 במצרים שעשאו ישראל של המצית על שנבראו המלאכים על
 ונמשך צבאות,ישראל שמסיים יזה ומילה פסת דס בפרת

 בודאי רצין באת מנו׳ העואה כי לתהלתו המאמר סוף
: ואמת קודש שלס יותר הוא המציה ע״י הנברא המלאך

/ , ■ בשלה ■־־שת ב • ■
י , ר מא כי . וגו׳ פרעה בשלח ף  הוא שקרוב פי׳ קרוב.

 גמזימאפן בנננדס שקעי זעריי( ס מנר מיד הליכתס
 מלחמה בראותע וינחם אמינה להס הי׳ ולא מצרים של

 מצרים מיד ,וגו׳. ה׳ ויושע נאמר סיף ים קי־יעת ואצל
 של בדרכם ^לכג מצרים מיד־ תשועה לישראל הי׳ שאז

 ישראל,את,הצרים וירא וזה . הקדושה בדרך אלא מצרים
ם שמצרים וראו הבינו שאי פי׳ . מת מאי  הרקעיס כן היו'

 הקדועה-שהוא דרך ■לבחיר והכינו מתים קרויס בחייהם
 ; מגס שפת על :״א הי׳ לא זו והנתינה מהמות החיים

ך ס, ^ ; י  נלסס ה׳ כי ישראל בד מפני אנוסה מנריס ו
 את הקשה וה׳ כתב הזוהר כי . במצרים להס

 לבו עקשה הי/ ב׳׳ה הוי״ה שס ששמעו מה' כי פרעה לב
 מעל מים.אש׳ שהפועל אומדים האפיקורסים כי ונראה

%, האמינו לא ממצרים כשיצאו וכן , רע מ ה ש מ״  ויהי כ
 משלס^ הר שמעצמם פי׳ . העם את פרעה בקלח
 פועל אין <ת׳ כביכול ואפשר בידם מרופפת הי׳ ועדיין

 ביס אבל בעצמם משלחים והיו למצרים רע רק בעצם עוג
 הי׳ ואז עוב פועל הרי ישראל בני לפני הים שנבקע שלאו

 ית׳ הוא כי במצרים להם נלחם ב״ה הוי״ה כי מודים
 דהיינו סוף בים ים על וימרו שאמר מה ואפשר יכיל הכל

 אפשר יעלו מצרים כך עולים שאנתנו כשם חשנו שקראל
 ולא מובות רק רע פועל שאינו שחשס הי׳ שהחעא
 כך זה מנד עולים שאנחנו כשש חשבו ולכך ביחד שניהם
 מלאך אין אאע״ה מלאכי אצל שאמרו וזה יעל' מצרים

 אברהם את ריפא שרפאל אע״פ שליחות שתי עושה אחד
 לפעול הוא הפי' אלא שליחות שתי והרי לוע את והציל
 נאמר ולכך הרבה לעשות יכול אחד מסוג אבל ורע עוב
 אין כי ביחד הכל ופ־טל עושה השי״ת כי מלאך ולא אני

: לי דומה
ה ר י ש  כל על גאה חז״ל דרשו . גאה גאה כי לה' א

 שהשי״ת ומי גאון שבר כל לפני ידוע כי גאה
 להמן כמו לכתחלה אותו מרומם ולהכניעו להפילו רוצה

 גאה ית׳ כשהוא וא״כ כיר^ע וכדומה לכתחילה אותו שגדלו
 הוא משבר מסתמא כי גאים על גאה אזי לאחד ומשבר

, , : כמדובר לכתחילה תו ח שמרומם גאה
ת י ט  גאלת זו עם בחסדך נסית ,ארן תבלעמו ימינך נ

 המשפילי המגביהילשבת ע״פ בזוהר שכתב ע״ד
ר בדרך הולכין כאשר כי ובארץ בשמים לראות ק  אזי^ ה
 פקיקא בעינא עליהם משגיח לראות המשפילי כביכול

 כביכול השגחתו ומסיר לשבת המגביהי אז להיפוך וח״ו
 ,השגחתך הסרת ימינך ארימת כתרגומו ימינך נעית וזה

 רק הרעות תצא לא עליון מפי כי ארץ תבלעמו ולכך
 , בחסדך נחית ,החועאים יכלו וממילא השגחתו עמסיר

 לראות הכפלת והיינו לחסד רומז בימינך שירדתי פי'
מך ולהשגיח ע  עם המוני וזה אותס גאלת יבזה על'

ולכך ̂ ־



׳3ר ' פסחמ
 וגר מט׳׳ז הללי היו נמצריה בי גאלת זו כס גאמר ולכך
 יותר מקכליס כתפלה ית׳ שהוא מה כל הנדיקיס אצל אגל

 הוא ממקומו ואומרים כלי׳ שיש וי״מ גשבת כמו מוגה
 שהוא חף רוממה ה׳ ימין צדיקים באהלי וזה וגר יפן

 מקימי דקרא סיכי׳ לפרש ואפשר ,חיל עושה מ״מ מרומם
 עליות יש שנשבת ידוע כי אביון ירים מאשפית דל מעפר

 אדם הבני כבחול הדבר עעס וי״ל ,מבחיל יותר עולמות
 גבוה ממדרגה כשפע ל*,בל להס וא׳׳א פחותה במדרגה

 לירד מוכרחים השפע הצינורות דהמה העולמות גם ולכך
 קרובו עס שישראל ובשבת מהם לקבל הצדיקים שיוכלו למעה
 במדרגה גם כח להם יש ביותר קדושה במדרגת המה
 מקימי הוא ו;ה , לא דלמה לעולמות פלי׳ יש ולכך גבוה

 גבוה במדריגה שיהיו ממצות ךליס כשמקיס פי׳ דל מעפר
 העליונים העולמות גס ירימו פי׳ אביון ירים מאשפות
 והעולמות לעליונה ההחתונה ממדריגה דהיינו מאשפתו
ס מליוניס  האיבים ג״כ והשמים אביון ימין בשם מטני

 בקול לשמוע דברו עישי ע׳יד לבוראם תמיד ומשתוקקים
 עוד לשמוע משתוקקים כבר דברו כשעושים גס דברו
 המגביהי אז חלילה כשחועאין אבל ציוי לאיזה דברו בקול
 אז ביגוניס במדריגת וכשהם לקבל יכוליס ואינם לשבת

 לקבל יכולים אין המעלות מרום כי לראות משפילי
 דל מעפר מקימי כי צריקיס במדריגת כשהם משא״כ

 כמדובר אביון ירים וזה המפלות מרום לקבל יוכלו אז
ת לומר ואפשר  צדיקים באהל' וישועה רכה קול הפסוק טונ

 פי׳ חיל עושה ה׳ ימין רוממה ה׳ ימין מיל עישה‘ ה׳ ימין
 רוממה היא והימין חיל עישה כשימין לצדיקים שמחה שיש

 יכולים אינם הרשעים שהאומות חיל ועושה גבוה למדריגת
 נהנים והצדיקים מאליהם ונבלים גבוה ממדרגה לקבל

: הגדול מאור '
 שאס פי , הוף ים כקריעת אדם של מזונותיו

 ש וכמ׳ ית' בו ומזונותיו צרכיו תולה אינו האדם
 דרכך, שגס פי' דרכך ה׳ על גול פ ע׳ ,אחר במקום
 אלא הבל המה ורייו שאדם בחשבך ית׳ ״כליו מגלגל

 האדם קיום של ההצכירכות דהיינו יגונה לא ההכרש
 לאדכי יתרון מה כי עצמו בשביל לבקש ולא ■קונו בעבודת

 ובעת אז לעבודתו שהכל ית׳ כליו דרכך* וכשתגלגל וגו׳
 הרמז ובא השמים מן לחם כקרא וזה יעשה עליו.והוא

 ימנע ^לא כי וגו׳ ולקעו העם ויצא המ• בפרשת עליו
 תולה שאינו אדם של מזונותיו אבל בתמים להולכים עוב

 עצמו לצורך הב הי מבקש אלא כמדובר ה:ל בבעליו
: סוף יס קריעת כמו גדול זכוה וצריך קשה הוא

ך  סוף יס כקריעת ארם של מזונותיו קשיס יאמר א
 הי' וכן פרנכת' את וקפחתי מעשי את שהרפיתי

 שהללו סוף ביס ים על וימרו כמד״א סוף יס בקריעת
 מקער: הי׳ מדה׳יד כי קשה הי׳ ולכך רהש נתנה אומדים

 קשס הוא להשועאיס במזונות וכן אותו הציל עפ׳יכ ואף
. I לצדיקים משא״כ .

ל ה׳ אני כי עליך אשים לא • וגו׳ שמתי אשר המחלה כ
 עליו ישים דלא טון המפרשים מדקדקין . רופאך ־

 והשעה דחשעיס במדרש דאיתא יי״ל . צריך רפואה מה מכה
 הנובע דרך ע״פ יש במחלה ור;׳נ שמיס בידי ואס־ הרע בעי;
 שמיס בידי דהיינו עליך אשים לא וזה שמיס בידי ויש

 כי או .רופאך אני המבע בדרך עליך יבא אס
 ונשמתך עליך אשיס לא וזה לנשמה רפואה הס טסוריס

: יפוריס בלי גם רופאך אני כי

- הגדה ביאור
ת ל א  טלנו הזה הלילה ,וכו׳ הזה הלילה נשתנה מה ש

עבדים פ״ז התירוץ שבא נראה , מסובין

הי יוז׳ שהוא מה על מעמיס הרנה כבר כי היינו  גי
 מאוח ארבע שגזר אף שנה רד״ו לאחר הגאולה

 לילו נוק לת ומגיס בנו מס כאב עמנו מתנהג ית׳ דהוא
 ברחוק עומד והאב בהליכה עצמו את להרגיל קמן כשהוא

 איזה יש אם האב רואה מ'׳מ ליפול רוצה שהתינוק ואף
 טר בעצמו אוהו מניח יפול לא שהתינוק מקום מראה
 הוא וכן בידיו האב אותו מחזיק אז יפול שבודאי שרואה

 הי׳ ולא שערים גג׳ לצרים במומאת שנשקפו ראה ית׳
 בשניל אותנו יציל ולא אותנו ליגאל חלילה תקוה לנו

ט׳ היינו עבדים הטונה וזה .שבנו מוביס מעשים  ויוציאני ו
 ולכך כן׳ עע׳יז הללו חזקה ביד הוציאנו ית׳ שטא ה׳

 מאחי סעד שצריכים שאמרו למה רמז מסוטס יושבים
 טל במצרים כמו אותנו לגאול מיהר לא ית׳ והוא ית׳

 לא ולכך ית׳ מקדושתו נופלים לא עדיין ל הה״ שאנו כרמך
: עדיין אותנו ית׳ היא מסעד

ם די ב  כולנו ואפי׳ . כו׳ במצרים לפרעה היינו ע
 שכל מצרים ביציאת לספר מציה ט׳ חכמים

 והקשה , מטבח זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה
 קאמר שמתחלה עצמו את סותר שבעה׳׳ג אברבנאל הרב
 המרבה שכל קאמר ואחי׳כ מצרים ביציאת לספר מצוה

 דהוי הוא משובח משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר
 המרבה וכל גורסין ויש . מצוה ולא עליו חובה אינו אבל

 מצוה זה הוא מעם מאי קשה עור , ואיש ס׳ לספר
 משובח זה הרי מצרים ביציאת המספר שכל כו׳ לספר

 קושיא קשה לספר המרבה לגי׳ ואפי׳ תניא בדלא תניא הלי
 ביציאת מספר שהאדם שבזה שידוע כך לתרץ ונראה ,זו

 בזה גדול שכח לו ויש בזה לקב״ה גדול תענוג יש מצריים
 שאינו ומי ונתקדש נתגדל וב־ה במצרים נוראות בעשותו אשר

 שמספר וב:ה וגבורותיו תהלותיו מגרע בנפלאותיו מספר
 דהקלהגקרא. רדוע הבריות כל. בפי כביכול משובח געשה

 כי העעס בער\ג דקאמר וזה ,ואנוהו אלי זה שנאמר / זה
 הקב׳יה ר״ל נטיבח זה הרי מצרים ביציאת המספר שכל

 לספר מנוה ולכך מעלה של בפמליא משובח זה שנקרא
 / לגרוס צריכים אנו ואין עמנו שעשה נפלאותיו להודיע

: וא׳׳ש .וטי■ לספר המרבה כל
ה ש ע  ברק בבני מסובין שהיו יהושע ור׳ אליעזר בר׳ מ

 הלילה אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו ^
 ק״ש זמן הגיע רטתינו להס ואמרו תלמידיהם שבאו עד
 מספר שהאדם שבזה שכתבנו ע״ד ה־א הכוונה .ששרית של

 תענוג לו ויש השיי׳ת ונתקדש נתעלה ובנפלאותיו בשבחו
 על למעה לנו יתקרב שהשי״ת אנו גורמים ובזה בזה גדול

 אור יש ולכך העולם לזה קרוב השי״ת שביום וידוע .הארץ
 וזה ואפילה חשך יש ולכך העולם מזה מרוחק כביטל וליל׳
 אותו כל מצרים ביציאת מכפרים שטו ט׳ בר״א מעשה הפי׳
 עד גדולה וחדוה רבה שמחה למעלה פועלים היו והס הליל׳
 שחרית של ק״ש זמן הגיע רבותינו ואמרו תלמידיהם שבאו
 קרוב שהשי״ת וחדוה שמחה למעל׳ גרמתם כך שכל ר״ל
 העולם לזה קרוב שהשי״ת יום הי׳ כאילו השפל העולם לזה

 : כלל למעל׳ שפעלתס רבה וחדו׳ אהב׳ מכח. ,
ה ל י ח ת  המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו עע״ז מ

 אם ואקח וגו׳ יהושע ויאמר שגא׳ לעבודתו
מ/ ובניו.ירדו ויעקב וגו׳ אביכם.  כי מנקום ברוך מצרי

א ברוך  שעמרם והיא . ט׳ לעשות הקץ את שחקב ט
 שהם^ אלא לכלותינו עלינו עמד בלבד אחד שלא לאבותינו

 חיבור לזה אין .כו׳ לכלותינו עלינו עומדים ודור דור
 מונן אינו לעשות הקץ את חישב תיבת וגס כלל וקישור

 גזם אין הא קשה וחי שהבעיח כמו שעשה לומר לו והי׳
 ונראה , חליל׳ ישקר וכי שהבמיח כמו שעש׳ במה כ״כ שבח

הרם נתערב הרמת עץ חמא דט״י האריז״ל מכתבי דירוע
בסוג



פסח
 pמטלv קקוג מן הרע מפריד'[ הגלות י ע ,׳^מגג

 ?נתגבר אבותינו היו טע״ז ■ מהחלה וזה . וpרPל
 ועכ״ז העוב והגביר אאע׳יה שבא עד העומא׳ רוח ;,מתוד

 מעשינו ^גתקן (ונזכה משיחנו ביאת עד עדיין בירור
 ויהא העוב הבעער ונמהר לשמה הרב׳ ב־ריזות ^יינו

 כד״א משוקעיס היינו וכדיין למצריס ירדו ולכך ,סחישנה״צו׳)
הוא ואס כו והללו עע״ז הללו גוי מקרב גוי לו ^

 עד ממתין הי׳ אלא נם דרך טל ממצרים הוציאנו לא 'ת'
 היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו עדיין הכל -שיוכשר

 לפיכך לברר וקדושת כח בנו הי׳ לא כי נסרעה.במנריס
 ולאחר ית׳ למענו והוציאנו לפרקים הגלות ית׳ הוא

 ונתגבר קרבנוח והקרינו הקדוש׳ לארץ ובאנו כתור׳ שקכלנו
 לגלות אותנו פטם עיד ית׳ הוא נתן אז בנו' הקדוש׳ כח

 וזה הצריכיס, הניצוצות לברר כס• בנו וייש הזה יק.בגלות
•''^Pלברר <ח לנו יהא זכות באיזה אדע במה ה’אלס,אאע׳ 

. ^ ה ל  תvבזכ משולשת עגלה לך. ית׳.קח לו והשיב כרע, ו
 בבת הגלות יהי׳ ולא־ הנה ישובו רביעי דור כי ילקרבנות

 בנו ויהי׳ וביני ■ביני קדוש׳ גנו ויתוסף, לפרקים. כ״א אחת
 צפירש״י הגלות וכל אברהם באמירת וברמז.בא לברר .כח
 הקדוש׳ ניצוצי דהיינו גדול ברכוש משם לילך והבטיחו .שס

 הקץ את לעשות שחישב כו׳ המקום ברוך וזה .האריז״ל כמ׳יש
 הגלות יהי׳ ושלא באמצע הגאול׳ שיהא לאברהם נאמר כמו
 והיא שסיים עצמו וזה חליל׳ נאבדים היו אז כי שנברר עי

 ביחד בגלות שנהי׳ בלבד אחד שלא ולנו לאבותינו שעמדה
 הקב״ה ועי״ז באמצע שהפסיק ט׳ ודור. דור שבכל •אלא

 שנשבע למלך משל■ ע״ד כן לפרש ששמעתי וכמו מידס מצילט
 ניחס אפו ששב ולאחר להמית כרי בו והי׳ לבנו אבן לזרוק
 כאגן שיפריד והשיבו סיזבוע׳ מידי לצאת ליועצים ישאל

 פעם בכל ויזרוק הבאה כדי חלק בכל שאין קטנים לחלקים
 יהי׳ ובנו כבוטתו לקיים האבן כל ם שישל ער דק חלק
 האגן לזרויך כו׳ בלבד אחד שלא וזה האלשיך שכתב כמו
ק כו׳ ודור דור שבכל אלא אחת גבת  וזה קטנה.כו׳ א

 זועם החסד מדה הוא שאל יום בכל זועם אל הפסיק כוונת
•: קטנ׳ אגן וזורק wv בכל .

r l ' i D שאגו זו .  נקט מה על והקשו כו׳. זה מרור ט׳
 זכר הוא מרור מתחיל׳ הא מרור קודם מצה

 שלא לגאול׳ זכר מצה הוא ואח׳׳ב ,חייהם שמררו לגלות
 ונרא׳ כו׳ מצה קודם מרור להיפוך שגרסו ויש ט׳ הספיק

טן הוא שגירסתנו  הפרך טגידת עובד אדם שבאם שידוע נ
 הוא אז מעביד׳ עצמו וכ?נח אבריו שבירת מרגיש אינו ■

 היו כ-שישראל כאן הוא והדוגמא .אבריו שבירת
 שבירת מרגישין היו לא פרך עבודת עובדין והיו במצרים

 היו ולא וליל׳ יום עובדים שהיו עבורתס של וצער אגריהס-
 שהיו הפרך מעבודת ממצרים וכשיצאו כלל עצמם נחים

ט אז עוב־ין  וזה עבודתם וצער אבריהם שבירת את הרגי
 . כו׳ זה מרור ואם״כ כו׳ זו מצה בעה״ג שמסדר הרמז

 אברינו ושבירת עבודתנו מרגישים כיינו לא שלכתתלה
 מעבודת ומכאובינו צערנו להרגיש התחלנו מרור ואח״כ

: במצרים עלינו שהכבידו הפרך . .
ה באיוב פסוק ש ו ע  נפלאותv חקר אין עד גדולות ה

א מספר כי׳ מספר אין עד  ט
 אין קנקרא העולם מאיר הי׳ מצרים שביציאת ספיר תלשון
^א  מכתבי כידוע ביציאת'מצרים פשא״כ השגה ט יש כי
 : אין בעולם חקירה־ שהי׳ חקר אין וזה ע״כ ז״ל האר״י

ם י ־ י ה ה  וגו׳ טרדן וגו׳ הים לך מה כאילים'וגו׳ רקדו .
 ^מלפני וגו׳ אדון מלפני וגו׳ תרקדו -ההרים

 נדיקיס שגדולים ידוע .מים אגם הצור ההופכי יעקב אלהי
 הים אל ישראל ביאח ובשעת למרה״ר מדה״ד שמהפכים

השי״ת להם פעל ואפפ״כ . כידוע מקטרג מדה״ד הי׳
f

 מקטרגיו היו וסייעתו ס״מ וגס כאבות זכוה עגור ,רחמים
 כמאמרם היצה״ר נקראו והריס ישראל מלפני נרחו ץאח׳'כ

מה ישראל מלפני שנדחו ס האיל■ רקדו־ כהרים וזה ז׳יל ה.  וז
 יעקב אלהי מלפני ומשיבים לקטרג לכס יש כי וגו׳ ,לך

 שבזכות מים אגס ציוצרנו הציר איעקב-שמהפך קאי ההופכי
 : חסד דהוא מים לאגם מרה״ר הבורא הפך האבות

ז ו פ ש א  לארם;ובס בחירה שיש .מכת . אביון ירים מ
 כבר קצת ונדבק בעונות קנס- מלוכלכים

 תענוג. השי׳׳ת מקבל מאהב׳ עושיןהשוב׳ הס ואח׳׳כ בס׳׳א
 מקום ולכן ועקש. נפתל שוס בהם שאין המלאכים משא״כ
 לעמוד יכולים אינם גמורי׳ צדיקי׳ עומדין תשוב׳ שבעלי

 ירים מאשפות וזה . תענוג יש.יותר השוגה מבעלי כי
 ית׳ שלו והחזרה התענוג הוא אניון ירים מהפנירות פי׳

: ז״ל רש״י כמ״ש לכל האב מלשוץ והאביון
* .תאב פירש״י אביק כי אביון ירים מאשפות יאמר א

 לאשפה הרמז לגשמיות: תאוה לנו יש־ , שבגלות ־
 : מאתנו התאות מריס והביכול .

ה  לפומח זה כי ברכת־ ישראל בית וגו׳ ידברו ולא להס פ
 ידברו לא מ״מ אבל להם פה טה אלהיס ברא זה

 אז ה׳ את ברט ישראל בית כשאתם אימת תשיבו כלא בי
 יזדו הס הן החיציניס כל ולקיים לגוף חיות נמשך לא

 כי האדם אח פשה אלהיס בצלם כי כו׳ קומה וכו׳וכל
 לאחן השמיעה וכת לפין רמז ית' בו אשר השגחה כח

 וכמה כמה יש וגס ית׳ מאתו נאצליס אלו וכפות וכדומה
 כמבואר ה׳ אזני ונקראים אדם בני דברות לשמוע שאיגס
ק בזוהר  מילו מעורר וכשאדם וכדומה. השגטת ה׳ עיני ו
 וגבוה.על זה על מעורר אבר פרטי כל ופדומה ואזניו
 שבי׳י תדם פעולת וזה ית׳ מאתו הנאצלים סחות גבוה

 זע״י העליונה הקומה שיכור מעורר ותפלה תירה עבידת
 פה כל כי יודו תן ק וזה אלהיס בצלם שהם אכייי רמ׳׳ח

 מפורר והשכמות שירות־ אומר שאם לשק וכל עק וכל
 פד אבר בכל וכן ולשון ועין פה הנקרהים הממונים

 באבריו עבודתו ונחשב השתחו' לפנוי קומה ־שכל שפועל
 ־־חשוב כלא לה׳ אדם כבידת לבד זה וזולת גדול׳ לפעולה

 החשובה פי׳ אדם לי יפשה .מה תזכרנו, כי ־ אנוש מה ני.
א מה בשם. המכונה שלי הכנפה־ ד מ  עושה מה ואנסנו כ

 כשאני מ מ׳ שחטאתי אף כידוע חשיבות לשון אדם אותו
 ואני בעוזרי לי ה׳ למדרגת חוזר אני בוראי לפני ,נפגע

 ידוע פי בשונאי נקמ׳ ארא׳ ואני כתיב לא בשונאי אראה
 להסתכל אספקלריא לעצמו עיש׳ עושה שהאדם שבמצות

 הזדונות גתהפכו מאכל .חשוב׳ עיש׳ וכשאדם ית׳ בקדושתו
 לפני סנגוריס שהם עצמו בשונא בשונאי ארא׳ וזה לזכיות

 לארץ דבקה ע׳׳ד עזרני וה׳ לנפול דחיתני דחה בוראנו,
 . בעוזט יהיה. הנפילה אצל וע״ז לגו עזרתה קומה בעננו
 ^!פירי הסובבת הקליפ׳ כי ידוע -כי אמילס כי ה׳ בשם
 כס׳׳א ועד״ז לפירי שומר יהי׳ שהקליט׳ הפיר' ■לטובת הוא

 כן הש״י ^עושה והיה הפירי היא והקדושה קליפ׳ נקרא־
 שהעוטת רק הרחמים מצד הוא וזה לפירי שמיר׳ שיהי׳

 לפירי שנכנס הקוץ כמו הפרי לתוך הקליפ׳ ונפנס גורמים
 הה .־ לרקוב הפירי מהחיל זה, ומחמת־ לפירי נקב ועו?׳
 ולזה בתוכ׳ ולא הכירי בסביבות יההלכק רשעים סביב

 כ״כ חיזוק להם שאק מחמת הקליפות להכרית מקוים אנו
 לכל והפסל .מפעל ותיקון וק1חי צריכין הנפע^ס כל כי

 שעלה ית׳ שברצונו ית׳ הבורא רצון• הוא המפעלים
 חי לכל ומשביע וזה אותם ברא טלם את לברוא במחשבתו

 . הנבראים לכל שורש שהוא מרצון בא שהשביעה רצון
 על מתחרט שהש״י ־ז״ל .מאמרם לפרש אמרתי ועד״ז

 ומי כשמהחרט אותר מכלה אינו למה וקשה יצה׳׳ר בריאת
א היצה״ר דבאמת מיושב ולמ״ש תעש׳. מה לו יאמר ט

צורך



פסחרמזי
 נהמא י׳vיר קלא כדי המצות כל הל תפר לקכל צירך

 אדם כריאת סל הנועמיס מן אחד הוא אשר דבסזפ^
 כ״כ חווק שהי׳ רק לגמרי אותו מכלה ־אינו ולכך כידוע

 נתחרצן לכך אותו להכניע לבריות באפשרי הי׳ שאי עד
 מרצון החיוגי שעיקר מחמת ונתחלש בריאתו, על השי״ת
 הבריות ויוכלו כמקדם חיוני מקבל ואינו מתפרש והרצין

 הרצון שעיקר כיון כך הוא כ’ג׳ ובעינינו אותו להכרע
 שובותינו כשביל הי׳ קליפות דהס האומית ז' הבריאת

 ל׳הס אין מ״מ כפרי המה שבעועתינו אף שמידה לנו שיהי'
 דהרצין תלש היא ברצון החיוני דעיקר פיון כ״כ חיזוק

 ז׳ שסיבכו מה ה׳ בשם סבבוני גויס כל וזה כן הי׳ פא
ד רחמים שהוא ה׳ כשם הי׳ חותנו האומות  לשמור כ

 מחמת אותם שאכרות אמילס כי מקרם אנו וע״ז אותנו
; ודו״ק חלושים והה רצונו נגד שהוא .

!f f D i y r בגע׳ והקאו .אדם לכני נתן והארץ לה׳ שמיס
 רגלי הדוס והארץ כסאי השמים כתיב והא ^

 בזמן כאן מקום של רצונו שעישק כזמן כאן קשיא לת ומשני
 יש כי יפלא לכאורה והנה , מקום של רצונו עישין שאין

 בניס ישראל שקרואיס פעמים בגמרא ג"כ ענין מאותו
 כאן חירוץ אוהו ג״כ ומשני למקים מבדים ופעמים למקום

 רצונו עושין שאין בזמן כאן מקרס של רצונו שעושין במזן
 למלי שווי׳ לא כריסי׳ דנהוס עבדא פלא והוא מקים, של

 לא ית׳ של רצונו עישין שאין וכיון מתבעי למאי ולמרתי׳
 אחד אופן אופנים ב׳ על ונראה ,עבד בשם אף מתואר

 מ;^ ע״ד פי ואפתח ,מקום של רצוני שעישין סמן האן
 כראוי ההידור בתכלית בגד לו לעשות לאומן ציוה המלך
 המלך רצון תכלית נמצא כמצוותו עושה והאומן למלך

 בה ולהתפאר ולתפארת ליקר לי להיות כרי הבגד בטביית־
 תכלית אין האומן רצון סונת משא״כ ואוהביו, יועציו נגד

 ההידור בתכלית הבגד שבהיות כשכיל הוא אלא לזה שונתו
ת שיהי׳ הי׳ ומהראוי יותר הגמול תשלום ט יניע אז  טונ

 הבגד ההידור בתכלית שישתדל המלך לכוונה מכוון האומן
 בזמן כאן הענין כן . בזה למלך יקר יותר ‘שיהי כדי

 המצות בעשיית שונתנו בהיות ר״ל מקום של רצוני שעישין
 כבודו בשביל רק עוה״ז גמול או העוה״ב שכר לתשלום גא
א בזה תפארת ית׳ לו שיהי׳ כדי ̂יס׳ ד מ  אשר ישראל כ
 עושין שאין בזמן כאן למקום בנים נקראו אז אתפאר בך
 רצינס כוונת שאין רק מצות הרבה עישין שבאמת ליל
 לשיבת משק ששא רק לתפארת לו שיהא ית׳ רצונו כמו

 נקראו ית׳ לרצונו רצונם שוה אין ואז לעוה׳׳ב או עוה״ז
 שפירשתי כמו רצונו שעישין בזמן ב׳ אופן . למקום עבדים
 שבהיות ר׳יל רצון עת ה׳ לך תפלתי ואני התפלה בנוסח

ש הבן ^  אז המצאה איזה או שוב מעשה איזה לפעמים מ
 רצון עת האג אצל עתה שיהי׳ מעשיי ע״י שמל כבן
 בכעס שהאב כגון כלל לפניו רצון עת אינו שעכשיו אף
 בזמן וזה רצון עת לו שיהא אכיי אצל בע״כ שטל הבן אך

ל רצוני שששק  ע״י אותו וגורמים הרצון ששים שהם ל׳
 הס בודאי שאז למקום בניס הס אז השובים מעשיהם
 אינם שהם פי׳ ששין שאין בזמן וכאן מצוות הרבה מסגלים
 ולפעמים רצון לפעמים כסדרו שהוא רק להרצת גורמים

 בוראי אז לרצון להפוך ישלין אינם דין לפניו שהוא ובזמן דין
 : למקום עבדים ונקראו מצות הרבה נ״כ מסגלים אין

 הברכה שקודם ידוע כי . לה' שמיס השמים הלצה
 ולא לה׳ הוא השמים אומר וזה ,ומלואה הארץ לה׳

 ואומר אדם לבני נתן הארץ אבל ,שס אשר המתים נשמת
 ואנחנו אבל השמים להם ניחן ולכך וגו׳ המתים לא השעס
 א׳׳ע להמתפאר גדול וסוד הארץ, את לט ניתן ולכך נברך

 הברכה זולת כי בהקדש מועל שהוא איתי ה' שחנן במטלות
מברך לא מדתינו רעל לברך צריך פירי כל ועל לה־ הכל

 מהם להגות אסור כי ברכה תיקח לא וחז׳׳ל מהם ונהנה
:אמן כרצונו שלא דבר מכל יצילנו והואית׳

ך ר ו  שהוא מה שגס פי׳ .חסדו לעולם כי חוב כי לה׳ ר
 עובר עולם של יסורין ע״י כי חוב הוא מעניש ית׳
:חסדו לעולם כי וזה עומר, עולם לשכר זוכה

ן  כל וגו׳ אדם לי יעשה מה אירא לא וגו׳ קראתי המצר מ
 הפסוקים לבאר ונראה .וגו׳ ה׳ בשם סבבוני גויס י

 ושמו אחר ה׳ יהי׳ ההוא ביום והי׳ הפסוק לבאר ובהקדם
 הוי׳׳ה משם יהי׳ שלעתיד מקומות בכמה שמבואר מה אחד
 ממנה נעשה הוא הוי״ה של שמהוא״ו ר״ל הוא יהי׳ צ״ה
 השפעת בענין דהנה הדברי׳ סרנה להבין יהי׳ הוא ווה יו׳׳ד
 לקבל רוצה הכןp הוא אחד אופנים ג׳ יש לבני אב

 כשרואה ד ומ בפתח כעני עצמו עומד שא אז מהאב
 כרי בשאלתו נפשו לו ליתן מצווה תיכף אזי הדבר אביו
 שמראה בזה האי וטונת השלחן אצל עוד יתקרב שלא

 שאלתו לעשות מיהר ע״כ שלו ההתקרבות רוצה שאינו
 נקרא וזה אכיו אצל הבן פחיתות גורל ניכר מזה נמצא

 לו שמשפיע למעה השפעת המשכת שהוא י אות כדמיון
 הג' המדרגה . הפנימית בחצר יתקרב שלא כדי תיכף

 עמו להשתעשע ורוצה אייו בעיני נחמד אשר הבן הוא
 מבקם ששא מה תיכף לו נותן אין אז פרידתו עליו יקשה
 המלך השלרן אל תקרבvולר עמו עוד שיתעכי כדי ממנו

אה ולספמיס המלך פני מאת אפיס מנתק יהי׳ ואז ר  מי
 מן חלק בעצמו לו נוחל אז עליו האב אהבת גורל הבן

 נמצא חייס מלך פני באור שנאמר כענין גבוה השלחן
 ובין כך בק כי כלל חילוק אין ההתקגלות במנין החלק

 כמו לו מגיע שהראשון רק שלו החלק מקבל שא כך
 משא״כ אותו מרחיק שאביו רוא^ז שהוא דככופא נהמא

 לקבל המלך אל כאד עצמו מחקרב שהוא הב׳ מדרגה
 על מורה שאינו י׳ אות כדמיון והוא עצמו מירי השפעה
 לקכל למעלה טולה בעצמו שהוא רק למחה המשכה
 בפסיק ג״כ מרומז והוא מאוד, גבוה מעלה וזה השפעה

 מפי שמעתי ויושיעם ישמע שועתס ואת יעשה יראיו רצון
ד מהו׳ החסיד הגאון ורבי מורי י , נבג״ט ז״ל ף

 רואים שאני ואף יריאיו רצון עושה הקב״ה שבאמת
 ואינו דהיינו נשמעים דבריו ואין שצועק כן אינו שלפעמים

 ומתאוה שחפץ ר״ל ישמע ששועתס לפי רק אינו זאת נענה
 מליתן ית׳ עצמו מתעכב הוא ע׳'כ צדיקים של לתפלתם

 שמביא כמו אצלו עוד שיחסכבו כדי תיכף השפעתם להם
 ע״כ ע״ש וגו׳ תהי׳ עצרת השמיני ביום עפ״י בסה״י

 הצדיקים גדולים שאומרים הגמרא כוונת ג״כ וזה שממתי
 נראה שזה שאף בזה כוונתם לרחמי׳ מדה״ד שמהפכי׳
 ר״ל לרחמי׳ אותו מהפכי׳ הס אעפ״כ כמדה״ד לכאורה

 אהבתו מגודל רק אינו שהדבר הדבר תיכף משנים שהם
 פמהם עור להשתעשע כדי עכבוה השמי׳ ומן אליהם ית׳
 נעשה יהי׳ שלטתי׳ אומרי׳ שאנו במה הדבר כוונת וזה

 יו״ר נמשה יהא שמהוא״ו ר״ל יהי׳ שס ב״ה הוי׳ משם
 דבמעלת גדול׳ בירא׳ ישראל כל יהיו שלעתיד מפני

 כל וגו׳ בשר לב לכס ונתתי שנאמר כטנין מאוד צדיקי׳
 כולם יהיו ואז וגו׳ ה׳ ברך זרע הס כי יכירו רואיהם

 למעה השפעה בלי י׳ אות במעלת הנ״ל שני׳ במדרגה
 בעצמו לקבל רק המלך פני רואי מהמשרתים אחד ט״י

הק יהי׳ השם נקרא יהי׳ ואז ית׳ ממנו  ומעתה .הדבר ו
 יוה״ב בתפלת אומרי׳ שאנו במה ג״כ הביאור אל נבוא
 ראויס אינם אשר להפושעיס ר״ל לפושעים יד נותן אתה

 נומן הקב״ה וביה גבוה שלחן המלך שלחן אל להתקרב
 חיכף השפעה .להם נותן שהיא וי״ו אות כדמיון יד להם

 בשוני* ג״כ מבואר זה ואגב .ית׳ אליו התקרב לא למען
כו' מארצנו גלינו חחאינו ומפני דיו׳׳ח עשרה השמונה׳

ואין



טופסחרמזי
סלין חני יאץ  ית׳לקבלהשפמה לפניו ־׳0 ולראוח למלות '

 מפני כנ״ל יו״ד אות במדרגת ג״כ להיות יס׳ כפצמי ״מני
 בגלותט רואי׳ שאנו' מפני דיל במקדשך שנשתלחה

 אות במדרגת ר׳׳ל למש׳ המשתלח Tה במדרגת שחנחני
 מ״כ ית׳ בפצמו ממנו לקבל שנתקרב רצונו אין עילאי י

I'v השפמה שתרד מד להמחין רק לעלות יכילין ^אני 
ל יה קראתי המצר מן הפסוק יובן וסה נמנו׳  עכשיו ד׳

 ענני עצמו בפני וה׳ עצמו בפני י״ה נפרד השס בגלות
 י״הר״ל במרתי בשומתי זה יהי׳ שאימתי ר״ל י׳יה במרהב

 י״ה ג״כ השס של האחרון מחצי נפש׳ שיהי׳ ה׳ ששיתרחב
 ית׳ ממנו השפעה לקבל המלך שלחן •אל עצמנו שנתקל־ב

 דלכאורה אך יו״ד נעשה יהי׳ ג״כ וי״ו מאות ואז בעצמו
 ע״י או בעצמו ית׳ מאתי לקבל בנך מה כי נחשב זר כמו

 הזוהר בספר שמביא מה על תמוה הוא גס השיתיו
 לקבל ר״ל ודס בשר מתנת לידי תצריכנו אל הפי׳ בכוונת
 ומה ההקפטה עלינו נמשך שפ״י ממ׳׳כו ממלאך השפע׳

 יעשוק ומי חלקנו אלינו יגיע וב״כ כך בין הא בכך
ר שכבר כיון מאצלנו אותה  . אצלנו לירד' ית׳ מאתו עז

 עצמו על באמת איראיר״ל לא לי ה׳ הפסוק קאמר מ״ז
 ממני חלקי את הס״א ויגזלו יעשקוני פן כלל אירא לא
 וגו׳ בה׳ לחסות מוב וגו׳ בעוזרי לי ה׳ ארס לי יעשה מה

 מיקר רק מזה מורא לי ואין לפני חילוק אין ובאמת
 ספר שמביא כטנין ה׳ בשס סבבוני גויס כל היא יראתי
 מל להתייצב האלהים בני ויבואו היום ויהי פסוק על הזיהר

 שרוצים דרכנו לפי הוא וכא,־ ע״ש בעצמו עליו ר״ל ה׳
 לעתיד שיהי׳ כמו ולא הוי״ה באותיות השס שיהי׳ ייקא

 עזי דקרא סיפא הפסוק קאמר ופ׳׳ז כנ״ל וכוונתס יהי'
 וזמרת עזי כשיהי׳ לעתיד דיל לישועה לי ויהי יה וזמרת

 יהי׳ לאותיות ויעלו יה ג״כ האחרון השס ״.צי מ שיהי׳ יה
: אמן לישיעה ל' ויהי אז

 שיקבל פי׳ . וגו׳ יה במרחב ענני וגו׳ המצר מן יאמר
, לשובה הוא והצרה היסורין מסתמא כי מאהבה

 הדין מדת שמהפכיס הצדיקים גדולים ז״ל מאמרס וזה
 שהוא אומרים הס דין איזה עליהם שיא אף היינו לרחמים

: באהבה ומקבלים לרחמים
ן  פניותא יאה כי .יה במרחב ענגי וגו׳, המצר מן יאמר א

 חכס שהוא מי אבל וגו׳ לבבך ורם בעושר כי לישראל
 תפלה ע״ד עני כמו בהכנעה ית׳ לו קורא לו כששוב גס

 דרכו כי המיד לו משיב בודאי ית' הוא ואז יעשוף כי לעני
 שצר כמו בהכנעה המצר מן תמיר קורין כשאנו וזה להישב

:במרחב ענני לו
ך  מצא חוץ עשה בעה״ב לך שיאמר מה כל ט׳^ יאמר א

 צא שאומר ואף בעה״ב שהוא יה׳ עליו דקאי ופי׳
 צריך אין וע״ז מאחר חוץ בניס שובו דאמר קול בס כמו

 אדס כל אצל וזה ובאורחו ביראתו א״ע לדבק רק לציית
 מחשבה לו ובאה כראוי מנות שאר ולעשות להתפלל שבא
 האדס את מרחה ית׳ שהוא כמו והוי וכדומה ופנוי׳ זרה

 אל קוה ע״ד ית׳ בו הדבק מ מ״ רק תצייס לא ממחיצתו
 לפוס כי לשובה ית׳ כוונתו זבאמת ,וכו׳ וקוה וחזור ה'

 כראוי בשיה שאינו על עצמו מצער והאדם אגרא צערא
 ברור שאינו קראתי המצר שמן מה ר״ל המצר מן וזה

 במרחב לענות כיונתו כי חלילה רעתו מחמת לא ^יאוי
 כי ואפשר חסידים במשנת הכיונה ופי׳ כאמור שכר

55P' עונותיהם להם מוחל באמת ית׳ לו קוראים אדם 
 ולמעלה מצר הוא האדם ואצל יהיו כצמר כתולע יאדימו ואס

: צמר הצירוף נעשה
S* ית׳ לו שוענין ישראל בני שעם ר״ל .המיצר מן יאמר 

: המיצר מן וזה , האומוח ז׳ מן יותר מיצר בעל דין

ך  פי׳ד . יה נמרסב מגני יה קראתי המיצר מן יאמר א
 מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים כל

: ענני במרחב ואח״כ המצר מן קראתי וזה
ן  צריך שהמתפלל ידוע פי .וכו׳ קראתי המצר מן יאמר א

 נחרב ,ביהמ״ק ועכשיו קרשיס קדשי בית נגד לטין
 : המיצר מן וזה ביהמ״ק של מיצר שהוא קרקע לנו ואק
 שהי׳ לאחד משל ע״ד .בשונאי אראה ו־׳ני בפוזרי לי ך,׳

 א״ע להראות ירא והי׳ מטות להס שחייב ב׳׳ח לו
 לו שיתן מאתו וגיקש המלך אצל הלך עשה ומה מפניהם

 בזמנינו כנהוג רב זמן עד להס לשלם יצשרך שלא תוקף
 ,לפניהם חורין כבן והלך מפניהם מתיירא הי׳ לא ושוב

 מפניו אנו ומפחדין הששן דהיינו שונא לנו שיש הוא והנמשל
ק Tתמ  אראה אני ואז בעזרנו שיהי׳ יש׳ ממנו בקשנו ל

כי לראות שאוכל בשונאי  תמיד מפניו מפחידין אין פניו,
: בעזרנו הוא שהשי״ח

^ ג ו ב  מ״מ פוקצין שהדבורים אף פי׳ . וגו׳ כרגוריס ס
ד עובה מעע הגלות ק מהם דנש יצא  לזכך כ

 ולא מעוקצך לא שרצוננו אלא ניציצק ללקות וגס אותנו
: מדובשך

 כי .חיל עושה ה׳ ימין צדקים באהלי וישועה רנה
 לצדיקים גם אנחה הוא משחית ע״י שהוא הטרעניות י

 ע״י כשהוא משא״כ כו׳ למשחית רשות שניתן כיון כידוע
 שהוא עמו ה׳ ידין כי וזה ,לרע עוב בין מבחין שהוא ית׳

 משא״כ יתנחם עבדו שעל כדי שליח ע״י ולא דן בעצמו
עדין שליח פ״י כשיי-י׳  הוא אחד פורעניות מיני שני יש ו
 שע״י לו להיפיב שהוא והשני וכל מכל הרשעים ל:לות בזעם

 ג״כ הוא בזעם הוא וכשהפורעניות עונותיו נהכפר יבורין
 אעשה טנשין רושחא בעידן ע״ד לצדיקים אנחה מקצת

 רנה קול וזה חסד דהלא עונות על כפרה משא״כ.כשהוא
 חיל עושה לחסד שרומז ה' הימין כו׳ צדקיס באהלי

: הרשעים על ופורעניות
ן ב  בזמן .כי ידוע . פנה לראש היתה הבונים מאפו א

 והאומות עלינו השפע עיקר הית׳ קייס הי׳ שגיהמ״ק
ט לא  הדבר נתהפך עכשיו בעוה״ר אבל , מהתמצית רק ז

 , התמצית רק לנו מגיע אין השפעה עיקר ומכל
 לחיצונים מכונה ופינה ״ השכינה על בזוהר מטנה אבן והנה
 בהשכינה מאסו שישראל הבונים מאסו אבן הוא וזה וס״א

תה ופונותיהס חמאם מחמת הי  ר״ל , פנה לראש ע״כ׳
 עלינו להשפיע ישראל בני עלינו לראש היתה שמקודם

: פנה הנקרא להס״א לראש היא יוpוע

יתרו פרשת
ה ל ע ש  לדוחפו השרת מלאכי בקשו לממס משה כ

 לו אמר בכאן ודם לבשר .יש מה אמרו
 יש כלום להם אמר תשובה להם והשב בכסאי אחוז הקב״ה

 לי קשה ולכאורה , בכס יש שנאה כלוס , בכס גזל
,כלל גוף ואינו גשמיות כמו'בדבר בכסאי אתוז באומרו I . . ______ ___ __

מת שהוא גראז כסא טנין , השמים על הורך תנה  אדם מג
 כסא על בעצמו ויושב רגליו לכף מנוס ומבקש עיף שהוא

ן כך ענ  לפי כ״כ כעליונים ונחת תע:וג לו שיש ית׳ בו ה
רדס שהם מה חידש זה ואין יצה״ר להם שאין  לדבריו ח

 בשביל התאוה כח שמשברים מס לסחתונים שא״כ מה ית׳
 רץ שהוא ארס כדמיון לפניו מאוד מרוצה זה ית׳ כבודו

שהוא אדם ועל בפיו שמדבר עופות צפצוף קול לשמוע
מדבר



תורהיתרורמזי״
ש אין מדבר  היפוך הוא ובזה תדרכנ.נכך לפגיו.מפ;י יימ
בו הוא כן השבע  רוס לי.נחת שבמעשינו.יש ית׳ הענין.

 שיש כמו .לפניו 'כסא מעשינו.ותירתינו' ־ נקרא זה ומחמת
ש עלוו. . למס מכהא רוח .לאדם.נחת־  רוח נתת• לו ,ק.י

 ואמר לדוחפו השרת מלאכי שבקשר חיל רמזו ממעשיע,וזה
̂.'נ לכסא*. אחוז הקי״ה לו  שמעשיהס להס מראה שתהי' ר

ע IP כתיקון יעשו אס אף  לו ואין לכסא נ׳חשבין אין המנו
 אף בכס.משא״כ.בנו ינה׳יר שאין מחמת בכך רוח נחת
 להס והשיג .‘ממעשינו. חענוג הקב׳יה מקבל , למעה שאנו

תהרל בכס.; כלוס.ישגזל שי  ג״כ יש צר.אה'דצנה ול^רקו
 אותס שהשכל.מחויב מצות כמה לנו שציוה עליו.ית״ תמי׳
אך לעבור כלל. ׳wעליר מחמד האדס ,ואין  שאעפ״כ הפגין עליו'
 שלימות לעצמו קונה המנות שאר מחמת אף שמ׳מ .ציוה

 הוא השלימות אותו זה בדי.-שמכח והארה קדושה ,ותוספת
ן מצוק שאר לקיים אותנו גוררת  שהאדם מצות ושאר גזל מי

ה כמאמרם עליו לעבור חומד,בהס ו נ מ . ל  מצוה גוררת י
 ■לו הוא ראשונה במצוה שקנה ׳שלימות אותו מאמת, ר״ל

 עצמו הענין וזה מצות לשאר מנ,יעה לו ־היות לבלתי לסיוע
 מאלהיס מענו הפסוא.ב:הליס'ותחסרהו כוונת הוא אפשר

 מעע מאתנו הקב׳יה שיתסור רוציס היו שהמלאכים ר״ל
 הקנ׳׳ה אבל מתאוה האדם ולב שיצה״ר הדבר לנו יתן ולא
, לא  סיוע.וחיזוק--גמה נהן.לנו .חסרו מגודל אלא ק

 כ״מ לצירך אינם שלכאורה אף. ומצות תירה ,לנו .שהרבה
p משה.-כלום להס וז״ש מצות לשאר התחזקות פועלים 
 כלל-שיגיע להתחזרות. ניס צרי אתם אין נמצא בכס יש גזל

 ;כלל לצורך. אצליכס.שלא. התורה כל נמצא המצות משאר לכס
ת > ש אע־ ואמרו המלאכים קערגו התורה נתינת ב

 יש מסתמא , הא וקשה . השמיס על הורך תנה ,
 כלבוש כלל לבוש התורה יהא שלא שרצו ואפשר התולה להס

 על ההוד שיתן אלא בגשמיות להגין־גס כעת שהוא .זה
 גשמיי הלביש וזה גשמיי , בלביש רוחני,ולא נלביש השמים

 יה׳ אצלו מקורבין ארס בני גס שעי״ז ית׳.. חסדו מצד הי׳
 הפנימיות אל לבוא וזכי! הגשמיות ומקיימים, לומדים כי

 לאדס התסלה כי' לא כלל גשמיי לביש הי' לא אס משא״כ
 המלך אצל מפי מקורב החץמ במשל כלל לתורה .לזסת
 צדיק ולכך. למלך בגד לעשות שבא מחמת־ אדס בני משאר

ה ממלאך.שמקייס אשוב יותר ר ע  והמלאך ג״כ בגשמיות ה
ם.רק איני . : ברוחניות מקיי

ך  ,התורה נתינת על קמרגו. שהמלאכים .נשעה יאמר א
 קנאה יש כלום תשובה להס החזר למשה ית' הוא אמר

 יכולין איך להם שיחזיר כוונתו נראה כו׳ הגנוב לא ביניכם
 ומקום ביניכם קנאה.,וגניבה שאין כיון.. תשובה מצות לקיים
 : לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין תשיבה שבעלי

ן א  פכוגנה ננכאה התורה נתינת על קמרגו המלאכים יאמר ,
 משפיע והזורה הקדושה תורתו ע״י משפיע ית׳ שהוא' . ׳

 והוא התורה ינהן שלהם. המלאכים ןרצ'ן־ ישראל נשמת ע״י
רין אין ולכך כן עשה לא ית׳  הגדול שמו המלאכים עכי
 ע״י להם ינתן שכחו,ית׳ דהיינו תיבות שלש לאחר עד

 והישראל שלש הוי יתברך כחו ועס ישראל ונשמות התורה
ע נגד תיבות שתי. אתר  • הקדושה והתורה ית׳ כ

א ר ׳ י י ג א פ׳ דשבת ב ב קי ע  מצא למרום משה כקעלה ד,
 אין משה א׳יל לאותייה כתריס קושר להקב״ה ,
 א״ל לרבו שלום שנות[ מבר פלוס/יש א״ל , בעירך שלום

 כו׳ .נא יגדל, ועתה משה פתח מיד לעזרני לך .אעפ״כהי׳
 במקומך לומר לו הי׳ משה ישב עיר באיזה ,הדקדוקיסרבי

 עבד דור,א אדרבא עבד יש כלום השיב תשיבה מה שנית
 . אעפ״כ ית׳ הוא השיב מה שלישית > לאיו! שבס נותן

 דהוא נראה , כבתחלה שלום ולא לעזרני זה מה רביעית
ישראל מתכלת התחתונים מהתעוררות כתריס קושר ית'

 אין שאל-ית׳ וזה עורי לשין התעוררות היינו ועיר כידוע ..
 •בהחעולרותך למעלה קלימית• וכי-הין פי׳ בעורך שלום .

 כמאמרם עבד יש דהשיב-ללוס כידוע.והייני עניו הי׳. 'ומשה
 וא״כאגני עבדים לאו ואס בנוס נקראו רצונו גשעועון ז״ל

 הנקראים הצדיקים שאר משא״כ• לרבי שלימות נותך אין עבד .

 מעשים מצד • מעע מכורריס בינוניס אפי׳ כי וידוע בניס .
 שא״כסצדק^שהוא מה עמו. חסד גס לעשות צריך ^.והשי״ת
 הכל רק כלוס •מעורר אעו והרשע במעשיו הכל מעורר

 תהי אל וע7וי ית׳. כמס»ע.לו הבינוני נמצא , •חסדו.יה׳
 שהיא רק רשע עצמו- יחזור אל שאדם עצמך בפני רשע

חעפי־יככיון.שאהעבינוגי לדבריך גס ית׳ השיב- וזה בינוני
. : לע־רני לך הי׳ - - -

ר ! ! •על קמרגו שהמלאטם לעיל שהבאתי במאמר נראה ?
ט האלשיך והקשה התורה .נתינת• - -  תירה אין ו

לומר ויש . התירה נתינת על שקערגו מעלה למלאכי
כי 'להם התורה בנתינת המלאכים .שרצו  מה מ״י כמונו'
 בתורה אלהות -כח -יותר מכניס עמט דבר יתברך שהוא

 -לפעול בתורה יתירה מעלה לנו יש לכן כו׳ היונאין ■ ודברים
̂ ״ : למעלה גדולות פעולות

ז ע ר ד מ  בכיר ישראל לעס כבודו הראה שהואית׳ מה ב
 העגל בחעא פה זק פת להם- יהא שלא

לא אותו ראינו .לומר.אלמלא ת׳'  הוא ולדעתי . חעאנו י
עג ואדרבא הרעה סיבב ית׳ שהוא תמוה  שיהא הי׳ עפי מו

 מאמרות דבעשרה המפרשים.במשנה דקדקו וכן פ״פ להם
 מוחלין גו ומתהרכן עבירה דהעישה \נראה , ע״עצובתוי״ע

 ואלמלא קצתן נתכפר ■ להם שהי׳ •הגישה ע״י ישראל וגס לו
 פ״פ דמחמת מתביישין.כ׳־כ היו לא כביכול אותו ראו לאי
 יעשו וביב כך כבין ידע ית׳ והוא בעיניהם נקל החמא הי׳

 ולא כבודו את הראה גדול-ולכך עונשם והי׳ לבבם מרוע
 שהוא נמצא מקצת להם ויכופר. מאוד ויבושו פ״פ להם יהי׳
- , :עוגות.עי״ז •ית!-סיבב . . .

ה הגאו[- מהרע  דק״ק אב״ד יצחק מי. מי
 שבדיבור מאחר בשבת מאמר .על זיעלחאב . י

ק שני דיבור • נשמתם-, פרחה ראשון  ומשני קבלינהו הי
 ע״כ. המתים את בו• להחיות הקב״ה שעחיד בעל שהחיים

 בני שאנחנו על .כפעועו מקשה למה-לא .מהרש״א הקשה
 ותירך ,כבר נשמזס שפרחה מאחר עכשיו ־סייס ישראל
 הודך תנה באומרם למעלה קערגו השרת שמלאכי .לידונ^

 ביניכם יש גזל כלום מרע׳׳ה להם שהשיג עד ,השמים
 מאחר הגמרא מקשה זה ענין ועל ביניכם יש• שנאה .כלום

 במדריגת היו כבר ואז נשמתם פרחה ראשון שבדיבור'
 קושית ר״ל קבלוהו היכי עני דיגיר ,גוף• בלא ל^אכים

 כו קנאה כנוס ה מרע״ השובת שייך הי' לא שכבר מי^׳ש
 יקבלו העעס א׳׳המאיזה כמלאכים היו ישראל שאף .מאחר
 על להם שהוריד י ומעני המליאכים ולא■ התורה .קראל

 החיות ומוריד משפיל ית׳ הוא שהי׳ ר״ל המתים מתחייש
 ואז התחתונה במדריגה הקדושה החיות והי׳ שלהם הרוחני י

 מאחר כו׳ גזל -כלום למלאכים מרע״ה תשובה שפיר שייך
:ורו״ק כמדובר למעה ישראל של קדושה הרוחניות שהי׳

במק״א כתבתי כבר . ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר •
 ונשמע נעשה ה׳ ידבר אשר לומר לו דהי׳ לדקדק דיש .,

 ע״פ יובן אגל משמע, כגר שעבר דבר אכל להנא דהוא
 דהיני מצות תרי״ג לנו נהן דהשי״ת דכקשס של״ה דברי

 מצות דהא מצות התיי״ג יקיים מישראל דכל-איש אפשר
 בנים לו הי׳ אם אפשר-אלא אי גנו את למול או הגן פדיון .'

 כג דגכללות ותירץ . וכדומה תחלה בן לו הי׳ או זכרים
 נחשבין כאחד ישראל וכל ,התרי־י׳ג כל נתהוו ישראל
 התרי״ג פי׳כל , נעשה ה׳ דבר אשר כל הקרא מרמז עצמו.
י פי' , נשמע אמרו ע״ז כ״כ אפשר באי שהיא ואף מצות ע'

נתאספנו



טזתורהיתרורמזי
 את שאול וישמע ד ט׳ או ושמע הסכת כמו יתד ׳תאססנו

 חלק להס יש ישראל כל ווה אח־ כאיש כילנו ונכי׳ ״עס
 דחשיב לעוה״ב חלק אחד לכל יש ישראל

 צדיקים כולם ועמך ווה התרי״ג כל מק"׳ אחד כל כתיני
 הי׳ התרי״ג כל מקייס אחד כל כזילו דחשונ מה מער
ר סיד יורמ השי״ת כי לעוה״ב לגוא אג!שרי '׳׳תי  הדי

 אפשר ועי״ז ק עולין אדם של והגידי! דהאברים
ה רצה ווה . זה זולת משא״כ השנינה מויו גהטת ל ק  ה
 תרי״ג ונתן להם הרב׳ לפיכך ונקי זיכוך ישראל את טסת

 אף כי כמעשחו לאיש השלם אתה כי החסד ה' לר
 א״א התרי׳יג ובלתי התרי״ג כל לעשות לאחר חכשר רחי

 ישראל שחבירו מה ית׳ חישב מ״מ כ״כ השכר ^קכלת
 כמעשהו פי׳ וזה הכל עושה מישראל אחד כל כאלו עקה
 תירץ עוד .חבירו רק עשה לא דהוא אף עשה ה^א עאלו

 מציה עוש׳ כקאדס מתרי׳ג כלולים המצות דכל הקל'ה
 קודם לומר כמבואר התרי׳יג כל בה לכלול ומכוון אחת

 נחשב בה התלוים מצות תרי״ג וכל ט׳ יחוד לשם מנוה כל
 דבר אקר כל הקרא פי׳ י״ל בזה גס . כולם קיים כאלו

 כל את שנאםוף התאספו מלשון ג״כ הוא וכשמע יגו׳ ה׳
: בה הבלויים החרי״ג

 כי בגמרא מבואר . מאוד וחיק הולך השופר קול ןיר,יי
 לרעה חלילה עלינו והמסעיני׳ המות מלאך הוא

 שפרו השוסי ק׳יל ובהיות מעשיכם שפרו מלקון ר\א ישופר
 קודם שלימה תשובה שעשינו ר׳׳ל מאחר הולך מעש'כם
 וממצה מחז־ק השופר שקול ר״ל מאוד יחזיק ואז ^תק*עה

 להקליפות מניח ואינו כנ״ל מאיר הנקרא לקליפה ייתיק
: אכי״ר ישראל בני נגדנו ראש להרים

 מ״ש ידוע .מצרי׳ מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳
 שברא מי האומרי׳ אפיקורסי׳ כת יש כי חז״ל ,

 כמ״ש אגל .עוב לא רע רע לא עוב חישך ברא לא אור
 הוא וזה לזה מפורסמת ראי׳ ■כתבו פיהם נפצה הבל יש״ש

 אחת לאומה הצלה שהוא נם עושה ובי״ש הקב׳׳ה אס
 שהוא מוכרח מצרי׳ יציאת כעין אחרת נאומה ופורעניות

 אחשוב וזה ויתעלה יה׳ תצא מאתו והכל . אחד קמו
 ה׳ עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא הפסוק
 שהיד ידוע כי בה׳ ויאמינו ה׳ את העם וייראו במצרי׳
 במרה אין האפיקורסי׳ כת ולפי החסד למדת רמז הגדול׳

 הפשומ אחדות הכל כי הוא כן לא אגל גבירה מדת זו
-  כמין במלחמ׳ שנעשה מרה(החסד) רואין כחהיו פי׳ זה ; :ו

 החסד שמדת רואין והיו הים על שפח׳ ראתה ז״ל מ":מרס
 הראוי מן כי ית׳ אחדות הכל כי ויאמינו מלחמה עקה

 מאמר בזה ואחשוב גבורות פועל יהא שלא זו ממדה
כ רומז ימין כי נצח בימינך נעימות הכתוב  למרס ל
 פניו אל לשונאיו ומשלס המרה גזה כשמנצח ונעים החסד

 כנ״ל נזכ׳ העולס לכל וגם האחדות יזכור דאז להאבירו
 מצרים יציאת כעין ביחד מפורעניות הצלה דהיא מחמת

 על יעניש שלא והנוער הנוקם בפני הוא היראה יהנה
 אין החסד בטל שלפני המבע מדרך אבל רצונו עוברי
 במצרים ב״ה הוי״ה תשועת את ישראל כשראו אבל יראה

 העם וייראו כתיב ואז אחדות הכל כי והבינו ירעו יאז
א׳ למדת רומז שהוא אלהים את כעין ה׳ את ר  כיון ט

 למדה״ר רומז שהוי״ה וידוע הכל כולל ב״ה שהוי״ה אראו
 הוטל אני ה׳ אנכי הפסוק כוונת וזה לדין רומז יאלהיס
 דין פועל בעצמי אני פי׳ ואלהיך הוי׳־ה שם עם רחמים

ם מצרים מארץ הוצאתיך אשר לזה והראי׳ לכ  הי׳ ק
 לעשות יכול אין באמת וזה ודין רחמים אחת בפעם הכל
̂א  מצרים גאילת נפשה לא ולכך מו ובע בכבידו הקב'ה הי
 אי דין כופל שהוא כיון ב״א להעניש הממונה המליח ע״י

ז״ל מאמרם וזה ישראל את להציל רחמים לפעול אפקר
ח

ה משא״כ כו׳ למשחית רשות שנתן כיון  בכבודו הקל
 דין לפעול כרצונו לעשות ויכול הכל קונה שהוא ובעצמו

 שני באו זה וממעס וע:מו) כבודו מלת (והבין ורחמים
 שליחות שתי עוש׳ אחד מלאך אין כי לסדום מלאכים

 : העיר את להפוך רע ופועל ללוע מוב פועל דהיינו
א  מוסר ע״ד למגן. כתרגומו לשוא אלהיך שם את תשא קי

 ב״ה הגדול שמו פעמי' וכמה כמה שיוכר להמתפלל
 כל עם ונכון כראוי יכוון לא אס 'בחנם יהא שלא יראה
 השפע מביא שאז כראוי מטין אם משא״כ שלו החיות

:עצמו ועל ותחתוני׳ העליוני׳ לפילמות
ב  ימים ששת לי' וסמיך לקדשו השבת יום אח ך’ז

 דברי על לרמיז מלאכתך כל ועשית תעבוד
 שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאן כל ידוע הזוהר
 משוס שביעאה ביומא מנא אשתכח לא אמאי ותניא תליא,

 כדמיון היא וא׳יכ יומין, שתא כל מהבדכין יומא דמההיא
 עברים לשאר נותנים והס שלו לשרים קצבה שנותן המלך

 לעבדיו בעצמו יתן שהמלך הדרך מן ואץ מהם הפחותים
 בעי דמהימנותא בדרגא דאיהו מאן כך ובגין הפחותים

 כל מיוניה דיתברך בגין דשבתא בליליא פתורא לסדרא
 כדי השבת את שתקדש הסמילות הוא וזה יומין שתא

 פי׳ זכור כתב ולזה ימים בששת מלאכתך כל שתעש׳
 ז״ל מאמרם והבן , זכר כעין משפיע השבת את שתעש׳

 תעבוד ימים ששת . נאמרו אחד בדבור ושמור זכור
 ג״כ עבור מלאכתך עשיית בשעת פי׳ מלאכתך כל ועשית
 וכיונהך דעהו דרכיך ב:ל כעין להקב״ה תמה מבודה

 יהי׳ ה׳ כי נאמר וע״ז עת בכל צדקה עושה לש״ש יהי׳
 שיש והיינו ז׳יל כמאמרם בהם כסיל שאתה בדברים בכסלך
 ויש לש״ש ובמצות בתור׳ עוסק כעין חכמ׳ של דברים
ר שינה ושתי׳ אכילה כעין שגות של דברים א  תענוגי ק

 הדברים אפילו ויהי׳ הגוף לבריאת שמוכרח השפל עולם
 פי׳ וזהו ית׳ עבודתו לחזק לש״ש שיהיו בהם ככיל שאתה

 מו״מ כ.ין בהם כסיל שאת׳ בדבי'׳ בכסלך יהי׳ ה׳ כי
 בהמה כמו ושתי׳ ואכיל׳ עסק בשעז כסיל כעין שאת׳

 רמז ה׳ ברך ע״כ השביעי ביום וינח וגו׳ ימי׳ ששת ט
 שמא שגת כמו לרבנן עבא יומא דעניד מסכתא לסיום

: המלאכה סיוס
ת ה  ז״ל יש״י ופי׳ שמעתי זו שתים אלהיס דבר א

 אתד בדבור ושמור זכור על דרשו דרבותינו
 החסד ה׳ ולך שלאחריו הפסוק סמיכת להבין ויש נאמרו

 .vדבר ע״פ ונראה . כמעשהו לאיש חשלס אתה כי
 שאוהב אחד דומ׳ שאינו הקרוש באלשיך והובא החוקרים

 עצום אינו המתחלק אהבה כי לרבים שאוהב או לאחד
 מבור מאוד נפשו וסר ד ש נ לאח שהוא אהב׳ כמו כ׳'כ

 אף כבד חיל לו אשר כמלך רבים אהבת משא״כ האהיב
ס לא חציס ימותו אס גס מ״מ אותם שאוהב  לבו אל קי

 ית׳ הוא אחד.'ולכאורה אוהב אלא לו שאין שר כמו כ״כ
 אוחו אוהבים להבדיל שאנו כמו איתו לאהוב יכול אין
 את אוהב ית׳ הוא משא״כ אחד אהבת הוא אצלמ כי ית׳

 הוא באהבה דוקא לאו כי אותו העובדים כל אס הרבים
 ית׳ הוא כי אינו זה אך והמדות הדבריס בכל אלא כן

 יחשב כאחד רבים יח׳ ואצלו חלילה ודם כבשר אינו
 שהוא ממה לזה וראי יחיד כאהבת הרביד את ואוהב

 ואין המה ששנים אף אחד בדיבור ושמור זכור אמר ית׳
 משנים כשה יח׳ הוא מ״מ כאחד איתו לדבר יוכל הפה
 הפסוק כוונת וזה אחד עושה הדברים מכל וכן אחד
 שנ ואמר וגו׳ שמעתי זו שחים אלהיס דבר אחת

 לדבר יכול פינו אין אבל לאלהיס עוז כי כאחר דיבורים
 לאיש ומשלם חסד בעל יס׳ שהוא מבואר ועי״ז כן

יכול שאין ודס בשר של השבט כדרך שלא כמעשהו
לפרוע



תורהיתרורמזי
 עובדיו אינם שטלס מעשיהם כפי עבדיו להרבה לפרוע
 אהבת דהיינו עצומה אהבה והיא איזד למלך רק ואוהבין

 יתי׳ש הוא אבל מועעת אהבה אותם אוהב והמלך יחיד
 כאהבת ג״כ הוי כילו העולם כל שעל Pממ כמעשהו משלם
 דברים משני שעשה כמי אחד מרבים עישה ט יחיד
: הקרא סמיכת וא׳׳ש אחד ^

 התה כי ומסיים החסד ה' ולך כתיב מקשה
̂;ש תשלם  כלל חסד שאינו ומשמע כמעשהו לו

 כמעשהו לאיש תשלם מעיקרא איפוך ומשני כמעשיהס, רק
 חסד רב כתיב בגמרא איתא וכן . בחסד נוהג ולבסוף
 ורב ולבס-ף ואמת מתחלה איפוך ג״כ ומשני ואמת וכתיב
סן  מהמדות מבואר דהנה לי נראה עניניס הב׳ להבין . ח

 ראה במדה״ד העולס את לברוא במחשבה עלה תחלה
 הענין יפלא ולכאורה מדה״ר שיתף מתקיים העולם שחין
 הקב׳יה אצל שייך וכי להתנחם הוא אדם בן לא כי ית׳ עליו
 דבר אחרית עד דבר מראשית יודע הודאי במחשבה עלה
 שהענין רק לבד במדה״ד להתקיים העולם יכול יהי׳ שלא
 העולם חידוש הוא בר״ה ט בעולם אמת המה ששניהם הוח

 שהי׳ הרצון מתעורר או וע״כ העולם נברא בתשרי כי
 וצריך , הדינים ימי או וע"כ הבריאה בתחילת ית' חנלר

 בתשובה מתמידין ישראל ובהיות ועצומה גדולה לתשועה
 ית׳ שהוא שופר תקיעת עס ופועלים ובסגופיס ובתענית

 יהי׳ שבה הרחמים למידת הדין ממדרגת א״ע מעתיק
 בעולם שניהם מדות יש ונמצא החסד דהיינו העולם קיום

 תשלם מעיקרא איפוך שקאמר ווה כנ״ל ומדה׳יר מדה׳׳ד
 ע״י א״ע שמעתיק ולבסוף מדה״ד דהיינו כמעשהו לאיש
 מדה ששיתף למדה״ד שופר תקיעת וע״י ישראל תפלת

 בגמרא הפי׳ וכן החסד ה׳ ולך או העולם לבריאת וו
: כנ״ל חסד ורב ולבסוף ואמת מעיקרא

ף ל פי׳ לאיש תשלס אתה כי ה׳^החסד ו שהו.  שהוא כמע
 גדול רושס עושין כמעשינו חסר עמנו עשה ית׳

 העוביס מעשינו על גדול שכר לנו ^מטט וא׳כ מענה^
 בסתירת הש׳יס קושית מיושכ נמצא חומר קרוצי שאנו

 קאמר ואת״כ חסד עושה ית׳ שהוא אומר דהקרא הןרח
 אבל המעשים לפי משלס אם כי חסד עושה דאינו

: ו־ו״ק מיושב למ״ש
ו  כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד ה׳ ולך יאמר א

 לסיפ׳. מרישא סתירה דאיכא מפורכס הגמרא קושית
 מלמעה עצמו המצדיק כל בתענית ז״ל מאמרם ע״ד ונראה

 דרכיו ותיקן שרואה מי פירש׳יי מלמעלה עליו מצדיקין
 הפשתגי ז׳׳ל כמאמרם המעס ונראה עפי עמו מדקדקין

 הרע על ולא מקיש הוא שלם כלי טל מקיש כשהוא הזה
 שדקדק למי כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד צך וזה

 שאינו ומי עמו מדקדק אתה זכאי ליצא ויוכל במעשיו
 וזה חסד עושה אלא עמו מדקדק אינך אתה גם מדקדק

 בעעס נראה עוד : המשפע כן הרס כמעשה כמעשהו
 קען כחס אף משי בבגד כי הצדיק ':ם עפי שמרקדקין

לי לגדול נחשב קנ  ופשתים צמר בבגד משא״כ הבגד ו.
 במעשיו המדקדק וכן קען כתס כ’כ׳ ;.'ן א^פת לא וכדומה

 להסיר עמו מדקדקין ולכך ממעשיו נאה חלוק נעצמו עוש׳.י
 ממעשיו חלוקו שאין מדקדק שאין למי משא״כ כתס כנ

כ 3^ןו ד . ד ע  יברא אמר חסד ז״ל מאמרס אחשוב ז ו
 אמת השליך ית׳ הוא עשה מה יברא אל אמר מזמת
 עלה מתחלה ז׳׳ל כמאמרם בחסד העולם וברא חרצה

 . כו׳ שיתף מתקיים שאין ראה במה״ד לברא ברליני
 שמדקדק מה והיינו נתקיים המחשבה דגם המפרשים וכתט

 שתוק ר״ע במיתת ז״ל מאמרם כוונת וזה הכדקיס עס
 הפסוק מביא דלעיל בתעטת והש״ס במחשבה מנה כר

ף משמים וצדק חצייח מארץ דאסת ק כשאמת דהכוונה מ

 נשקף משמים גס מעשיו מצדיק דאדס תצמח מארן
 מאמרם כוונת עצמו וזה עמו ולדקדק להצדיק בצדק עליו

 ונתקיים אמת ששניהם דטינו ארצה אמת שהשליך ז״ל
 שהבריאה אלא בבינוניס וחסד ביראים נתקיים דהאמת

 כי בקרבנו החסד מדת ג"כ לנו יש ועי״ז בחסד היה
 ברא ית׳ שהוא העולם את שמחי׳ מרה פי׳ העולם חיי

 עולס5 שיש מה כי ג״כ בתוכנו נעע העולם את עמה
 הי' לא האמת אבל יצירה בספר ונפש.כמ״ש בנשמה יש
 אמת גס השי״ת השליך ולכך בה הי׳ לא כיו^שהבריאה לנו

 באמת לילך שרוצה מי שכל כיי בריאה בלי אף ארצה
: זו מדה לקבל מקום לו יהא

ך  כמעשט לאיש תשלס אתה כי החסד ה׳ ולך יאמר א
 מחמת מועע סך לגדול ללות שלא העולם דרך כי
 פה פתחון אין וא״כ כידוע מועע סך אותו ליגיש שיכוש
 כ| מאד מועע שהוא המעש־ס שכר טל יח׳ אותו לתבוט

 גדול וה ע וצודאי ונורא גדול מלך הוא והמלך כוחנו מה
 וזה מעצמו שמשלם ית' חסדו אבל מוטע סך לו לתבוט

: תביעה בלי מעצמך תשלס אתה
ו  כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד ה׳ ולך יאמר א

 מהחלה ותירצו לסיפא רישא דקשיא מאמרם ידוע
 • החסד ה׳ ולך ואח״ס כמעשהו לאיש תשלם אתה כי

 גצוי הכל כי וסיף תחלה שייך לא ית׳ לפרו הא וקשה
 שבסוף כיון כמעשהו מתחלה ליתן רוצה למה ופוד לפניו
 ונראה , החסד תן ל תיכף לו הי׳ וב׳יכ כך נין חשד עושה

 מעניה אינו אס ודס בשר שאצל ב״ו כמו הקב״ה אין כי
 מעניש שהוא תה כי כן אינו ית׳ אצלו אבל ,חסד נקרא

 שיח־ור היא האדם לתכלית מגמתו עיקר כי חסד הוא
 רז״ל כמאמר כביכול עידונו מזיו וליהנות שירשו אל <שמטו

 עשה אס א״א וזה כו/ בראשיהן וטערותיהן יושבין קים צד
 החמה ליקוי כמ;ל הס״א זוהמת בפצמו ודבק עבירה

 כמ״ש הזוהמא נפרד ובהעונש בזה זה מכמשין שיזאורות
 עד שמכין תביע מלשון הוא הקבר שחבוע ז״ל האל׳י
 / הזוהמא שיפרד א״א עונש ובלתי המוב מן הרע שנפרד

 שנקרא ורם כבשר לא כו׳ תשלם אתה כי הפסד ה׳ ולך וזה
: מעניש כשאינו חסד

ו  גס אף וזה כידוע וגס אף מלשין הוא כי, יאמר, א
 שעי״ז חסד הוי מ״מ , כמעשהו לאיש משלם שאתה

 ואח׳׳כ העונש מתחילה בא וא״כ העליון לעידון הנשמה זוכה
 כמעשט תשלם מתחל׳ וזה לשורשה באה שהנשמה החסד
 כמדובר העליון עדן בגן שמתעדן החסד ה׳ ולך כך ואחר

: למעלה
ך  ,כמעשהו לאיש חשלס אתה כי החסד ה׳ ולך יאמר א

 אחת בעשותו גדול תענוג יש לצדיק כי הוא הכוונה
 המגיע התענוג ר״ל מנוה מצוה שכר הוא וזה ,ה׳ ממצות

 המצוה שכר משולם כגר לפ״ז ונמצא המצוה בעשותו לו
 ואיר בעוה״ג עוד לו ישולס ומדוע התענוג דהיינו בעוה״ז

 לאיש תשלם אתה כי החסד ה׳ ולך וזה ה.חסד מצד א כ״
 ; גמול תשלוס כגר לו מגיע אין השכל מצד כי וגו׳

ך  • כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החכד ה׳ ולך יאמר א
 ואה סוף אין הוא ית׳ מאתו להמצות השכר כי ר״ל

 הניטל דבר כל כך סוף 1אי נקרא ית׳ שהוא כמו חקר
 הוא נותן הי׳ ואס חקר וחין סוף אין הוא לברואיו ממנו

 מרינו' לסוכלו א״א במהותו שסא׳ כמה השכר לאדס ית׳
 הנבראים לערך השכר שמצמצם ית׳ שמחסדו אלא הפוב

 חשלם אתה כי החסד ה׳ ולך וזה ממנו ליהנות שיוכלו כד'
 כיר להתפשנן שלא השכר שמצמצם ר״ל ,כמעשהו לא'ש
 לפי רק שכר להיות שלא כמעשהו וזה המעשה ערך כפי

נותן יח׳ ה*א אס ולהיפוך׳ העבירות בנידון ובן המעשה
עונש



תורהמשפטים יתרורמזי
 אץ יה' מדוה שכל להעדש ית׳ שאצלו המרה לפי

 אין ית' מחסדו רק לסמל יכול העולס הי׳ לא סיף הס
;העמרה ערך כני רק מעניש

ח ב ״  אדמה כמו עגמך שהחזיק עי׳ .לי תעשה אדמה מ
. מזנחי על כמעלות תעלה ולא מסיים וע״ז ^

 וחכם וסופר למדן מעלות נעל שאתה נדעתך לאיש
: כג״ל אמנה כמו עצמך שתשפיל אלא לעלות תילל

א .עליו ערותך תגלה לא אשר מזכחי על נמעלות תעלה ל
 של עונותיו מזכירין דכרים של ז״ל מאמרם ידוע כי

 כרא־י שמתפלל שמעיין חפלה עיון הוא מהם והאחד ארס
 נמזנחי עוסק שאתה נשעה פי׳ , נמעלות תצלה לא
 לך יהי׳ לא ה׳ קדושת על נפשו שמוסד או יצרו אזולח

דח עוסק שאתה נקרנך ומ-־לך לאימתך ענו  כראוי קונך נ
 ולכך עונותיך למעלה מזכירין ויהיו ערותך תגלה ט״ז לי
 ואדרנא שפל תהי׳ רק ערותך תגלה ולא נמעלות תעלה לא

 רוממותו ערך לפי יתנרך נענודתו מקצר שאתה תחשוכ
; עליך ועונתו

ן  תגלה לא אשר מזנחי על נמעלות תעלה ולא יאמר א
 צריך ית׳ לו שנותנין ושכח שיר נכל כי . עליו ערותך

 קורס שתקנו כמו האדם ושפלות פחיתות גס להזכיר
 לא וזה וכדומה תפלה כאמצע וכן אנכי מי לומר התפלה
 שפלותך שתזכיר ערותך תגלה לא אשד וגו׳ כמעלות תעלה

: ערוה גילוי וזה

סשפטים פרשת
C S יגרע לא ועונתה כסותה שארה לו קח י אחרת .

 מרמז הענין שכל הזוהר כספר מכואר כי הכוונה
 גיל לעמוד הארס שצריך ג״כ ידוע וזה ,ע״ש הנשמה טל

 אז לאו וכאם עוה״ז תאות ככל תאותו ולמעע עצמו
 ידוני׳ ה המים ראשו על עכרו כי עד אצלו מתחזק הינה׳יר

 כמר״א הרמז ר״ל לו יקח אחרת ואס הנשמה על שמרמז וזה
 הגשמי כח עצמו על שמגכיר גברתה תירש כי שפחה תחת

 כ״כ שנתגשם יכא ומאין הרוחני כח מעליו ומפריד
 כי ר״ל יגרע לא ועונתה כסותה שארה הפסוק קאמר
 מתאות א״ע מעציר שאין רש׳'י כפי׳ מזונות היא שארה

 לזה הוא מגמותיו וכל נאה ככסות א״ע ומלכיש מזונות
 לו כא ומזה המשגל מתאוות ממעע שאין ר״ל ועונתה

 הגנירה על הרשעה השפחה שהגכיר עד כ״כ שנתענה
: כמדוכר

 כי לרפאות לרופא רשות שנתן מלמד . ירפא
ר תמוה הוא לכאירה  דרך סע״פ רואות עינינו א;

 רופא להס הי' לא אשר אדם כני כמה מתו העכע
 החמימות גכר אם למשל הרפואה דרכי וידוע , להתרפאות

 וכדומה לקרר שמנעו עשנ איזה הרופא לו נותן כאדם
 חיתי מהיכי לקרר כעשי כח יש אס הכל כרא ית׳ והוא

 הוא האמת חך ורופא עשכ כל' לקרר יח׳ כו כח יהא לא
 ורופא עשכ כלי ירפאהו כודאי ית׳ מאסו מושגח שהיא מי
 ומסרו מאתם ית׳ השגחתו סר אשר ארס כני כמה יש אך

 כי ימותו לאו ואם נחרפאיס ועשכ רופא יש ואס למכע
 לרופא רשות שניתן נאמר וע״ז ,עליהם משגיח אין ית׳ היא

 כחוץ והתהלך יקום אס הוא דקרא ורישא , לרפאות
 כח^ אלא ית׳ בו בפנים ומרוכק מ־שגח שאינו ^'יישו
 : לרפאות לרופא רשות ניתן ירפא ורפא כלל המבע כדרך

 שיתגלגל פעמים שני לחיות שצריך פי׳ .ישלם שנים
: שישלם עד הראשון בפעם ישוב לא אס

ת  אדס בני כמה יש ט . כנשך לו תתן לא כספך א
 נשך אותו ולנשוך לחנירו להרע וחפצס שתאותס

מגזנה רמה מדה וזה חבירו פרנסה לחסר אוכל נשך

 לכולס להמיב כמבעס היוראוים כשר זרע ואדרכז מאוד
 סתן לא נכספת נכסוף לשון תאותך פי׳ כו׳ כספך את וזה

: לחכירך להרע תאוה לך יהי׳ לא פי׳ . כנשך
ל  לאמתו נקמ למה ודקדקו . וגו׳ לאמתו אמת דין הדן כ

 מחמת אינו אבל אמת דין p אדם גפעמיס כי נראה
 פעל לא כזה ואדס בדין יזכה שאוהבו שנהנה אלא אמיתו

 שהוא מהאמת שנהנה מאמתו כשנהגה אלא כמעשיו כלום
 הכל ברא ית׳ שהוא בראש־ת במעשה שותף נעשה זה אמת

 שהוא האמח מחמת אלא וגו׳ צדקת כ׳׳א הנאה שוה כלי
 צריך כן פעולתו שישלים האמת מן וראוי יכול והכל שלס

 : האמת מפאת הכל לעשות האדס ,
א  ימה ית׳ שהוא תצמרך שלא פי' . וגו׳ ־משפמ תמה ל

 הוא וישפומ צדיק תהא אלא החסד לפי המשפמ
 תכיר לא עצמו וזה זכאי תצא ואעפ״כ צדק משפמ ית׳

א כמד״א פנים ישא ית׳ שהוא תנמרך שלא פנים  פניו ה׳ ק
 כחיק שוחד דפתיב שוחד תקח ולא באמת זכאי תהא אלא

ק . בסתר מקבל שוחד שהמקבל בצינעה פירש״י  אדסp ו
 כצינעה להיות' צריך ית׳ מאתו הכאה השפע אז ראוי אינו

 ית' הוא אז זכאי יהא אס משא״כ שלמעלה הפמליא מפני
 תהא אלא השפעתך בצנעה שוחד תקח לא וזה בגלוי משפיע

: בגלוי ותקבל זכאי _
שהי׳ הרי חז״ל שאמרו • יחדיו צדקו אמת ה׳

 גשמים ופסקו ויוה״כ בר״ה חייב הציבור
 להיפוך וכן בזמנם הגשמים נותן תשובה עשו ואח״כ מועמיס

 ופסק לזול ואחד ליוקר אחד משפמיס שני יש נמצאו
 יחדיו: צדקו משפמי׳ שני אמת ה משפמי וזה נשתנה לא תממר

ן  עולם ישב דכתיב ע״ד .צדקו אמת ה׳ משפמי יאמר א
 ,ינצרוהו מן וחמת חסד ית׳ הוא ואמר אלהיס לפני

 אנו למה צועקים שהעניים אלא כריס להיות ומוכרח
 לעשירי׳ כדקה מצות ג״כ ונקיים עשירים אט נהי׳ דוקא עניים
 אפשר הראשון שבגלגול ה־א ק האמת אך עניים שיהיו

 הוא זה ובגלגול עניים והעשירים עשירים העניים היו
 אמת ה׳ משפטי וזה ,בעולם חוזר הוא גלגול כי להיפוך

 הזה הדבר מסובב שכבר הגילגוליס בכל פי יחדיו וצדקו
;כג״ל

ן  אמת ה׳ משפמי שלאחריו הפסוקים בהמשך יאמר א
 בהם נזהר עבדך גס וגו׳ מזהב הנחמדים יחדיו צדקו

 ורע וצדיק לו ומיב רשע שיש ידוע כי ,רב עקב בשמרם
 י״ל לו ומוב ברשע כי להקשות אין עצמו בפני כ״א ועל לו

 הראוי מן כי י״ל לו ורע הצדיק ועל חסד בעל ית׳ שהוא
 במעשיו חי אשר די כי ית׳ הוא לו ישטע מה״ת כי כך
 שני יש רק , קשה שניהם על רק לו יסן מה יצדק אס כי

 לימוד של התענוג עוה׳־ז לו יש הצדיק כי א׳ ע״ז תירוצים
 משא״כ בה שמועס והמעס באהבה מציתיו וקיום התורה
 במאמרם הכוונה כן כי ואפשר מזה מרוחק שהוא הרשע

 לצדיקים דיין לא וכו׳ בשלוה לישב אע״ה יעקב ביקש ז״ל
 מאור בעוה״ז להם שיש בתענוג פי׳ לעוה״ב שמתוקן מה

 בגשמיות בעוה״ז שלוה ומבקשים קונס רצון בעשות העליון
 ביחד שניהם גס יחדיו צדקו אמש ה׳ משפמי וזה , ממש

 וגו׳ מזהב הנחמדים ומסיים כן למה רע ולצדיק מוב^ לרשע
 יש עוד . והתורה המצות במתיקות עוה׳יז לצדיק יש וכבר
 לו לשלס לו מבטיח שהאב א׳ ילדים מיני שני יש כ' לומר

 שישלם באניו כ״כ מאמין והוא רצונו כשיעשה בסוף הרבה
 איזה תיכף לו ליתן צריך שהאב ילד ויש רצונו ועושה לו

 בהבמסה עצמו מחזיק הצדיק כך רצונו שיעשה ת פרוט
 משא״ב בעוה״ז לו שאין אף המצות ושומר עוה״ב של

 שישמור תיכף נותן ית׳ שהוא הפרומה שיעזור הלואי הרשע
 צו שנתן' גדול שעונשו לרעתו וגו׳ עושר יש וזה מצותיו
 גש וזה בדרכיו לילך אבה לא ק פי על ואף תשלומין תירף

עבדך ׳



תורה ת^ןא תצוה תרומה ׳משפטים רמזי
 עקב בשמרם במצות מהר הצדק פי׳ בהם, צזהר עבדך

 כשאתה גם וגו׳ מובך רב מה ע״ר , לשכר רמז רב כי רב
 יסדיו צדקו ולכך בבא דר\יצו בעקב ליתן השכר שומר

;למעלה כמדובר
ך  ־ ז״ל מאמרם ע׳׳ר . יחדו צדקו אמת ה׳ משפמי יאמר א

.והנשמה הגוף פי' יחדיו צדקו וזה סומא ע״ג כשיגר
 לגופי׳ מתי' ולכך באדם א״ע לחבר רוצה שהשי׳יית או

 מדרגה פי׳ ה׳ יראת והאדם, השי״ת יחדיו וזה בזוהר כמ״ש
 ה׳ יראת וזה לבנו נזק לו יג-ע שלא מפתה שהאב גביה

ם מתירא שהקב״ה ד ^ ה וזה נזק לו יגיע שלא מ ר ט  מ
; חשיבה מדריגה שהיא לעד עימדת

ת ח ת ה רגליו ר ע: מ  ההארה זה פי׳ . הספיר לבנת כ
ה׳ עיני א׳׳י אבל .רגליו מתחת הוא מלבנונית

 רחצתי וגו׳ כתנתי את פשמתי וזה ממוצע בלי בה אלהיך
 שהוא ע״ד אליך אביא וגו׳ אשר מקים בכל וזה רגלי, את

 משא״כ שלמעלה השרים הזלבשות יהי׳ כי שקיעה לשין
 המלאכים הם לבושים ב:י בעצמו ה׳ כבוד ונגלה שטא כא״י

 שיש הדביקות ובכל ויעצמו בכבודו אלא רגלים שנקראים
 נפתולי נפתלי וזה ב־ראו את ומקרב לכוש פושע לאדם

 שליחה האר״יז׳־׳ל כמ״ש למלאך כצר אילה לו שש בדביקות
והבן: פי׳הפשג־ה

ן  הדביקות ימכח רvכמ״שבזור אילה.כנו'לשכינה יאמר א
 שלוחה אילה הדביקות על נפתלי וזה הגאולה מקרב

 ה׳י׳צוה בעשיית מלאך שבורא או הגלות מן השכינה ששולח
 בזוהר כמ״ש שמאל לבנת ימין ספיר הספיר לבנת היכל

 ולמשמאיליס אור ספיר הוא למיימינים ימין כי הרמז והאר״י,
: והבן לבנת וזה ילבינו וכשלג תשובה צריך

תרומה פרשת
 התגלות שכל היא הכוונ׳ .לאמר משה אל ה׳ ר2ויר

 וזה ישראל כשביל רק משה על הי לא השכינ׳
ר ש:ל לאמר הוא ק  לאמר כשביל רק הקב״ה אמירת ט

: עצמו בזכות ולא ל'שראל  דא הקצה אל הקצה מן. מבריח וגו׳ התיכון והבר״ה
 ליוצרו עיבד כשהאדם בזוהר כמ״ש יעקב

 שלא שומר ית׳ והוא הפצה אל הקצה מן וזה כידוע וליצרו
 של ■איקונין כשזיו סכנה.מ״מ בדרך שהולך מי אף יחמא
 פי׳ ברהעים אסור ‘מלך וזה מכול׳ ניצל הוא אצלו מלך
 ברהעיס ואסור קשיר המלך הוא הקב״ה רש״י שכתב כעין
 והוא לגשמיות מרוחניות רץ שהאדם רהית מרהע לשון
 : אותו להחשיא יוכלו ולא מלפניו שייראו בו קשור ית׳

 שהוא ומי כורח נקרא כורח שהוא מי כי מבריח יאמר
 מתקן במעשיו והאדם מבריח נקרא לאחר מבריח

 בריחה פועל מבריח וזה דבר מכל קדושים ניצוצין ומעלה
 להם חתן וזה . עליונה קצה אל התחתונה הקצה מן

: ומהרה קדושי ניצוצי שילקמ ילקימון

תצוה פרשת
^ ^  דהיינו החלב פי׳ . הקרב את המכסה החלב ן

 ויש ית׳ לבורא ההתקרבות מכסה הגשמיות תאוות
 מכסין שאין אדם בני כמה יש כי הקרב על חלב

 יש לקדושה גס כי הגשמיות תאוות ע״י לגמר' ההתקרבות
 וזס ית׳ מעבודתו ונהנה שומר שאינו אלא התקרבות לו

 עצמו שהגשים הקרג שעל חלב קרוי וזה מעלה אינו ג״כ
 כמ• הלבבות בחובת החסיד כמ״ש מהקרב יותר בממצה

 לחבירו מזיק שא׳ אחד בכלי להיות אפשר אי יחש שמיס
 :בעוה״ב ויהא fעוה תענוג אחר שילך לאדם אפשר אי כך

̂לרן טלך בחושך כסיל הפסוק פי׳ בחלום לי וינת

 כמ״ש כידוע למדרגה ממדרגה שהולך גמור צדיק דהיינו
 הלא הפסוק כוונת אחשוב וזה וגו׳ מהלכים לך ונתתי
 שכושי כמו שחרות על רומז כוש כי לי אתם כוכיס כבני
א א זקיני וכ״כ שחור ט ״ ס ר  במגילה יין מחיר בספר ר

ד יין ז רע האדס ילדות על רמז שהודו פש ועד מהודו  ט
 שחרוח לשון שהוא כיש כתיב זקנתו ועל לפניו והדר

 אתם אס כושיים כבני היא וזה התאוות כל ממנו ו:אבד
 שכלה בשחרות היינו כושים כבני הדין דעלמא במילי
 אז בזוה״ק כמ״ש הרין דכסופא עלמא הנאת כל מכם
 אוי בחושך זרח וזה אצלי חביבים אתם אז לי אתם

 זורה אז הגשמיות תאות בלא בחשבות המה אס לישרים
 : לתורה סיג עשו נאמר בו וכיוצא וע׳יז אור להם

ן  הכוונה וגי׳ הקרב את המכסה החלב את יאמר א
 למלאוה רק כוונותיו וכל א״ע מכבה שטא שלאדם

 אה ממנו מכסי, החלבים אז וחלבים גשמנונית בתנו
 יתפרדו כמר״א ב׳ה לבורא ההתקרבות את ר״ל הקרב

: והבן ודו״ק און פועלי כל

Lו^L׳־ה פרשת

ר’* ב ד  נני ראש את תשא ^כי לאמר משה אל ה׳ '
 דפקיד משוס למסכריהס . לפקוריהס ישראל

א  ית| רצונו דכשעושין ל זי מאמרם דידוע חסר לשון ט
 יהי' ולכך חסרון בהם שיש לפקודיהם וזה מספר להם אין

 ונתתם וגו׳ ולקחתס בפסוק כתב רש׳יי וגס מספר להם
 עלז ואס כו׳ לצאן משל מספר הי׳ המגפה שלאחר וגו׳

 ולכך למספר צריכים הי׳ ולא מגפה בהם הי׳ לא חשאו
 כשחתחו ̂ סוד ^וע״ר p חסךןן לשין לפקודיהם כתב
 שהית החתונה במדרגה ונקשרו העליונה ממדרגה נכלו

 נריו כי מספר צריכיס הם גס המורגה ולעורר מספר
 ונתנו ולכך בה) קשורים אנו אשר מדה לכל התעוררות

̂יש  צריכין מספר והיה שחמאו עצמו דע״ז נפשו כיפר ל
 מאתו שנפרדו ב׳ה להוי״ה נפשו כופר סוד וע״ד כפרה

 יחזרו הנופר שע״י לה׳ תרומה וזה אדני בשס ונקשרו
 : כמקדם ב״ה ה להוי׳ א״ע ויתרום ויגביהו

ר ב ד י  לך נתתי כלום במדרש .רד לך משה אל ה׳ ו
 בן בברוך מצינו שכן ישראל בשביל אלא גדולה

 אין ושוב חעאו ישראל כי לו להשיב הקב״ה שציוה נרי׳
 לא משה רן ו חיים אלהים דברי לשמוע אדס לשום זכין
 הל ה׳ וידבר וזה ישראל בשביל אלא לדיבור ראוי הי׳

: לישראל שיאמר כרי לאמר משה
ן  במדה׳יד לברוא ית׳ ברצונו עלה מתחילה כי יאמר א

 לנדיקיס אבל מדה״ר שיתף מתקיים שאינו ראה
 וזה זו במרה אף מתקיימים הס כי כרצונו עושה הוא

 הפסוק כוונת וזה השערה כסימ הצדיקים עם שמדקדקים
 דהיינו ית׳ רצונו עושים שהיראים פי׳ יעשה יראיו רצון
 המון אבל ברצונו עלה שהוא מדה״ד כנגד גס יוצאין שהם
 מי וידוע שיסוף שטא המעשה כ״א רצונו עושין אין עם
 לו מדבר אז במבע מוב שהוא יודע שהוא p לו תיש

 שיש מי משא״כ לדבריו שיציית יודע הוא כי קכיס דבדיס
 רעה להרבות יצא שלא מסירא אז במבע רע שהוא p לו

ט ולוקח  רומז דיבור כי וידוע רכים בדברים הכל או
 צריך שטא למשה קשות וידבר וזה לרכות ואמירה לקשות
 : כמיש רכות בדברי שיאמר הקב״ה ציווי לישראל לאמר

ה מ א בעמך אפך יחרה ה׳ ל ט  למה כאל מה תמוה ד
 למ״ש חך . בצירו ותשובט בעגל .חמאו הלא ”

ת רכך המדרש  מארץ הוצאת אשר שאמר במה משה טונ
 שהורגלו הסמא להם בא מצרים בגלית שהיו שמ״י מצרים

op משרע׳׳ה כוונת דכן זה מיושב .לשה עובדי׳ בראותם
למה



^רמזי יחתורה!6ת

 : מצר'ם נ&רץ הוצאתם הלא וגי־ למהלוחו;
r i iQ תורה שדנרי פי׳ . פגריהם מש:' כתוגיס 

ך כפמיש ׳ פו׳  ולפמא לטהר פגים יש בלצג י
 מן מסבירו V73ור אחד פי׳ פגריהם מאני וזה ^ ,

■ : חיים אלהים דגרי ואלו אלו הקצה אל
ו15ז י ר  .לדורותם השבת את לפשות השבת את ישיאל בני ^

 רירה לשון והוא וי״ו חסר לדורתס ^־'הפנין
 אחרת מצוה או כהלכתו שבת , מצות מקיים

 להנשמה לבוק הוא בפצמו המצוה אז האלימות מכ^ת
 ושמרו וזהו ! יתברך חיים מלך פג^ ב^ור לאור מ״ה״ג

 ' : דירה פל שמורה לדרתס השבת את 'אראל ילי ,
 לו שהי׳ למלך מאל פ׳׳ד הוא . מדות פארה אלא

ס י .  הסיפהן להם להספיק ממינה לו ׳ וה וחילות סקלי
 שאגיט מה בכל יד אולח־ והי׳ גנב הי׳ והממונה

 הממונה^ מאת חשבון אמגקא מיוחדי יום להמלך והי' ׳י
 לו איש בפצמו־ יורע הי׳־ כי מאוד מתיירא הי^^הממי^ה

 ואילות הפקידים לפני <פל הממונה פשה ומה הרבה ?ונאיס
 מיייודט' גנב־אך שאני הוא האמת ואמר מאוד 'בהם והפציר

 ואות^ ממני טוב 'יהא אם אחר• ממונה יקח המלך אאס
 מפרנסין שישראל מאליו מוב^ והנמשל . בטוב מפירים אאס

י’הקרושה לפמליא פוז ונותגין ■אבשמיס ^אניהס  כשאנו כ
 ־כביכול והמידות'הם יתברך במדותיו פוגמין אנו חימאיס

 פצמס' שהם מהמידות ומבקשי!־ מתפללין ואנו ^.^קטריגיס
̂ו  מאתנו־:־ טוגיס יהיו שאחרים יורפ מי כי בפידינו ‘'®לי

ל1^^ ] י ת  לא ופני אחורי את וראית הצור בנקרת ס
ית׳ שהוא אמת ע״ד בזה הטונה . יראו * ׳

 ובארהן. הכפירוה בפאר דהיינו שלו במדות את׳הטולס ^יא
 בפצמיתו אבל’י התגוננות איזה לאדם להיות יוכל המידות'

 כי ית׳ בו להתאיק^ התבוננות ונביא חוזה לשוס אין ייז'
 הדקה מן דקה שהם אך המידות והנה . הוא אמיריונפלס

 הוא וזה לאחורים רק נחשבין הם ית׳ פכמ־חו ״לפרך מ״«
 .בנקרת. רק להתבונן■ ושמתיך ר״ל הציר בנקרת ואמתיך

 ע״ד כצור ולשון פולמו את בהם שצר המידות באותן הצור
 את 'וראית מפייס ולזה כאלהינו צייר אין כאלהינו ציר אין

 ^זותן יתברך נגדו אחוריום שנקראים המידות רי׳ל אחורי
 פצמותו ר״ל ופני אבל ,ולהתגונן להסהכל תוכל המידות'

: ותי האדם יראני לא כי תראה לא ית׳

ת ז ג י ר ל פ ה ק ד

ה א יהודה. למטה חור בן' אורי בן בצלאל ־בשם קראתי ר
 אז ית׳ בבורא מדוגק ־כשאדם מוסר ט׳׳ד הכוונה .

 אורי גן ־נקרא הוא הפולמות־ואז לכל _מאיר,ו'מש<;יפ היא
 הגשמיות אחר שהולך להיפוך ׳וכשהוא העולמות אמאיר־בכל

 בחורין למטה במדריגה שהוא חור בן נקרא הוא אז
 אור במדריגת בתחילה שי\׳ אורי גן הוא וזה יגהדקין

 וסדקין חורין שנפל'לתוך חור גן נפשה ואח׳׳כ הגבוה
 משליכין שאז ר״ל יהודה למטה אז בסלין בדגריס ומדבר

 באומרו ית'־ להבירא משבח שהי׳ ההודאה אות מלמעלה
: חצרי רמוס מידכם זאת בקש מי

ת ט ^ די פר קו . . פ

. וגו׳ משה פי טל פקד אשר וגו׳ המשכן פקודי
 במשכן שהי׳־־קסרון פ־׳ , חכרון לשון הוא פקד

 בעצמו לנו ית׳ הוא ציוה ואלמלא משה ע״פ פקד איזי
אמרו' וכן אי״ה השלישי בית כמו לפולס קייס הי׳ ינכבודו

ט

 6ל ■ וגז טמנו אתה לגר לא־;אמרו שאלמלא תורה במתן
 :’גות1וכדומהיכמה'ט שכחה סי׳ י י

י ר ^ ל  חסלון לשון הוא פקוד כי .לבי משמחי ישרים ה׳ ^
 לפפמיס מחסר שהשי׳׳ה איש ממנוי נפקד לא ־פד '■י
א לאדם מ  לב ואשמחי הזדככות לו בא זה שמכח לטובתו ו
ה שהיא מ מ  גאלהים כר^ך אין וזה שבאדם חיות עיקר ה

 כמוך אין אנהיס שהוא שלך הדין במדת גס פי׳־ , ה׳
 צסצירי גידופ לטונה הוא נוונתיך נל כי ברחמנות

ס ואך בזוהר ־שכתג ע״ד או מוסר  ־בארץ בהוותס זאת ג
 בשביל מאסתים, ולא זאת ,הנקראת השכינה פי׳ אויבגהס;

 ה׳ פקודי וזה נפשס מצרות ישראל נפדין ̂ יהי׳ השכינה
 לב משמחי בגלות הוא יה׳ שכבולץ ית׳ שיש.לו, חסרונות

. :.. בפניו נחמתי זאת ר פ י. .

ת ־ יי ל ג ר מ ת ס ״ ■' א

; ם רכז לה במי.,א«־ הל -כי ,®;ןורה^מגין מן ה
 טהורות וצנופות וצכדחייס כלל;י כס לה אין בתומצ^ י

 וכן ,שם הנאמרים דינים פ׳ פ״י כח להם יש וטמאות
 חקוקים שמותם W טורפת הישראלית והאומס האומות

 וגו׳ טמות את ־ אהרן ונשא׳ צחד׳׳א ואפוד ‘חאן על גיס
 למעלה חזק ישראל קרן הי׳■ ולכך ישראל לבני אב^־זצרון

 הצןדושה' התורה נכח רק לנו אין עכשיו ובפו״ה מכל,
הם לאומות יש כן וכמו  קרן נגבה ולכך ■שם כזכרים שגס'

 שאותיותיו ותירנו המן של הצירוף חז״ל ושאצו האור\ת.
 מנין התורה ־מן' אדדכי . הפץ ״המן זה במקרא רמז
 שהארות סוד■ א״ד נראה דכיא מרא מינן מהרי דרור מר

 אבא יד■cי bנכנf באחור אחור בהיותם כ״א נגלה לא מרדכי
 דהוא' בתרגום מרדכי שסי מרומז ולכן 'ואריך רחל ביסוד

 הההר ואנכי שנאמר מנין התירה מן אסתר . כידוע אחורים
פי׳ ר;.'  טל'פי אסתר בדרך בא הזמ^ באותו שהנם אסתי

 אחד ־פעמ^ה ב׳ ־הנס לטכו״םדהי׳ נראה ולא הטבע דרך
 ההחר־ הכפל, וזה אסתר את לכנוס ושנית ושתי את לר:לוג

 :ץ ■ אסתר את ולכנוס' ושתי הריגת ניסים ש;י אסתיר
. ך ת ס  ק פלי׳ משוך חסד של וחוט היתה ירקרקות א

ה .. ’  מכתיר ית׳ שהוא' המצות מהשה על הטונ
 וכן בגשמותס התפילין,רק רואין אנו שאין מאתנו האורות
 זי׳לאסתר מאמרם וזה מצות ביתר וכדומה והלולב הציצית

 ,ובמקדש ,פצי אכ.חיר הסהר ואנכי שנאמר מנין התורה מן
 אסתר ובגלות וכדומה התפילין אורות התגלות לנו הי׳

 דהיינו עלי׳ משוך של.־חסד חוט מ״מ אבל , ירקרקות
 ■ . J לנו נגלות שאץ אע״פ המצות על נמשכין האורות
ח ל ג ת  למלך.שיבא למלכה.שכהבא משל , בחלום לי נ

 פעאים כמה באתי אני הלא המלך והשיב אצלה ־
 ריצה ואנכי עמנו רגיס שיש במקום באת כי אצלך'והשיבה

־ , . ' :החדרה, עמך לבא י־
ל ט ^ מ ג ת  צועקים ישראל עמו ואנחנו ית׳ עוזו ששכינת ו

 הלא משיב יה׳ והוא אצלינו יבא ית׳ שהוא
 עוזו ושכינת ואנחנו מקום, בכל ואנכי כבודי הארץ כל מלא

 ואנחנו לשרים ^!יטה שיש רבים במקוס הוא הלא משיבין
 ובגלות ותפארתנו, מקדשנו לבית החדרה עמך לבא רוצים
 ^בעו״ה שהשליטה להמן ויתנה טבעתו המלך יסיר המר
 לשבר לשתות ישס והמן והמלך לאתרים ונתנה מאתו הלך

 מתחיל הוא דאגה ומחמת נכסיו כל אבד שאחד כמו האוזן
 ישגו והמן והמלך כביכול וזה התרעלה. כוס וזה לשהות
ס סטרא,דקדושה לשתות  חדוה כוס והחיצונים רפלה,bה ט
 מרדכי טבא ישראל,טמצ.עד אנחנו נבוכה שושן והעיד

 דכיא דכיא.כי מרי ומתרגמיק אירות לנו שיבא דרור מר
: מלחא חליא ומהרה ובתשובה טהור מלשון הוא

בגמרא



תורהצו 6רקמרמזי
א ר מ ג ר בנסהיו שב'וגןמז וסנ^׳ץ מ!ם , ב ע״ מדין.  עו

 כמד״א , קורש^אל סוהו א״ל הס״ס כי רמז
כי אל ספד  הוא וזה וסמ״ך מ״ס הוא שממו עיקר רק ו

 הקדושה הי׳ בלומור. הקורס בזמן אבל הס״ם גובר עכשיו
 ,עש7וק גבוה במדריגה היו ושמ״ך המ׳׳ס שאף כ״כ גוברת

 מימדין היו בנס שבלופות א״ל הס״מ של ר״ל וסמ״ך מ״ס וזה
̂׳י ר״ל  המ״סוסמ״ך כ״כשאף ההמשה גובר הי׳ הלוחות שע
;הישב ורוק כמדובר נסי ס פר כמד״א הגבהה ל׳ שהוא בנם

 ז״י הםחבר הגאון ^טהיה סעזתכרדן ולא דאברין על (ותכל
 וכתובים ונביאיה מתורה ואות אות כל על מניד

 היד. ^טלא רק חבילות חבילות ומדרעזים מאמריש
 יד היד. כותב ^טהיח ומקצת .הספר על כותב

ד ונגנב בו מ^טמ^טץ הכל  רפין ל׳
;אלו דברים רק אהתר ממגלת נ^טאר ולא

ת ש ר א פ ר ק י ו
ם ד  אחד התעוררות מיני שני יש כי . מכס יקריב כי א

 שנית , לבו בכל להשי״ת מתעורר מעצמו שאדס
 הוא וזה התעוררות לו בא זה ומכס המוכיח מפי ששומע

 שמעררר זה ובודאי עצמו וע׳׳י מוכית ע״י בשותפות
 כי וזה אפרים ע״י מהמתעירר עדיף יותר לבד מעצמו
 עליונה במדריגה להיות שירצה מי פי׳ . מכם יקריב
 אס תקריבו ומ׳ מן , לבט יתעורר מעצמו מכס יקריב

 גס כי ז״ל כמאמרם בשותפות פולה .להביא . קרבנכס
;ית׳ הבורא לפני נתקבל אחרים מ״י התעוררות

 ויפי פ׳ מזוה״ק ללמוד יש כי הלל הטונה על יאמר אן*
 המקום לפני התענוג אחד פעולות שני נכעל בקרבן כי

 והתענוג ית׳ מאתו השפע ממשיך שזרם השנית . ב״ה
 הקרבה בעת פשה שהאדם מהתשובה. נפשה ית׳ לפניו

 מן הי׳ לבהמה שעישיס מה תושב שהי׳ ז״ל האר״י וכמ״ש
 בנפשות פיגע אין הרחמים שבעל אלא לו לעשות הראוי
 לה׳ זבח תזבתו וכי בפסוק המכוון אצלי וזה . תחילה

 לכס שהי׳ הרע הרצון שתשחעו פי׳ . תזבחו לרצונכם
 עולותיכס הפסוק כוונת שזה ואפשר לעובה הרצון ותהפט

 והתענוג הקרבן שעיקר פי׳ .שר3 ואכלו זבתיכס על ספו
 ולבבו הדע ליצרו זובתא״ע כא־ס בזבח כעשה ית׳ לפניו

 מה זבחיכם על ספו וכשעולותיכס לו ורפא ושב יבין
 .בשר שתאכלו מונוב עצמיכס את לזבוח ס צריכ שאתם

 הוא ית׳ מאתו עצמו על השפע מישך שארס השנית ופטלה
 של החומריות גס שיתעלה גשמיות בהמה בהקרבת נטשה
 מכס יקריב כי אדם וזה .נדמו כבהמות נמשל אשר אדם

 מכס וזה וחרמה בוידוי הטובים בהרהורים א״ע כשמקריב
 למעשה מצטרפת טובה מחשבה כי טצמו על הדן בקבלת

א הקרבן וזה  מקריב שהי׳ והיינו יתברך לו שתענוג לה׳ ט
 ע״ב אשר לעלולו מלול כל למעלה למעלה השפע צינורות

 אליו שיתעלה יש׳ מגמתו וזה התקרבות מלשין קרבן נקרא
 קרבן וזה. בגחלת מלהבת ט קשורים אפר הנאצלים כל

 .וגו׳ הבהמה מן . ית׳ אליו הציטרות מקריכ שהי׳ לה׳
 ! קרבנכם את תקריבו .הגשמית בהמה הקרבת פ״י פי׳
 עליכם השפע הורדת דהייט לטובתכם לכש קרבנכם פי׳

 מקורב להיות וסמד שחשק העולם זה קרבנכס תקריבו (וזה
 כניכ-ל וכשי״ת וכו׳ נק לי רוצה שהעגל מה יותר כי ,אליכם

:שמחה) הבנים על כאס להגין תעיד עלינו מרחף
 שהוא מאכל בל כי הרמז .מלס תקריב קרכנך כל

 עם המצות כל תעשה כן , טעם לו אין מלח בלי
: והתלהבות טעס

ת ש ר צו פ

ר ב ד י  את אליהם ואמרת קראל בני את צו וגו׳ ה׳ ו
«ז . וגו׳ במוטדו לי להקריב קרבני'וגו׳  הטו

 התורה שיכה בתורים לחייך נאוו ע״פ פי׳ יונת. דתרג׳ בזה
 המ^ וזס מריה, וית יתיה דמתרנס תורא האי כי לישראל

א והנמשל בטרי״ס,  ^שמה תורה ללמוד שצריך צדק על ט
 גרולה* השפע עליו שיביא ר״ל . מריה וית יתיה לפרנס

 את כאן עגץ וזה ,לאלהיס עוז תנו כמד״א .ית׳ מליו וגם
 קדשי טס לישראל שלי לאנשים ר״ל ,לאישי נחמי קרבני

 לחמי אס האקרג ר״ל לי להקריב תשמרו קדושי ריח אז
 להקריג תשמרו ניחוחי ריח אז לישראל לחם פרנסת
ט טי  שע״י כדי מלמטה מתחילה עוז ליתן אתם שצריכין ד
 לחם השפעות■ תתעוררו מלמטה הבאה הקרבטת מעשה

: מלמעלה ופרנסה ״
ח ביותר פירש״י וגו׳. ישראל בני צואת יאדר  צריףלז

 במטותא רגא שאמר ע״־ יי״ל כים, תשמן שיש במקום
ם תרתי דלא־מ׳ מנייכו  מצוה העושה אדם לענין ה׳'נ גזינ

 הוא זה וזולת בשלימות המצוה שיהא שיראה כיס בתשרון
^ וכן , גיהנס תרתי כמו והוי המעות בחנם מאבר תו  ה
 מל כפלי-כסלים משלם והשי׳ית שלישראל ממונם על חסה

 והייט מצות לשאר וכהנה לימור ושכר ויו״ט שבתות הוצאת
 משא״כ השסע צינורות למעלה ומעוררין בשלימות כשעישין
 שהוא בטחון לו ויש מעותיו בחנם מאבד בשליטת כשאינו

א כן לא ובאמת לו ישלם ית׳ ם ית׳ הוא וגס ט ע  חלילה ט
 שהמצוה לזרז צריך שביותר וזה מעותץ אבד שבחנם על

 : כמדובר כים חסרון P‘P במקום מאוד בשלימות יהי׳
ק ר א  זרה מחשבה היינו הקרוש ב*והר . העולה תורת ז

 עולה ז״ל אמרו רכך , רוחכם על והעולה ע״ר
 טל העולה היא שאמר דזה ואפשר לב הרהורי על מכפרת
 להפיל ומקטרג עולה ומסית יורד היצר דרך כן כי מוקדה

 עצמו שזיצה׳׳ר בבבת פי׳ ורש־יי שחת ר לב האדם את
א וזה בגיהנס האדם את מבעיר  עצמו הטומאה העולה ט

 עצמו של באש למוקדה כאדם אה להפיל ומקטרג עולה
: כמדובר

ך  לשמה שלומד ממש הורה עול היא .העולה תורת יאמר א
 לשם לשמה ז״ל האר״י מכתבי וידוע , למעלה ועולה

:תורה לימוד ע״י עולה עיזו שכינת העולה היא וזה ,ה׳

ר ם שי רי שי ה

ף  שירים מינים ש;י יש כי לשלמה אשר השירים ש'
 רצונו שיפיק כדי להקלה מזמר שאדם אחד

ן הגשמיות רצונו וימלא  הגוף רפואת על המתפלל מו
 שירפא שמתפלל השני . בו וכיוצא רפאנו ברכת כגון
 כי לאלהיס ש*ר נקרא השיר וזה . הנפש רפואת אותו

 רוח נחת ית׳ לבוראנו ויש ית' אלהי חלק הוא הנשמה
 האחרון והכיר ופרטיה חלקיה בבל שלימה כשזיא

 רק עישה שאינו שמי ז״ל האר״י כמ״ש החביבות הוא
 ה׳ נתנני ואומרת מקומת כלכיל השכינה עצמו, להנאת

 החיהוני בכס הדבר מפורשם וכבר קום אוכל לא בידי
 לנא הב הב חיין לנא הב הב ככלכא דצווחין שכתב זוהר
 ה׳ תורת דא ־ה שא שנאמר למה משגיחי; ואינם מזיני

 התורה שימרי בגדולת להאריך צריך ואין ויראתו ואהבתו
 א״ה מתפאר כניכיל והקב״ה מפורסם הוא כי והמצות
 אתפאר ך3 אשר ישראל עבדי ואתה .כמד׳׳א עמהם
ראה: אית צי בזה, יפצונו  כמ׳יש.בזוה״ק יראת. ואית י

 או ימות שלא עונש יראת היא. רעה ילאה וצ:תיקו;ים
א ויראה מנכסיו ידד שלא או מיניו אחד ימותו שלא טנ



יטתורההשירים שידרמז'
^ו א  מוזמת לאהבה קצת ?ומה. חס ישלימ מ י

 מוממ\ס גהפמרה פיפר בקצירת אחשוב. חה
״ ט ׳ ז׳  -ימות מאמש ותראו את מי מנסמנם הוא י

ח ק ^  והפחד pא ויומר xמיp טמה מושך כ׳ י
ט' המציק חמת מפט ד ט׳ המציק תמס ואי׳ ו  ואשיס ו
גי גפיך מי' רן וליוסד שמים לנמיע ו  שגרמתי דהיינו א
 ברוריגו המפורסם הגאון אדמ״ו אלהים איש הקרוא ^

כ ו ר ל ^  הוא אני אני כי מתה ראו ה״ה ז״ל ב
 לומר ששייר דבר שום בעולם שאין

י  מתיה והוא ית׳ נגדו כאין הכל כי איש שהוא אני ^'
 אשתארו מגן תסתלק אנת וכר גתיר\ני׳ יגמ׳׳ש סלס תת

 את מתי׳ ואתה וכמד״א מ^יןp בלא כגופין שמהן ט׳נהו
 צריך אין ית׳ הוא כי תני נקרא לבד יס׳ הוא רק מ!ס
 כי ראו אומרו ווה כולם אש המציא הוא כי ברי׳ <?וס

P ם ליקרא ראוי אני  או ארם שום לא אבל אני מ
׳ ' י  אס בודאי והנה הבל ככל כי אני נמרא אתרת י
ט אל טתן חדש  מתפלל אין בוראי או הבל הכל כי ל

̂יק שהוא הקרושה נשמתו על רק עצמו פל  אלהות ח
 מ אמנו שולחה בפשעינו בעו״ה אשר השכינה ועל ממעל

טל הארס מה  ט גופו על ולחנן לנקש המלך אחר לבוא י
 יהי׳ הי׳ כלא יחי׳ ש:יס אלף אס ואף ו חי ומה היא מה

ס ימית אם יש חילוק ומה  טונחו עיקר רק אח׳׳כ או טו
 מליט מלטתו ויתקדש שיתגדל הגמל שמו למנגן יהי׳
 א״א כתוב מקרא אלמלא בעוטתינו כי העמי׳ כל עד

] לאומרו ט  שאבאר וכפי כביכול וגו׳ מפשעינו מח'לל ו
 אס פי׳ וגו׳ אנכי אנכי הפסוק כוונת הה .בארוכה חי״ה

’P א אנכי כי השגה לך  הוא אן ברי׳ שוס ולא אנכי ט
 פחותה יראה ותראי את מי ואומר ומפרש מנחמכם

ש יראת דהיינו  שגס כיון למית אנוש שטף מחמת טנ
 ארץ ויוסד שמיס טמה טשך ה׳ ותשכת למות סופך
 נקרא וזה ית׳ ורוממותו גרולט רוב מחמת מפניו לירא
 נקדא אינו עונש מחמת ירא שהוא מי כי ה׳ יראת תמיד
 נאמר ומ״ז ה׳ יראת ולא עצמו יראת רק ה׳ יראת

 מפני תמיד ותפחד מסיים ■יעוד ה׳ יראת חכמה ראשית
 ובמתנת ע״ו ג׳ ריש וישלח פ׳ במדרש עיין המציק חמת

 חשיבות מיני ב׳ שיש ידוע כי זה פסוק על פי' שס כהונה
 שנעשים מיראה וא׳ זכיות נעשין שה׳דונות מאהבה א׳

 מחמת הוי ויראה ית׳ גדולתו מחמת טי ומאהבה שגגות
 עדיין עונש מחמת מתיירא אתה כי מס-יס וזה פונש

 כשטישה אבל השנגות דהיי.ו המציק חמת מפני תפחד
 המציק חמת ואי׳ אזי הגדול שמו למען מאהבה תשיבה

; זכיות נעשה הכל כי
1S כטדו מקום אי׳ כמ״ש ית׳ קמשתו הוא אי׳ יאמר 

יהי׳ חי״ה ולעתיד חסר הוא שכעת מכסא שהא׳
 ואותיות מלחמה יה כס על יד כי וכמד״א כס לא מלא
 הזה המר בגלוח כי ב׳׳ה הוי״ה מהשם חסרי׳ הם י״ה

 כי וכמ״ש ב״ה העצס משם ו״ה האיתיוח חסרים געוה״ר
י  י׳׳ה ג״כ ו״ה מאותיות יהיו לעתיד אבל י״ה כס על '

ה ההוא ביוס פ״פ ז״ל האר״י וכר״ש ביוד מתחלף הי'י ט  י
 לע״ע וא״כ יהיה נקרא יהיה ב״ה הוי״ה השם כי אחד ה״

שק כוונת וזהו תסדיס אתרונים הי׳׳ה כעו״ה  ואיה הפ
 חמס זה בשביל אי״ה למלאית חושב אתה שאין

 דברים המרבה כי שמיס לנמוע בפיך דברי אשיס
 בורא הוא ובנגלה שמי׳ בורא הוא תורה ברזי אמת

 יראה ית׳ ה׳ יראת צריך זה אל רק בזוה״ק כמ״ש
 ואחשוב. בפיך דברי וזה גדולתו מ-.מת דהיינו ^ייממות

 הנאת דהיינו, קבע תפלזך תעש אל התנא מאמר כיה
 וקתפלוס התסנונו׳ כל כלומך ית׳ המקום לפני כ״א

ויתעלה שיתגדל יס׳ כבודו על רק יהיה לא פתפלל תתהה

ט׳ ויהי׳  שכבתע ב״ה המקנם לפני ותשנוגים רסמים כך ה
ה זה ולשון אומה b בעיני ויתרומם יתעלה הגדול ט  י
 קודש יקרא שזה לשיר שיר שבין הפרש וזה תפלתך עיקר

 כי׳ השירים שיר שאמר וזה . קדשים קודש יקרא וזה
 אשר הוא קדשים קודש שנקרא שבשירים המיבחר שיר

 שכוונת שלו שהשלום מלך שנקרא. להקב״ה פי׳ לשלמה
ר י  המטלה הוא כי יה׳ הגדול שמו לממן רק איט מ

 לשון הוא אשר מלת כי לומר וקרוב שבשירים והטבסר
ט התחזקות  לאלטם מוז תנו מ״ש וידוע . חמוץ אשרו כ

פין ית׳ לפניו הרצוי ותורתט בתפלתע אט כי  כח טסי
טז  קודש נקרא זה כי וז״ש מעלה של בפמליא כביכול ו

:כביכול לשלמה יחזק שהשיר קדשים
ן  מדברת הי׳ שהשכינה רמ״ה שמשה ידוע ע״דכי יאמר א

 מ״מ , כמשה עוד קם שלא ואף ברוט מתוך
 משבחת ית׳ עוזו ששכינת לס שזוכין כמה יש זו במדריגה

ה על ואפשר גרונם מתוך  שהקב״ה מנין סז״ל אמרר זו טונ
 כשרוממות פי׳ . בגרונם אל רוממות נקרא ו.ה מתפלל
א השטנה ם ט מנ  מסיך מדברת כביטל עוזו ששכינת בג

 ההפלה שזו בידם פיפיות חרב אז הצדיקים של גרונם
 הפסוק כוונת רזה בטיס נקמה לעשות נתקבלה בודאי
 ה׳ תהלת רק אין שלי שהדיבורים פי׳ סי ידבר ה׳ תהלת

 היו ט״ה המלך דור של דבריו ש:ל ידוע כי חהלתי ולא
 הוא ידבר כ־ לומר ואפשר כנ״ל, השכינה מדברת ברוהי׳ק

 ה׳ תהלת וזה , תחתינו עמים ידבר לשון הנהגה מלשון
 השכינה של הדימריס מנהיג רק אינו שלי שפי כיון ידבר

 אבל להספלל שרוצה מרצון- רק טשה אינו והירא כביכול
 שאיט יעשה יראיו רצון. וזה האמור מ״ד שלו איט התהלה

 כי תפתח שפתי סדני וזה וגו׳ תהלח אבל הרצון רק עושה
 שנמשך צינור רק שאינו האדם הוא. זו למדריגה הזונה
 וזה פיו פותח רק אינו והארס מגלה של ריטרים בתוט
 . ז״ל האר׳׳י בכתבי כמ״ש המשנה לשון הוא ויגיד תפתח

 הנקרא השכינה תהלת שטא גופא ההלתך פי׳ תהלתך וזה
א התהלה ועיקר כידוע אדני  סיג מכל נקי יהא שאדם ט
 שכל אפשר כי בקולו מעלה של קול יתגשם שלא כדי

 מחמת לפסוק שמוכרח רק המדריגה לזה זוכה אדס
 בגמרא אחשוב וזה . וממעשיו מקו־ו הפט״ס גסות
 יצא ישמע הפנימי קול אס שופר בתוך שופר נתן דר״ה

 שהפנימית דהיינו בש׳׳ע יצאוכמ״ש לא שמע החיצון קול ואס
 הכוונה מ״ד והיינו ע״ש שהי׳ מכמות נשתנה לא הקול
ל שיש הנ״ל  קול ישמע אס תחתון של בקול מפלה של ?

 שהקול לאו ואס יצא אז החיצון מקול נשתנה שלא הפנימי
ת וזה יצא לא האדם של עביות מחמת נתגבר החיצין  טונ
 הוא השיר ש:ה פי׳ . לשלמה אשר השירים בשיר הכתוב

א אשר קדשים קודש  ששכינת פי׳ בעצמו להקב״ה לשלמה ט
 ועד״ז . צדיק של גרונו מתוך ומשורר מזמר בעצט עוזו

 לפה א״ע מחבר שכשהקב״ה פד״ז שטא פי׳ ,ישקני מסיים
 פיפיות וחרג הכתוב אימר וזה מעלה של מפיהו התחתון

 וזה כביכול השכינה ופי פיו דהיינו פיית שתי פי׳ , בירס
א  אלהים דברי ביול ומשמיעים אומרים שאנו בספלה ט

 שהס רק כביכול השכינה קול הוא שלהס שהקול ט׳ , הייס
 שהחסידים ובגמרא בקרא מצאנו זה ומחמת ציטרות
 בדוד שמצינו כפין גדול בהתלהבוה ומרקדים מזמריס

ט׳ מפזז ודוד ע״ה המלך  וכן יברטכה וחסידיך וגם ו
 לסבא שטותא לי אהני שאמרו וכעין אבה הש בית בשמחת

 מהנבלים הקול ש־מע והמלך המלך בטכל שעומד מי והיינו
 אחד ואם ג׳׳כ מרקד והוא והתופים והמטלות וכינורות

 שזה וראה השיר כלי של הקול שומע ואיט מרחיק עימד
ש בעיניו הוא ומרנן מרקר  באמת אבל , משתגע ^י

א לטפוך אדרבא ע ט טג כלי של קול שומע ט׳ ואלמלא מ
הגיר
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ורוקי׳ומר׳צ}■ כ^£כמוז נק^יבו ^ה'=אלה^' ז^:ל5מ
 שמציךצווביס־ לליח גס^ס5ל׳ז1מ ,בקרבו ה׳ ־אשד על הוא־

ע על ך ? פי ־מוחאהבוו5,  מתעלסביאהכוך שאהה מכח ־׳
״ ־ ■ : ודו״ק אהבה זה^בא מכח

 עשבכולי פ״ד . לשלמה אשר השיריס שיר אן;,^_יאמר
 ”בעמדס פ״ד המשתאות בבית השיר "המהררק.־במלה‘ /

 אט ויראה באהגה מדברים כשאנו כי כנפיהס תלפמה
ל מדברת היא וחנה , גדולות פעולות עןשץ.  פי׳ ,לבה ג
הי’ מוצאות. הי יאןה^/ ם מי ה  הקב״ה לפני רחונ.טם מ
 מפולס כביכול"למפלה לבה על .נלבריס הס מדברת

 ה׳ב הס ואת״ ההיא בעתי ה׳ ׳אל ואת״״אנן ,ווהו המחשבה
ת ה' ^ל אאלן'״חנךחומתי ע ח ההיא נ שך״  עיתיס־י״ר ד

א‘ההיא *בעת וזה’,־ רפיס וי״ד עוביס שהי ת'  'נוקבא ע
 אמירה• הביאותי^__ל^ולס_המחשבה ^^מר עת דהיינו

ן הוא ו  שהולכין מה נקלא^ ׳כנפיס ,המחשבה^בלל' מ
 אומריס ית^ד־יויהמלאכיס ׳ ^בעמלתו ■למדריגה ממדאיגה■

« שתבידתס בלבס ס א ם' נגד־ & אדי בני'  וכל■ עבודת'
 י וכאשר הי־אקק' והאדם העולם שלק גדול־כמי הוא מלאך
ה' לדבר לבו אלן יתן הארס מ א  השכינה הלא■ וידאה ב

 בנה שידבר המשתוקקת ־האס כמי אלי; לדברים משתוקקת
 כשהדיביריס 'כך בעלה לפני י ;ב5שיתח כדי, שבל של דבר
 רלד הגשם בזה י המגושמים האדם מכח ן למעלה באין

 גוי ישיראל פעמך מי' ^והמלאכים'אומרים התפארות'גדול
 בזה כי ויראה באהבה דבר'אחד שיאמר כדיך'.־ אחד,ולכך

 וגס הקב״ה לפני’ שירה אומרייס המלאטס שלל מתעורר
 העולמות כל להקלה עובד כשהוא העולמות כל מעולר הוא

 מעירר-' אחד TO למעה־ אומר ־כשארס וזהו ית; לו עובדין
 ■להקב״ה הוא באשי לשלמה אשר הרבה שירים למעלה

 פרחא לא ורסימו כי:בלא'דחילו■ ורחימו• דהיינו.בדחילו
א: , . ■ ל עי ל ־ י . '

 מלתי חז״ל דרשו אשר'לשלמה 'השירים שיר יאמר ‘א
'הוא דשיר להק דקשיא ואפשר שלו שהשלום מלך .שלמה

 .שלמה גמלת דישו ולכך רביס לשין הוא והשירים יחיד לשון
 בתב המשילוך ע״ד וא״ש ,שלו דהשלוס ית׳ דנאמר.עליו

 אנחנו ית׳ לו אומרים שאני דבשיר וגו׳ אחד הנך חזיונות
 ונורא גדול כהוא ותהלה פאר שהוא לדבר אותו מדמין

 , רביס לדברים האותיות בחיתוך ה?בת ונחלק וכדומה
 גדול לומר שייך ולא שלימות מיני שלס.בכל שהוא ובאמת
 אפשר בלתי שהוא מה התהלות מכל גדול הוא־ ט בפ״ע

 דומי׳ לו ע״כ אשר כלל ולהרהר לדבר נביא לאדם.ולשום
 מה ולשיר להודות חייבים אנחנו דגם שמחמת אלא תהלה
 אומרים שאנו שבח בכל באמת אגל בתכליתו י באבשר שהוא
 גס לכלול ■זו בתיבה ראוי הי׳ הגדול אומרים שאנו למשל
 אפשר שגלתי אלא מכולם כלול ית׳ שהוא כיון התהלות שאר

 השירות לחלק■ מוכרחים אנו ולכך אחת בבת הכל לומר לנו
 בכל להיות צריך המחשבה אבל הרגה לפעמים והתשבחות

 בקיצור וכתבתי מכולם כלול יתברך שהוא השבחים פרעי
 ז״ל) האר״י של קודש בספרי כשהלמוד תבין מזה (ויותר

 אשר ית׳ מכחו נתחזקין והכל הפנויס המה מקום (ובאיזה
ס מיחדיס אנו ית׳ לכתו עקי  שיר לשון יא׳יש מע-'<ו) כל ו

 למלך נאמר דהש'ר והטעם רביס דהוא והשירים דישיד
 והכל והתשבחות השירות בכל שלם שהשי״ת שלו שהשלום

 לשלמה הקרא כתב למה לדקדק ש ו .ודייק כמדובר אחד
 דהשיר דנרמז ואפשר שלו שהשלום למלך, גהדיא פירש ולא

 השירות כעין לגמרי לשלמה שיהא צריך קדשים קידש שהוא
 לומר זוכין אס אלא שלימות ,להם שאין /מרום מ׳״אכי על

 געוה״ז שכר תקיה לאיזה בשירה שמטון ומי שירה לפניו
חשוב אליו מקוה שהוא דבר נמצא וכדומה לעוה״ב או

הד  ץי7ל ' אלא ה’נםז דבר׳' ׳ ׳הפיר^^זהוא ׳אדצרי אצלו יו
א  שיפולם מבדוח ^ושסנצבדיעכל מ^ר־יהי׳׳׳אצלו שה^מו

 לשלימ^ת עי׳ אלמה(יצניקודחיול׳׳:) בתיבת
ר אדם של עי «עלה ^: שר׳ א  יהי׳-לשלואר ית׳ לפני! מנונחד'
ת: שוס לי3 שלאדל ־' * ר ח א י' ■ • פנ
שקני ־שירי (^לר 1א ם'וגו׳׳'י  ע״ך נראה . וגד השירי
 ז׳׳ל; מאמרם בכוונת בשל^ בפ׳ הקדוש שליה של׳ :

 טון כפול רהוא לבא לעתיד ־ ־שירה לומר צדיקים עתידין
 אי' לבא לעתיד לומר אין־,צריך יכו׳ עתידין כבד דאמר
מדם אט •אין אמנה מיךזט אנו כעת כי ותירץ ’להיפק־  ;או

 “גל נהי׳ לעתיד הנס,משא״כ לנו שנעשה לאחר אלא שירה
דן וזה הנס קודם שירה ונזמר ית׳ בוי’לבטוח לבב  עתי

 ׳בא' כבר כאלו הנס קודם לבא העתיד נס פל שירה לומר
ה . ודפח״ח  הואלבטוח; שבשירים השירים'המולחר שיד ו
 כבודו לראות ונזכה ישקני אי׳׳ה לבא הפתיד פל ולגקוד
א מד כ  אי^ל'ישקנץ .דרשו בגמרא והנה' . ההוא ביום ואמר ו

 * מראה טעסחז״ל. שלאילנלות והיינו יושה ושפתים מלש^
 לדרושן רשנ״י בהתרדל ׳שקודם קדש׳א באידרת, שמנינו ט״ד

 תרן י לגלות אלא כרי מגלה רכיל הילך בקרא התחיל
 ספרר בפתיחת ע״ה המלך ־שלמה כוונת ■נראהJוכ מהראוי

 .יוסר יגלה ית׳'שלא התפלל'אליו סח^ ולא קדשים קודש זה
 גם; כי פיהו מנ:יקית איתי שישתיק ישקר וזה* מהראוי

אבות כבדי של שיחתן גדול ז׳יל כמאמרם ק עשה ית׳ היא

 מה.שהי׳ ית* הוא ושימר נהמיטק העולכדהי׳ כי דורות
 ואח״ז■ מסתיר הי׳ .׳והשאר מגלה הי׳ העילס לקיום צריך
 באו העילס לקיום החגלות יותר^ צריך הי׳ הדורות שרבי

 שאפשד מה כל אבל התירה יוגלו והאמוראים התנאים
 פיהוכמרוב׳ מנשיקות ישקני שביאש להכתיר?זה מצו׳ להסתיר

, : והגן ודו״ק.
 שיקראו צדיקים עהירין ע׳יד . פיהו מנשיקית

קראד ית׳ במדותיו לדבק שיזכו פי , קמש  י
 ,למען■ במהרה לזה שנ־כה מצפים אנו ולזה גמדותיו־ית׳

 י מנשיקות ישקני וזה מקדקים פאר לקדה נאה ט ית׳ כבודו
 ' הזוהר וכמאמר מאחריש יות׳ אותנו אוהב ית׳ שהוא תה פיהו

 היתרונות כי וגו׳ החושך מן האיר כיתרון פסוק כל
 ;יתרונות בא כ׳ החושך י ע״ אלא ניכר לא האור של

 י מכחכל יתברך שהוא פעם ובכל הכסילים מן החכמים
 ובפרט כגילתו כס צדיקים כל יותר אהבה בא רשכיס' כל
 מלת כי מיין דוליך טוניס כי ג׳ה , מרום מלאכי נגד

 לשבטים רמז ויין ברמב״ן כיין הדלקה מלשץ הוא טובים
 לקרוא. נזכה לכך שבעים) ייןגגי: התרגום(כי כמ״ש אומות
ת׳.דהוא בשמו  ' מקלקלת אהבה כי כמביאר פיהי נשיקות י

, • ; השורה
י  בספר שראיתי טד״ז . פיהו מנשיקות ישקני יאמר א

 דברי שידוע פי׳ , בתורתך חלקנו ותן על של״ה הק׳
 ,הקב״ה. א'׳כ כך אימר ור״מ כך אמר בני אלעזר הגמרא

 > בתירתך חלקנו ותן הנוונה וזה .מפינו היונא תורתנו לומד
 דבר שתאמר ה׳וכיס מן שנהי׳ לומד שאתה תורתך פי׳

 ללמד פי׳ וללמד ללמיד הכוונה לפעלד נראה וזה ,בשבילנו
 בני ראיתי א ה זה ודבר בשנילנו שיאמר תורתינו לזקב״ה

 , ואפשר הנ״ל מהכת להיות יזכנו הקב׳יה מועטין והן עלי׳
 זונין שנהי' פיהו מנשיקות ישקני, הפסוק כוונת נאמד שע״ז
שאתה שהם הדברים לומר  . לכיאור א3נ ובזה לומד גפל/
^ ג  ט קורא אתה, החיך אחי ישמעאל בע״ז. .המשנה ד

 ר״ם.- גפ'.׳; פי׳ דודייך טובים כי או מיין ור'ךV טובים
כן אומרת כ׳״י או לכ״י כן אומר הקב״ה אם מביטנורא

להקב״ה



תורההשירים שיררמזי

 לומר יצז וא׳־כ הג׳׳ל ב״ד הכתוב כוונת והיינו הקב^ה
 הקב׳׳ה אומר ואס׳׳ב הארס לומד שמתחלה כיון

כ האדש ^ א״ רתו.  נקבה בלשון לקרות; אפשר תו
 במדריגה שיהי׳ לשמה תורה שילמוד- לאדם מכקש ה מהקב

 ואס״כ בתחלה ללמוד וכמ״ש בשבילו התורה מהקכ׳ה־יאמר
 שהקב״ה זה מבקשים שאנו להיפוך לומר אפשר וגס נמד
 למעלה לומד הוא כבר אשר הקדישה תורתו לנו י^ין
5P5דם שאנחנו מה כל ויודע לפניו־ גלוי הכל כי 'לנו  עתי

 הדברים את יזמין שהקב״ה מבקשים אנו וע״ז ולומר
 אותם להזמין בשבילנו למעלה אותם כבר לומד שהוא האלה
 זכר בלשון לקרות יש ו־ז׳־כ ית׳ בו תלוי זה ודבר כהינו

 חהדדי סתרי והבחירה שהידיעה הידוע הרמב״ם יקישיות
ק נכתב בעדט יגמור העוב ה' ואס ת ;ודו״ק זו קוקיא ל

 בקיצור .וגו׳ דודיך שובים כי וגר ישקני אחר
 כי האדם יחי׳ לבדו הלחם על לא פ״פ נמרץ י

 אבי דברי דידוע והיינו האדם יחי׳ ה׳ פי מוצא כל פל
ר א0ה  כל רופא מסיימים שאנו שמה בא״ח "

 עם גשמיות שקושר הפלא דהיינו לעשות ומפליא גשר
 מן נהנה שהנשמה והיינו אכילה ע״י בא והחיוני רורזניות

 ה׳ דבר ע״י בא המאכל ורוחניות במאכל שיש הרוחניות
 כל ז״ל מאמרם וכעין ה׳ בדבר הי׳ ברי׳ וכל נעשו שמיס
 הלחם על לא וזה מלאך נברא הקב׳׳ה מפי שיצא דיבור
 דהיינו האדם יחי׳ ה׳ פי מוצא כל על כי יחי׳ לבדו

 בשל״ה כמ׳יש לעליון אדמה מלשון והוא אדם שנקרא הנשמה
 ת״ל ונהנתי ובאלשי׳ך האר״י בכתבי אח״כ זה דבר ומצאתי

 כלל נהנים כינס גבו: במדריגה כשהם הצדיקים וכן
 ישקני כ׳יי מבקשים וע׳יז המאכל מרוחניות רק מהגשמיות

ט מנשיקות  רק המאכל גשמיות בי יכנס שלא פי׳ , פי
 פיך נשיקות שהוא המאכל רוחניות דטינו פיך נשיקות

 מבקש שאתה עד ז״ל כמאמרם דודיך עובים כי מסיים וע״ז
 הבאי דברי יכנסו שלא תבקש בלבבך תורה דברי שיכנסו
 שיתערב שא״א כשם הלבבות בחובת החסיד כמ׳יש באזניך

 רוחניות עם גשמיות שיהי׳ א״א כך אחד בכלי ואש מים
 בפלוס לי נתגלה ביחד(ועד״ז ועוה״ב עוה״ז חיי דהיינו

 הולכים נקראים דהצדיקים דידוע הולך בחושך כסיל מ״פ
 והעוה״ז האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי כמד״א
 שמחזיק מי פי׳ , טלך בחושך כסיל אומרו וזה חושך נקרא
 ע״כ) הולך נקרא אז חישך הנקרא בטיה״ז לכסיל עצמו
 הנרות את בהמיבו כמד״א כבה מלשון הוא שוב כי וידוע
 לשון שהוא לעיל שכתבתי (ואף .זה ע״פ רמב״ן בפי׳ ועי׳

 שניהם באמת כי אלה לדברינו קושיא משם אין הדלקה
 ואח״כ הדולקין הנרות את כבין היו מתחלה כי אמת

 הדל) הפירושים שני שמיישב ברמב״ן ועי׳ אותם הדליקו
 שוס כלל בי יכנס שלא מבקש שאני הקרא מסיים ולק

 מעלת גדלה זה מעמס אשר באכילה גס גשמיות מעם
 א״ט בקTו הגשמיות ממין עצמו את ירחיק רק התועבות

:זו במגילה אי״ה שנבאר וכמו ברוחניות
 מיין נתכבה שאהבתך פי׳ . מיין דודיך שובים כי

 ולכך וגו׳ לבבך ורס כמד״א הגשמיות תאות דטינו
 דמאכל הרוחניו׳ דהיינו פיך מנשיקות שתשקני מבקש אני

 הגשמיות דהיינו שובים שמניך לריח משום וטד׳׳ז . תנ״ל
 ומכל מקוב״ה הריחוק בתכלית יותר מרוחקים שהם

א ולכך עליונים העולמות  וזה . כידוע יותר מתגשם ט
 .מתירא ואני ריח כמו מרחוק רק מקוב׳׳ה מקובל שאין לריח
 יריק לא הגשמיות שטא שהשמן פי׳ שמך תורק שמן

 הוא שהגשמיות כנ״ל בך אשכח שלא דטינו שמך את ממני
 במדרש (וגס ביחד שניהם לטות שא׳׳א הרוחניות מריק
 כנגדו יצא מים של שפה לתוכו שנפל בהכלי שמן מה דרשו
עדו יצא בלט תורה דבר יכניס אס כך שפן שפה שפה כ

יוד

 אדם ירגיז לעולם חז׳׳ל אמרו ע״ז רק להיפוך) וכן לצנות
 לו יזכור לאו ואס וכו׳ רגזו שנאמר יצ״ה מל יצ׳ש
 ט׳׳כ מסיים וט״ז הערל לב יכנע זה ומכת המיתה ייס

 כמאמרם המות מלאך דהוא מות על דהיינו עלמות
 המיתה יום את לב סל משימין שאנו זה בשביל בע״ז ז״ל

: האהבה באה
ן פ ו א  כהוגן שלא'עשינו ידוע כי . וגו׳ ישקני אשר ב
 ואל עמנו אתה דבר למרמ״ה שאמרנו במה י

 ה׳ תורת את לשמוע לני הי׳ שוב כי אלהיס עמנו ידבר
 ישקני הלואי וזה סרסור ע״י ולא עצמו הגבורה מפי

 . ברש״י ועי׳ התורה ית׳ מאתו שקבלנו פיהו מנשיקות
 שקבלנו אף פי׳ רש״י כמ״ש מרחוק דהיינו לריח וגס

 התורה דהייש שוגיס שמניך ג״כ סרסור ע״י מרחוק
: מאוד שוביס והמצות הקדושה

ן פ ו א  גדולת טל שמבקש דטינו . וגו׳ ישקני אחר ב
 ע״פ שאמרתי כעין לעוה״ב דרך שהוא העוה״ז י

 ותראו לגשמיות ששעמו פי׳ ה׳ שוב כי וראו שעמו
 ומה שוב מה ומכ׳׳ש ית׳ מכתו בא והכל הערבים שעמים

ה שוב כי תראו ואז ב״ה הגדול שמו נעים (וז  מבואר ה׳
 אינו והסנה מלשון אכלו פי' משמנים אכלו הזמר סל אצלי
 שבו שתראו הגשמיות משמנים דביקות לכס שיהי׳ אוכל

 והמתוקים השובים והתענוגים השעמים ושכל הכל הלוי ית׳
 כל במן הי׳ ובאמת ית׳ ממנו נבראים שהכל ו3 תלויס

 שתקנו כעין פי׳ פיהו מנשיקות ישקני אומר וזה השעמים)
 לו יהי׳ כי פי׳ ן יתברכו כולם פיך ומברכות במחזור לנו

 רק הגשמיות תענוג בשביל רצוני ואין מסיים וע״ז ברכה
 נועמ^ מכיר אני הגשמיות דמכח מיין דודיך שוביש כי

 כדעת לעיל וכמ״ש הדלקה מלשון הוא שובים או . ושעמיך
 הרמב״ן בפי׳ ועיין הכרות את בהשיבו על מפרשים קצת
 פוה״ז רחבת דהיינו היין מכח כי זה ע״פ השירים לשיר

 צלותא בעי שמעתתא ז״ל מאמרם כעין באהבתך דולק אני
 ששמניך רואה כשאני שובים שמניך לריח בעצמו דבר וזה

 הגדול ששמך שמך הורק שמן מכ״ש שובים הס הגשמי׳
 כמאמרם עולמות שני מלשץ הוא עלמות כן על נעים הוא

 אבל עולמות בשני שובה ממך מכקש אני לכך פי׳ בע״ז
 ולא כנ״ל אותך אוהב שאהיה אהבה רק אינו שלי הכוונה

 לא מימי הקדוש רבינו מאמר וכעין אחרת פני׳ לשום
 צנון לא לאכול פסק שלא אף קשכה כאצבע אף נהנתי

 רק כלל הנאה לו הי׳ לא מ״מ ימיו כל משלחנו חזרת ולא
 רצוני ואין הגשמיות תאוות בלי ר׳יל לש׳׳ש הי׳ טונתו כל

 : הישב ועיין המצע קצר כי להאריך
ר ז ג מ ה  שה״ש כתבתי אשר הראשון לפי׳ הוא הכתובים ו

 קדשים קודש הוא זה דהיינו לשלמה אשר י
 הקב׳יה שברא מה דכל רק כו׳ הרוממות מיראה הוא אשר

 מאוד שוב הוא העונש יראת וגס לכבודו אלא ברא לא
 כ״כ להיות וא״א עליונה ממדרגה נופל שאדם לפעמים כי

 לעבוד וצריך הרוממות היראה לו שיועיל זו במדרגה תמיד
 מזבחי על במעלות תעלה לא נאמר וע״ז העונש ביראת

 דאפשר מה בכל לעבוד וצריך עליו ערותך תגלה לא אשר
 הכל כי תחתוני: ביראה ולפעמים גדולה ביראה לפעמים

 גדולה יותר הוא להאהבה הרוממות שיראה אף בעתו יפה
 חסיד לפעמים לעצמו הע״ה דוד קרא זה שמשעס ואפשר

 כשהי׳ טשב יובן ולפמ״ש ,בזוה״ק שמקשה כמו עני ולפעמים
 וביראת חכיד עצמו על קרא הרוממות יראה במדריגה*

 fועד . תחתונה מדריגה שהיא עני לעצמו קרא העונש
 ה׳ בתורת כתוב א׳ דפטס רבותינו קושיית ליישב נראה
 ללימוד שעמים שני דיש והיינו ובתורתו כתוב ופ״א חפצו

 כתב שלח המלך דאס הלבבות בחובת החסיד כמ״ש א׳ התורה
לעס “



רצרההיטירים ̂טיררמזי
 בודאי יותר או תיבה בו לקרות יכול הי׳ ולא מדינתו לעס

 P דקמא לו שיקראו ארס לבני ולתפוש לחרוד להס יש
 לקרות צוה הקב״ה ממ״ה וכמשל . המלך מצות זו בתיבה

 להבין הקדושה תורתינו דהיינו שלו באגרת תמיד ולעסוק
 לך טשה ז״ל כמאמרם חבר או רב אחר ולחפש דבר כל
 אמרותיו להבין כביכול גדולתו מחמת והיינו ,וכו׳ רב

 שהיא מחמת אותה שלומדים ה׳ תורת נקרא וזה התהוריס
 דהיא מחמת התורה שלומדים תעס עוד ויש ה׳ הורת

 לעצמותיך, ושקוי לשריך תהי רפאות כמד״א ומצלי מגינה
 נקרא וזה לע׳׳ל בתור׳ א״ע שמלבשין דרבנן חלוקא הוא וזה

 נאמר ובאמת עליו שמגין תורהו שהיא מחמת שלומד הורתו
 הגבוה המעלה כי ה׳ בתורת ההולכים דרך תמימי אשרי

 מכבודו שנאמרה מחמת ה׳ הורת הנקרא לשמה שעוסק הוא
פ שפירשתי כמו כביכול  שרגלי פי׳ / דבריך לרגלי נר ע'

 כמו ברגילות כבר אצלו כשהוא רגילות מלשין ד\א
 וראוי דבריך שהוא א״ע מעורר אני אז ישינה פרעוגמא

 פי׳ , נר הוא וזה כביכול גדולתך מחמת דבריך לאהוב
 מרברך וזה דבריך שהוא מחמת שלי ובהורות המלהבות

 נופל שלפעמים רק בכאן להאריך רצוני ואין . לבי פחד
 התחתונה במדריגה א״ע להחזיק צריך עליונה ממדריגה

 הרבה חושך בחדר ונתן א׳ מלך שהי׳ ע״ז משל .כלל
 זהב של ומהם כסף של ומהם גחשת של מהס ממון
 יהיו לעצמו יקח וליא לשם שיבואו לעבדיו במתנה ונתן
 לעצמם ולקחו תיכף הולכים מהם עבדים מיני כמה שם

 יקחו אס חשו ולא מהממון לידס שבא מה כל החושך מחדר
 הגדולה לקיחתם לעצמם אמרו כי זהב או נחשת מעות

 גס בהם יהי׳ בוראי ליקח לסם אפשר שהי׳ מה כל שלקחו
 המרובה בהסך זהב יהי׳ שלא ימלע לא כי זהב תערובת

 של דודא ליקח רצו כי בחושך רצוליקח לא מהם כ״כ,וקצת
 ליקח שיראו נרות להביא והלכו כלל נחשת של ולא זהב

 הנרות עם ובאו וחזרו שהלכו וקודם דוקא זהב של המעוח
 לקחו בחשך שלקחו העבדים אותן כי כלום נשאר לא כבר

 הנמשל ושמעתי ; המשל ע״כ כלום נשאר ולא האוצר כל
 לעבוד שרוצה א׳ ארס בני מיני כמה יש כי ה׳ עברות על
 ויש ודם מבשר כראוי ובשמחה גמלה בכוונה דוקא ה׳

 עובדין כך או כך בין ע׳יז משגיחין שאין ארס בני מיני כמה
 אחר נחפש אס חיינו שני מעע כי הנכון הוא וזה ה׳ אס

 לא הרל כמשל הנר שימצא ערס מקא גדול התלהבות
 זה וכעין . שמעתי ע״כ חלילה נרו יכבה פן כלל לו יסי׳

 אדם אם נקרא ייס כי ולילה יומס בו והגית ע׳׳פ אמרתי
 במדריגה הוא כשאדם נקרא ולילה עליונה במדריגה היא

 ולילה יומס בו והגית הכתוב לנו הזהיר וע״ז התחתונה
 שאתה ובין המחשבה ובירור בהתלהבות שאתה בין הי׳

 לעכות עת הפסוק פי׳ אמרתי ועד״ז . ברור שאינו כלילה
 תורתיך הפרו נתן ר׳ שאמר כמו פי׳ ,תורתיך הפרו לה׳
 , לה׳ לעשות עת משוס תורתיך להפר שעתיד הוא סוף
 הקב״ה כי תורתיך הפרו חלילה ה׳ לעבדות עת שתבקש פי׳

 פעס תמיד ית׳ בו לדבק וצריך העיתים מכל למעלה הוא
 הפסיק כוונת וזה יכולתו כפי כך ופעם הרוממות ביראה

 מ0 חשקות מלשון הוא חפץ כי חפצו ה׳ בתורת אס כי
 שהוא למק כי׳ ׳ ה׳ בתורת עוסק הוא בחשקות שהוא
 נפש משיבת תמימ׳ ה׳ תורת נא׳ ע״ז אשר כנ״ל, כביכול דברו

 לעיל וכמ״ש כידוע .נפש שנקרא כביכול השכינה דהיינו
 השכינ' מקוננת לגרמי׳־ עוסק שהוא מי .כי האר"' בכתבי
 תורה' שהוא ה', ת*רת קום.אבל. אוכל לא בידי ה׳ גתנני
 שהוא בכתבים כתבו לשמה כי השכינה נפש משיב גשמה

 הוא כשהאדם הוא וזה השכינה תתאה ה׳ פי׳ , ה׳ לשם .
 היא יהגה כי פי׳ ולילה יומס יהגה ובתורתו אבל בחשקות

מ״מ , כנ״ל ובשבילו בתורתו עוסק הוא אז חשקות בלא

 שאינו מי אף ט בזוה״ק וכמ״ש ה׳ בתורת שעמל לו אשרי
 דמארי׳ פקודי דעביר הוא זכאה מ״מ לשמה כ״כ פוסק

 קדשים קודש כי השירים שיר הכתובים להמשיך הן והן
 מבקשים אנו וע״ו דוקא הרוממות יראה לשלמה אשר הוא

 משמת אך גבוה יראה דוקא לני שיהי׳ מנשיקות ישקני
 נשננז שמך סורק שמן הגשמיות דהיינו עוביס שמניך לריח

 שמחמת העונש יראת אהבוך עלמות ע״כ הרוחניות את
 ^ל וכמאמרם כנ״ל תחתונה יראה צריך לפעמים כי המות

לו שא״א לאו ואם יצה״ר על יצה״ע אדם ירגיז לעולם
לבב יכנט עונש יראת וע״י המיתה יום לו יזכור להתגבר

 דודך פי׳ , חיין ר־דיך פוביס כי ג׳׳ג מסיים וזה הערל
 שהוא העינש מיראת עוב יותר הוא שלימה האהבה .דהיינו
 ע׳ וגם גבורות על שרומז או היין דהיינו לגבורה מרומז

 מחמת לקוב״ה דפלח דמאן בתיקונים כמ״ש והיינו ממש יין
קיום אינו זה שיתעשר או בניו דיחיו בגין העונש יראת

היראה הלך יעני^אז אם או בניו ימותו אם דהיינו לעולם
 היראה גס נצחי דהוא גדולתו מחמת שעובד מי משא״כ

 דקשה מה לתרץ אמרתי זה ודבר ,פד לעולמי בקיום הוא
 גנו ושלמה וגו׳ חכמה ראשית ליראה קרא ע״ה דדודהמלך

 הפי' הוי ולמ״ש . ירא אלהיס אח דבר סוף ואמר קרא
 הוי״ה מהשם גס הרוממות יראה הייע ה׳ דירא כך

 ממני מתירא ואינו רחמים פועל הוא אשר ב״ה
 לירא לאדם יש מ מ״ מעניש אינו השם זה כי

 אדם אס דהיינו הבושה יראת מחמת וליבוש ולפחוד
 שלא מחייג הבושה מדות אזי העוגות כל לי עושה אחד

 של וב״ב וק״ו קוב״ה אצל וכך עובה החס רעה לו לעשות
 נותן .הדין בודאי העובות כל לנו עושה שהוא הוא ק״ו

 אצלנו מפורש וזה כביכול בדרכיו לילך אנחנו שמחויטס
 כי יהלכון פניך באור ה׳ תרועה יודעי העם אשרי ע׳׳פ
 להתחבר שיודע אשרי בו אומר שהכתוב הגבוה מדרגה הוא
 מחמס והתחברות ריעות לשון תרועה וזה לקונו א״ע

 וברכה שפע עליהם משפיע שאתה יהלטן פניך שבאור
 לי ה׳ והי׳ יעקב אצל שנאמר מה וזה העונש מיראת ולא

 לי שיעזור גדולתו כשאכיר יראה לי שיהי׳ פי׳ לאלהים
 מאלקים כמו רחמים שהוא ב״ה מהויה גס יראה לי יהי׳

 וכאן מקומות בכמה בעז״ה אצלנו ונתבאר הדין שהוא
 הרוממות יראה שהוא ה׳ יראת הפסוק פי׳ וזה קצרנו

 לער שאינו העינש יראת משא׳׳כ לעד עומדת זה עהורה
 דוד קרא הרוממות יראת וזה שהבאתי בתיקונים כמ״ש

 לפושיהם שמסיים וזה . גבוה מדרגה היא באמת כי ראשית
 וזה נאמר לא ללומדיהם ז״ל וכמאמרם 'לשמה לעישיס

 בירא מדבר שלמה אבל . לעד עומדת ההלתו שמסיים
 יהי׳ עכ״פ כי דבר סוף באמת קרא העונש שהוא אלהיס

 הרוממות יראה דודיך עוגיס כי אומרו וזה .זו יראה לך
 יין לעד עומד שאינו מיין אהבה ממדריגת מפע שהוא

 שיר על באלשיך ועיין עעמו מפיג השינה כי רגע על
 מסיים שע״ז ואפשר לעד עומדת הגבוה יראה אגל השירים

 ע״כ הרוממות יראה ג״כ והיינו שמך תורק שמן הקרא
 העונש יראת משא״כ אהבוך ועד עולם פי׳ אהבוך עלמות

: לעד קייס שאינו
ך ׳ ^׳  העונש יראת מחמת שעובד מי שכל אמרתי הלצה ף

 שהוא שנה עשרים לאחר רק עובד אינו
 אנל מהעונש עדיין מתירא שאינו מקודם משא׳׳כ עונשין

 שע"( ואפשר מנעוריו ג״כ עובד בושה מחמת שעובד מי
 ת׳ עובר שט׳ לרמוז• מנעוריו ה׳ את ירא ועבדך רמז

כ מנעוריו ירא ■שהי׳ גבוה במדרגה  שמפיי מי ובאמת ל
 החסיר כמ׳.ע העינופי^ ממקום יצא אשר עררו פחיתות

 כל על העולם והי׳ שאמר למי שבח נותן בודאי בחו״ה
דהע״ה טון שע״ז ואפשר איי׳ה שנבאר כמו העובות

המשורר



באתורההשירים שיררגזזי
 עדיין צעיר כשהייתי גס פי׳ אנכי צעיר נאמרו ימחורר

 על ע'ני3 מכוזה ג׳׳כ הייתי פי׳ 'ונבזה , עונשין גר רס «
 פקודיך לכך אנכי נקרא הוא אנכי נעיל כמי׳ש ־•'יזיזי ,

 הה בילדותי אך הרוממות יראת מחמת שכחת' מז
 ע״כ גדולתיך מכירין ואנו מוניס שמניך לריח שמסיים
 הרוממות ביראה כי אהבוך וילדות בחרות לשון כהוא ״נמות

כ כנ״ל נפקותא ליכא : ״ ^ : העונש ביראת מ
ח ״י ^  לפרש נראה .אהבוך עלמות ע״כ וגו׳ תוביס שמניך ל

 מראה לא למה אחד ששאל במדרש שמציכו ע״ד ^
 ותירץ פובדין אנו למי שנדע בפנינו כבודו את הקב״ה
 עיין יותר ויראה חשקות יותר יש העין מן הנעלם דבדבר

 שמריח כמו מרהוק הייני לריח הפ׳ כוונת שזה יאכשר
 להתראות כלום חסר לא ומצדך עוביס שמניך מיחוק
 הוא במדרש כמיי׳ש מתעלס שאתת מה העלמות רק בפנינו

 : המדרש וכתירוץ אותך אוהב שאהיה כדי אהבוך
ן פ ו א  למצות רמז שמן כי וגו׳ שמניך לריח אחר כ
 שמתחלה המצות פעולת וידוע במדרש כמבואר *

 הקדושה ענפי נתפשעי ועי׳יז ית׳ לפניי ניחוח לריח עולין
 נפשות כמה מתקרבין המהפשעין הקרושה ענפי י ועי געולס

 באברהם אמר וכן ז״ל האר״י מכתבי כידוע האמת לאמונת
 ריח עוביס שמניך לריח וזה בחרן עשו אשר הנפש ואח

 הנפשית מנוה שהוא שמן זה ואחר מהמצות יח׳ אליו טחוח
 שהוא עלמות כן ועל בעולם קדושתך מריק שמך תורק

 : ואהביך ויהרו, רחב שהם והמדרש וכפירש״י לגרים רמז
ך  ע״י כי התרגום כפי׳ עולמות לשין . עלמות יאמר א

. כידוע שלמעלה התעוררות בא שלמעה התעוררות
 על התרגום פי׳ וכן בקשה ל׳ שהוא ברמב׳ין עי׳ כו׳. משכני
 ידוע כי הפשוע וע״ר בקשה ל׳ שהוא חדריו הדלך הביאני

 לשמה שלא ובמצות בתורה ארס יעסיק לעולם ז״ל מאמרם
 שמתחלה בהדרגה אלא עליונות בשליבות לעלות א״א כי כו׳

 וזה עליונה למדרגה יעלה ואחייב התחתונה בשליבה יעלה
 עשיוס דהיינו נחצה שאסריך להיות משכני שבתחלה בקשתנו

 כעין גבוה עבודה אינה שעדיין לשמה שלא גס ומצות תורה
 מבקשים אנו ואח׳יז אחוריים כמדרגת אלא פנים מדרגת

 ונשמחה נגילה חדריו המלך שיביאני וזה פנימית למדרגה
 בתרגום כמ״ש התורה אותיות בכ״ב או ית׳ בו דהיינו בך
 ומכל ומפז מזהב הנחמדים ומצות בתורה נאמר באמת כי

 לשמה תורה מקום בכל שנאמר מה העעס וזה צופים נופת
 בשעשוע ית׳ היא ,רוצה באמת כי לשמו תורה אמר ולא
 חתן כאהבת לימדיה על ומתוקה עריבה שתהא תורה ?ל

 וקיב״ה ואורייתא מאורסה נקראת כן על אשר לכלה
 נגילה וזה למועב מחזירו שבה המאור וממילא חד כולי׳

 פי׳ דודיך, נזכירה ועי״ז התורה אותיות בכ׳יב בך ונשמחה
 שע״י וכמדובר רש״י כפי׳ תירה של מיינה מיין אהבתך
 בלי אהבוך מישרים וזה הבירא לאהבת בא התורה שמחת
 שאדם דברים על ים נעבור שלא והיינו י’רש כפי׳ עקיבה

 כל שיודע התורה עכק ע״י היא וכי׳ז וכדומה דש^בעקב
 עסק בלי משא׳יכ הכל ומקיים כראוי והדינים המצות
 זה ואין להזהר יידע שאינו מכשולים ליה שבא התורה
 עבר מלשון הוא משכני כי המתרגם ע''ד ו מינור אהבת
 ואעפ׳יכ בתוכנו נעע עולם וחיי אומרים אנו ט לומר נראה

 ובמצותיו ועינינו.בתורתו לבנו וידנק שיאיר מבקשים אני
 לאהבה ישראל כל בלב ה׳ נעע תורה מתן מעת כי ית'

 בא אתכם נסית לבעבור כי כמד״א פ ער׳ שמו את וליראה
 ־והיראה באלהים תחעאו לא שעכ״פ תחעאו לבלתי ^אלהיס

 ית׳ אליו והבקשה והכוונה המעשה ברוב תלוי גבוה היותר
 שעי״ז פי׳ עבר ל׳ משכני וזה ממרום, רוח מערה ישקיך

 לשמה שלא והמרת התירה עשיות דהיינו עכ׳׳פ נרוצה ?אחריך
בשעת איתנו משכת אתה כבר ׳ה ולדבר כמדובר עכ״פ

 אותנו משכת כנר משכני וז״ש מצרים ויציאת תורה מחן
 עילה זגו׳ שתבואיט בקשתינו אבל נרוצה אחריך להיות

: כמדובר בך ונשמחה
 בספרי נאמר נועם עוד כי . ונו׳ מיין דודיך גזכירה

 לאיזה ומצות הורה נמשה שלא מה מוסר
 הנברא על הבורא 'שובות מרובים כ״כ באמת כי שכר הקות

 הלואי ט מעשיו על שכר עוד לבקש• אפשר שבלתי מה
 הה ואשלם] הקדימני מי העבר(וכמד״א שובות ידי שנוציא
ר פי׳ ; מיין דודיך נזכירה הפסוק ־מסייס ^ו  אהבתך ש

 עקיבה בלי אהבוך מישרים ועי״ז ,הנה עד בעוכ״ז ושובתך
 לזה שכר הקות לאיזה במחשבת עולה לא פייששיב כפרשיי׳י

 חשמעון עקב והי׳ בתורה פ׳ נ״ל (וזה עקיבה שנר נקרא
 ולמ׳יש גשמיות ברכה רק כתב לא למה קשה דלכאורה וגו׳
 ולמשמאלים לשמה שלא בעקיבה שתשמעון פי׳ עקב והי׳ נא׳
 לאהוב אלא וגי) דגנך רק כתב לא לכך וכביד עושר בה

 ליין) (הרומז פוה׳ז שובות קבלנו כבר כי במישור אותו
: הנה עד מאתך

ך ״ ^  לומר יש מות לא רמז שיין נראה התיקונים ף
 לומר רצה לא שירמי׳ ז״ל מאמרם ידוע כי

 הן אמרו כך ואחר וכו׳ נוראותיו אי׳ כי והנורא הגבור
 נמצא ביניהם קיום לנו ויש ונוראותיו גבורותיו הן

 כמו בגלות יתברך כ״כ לאהוב לנו אין הדין למדת
 גבורותיו הן דהן הוא ק לא שבאמת אלא הגאולה בעת

 ונשמחה וגו׳ משכני וזה בגאולה כמו בגלות האהבה וישנה
 אוהבים היינו תורה מתן ובעת מצרים גאולת בעת בך

 י רש׳ כפי" בגלות עתה גס פי׳ מי־ן דודיך כירה נ־ אותך
 באומות כלי׳ לנו שאין עלינו הזה אהבתך מיכיריס שאנו ופי'

 מיין דוריך נזכירה וזה , היום כל עלינו sחופך חסדך כי
 אוהבים ובשוה במישור פי' אהבוך מישרים גבורותיו הן והן

 : כמדובר כגאולה בעת כמו בגלות אותך
י ג ב ^  בפי׳ שכתבנו השני ט״ד־ . כרוצה אחריך מ

 לאדם נותן שכשהקב״ה השירים שיר
 ולהתלהבות השטנה להתלבשות שזוכה מלמעלה יראה
 השיר נקרא אז בסורה עצומה השגה גס גדול

 כמ׳ש לבב כשוב האדם עובד אז כי קדשים קודש
 אלהיך ה׳ את עבדת לא אדר תחת ע״פ ז״ל האר״י

 לאדם שצריך פי׳ , וג.־־בכל לבב ובשוב בשמחה
 התענוגים מכל יותר ה׳ בעבדות שמר.: יותר נו שיהי׳

 אומר ופ׳׳ז . כל מרוב וזה ־:'ה בעולם למצוא שאפשר
 חשק לו שאין אחד התינוקות בין ההפרש נראה כי משכני
 שילך אחריו וכשבאין אמן עינה כ גע׳ רק כלל ללמוד

 אוהו למשוך דוכנא הריש וצריך לילך רוצה אינו והוא לרב
 אחריו רץ שהוא רק למקדם .־ולך דוכנא הדש ואז ע״כ3

 ל^חר תינוק ויש אותו שמושטן ברירה לו שאין מחמת
 ובחידוד בלימוד גדולה הנאה לו ויש צח שכל לו שיש

 לרב שילך אחריו שיבואו ומצפה יושב והוא אוחו שמחדדין
א הריש מן יותר גדולה במרוצה רן הוא ואז ש^כ מכנ  מ

 בלימוד הנאה לו אין זה ומפח השגה י׳כ כ לו הפתי'שאין התינוק
צדטן  ה׳ בעבדות שיש דרכים השני הן והן ע״כ3 אותו למשוך ו

 שנע את בעבדו מאוד א״ע משמח הוא גדול׳ במדרג׳ שהוא שזה
 במשאוי רק בתורה השגה לו שאין מי שא״כ מה ית׳ הגדול
 הקב״ה אחר נמשך שהלא כמי דמיון הוא אז עליו לכעול

 מושך שאתה התסחוגה במדרגה אני כי משכני אומר ולזה
 שאחריך כמו הוא הדמיון וזה ודביקות השגה שוס כלי אותי

 אז חדריו המלך כשהביאני משא׳־כ מקדם אתה נרוצה
 דודיך נזכירה . גבוה יותר מדרגה והוא בך ונשמחה נגילה

 ־הגשמיות ותענוגי . מכל יותר לו אהב שדודיך מיין
 לאדם.(כשאדם גמלה העזה יש באמת כי אהבוך מישרים

 מה כי ביה הבורא את שיאהוב מרה׳' דם אפר הוא
שייטת י



!תורההשירים שיררמזי
 חברותא וכי אותו חיאהוב וקונו בוראו עס לארס P שייכות

 הקב״ה אז הנ״ל למדרעה שזוכה מי אבל שמיא כלפי איכא
טדז .א״ע משבח כביטל בעצמו  קדוש איש מפי שמעתי ו
הי הגאון י מ ו ק ל ה צ  הפסוק ע״פ זעלחאוו דק״ק אב״ד י
עולס של מקומו פי׳ ,ממקומו ה׳ * כבוד ברוך

 ברי׳ משוס ולא כביכול מעצמותו רק משובח אינו שהשי״ת
 מעצמותו כ״א יתעלה הגדול לשמו לשבח ראוי אינו הכל ט

 את אזכיר אשר בכלמקיס וש״פ ז״ל, האר״י בכתבי וכ"כ
 למיכתב לי' הוי תזכיר וקשה . וברכתיך אליך אבוא שמי

הרל אבל כמאמרסז״ל  המזכיר הוא שהקב״ה הפי׳ הוי לפי
 את לזכור האדמה מן לאדס א״א כי הארס ולא השס את

 א:לי הרמז וזה לו מסייעין לשהר הבא כוונו ע״ז , שמי
 אלהיך ה׳ את ואהבת תירא אלהיך ה׳ את פסוקים בכמה

 מה׳ המסייע עס פי' . ה' את וזה עס לשון הוא את כי
 אליך יהי׳ אהבה וכן , מה׳ הסיוע עס אתאלהים תיראו

 כי החסר ה׳ ולך נאמר וע״ז ,מה׳ הסיוע עס לאלהיס
 גבר, ישהר מעושיהו באמת כי כמעשהו, לאיש תשלם אתה

 לאיש ומשלס חסד עושה הוא מ״מ ית', מאתו בא המהרה
 (ומאהבת כמעשהו וזה סיוע בלי עשה בעצמו שהוא■ כמו

 במדריגה כשאני פי׳ אהבוך מישרים וזה בכאן) קצרתי הקינור
 אהבה ישרה אזי כנ״ל בחדריך חותי מביא שאתה גדולה
 אותך אוהב בעצמך אתה באמת כי אותך אוהב שאני

 הפחותה במדרגה כשאנכי משא״כ אהבוך מישרים וזה כו׳
 : איכא חברותא מאי כי כנ״ל כ״כ ישר אינו האהבה שאז

ך י ^׳  על הוא שהכיונה בשה״ש לעיל שכתבנו הראשון ו
הפי׳ הוי העונש יראת על ולא הרוממות יראה

 מביתו יוצא כשהוא בנו את שאוהב אב בין ההפרש כי כך
 את לשמור לראות אחריו והאב מתחלה הולך בנו אז לדרך

 הולך הוא כביכול אותנו אוהב כשהקב״ה כן צדדיו מכל בנו
 יראה ולא ע׳'פ ב׳וה״ק כתב ועד״ז .אותנו לשמור אחרינו

 לשמור אחריך ילך שלא פי' ,מאחריך ושב דבר ערות בך
 הולך אז כ״כ אותנו אוהב כשאינו משא״כ , כנ״ל אותך

 כ״כ ־בנו את אוהב שאין כאב אחריו ואין מקדם כביסל
 כמו הוי בגלות כביכול כן אותו לשמור מליו משגיח שאין
 אותנו לשמיר עלינו משגיח שאין כביכול אחריו הולכין שאין
 נהרגים ויעקב יצחק אברהם בני אנחנו ומ״מ צד מכל

 דבר אהלל בה׳ המשורר וכמאמר היום כל עליו ונשחמיס
 במדת עמנו מתנהג שאתה בין פי׳ , דבר אהלל באלהיס

 שאתה וכין אותך מהלל אנכי רחמים שהוא ב״ה הוי״ה
 יודעין שאנו בפרט אותך מהלל אנכי במדה״ד עמנו מתנהג

 מסתמא וא״כ ,בריותיו עם להעיב הוא הטובה דרכו ט
 אח״כ עלינו שיחדש הטובה רוב בשביל הוא הרעות כל

 להסיר הכסף sכצירוך הוא שהגלות הדבר מפורסם וכבר
 תיבת דקשה ישעך באמת עגני ע״פ בשל״ה וכמ״ש הבדיל
 ז״ל וכתב שקר חלילה יענה שהקב״ה ס״ד וכי מאור באמת

 לרעה לו היא אפשר ובאמת מהקב״ה טובה מבקש האדם כי
 סחורה לקנות רחוק למקום הלכו ששנים החידה מפורסם ונבר

 שיפסיד ודאג אחד בפונדק להיות ומוכרח בדרך א׳ ונתעכב
 ובאו לדרך לבדו הלך והשני השיק יוס את העיכוב מייז
 מתחלה סבר שנתעכב מה וא״כ והרגוהו לסטים עטו

 דבריו שראש ניכר דבריו מסוף ואח״כ יחשב לו שלרעה
 גס איש נחום מעלת שמפורסם וכמו לטובה והכל אמת

 אבינו דאברהם ומעפרא לטובה זו גס שאמר זו במדה זו
 ישעך באמת ענני שאמר וזה ית׳ גדולתו בעין עין נראה

 יודע שאתה מה ישועה באמת שי\א מה יהי׳ שהישועה
 ואפשר ישועה שהוא סובר שאני מה ולא ישועה שהוא

 מצווים אגו ולכך באמת נקרא וזה , כלל יחשב ׳רה של
 כמ׳׳ש הטובה על כמו לבב ובטוב בשמחה הרעה ע׳ לברך

הטובה על שמברך כשם לזה נתכווט בגמרא חז׳ל וגם ע בש

 חייב למימר הו״ל לשון יתור דהוא הרעה על מברך כך
 הטובה טל שמברך דכשם לזה דטוונו אלא הרעה על לברך
 משכני הפעוק כוונת וזה הרעה על מברך שמחה באותו
 שמירה לו שאין כמי אחריך נמשך שאנכי בגלות אף אחריך

 מחמת הס שהצרות מבין אנכי כי אצלך נרוצה מ״מ כלל
 שמחה אז שיהי׳ בך ונשמחה נגילה חדריו המלך שהביאני

 לפסוק נמשך וזה מר להיות תחלה מוכרח לכך גדולה
 כמו במדרש כמ״ש פי׳ , וגו׳ טובים שמניך לריח ראשון ’

 של מדריגות הס כך מתוק ולבסוף מר בתחלה הוא שמן
 דודיך נזכירה ולכך ,וכו׳ מר בתחלתן הצדיקים כי ישראל

 מישרים שמסיים וזה ליין הרומז הגבורה ממדת גס פי׳ מיין
 טמנו עושה שאתה בין אותך אוהב אני בשוה פי׳ ,אהבוך
 חילוק וליכא ממנו אהבתך נפסד לא,; רעות או טובות

ל : ודו״ק ^
ט ^ ר ד מ ב  הכונה ונראה ,ע״ש משכון לשון פי׳ ,משכני ו

 נהי'תם זאת גס ואף ע׳'פ הזוהר ש מ׳ ע״ד
 עמו כתוב מקרא ידוע כי מאסתים לא אויביהם בארץ
 כמאמרם בגלות עמנו כביכול עוזו ששכינת בצרה אנכי

 שלמעני לטובתנו וזהו עמהס שכינה שגלו מקוס כל ז״ל
 וזה לשכינה כנוי וזאת ג״כ אותנו יפדה ואז יעשה ולמענו

 הנקראת שהשכינה פי׳ ,אויביהם בארץ בהיותם זאת גס ואף
 חסר לכלתם מאסתים לא בודאי אז שונא ביד היא זאת

 בעני' נחמתי זאת הפסוק פי׳ וזה הפלה בשביל פי׳ כתיב
 ה׳ לך תפלתי ואני וזה עת נקראת דהשכינה וידוע בגלות

 עת הנקראת לשכינה למעלה רצין שכשיש פי׳ ,רצין עת
 הגמרא פי׳ לדעתי וזה ג״כ שתענגי מתפלל אני גס אז
 הנקראת השכינה בזכות פי׳ בעתה זכו לא אחישנה זכו

 בישועתך פי׳ בישועתך ונשמחה נגילה הפי׳ וזה בעתה
 בישועתך לבי יגל הפי׳ וזה עוזו לשפינת פי׳ ישועה לך שיהא

 עלי גמל כי לה׳ אשירה ואז השכינה בתשועת כנ״ל פי׳
 .בכאן וקצרנו הפעם באותו תשועה יהי׳ עלי שגס פי׳ לבי
 אט גם שאחריך כדי השכינ׳ משכון לי נתת משכני הפי׳ וזה

 מיני שגי דיש פי׳ נר׳ המדרש ע״ד הכתובים והמשך נרוצה,
 ׳3הגדול.ה שמו מחמת רק הטובי׳ מעשינו מצר לא א׳ גאולות

 השכיג׳ דהיינו עתה מחמת כי וההפרש הטוני׳ מחמת;מעשינו
 אחריו נמשכין אנחנו רק אצלינו מתייחס לא הביאה אזי

 אזי הטובים מעשינו מצד הוא כשהביאה משא״כ כביכול
 הולכים כשאנחנו הוא וההפרש לכו מתייחס הביאה עיקר
 בעין עין הגדול כבודו לראות נזכה אי״ה א׳ הסלולה בדרך

 יכילים לא אנחנו אז מעשינו מצד לא כשהגאולה משא״כ
 דאכיל דמאן בזוהר כמ״ש פנים אל פניס עוזו כבוד לראות

 בעת נזהרים שאנו וכמו באפי׳ לאסתכולי בעית דילי׳ דלאו
 זה וע״ד זה מטטס עני בפני להסתכל שלא הצדקה נתינת

 אהרן מהורר וביראה בתורה המופלא מתלמידי שמעתי
 כשאתה פי׳ הפנים בושת ולנו הצדקה ה׳ לך פסוק על פי׳

 בושת לנו אז מעשינו לפי ראוי שאינו מה צדקה לנו נותן
 ונהרו אליו הביטו אמר שדהמע׳׳ה שמה אמר וכן הפנים

 יכולין שהס עליונה במדרגה שהס יחפרו אל ופניהם
 הגאולה מיני שני ועל עכ׳׳ד אנפין בושת בלי להסתכל

 עפ כי ציון תרחס תקוס אתה בפסוק אצלי נרמז הנ״ל
 דה"פ לחננה עת תמיד יש כי פי׳ מועד בא כי לחגנה

 חשע^ בקולו אס היוס היום ז״ל אליהו כמאמר אחישנה
 תל'״ רק זמן קביעות בלי מוכן תמיד הוא כי פי׳

 קבוע זמן פי׳ מועד בא כי הוא השנית והגאולה .בתשובה
 אפש^[ וזה השכינה על קאי בעתה הנ״ל ולפי בעתה והוא

 ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה׳ כבוד ונגלה הפסוק פי׳
א נגלה פי׳ דבר  וש שמכח כדי הי׳ וזה גלות מלשון מ

 גטוחיב אט גס זה מחמת כי הגאולה בשר כל יראה
עשה שמך למטן הכל אומרים שאנו כמי יעשה שלמעני

שמך



כבתורה השירים שיררמזי
הפסוק פי׳ וזה הנ״ל מ׳*ד צרה בעת לנו יעמד הגדיל ^מך

יהי׳ לא שהגאולה דהיינו אותי תמשיך כשאתה
י ׳  נמשכין נהי׳ אנחנו שאז עוזו שכינת מחמת רק טנמני ,

 בושה יהי׳ כי אחור לשון פי׳ אחריך נרוצה חחריך תז
 שנרוץ הי׳ שהמשכון המדרש ע״ד (או בפניך ^סתכל

 פי׳ חלריו המלך כשהביאני אבל הנ״ל) כוונה ע״ד ^חריך
 כתב ולכך העוביס מעשינו מחמת מנרי היא כשהביאה
 לשון וגס ממש ביאה רק משיכה בדרך יהי׳ שלא גיאה

 בך ונשמחה נגילה אז בשבילי יה'׳ הוא הביאה שעיקר הניאני
 דודיך נזכירה מסיים וע״ז אנפיך בושת בלי בך לשמוח ״היהל

 הראקנמי מ״ש ידוע כי התורה על במדרש פירושו מיין
ל  שני הס ותשכח מלת כי מחוללך אל ותשכח ע״פ י

 כביכול מעלה של כוחו ימתישין כביכול אל כח ותש תיבות
 שהאריכו כמו כנקבה כחו תש כביכול תשי ילדך

 העוביס ובמעשינו בתורתנו שאנו רק מוסר ספרי כל בזה
 עוז ת:ו כמד״א מעלה של בפמליא ועוז כח מוסיפים
 מלת כי לנו זכר שבשפלנו ע״פ כתב ובתיקונים לאלהיס

 ונשבחך בתפלה הכוונה נראה וזה . דכר מלשון הוא זכר
 את משבחים שאנו השבח מכח כי שמך ונזכיר ונפארך
 ולא זכר כעין גבור שיהא שמך נזכיר כביכול בוראנו

 קדוש איש מפי שמעתי וכן כנקבה כביכול כחו ית־ש
י מו״ה הגאון ' ק ל ח צ  ממש שבח הוא שבח שמלת ז׳׳ל י

פעמים כמה שאמר (וכמו השביחה למו
 בזה ודי הנ״ל ע״ד ותבין השדה) את המשביח במשנה

 העוביס מעשינו מכח שיהי׳ שהגאולה אומרו וזהו למבין
 התורה לימור שמכח פי׳ מיין דודך נזכירה זה ע״ד הייט
 שיתגבר מעלה של בפמליא כח לר\סיף פועלים אנחנו נהי׳
 א״א כי אהבוך מישרים וע״ז חלילה כנקבה לא זכר כעין

 שלא לשמה והמצות התורה בעשיית היא למעלה כח להוסיף
 בתורה שעוסק מי אשר ז״ל כמאמרם פרם לקבל מ ע״

 בכל להיות צריך הכוונה וזה ליוצרו רוח נחת עושה
 מישרים וזה שציוונו כמו לקונו רוח נחת לעשות הדרכים

 מצד שעושה מי נקרא רמי׳ כי ז״ל האר׳יי כמ׳יש אהבוך
 שבלא מזה יותר גדול׳ רמי׳ לך אין כי יראה דהיינו אחר דבר

 הוא זה לשמה שעושה מי משא״כ עושה הי׳ לא היראה
 כגון כלל טעם שוס בלא אהבוך מישרים וזה הדרך^הישר

 לפי׳ קצת נוטה זה וגס העונש יראת או שכר קבלת
 משא״כ בשוה הוא תמיד האהבה כי שכתבנו הראשון

 כשבטל משונים עתים הם כי בדבר תלוי׳ שהיא אהבה
 עד״ז קצת כתבנו וכבר קצת האהבה נתחלש מהדבר קצת
 הפסק בלי ועד עולם לשון שהוא אהבוך עלמות ע״כ ע״פ
 בהתחזקות שוה תמיד הוא אמיתי שהאהבה משרים וזה

•* למבין בזה ודי גמורה,
ך ו ז  יאה כי עניות מסכן לשון הוא משכני במדרש ?

 הולכים הס עניות מכח כי פי׳ כו׳ לישראל עניותא
 שאחריך כדי משכני דר^יינו עניות לי נתת וזה ית׳ בדרכיו

 יש כי רמז דרך אמרתי וכן אחריך שארוץ נרוצה
 לשברים סמוך התרועה בתשר״ת ותר״ת תשר״ח
 בני ב׳ יש כי לתקיעה סמיך התרועה ובתר״ת

 מתגבר אז טוב כל אליו משפיע כשהקב״ה אחד אדס
 תקיעה וזה חלילה כובה כפוי יהי׳ לבל ית׳ בדרכיו יה׳׳לך

 ית׳ שפעו להתפשטות רמז פשוטה היא חקיעה כי תרועה
 התפשטות מכח כי והתחברות ריעות לשון הוא ותרועה

 יאונה לא ובאמת ית׳ למדותיו א״ע מחבר הוא השוב
 ימי כל להתפשטות דהיינו בתקיעה ונשאר א'ן כל ל^דיק

 תרועה וגס וגו׳ זקנתי גס הייתי נער הכתוב וכמאמר חייו
 בזוהר כמ״ש נשבר לב דהיינו רעוע כותל מלשון הוא

 יש בעוה״ז לו שטוב כשרואה הצדיק דהיינו פעמים כמה
מזכיות לו ינכה חלילה ואולי פן כי נשבר לב תמיד לי

יא

 על להאבידו לשונאיו ומשלס פי׳ על התרגום שכתב כמו
 הרשע דהיינו לשונאו משלם שהקב״ה דהיינו לו ישלם פניו

 מעוה״ב להאבידו כדי בעוה״ז שעשה המצית שכר תיכף
 כי יאחר לא וזהו ראתה לא עין אשר הצפון טוב רב

 מאחר הוא לצדיקים שא״כ מה בעוה״ז תיכף לו משלם
 המוקדמין שט״ח כי אפשר רמז וע״ד . לעוה״ב השכר
 לרעתו לבעליו עושר יש וזה כשרין והמאוחרין פסולין

 נעילס און פועלי כל ויציצו כמד״א מעוה״ב להאבידו
 והצדיק עד עדי שהוא העתיד מעולם להשמדס כדי העובר

 לב שברון דהיינו התרועה נמשך התקיעה מן וזה ע״ז דואג
 בשעה ז״ל כמאמרם כו׳ מנוסה להם אין צדיקים כי

 והס עלייה בני ראיחי אבל כו׳ בשלוה לישי יעקב שביקש
 ושוכח להעשיר אץ וסמיד כו׳ כסף אוהב אדרבא מועטים
 ואדרבא המדרש כמאמר עניותא.לישראל ויאה יח׳ ה׳ בעברו׳

 מתחבר בעניוח משא״כ ושכחת לבבך ור־ם נאמר העשירות על
 שהבירא השבר מכח כי הרועה שברים וזה לבוראו א״ע
 נמשך וזה לבוראו א״ע מחבר הוא אותו משבר ב״ה

 פקודי ע״פ פי׳ רמז בדרך ואמרתי השברים מכח התרומה
 כמ״ש חסרון בלשון נקרא העניות כי לב משמחי ישרים ה׳

 הוא חטא בך יהי׳ כי פי׳ פא ח בך והי׳ ע״פ המפרשים
 על ג׳יכ נרמז פקד ומלת חסרון בך יהי' פי חסרון מלשון
מן ס  שהשי״ת מה ה׳ פקודי ר־ה איש ממנו נפקד לא לשון ח
 לרחמים רומז י״ה וה דין לכאורה והוא לפעמים מחסר

 משמחי שהם רחמנות הוא האכזריות זה כי ישרים מ״מ
 כמו באדם התאמצות שהוא הקדושה הנשמה דהיינו לב

 רז״ל והבטיחונו היכר בדרך הולך הוא העניות שמכת הלב
 וזה מעושר לקיימה סופו מעוני החירה את המקיים כי

 לביראו א״ע שמחבר התרועה אחר כי שאחרי׳ התקיעה
 אחד רז׳ל הבטיחונו דברים ושני תקיעה לבסוף נמשך
 ולא מכושר התורה אח שיקיים השנית לבסוף עושר שיהי׳

 מעוני שק^ים הקיום לו יועיל ולזה עשירות מחמת יגעוט
 במרחב ענני יה קראתי המצר מן בפסוק אצל' רמז וזה
 שאקיים במצר הגדול בשמו קורא כשאני המצר מן פי׳ , יה

 דפסוק הסיפא וזה מעושר שאקיים במרחב הסוף יהי' מעוני
 שאקיים כדי מסכן אני ני מסכני מתחילה הנ״ל מדרש ע״ד

 חדריו המ^ך שהביאני הוא סוף אבל אחריך שנרוץ תורתך
 ליין הרמז העוה״ז גס לו שיהי׳ פי׳ , מיין דודך ונזכירה

 רק העושר מחמת חלילה לבעוט שלא אהבוך מישרים ומ״מ
 משרים וזה עניות בשעת ומקדם כמאז אוחך אוהב שאהי׳
 שוה אין שמטר לקחי כמפר יערוף בפסוק נרמז וזה בשיה
 ואח״כ גיסורין להיות צריך ומתחלה שם כפירש״י נפש לכל
 :ודו׳יק קצרנו ובכאן נפש לכל שוה דהוא אמרתי כטל תזל

ה מ  לסוסיא ס^מקא ווררא המשל במדרש ז״ל שאמרו ו
ע כי הרמז נראה חיוורא * מ  לבן דהיינו שחיוורא י
 וכמ״ש לדין רמז אדום דהיינו וסומקא עליון לחסד רמז

 אי מהם אחר יפתח אס כי יצר אשר בברכה ז״ל האר״י
 יותר העליונים הצינורות יפתח פ״א פי׳ . להתקיים אפשר
 שאי דכשס להסקייס אפשר אי אז עלינו להשפיע מדאי
 רוב לקבל אפשר אי כך חלילה הרעות רוב לקבל אפשר

 ישפיע שלא כדי לחסדים מאוד טובים והדינים הטובות
 נרמז וזה חלילה העולם יתקיים ולא מדאי יותר החסדים

 כי מפורסמת דהקושיא יום בכל זועם ואל בפסוק אצלי
 מקרא הא זועם לומר שייך והאיך לחסד רומז אל מדת
 החסד במדת כי יובן הנ״ל וע״ד היום כל אל חסד מלא
 טובים כי ביחד משניהם בא והשפע דוקא זעם להיות צריך

 באריכות יותר אחר במקום אי״ה ויתבאר האחד מן השנים
 עלינו בא החסד מן קצת רק שלמים אינם החםדיס וכל

 לא כי והמרחם בתפלה אצלי נרמז וזה בדין מעורב שהוא
אינם שהחסדים במה רחמנות הוא שזה פי׳ ,חסדיך תמו

בתמימות



̂טירים ̂טיררמזי תורהה
 מכא״ב עמו נחתתף שהדין רק חכד כולו שיהא גחמימות

 ויעקב באמת כתיב הממוצע למדת מרומז שהוא 3יעק מדת
 מדברים אנו אין זה ובחבורינו תמימות שהוא תס איש

 סומקא כורדא המשל ויהו , וגו׳ לחכם ותן אלו בדברים
 ני החסד למדת עובים שדינים כמו חיוורא לסוביא

 מדה״ד לכאורה שהוא אף העניות כך לעולם קיום אין זה
 קיום ואיכא בדרכיו הילכים הס זה במכת עוב הוא מ"מ

ס לעולם ע כלא לעולם שא׳יא כ;  בלא ח׳׳א כך רוחות ארנ
 כשבילם אלא הי לא העולם מבריאת החרדה וכל ישראל

 תורותיו ויקיים ראשית שנקראו ישראל בשכיל ז״ל כמאמרם
 ובחרת בך תלויס העולמות כל ראה אדם בן ואתה ומלותיו

: אמן בעדינו יגמור והוא בחיים ^
ה ר ' ח  ע׳׳ד לכרש נראה . ירושלים בנות ונאוה אני ש

 שנתמלאה עד ירושלים חרבה לא כי הידוע
 שלחום פי׳ יאמץ מלאום ולאוס ע״פ האלשי׳יך וכמ״ש צור

 שמרונן כמו מחבירו מקבל שאחד שגי מלאום יאמץ אחד
 יורשת ר״ל שהקליפה גברתה תירש כי ושפחה הפסוק

 אדם בני שני כמו בדמיון הוא זה להבין ואמרתי הקרושה
 שמכביד פי׳ זה בצד נוכל וכשזה ארוך אלזד בעץ שעומדין

 זה אזי מכביד ונשזה א״ע מגביה השני שבצד א׳י המן על
 ולכך אלה^ס משה זה לעומת זה כי וידוע א״ע מגביה
 הפסוק פי׳ אמרתי וע״ז , להיפוך וכן נופל זה קם כשזה

 וכי מפורסמת דהקושיא חמאתי' בכל כפלים לקתה כי
 בכפלים לענוש הלילה דינא בלא דינא דעביד קוב״ה חשיד
 הוא והשונא מוחלע שונא לו שהי' מי כי יוב: הנ״ל וע״ד
 קם שהשונא אחת פעם ואירע מופלג עשיר הי' והוא עני

 ומתמוכע הולך הוא והי׳ כשירות ממנו וגזל בדרך עליו
 העניות על א׳ דברים שני לו כואב אזי וגדול הולך והשונא

 בזה תליא שזה כיון כך השונא נחמות על והשני שלו
 הקומה ר״ל לקליפה יש אזי ישראל לשונאי נפילה שיש בשעת

 אחת רעה רק לנו עשה לא שבאמת כפלים לקתה כי וזה
 נחמות דהיינו כפלים שהוא בא זה ומכת עירנו שחרב

: שונאינו
ז ג ^ ר ד מ  ע״פ וקשה שחרחורת. שאני תראוני אל פ“ע׳ ב

 מיס מקור עזבי אותי עמי עשה רעית שתי
 הס׳׳א צד דהיינו נשברות בארות בארות להם לחצוב חיים
 הפסוק פי׳ ועד״ז . קם זה נופל וכשזה הנה עד שבורים שהי'

 מלת כי פי' צור עלי נחש דרך בשמים הנשר דרך במשלי
 הנשר דרך וזה הנושרין פירות מלשון והוא לנפילה רמז נשר

 אזי שמיס דהיינו בקדושה נפילה חלילה כשיש פי׳ בשמים
 הס״א דהיינו הנחש לצד התגברות יש פי׳ צור עלי נחש דרך

 כוונת בכאן וזה ,תשי ילדך צור מלשון וצור חלילה הצור מל
 שפירש״י כמו לאו״הע רמז הוא ירושלים בנות כי הפסוק

 ונאוה אז ונופל שחורה כשאני פי׳ ,אני שחירה אומר ולזה
 השפעות כל (כלומר ממני מקבלים הס כי ירושלים בנות

 יותר נאוה הס וממילא מאתי חומפיס הם פלי לירד הראוי
 קדר כאהלי שחורים הס כשהכנעניס פי׳ קדר, כאהלי ממני).
 ולכאן לכאן הולך ירושלים בנות מלת כי לומר קרוב ויותר

 בנות אם אבל ירושלים בנות נאוה אז אני שחורה כלומר
: שלמה כיריעות ונאוה אני אז קדר כאהלי ירושלים

 נראהע״ד להקב״ה. ונאוה לעצמי אני שחורה
 ע״ד פי׳ לי, אתם כושיים כבני הלא הפסוק

 עצמו שעושה מי כי הולך בחושך כסיל ע״פ לפרש שכתבתי
 ממדריגה ההולך הוא חושך הנקרא השפל בעוה״ז לכסיל

א זקיני אני שכתב וכמי למדריגה ״ מ ר  בספר ז״ל ה
 של נערות דהיינו כיש ועד מהודו המולך ע״פ יין מחיר
 שחרות לשין כוש הנקרא זקנותו ועד הודו הנקרא אדם

 מחזיקים כשאתם פי׳ ,כושיים כבני הלא וזה הזקנה דהיינו
רומז ולזה לי אתם אז כושיים כבני בעוה׳׳ז עצמיכס את

 אני אז העוה״ז בגשמיות לעצמי שחורה כשאני המדרש
: לקוב׳׳ה נאוה

ד ו  ומרגליות מבחוץ שחורים שהם קדר כאהלי במדרש ע
 לכת הצנע הפסוק ע״ד הרמז נראה . מבפנים

 רק חזיר כעלפי הרגל יפשע שלא העיקר וזה אלהיך עם
 אבל לאחרים ללמד שרוצה או לכל גלוי להיות שמוכרח מה

 מבגלו■/ יותר בפנימיותיו והרד ירא יהי׳ הללו עעמיס בלא
ל מהי' קדוש איש מפי שמעתי ועד״ז ד ג ע  פרעמישליינר מ

משכנותיך יעקב אוהליך טובו מה ע״פ פי׳
 לחכם רמז וישראל עם להמון רומז יעקב כי פי׳ , ישראל

 דהיינו כשאוהליך היא נעים ומה טוב מה אמר וזה
 משכנותיך פשוט איש כמו יעקב הוא בגלוי הנראים אבריס

 ונקוט גדלה מדריגה שהוא ישראל היא פנימיותיך פי׳
 . דעלמא במילי שעוסק אף האדם כל זה כי בידך זה כלל
 אצלינו כמבואר ית׳ מבורא מחשבתו יסור שלא צריך מ״מ

 בדברים בכסלךאף יהי׳ ה׳ כי ע״פ ומהם פסוקים בכמה
 פי' בכסלך יהי׳ ה׳ וזה במדרש כמבואר בהם כסיל שאתה

 בכל ה׳ צדק וזה . לש״ש כוונתך יהי׳ דעלמא במילי גס
 שגס פי׳ דרכיו בכל ה' הצדיק האיש אצל כי פי׳ ,דרכיו
 ארם בני עס כשמדבר ואף ית׳ לשמו הם הגשמיות דרכיו

 לשמים כוונתו מ"מ בגשמיות עוסק שהוא סוברים והם
 נאוה וזה . נקצר ובכאן ע״ש הלבבות בחובת כ״ז וכמבואר

 הס מבפנים ובאמת מבחוץ שחורה נראה אם קדר כאהלי
̂ : בצנעה שהולך הנ״ל ע״ד טובים מרגליות

שיהי׳ דהיינו לעיל, שכתבנו הראשון ע״ד לפרש נראה
 דהיינו עצמו מת־מת העונש ולא הרוממות יראה לו

 יש לי שייך כשהדבר אני שחורה הפי׳ הוי הכל לגרמי׳
 כמ״ש אני וזה עלי כלל משגיח איני שאנכי שחורות אצלי
 כאהלי וזה להקב״ה נאה אנכי אז הוא אני אני כי לעיל
 ונאים הגופנים חיצונית על דהיינו מבחוץ שחורים שהם קדר

 וזה כביכול רוממותו מחמת הפנימית יראה דהיינו מבפנים
 א'ש מפי ששמעתי ע״ד . שלמה כיריעות שמסיים היא

ל ר׳ וטהור קדוש א ר ש ט י ״ ש ע  פסוק על ז״ל ב
כי מעמך שואל ה׳ מה ישראל ועתה

 שלא התינוק את מציה שהאב ע״ד אלהיס את ליראה אס
 היראה.שאצל הוא זזה הרגלים עצמו יזיק פן יחף בדרך ילך

 ורוצה מזה יודע אינו שהתינוק רק לתינוק יכאב שלא האב
 שעובר מחמה אוחו יעניש לא שאביו שמתירא רק יחף לילך

 האב של ליראה שוה אינו הבן של יראה וא׳יכ דבריו על
 שלא יחף לילך ג״כ מתירא ואז חכם הוא כשהבן משא״כ
 כך בנו ליראת שוה האב יראת ואז הרגל לעצמו יקלקל
 את לזכות כרי ז״ל כמאמרם מצות תרי״ג לנו צוה הקב״ה
 כי ית׳ לו עצמנו את לקרב א״א המצות בלתי כי ישראל
 קונים אנחנו המצות קיום ומכת מאוד מגושמים אנחנו

ק .הזדככות לשון הוא וזכות שלמיה לעצמנו  מפי שמעתי ו
י מהי בדורט בחסידות המפורסם קדוש איש ו ל מ י ר  א

 האלה הדברים כל את אלהיס וידבר ע"פ פי׳ מלוזענסק,
 ובלתי מיותר הוא לאמר דמלת . אלהיך ה׳ אנכי לאמר
 מצותיו כל קיום בלתי כי הנ״ל ע״ד מקצת ואמר ,כלל הבנה
 שמים מלכות עול כי כראוי כביכול אלהותו לקבל א״א
 ׳ היא זוטרתא מלתא יראה ו אט ז״ל כמאמרם גדול דבר הוא
 הכל הי׳ מצות התרי״ג כל פי׳ . הדברים כל את וידבר וזה
 כי עלינו אלהותו לקיים שנוכל אלהיך ה׳ אנכי לאמר כדי
 התורה לימוד דעיקר פעמים כמה הזוהר כמ״ש העיקר זה

 הבורא כוונת והעיקר כביכול אלהותו לאשתמודע בגין
 לגבי כשיקרב אצלו מקורבים נהי׳ שאנחנו במה לנו להטיב
 קרבתו גדולת מבץ ואינו פתי וכשהארסהוא ואידהן דיהנא

 שעובר מה על אותו יעניש לא שהמרא מיראה שעובד רק
אבל בשוה אינם האדם ויראה הקב׳׳ה יראת וא״כ רצוגו

כשהאדם



כגתורה היטירים שיררמזי
 הקב״ה ויראז יראתו אזי העליוגה גמדרינה הוא

L שהכוונה דהייני רצונו שטושין תמיד אצלו נקרא וזה
. י ------*5לע pi‘׳ י , י

^ _ ...... .......
רק המלך רצון לעשות אינו החייט כוונתי וא׳יכ הרס קנלת
 נקראו רצונו שעושין בזמן בגמרא נרמז וזה אחרת גה

 שמ״מ פי׳ , עברים נקראו רצונו עושין האין ונזמן
 כרצון לא אבל הבגד שעושה החייע כמו רק המצות ^ישין

 לומר שייך לא המצות עושין דכשאין נכון והוא
 עושין כך או כך דבין מיבן הנ״ל לפי אבל עברים יזיאו ״

 .רצוני עישין שהיראים פי' , יעשה יראיו רצון וזה המלות
 ה׳ מה בה׳ הטונה וזהו בזה אאריך אי״ה אחר וכמקוס

 לשון הוא את כי אלהיך ה׳ את ליראה אם כי מעמך שיחל
 אצלי נרמז וזה . הבורא עם שוה יראה לך שיהי׳ פי׳ ׳

 פרס לקבל ע״מ הרב את המשמשין כעברים אל^^תהיו
 דרושנו (ומלבד הסמיכות דקשיא עליכם שמים מורא ויהי

 תירץ ז״ל הרמב״ס כי זו קושיא על נאים איפניס לנו יש זה
 יעבוד שהאדם כדי עוה״ב של השכר בתורה כ׳ דלא מה על

 ונתתי כגין בתורה שכרגעוה״ז דה והא פרס לקבל עי׳מ ?לא
 שלא הבטחה רק באמת שכר איגו זה וכדומה גשמיכם

 שאמר וזה ,הבורא לעבודת פנוי ויהי׳ בפרנסה טרוד יהי'
 וקשה פרס לקבל ע״מ שלא אלא ט׳ כעבדים תהיו אל
 אלא אינו הבטחות דכל ומתרץ בתורה שכר כתיב הא

 מחמת ביטול לכם יהי׳ שלא על^כס שמים מורא ?יהי׳
 שלא לעבוד וי רה באמת כי זה הוא שכר ולא הפרנסה

: בשכר ̂ ^
ן  כראוי המצות כשתעשו עליכם שמים מורא ויהי יאמר א

 עמי כל ודאו בכס יקויים אז פרס לקבל ע׳׳מ שלא
 מורא ויהי וזהו ממך וייראו עליך נקרא ה׳ שס כי הארץ
 זה עליכם מהשמים מורא להם PP כמו עליכם שמיס

 מחובר הוא שפיר ממך. גס יראים שיהיו עליכס יהי' היראה
 דכשחוא יובן הנ״ל ולפי כו׳ כעבדים תהיו אל דמתני׳ לרישא

 אבל כנ״ל לבוראו שיש יראה לו אין אז פרס לקבל ע״מ
 עליכם שמיס מורא יהי' אז פרס לקבל ע״מ שלא השהוא

 ויהי׳ עליכם יהי׳ כביכול בעצמו הקב״ה של המורא הי׳
 בלבנו וישים מבקשים שאנו הכוונה נראה וזה בשוה ?וה

 שהתינוק כביכול להקבי׳ה שיש היראה פי׳ ויראתו אהבתו
 ביראה שחור כשאני קדר כאהלי וזה הנ״ל ע״ד א״ע יז*ק ^א

 למדרגה מגיע אז כנ״ל היראה בפנימית רק החיצונית
 ומילת שויס שהכוונות ?לו שהשלום המלך שלמה כיריעות
 מתחבר שהבורא הטעם דהיינו ריעות לשון הוא כיריעות

 כוונת לעשות זו למדריגה שזוכה למי ואשרי כנ׳׳ל עמנו
: אמן עמהס נימנין נהי׳ וצאצאינו אנחנו וגם בוראו
 נקרא השיר זה כי השירים שיר בפ' שכתבנו השני ד

 השכינה להתלבשות זוכה שהאדם מה קדשים קודש ^
 מישרים וסיים כרלעיל משכני הפסוק פירשתי וע׳יז כקו<ו

 לכבודו ודס מבשר האהבה ישר אינו זה בלא כי אהביך
ל ^ו  שהקב״ה כמי הוי הלל למדריגה שזוכה מי משא״כ ^
 בעצמו וזה קצת לשס שהארכתי כמו א״ע אוהב כעצמו

 ואיני שחורה אני עצמי מצד אני שחורה הפסוק סייס
 קדר כאהלי ירושליס בנות ונאוה אבל אותו לשבח

 במדרש וכמ״ש מבפנים ומרגליות מבחוץ שחורים אא®
: שלמה טריעות וזה הקדושה השכינה התלבשות

 קדושה היא הנשמה אבל שחור הוא דהגוך לפשוטו
 מבפנים ומרגליות מבחוז שחור קדר כאהלי יזה

א שהנשמה שלמה  מזה וקצת ממעל אלהי חלק ט
 שהשיר אחר למקום הולך הכל ולדרכנו , כהלשיך ,

 מכל המעולה השיר הוא הרוחניות הקדושה מצד קמר
הוו אלא שמסיים במה התנא נתטון לדעתי אשר ״שירים

 לכס שיהי׳ ולאחר פרס לקבל ע״מ שלא כו׳ כעבדים
 מורא ויהי וזהו מלמעלה לסיוע תזכו אז הטובה הטונה

 או בתורה בעוסקו לארס ראוי זה ומטעם עליכס שמים
 מיתות ארבע הגדול שמו קדושת על א״ע שימסור במצוה

 בתפלה פעמים כמה כן לטון האריז״ל בכתבי כמ״ש ב״ד
 לחומר דהיינו כביד לכסיל נאה שלא דלעיל מטעס והיינו
 למיתה עצמו מוסר כשהוא אבל בוראו את שישבח עכור

 שהיא לשבח נאה ולה הנשמה רק כלל הגוף נשאר לא אז
 ממרקת מיתה מ״מ קצת האדם בה שפגס ואף ית׳ חלקו

 בפועל הי׳ כאלו הוי ובאמיתות במחשבחו שעושה וזה
 ואז כו׳ עליו מעלה כו׳ מצוה לעשות חישב ז׳יל כמאמרם

 ככ״ל השכינה להתנוצצו-ח מלעילא לסיוע זוכה זה מחמת
 במדת ובפרט ליראה כ״א וגו׳ ישראל ועהה כתיב ולכך

 רמוז וע״ז ,לאדם ראוי אין שבידאי התלהבות או האהבה
 כ״א מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה בפסוק אצלי

 האהבה ולא ממך הוא שיראה דייקא מעמך תיבת כי ליראה
 כ״א כתיב ולכך כרל השכינה מהתנוצצות בא האהבה אלא

 וכבר גדולה יותר במדרגה הוא שהאהבה אף ליראה
 את מלת כי כי׳ אלהיך ה׳ את ואהבת ע״ה לעיל כתבתי

 אבל לאלהיס אהבה לך יהי׳ ה׳ עם כלומר עם לשון הוא
 לעיל שכתבתי ואף האדם מן דזה לומר אפשר יראה גבי

 לומר אפשר מ׳ימ תירא אלהיך ה׳ את הפסוק גס p לפרש
 דר׳ המפרשים קושית מתורן ובזה .בכאן כמ״ש ג״כ

 אלקיך ה׳ את על מלדרוש עצמו פירש העמסוני שמעון
ע פירש לא ולמה עקיבא ר׳ שבא עד תירא  מלדרוש א׳

 מובן ולמ״ש בי׳ דרש ומאי אלהיך ה' את ואהבת על
 לשמו מרכבה א״ע שיעשה לארס מוסר וגס ,ורו״ק היטב

 ז״ל; האר״י כתב וכן כבוד לכסיל נאה לא זה ובלא ית׳
y : i שמוני וגו/ השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני 

 בזוה״ק פי׳ נטרתי, לא שלי פרמי הכרמים את נוטרה
 שמירה כביכול אותה שעושה ישראל על מקוננת השכינה כי

 שלי כרמי הכרמים את כוטרה וזה כוכבים לעובדי
 שומר בלי כמו בגלות והס לישראל פי' , נטרתי לא

 דהנה נראה מד״ז לסיפא מרישא הפסוק והמשך חלילה
 מתינו אד על שרויים היינו נשאנו הקדמונים דברי ידוע
 כמאמר כביטל שפעו מתמצית ניזונים היינו תפארתנו ובית

 וגו׳ השנה מראשית בה אלקיך ה׳ עיני אשר ארץ הכתוב
 מה לחוץ שזורקין כמו דהיינו מהמותרות ניזונים היו שהם
 . המותרות זורקים אנחנו הי׳ כך לאכול יכולין שאין

בזה לפרש נראה רמז וע״ד להיפוך הוא ובגלות
 רהמשל וגו׳ עינינו כן אדוניהם יד אל עבדים כעיני הפסוק

 לנו היו יותר פעמים אלפים אלפי דאלף לנמשל דומה אינו
 דגס אמח והן תולין העניים שכל בפתח העניים לתכלית

 מורא שיהא הלואי לתלמידיו ר״י כמאמר א״ש פשומי׳ לפי
 כמו הכיונה הוי הנ״ל לפי אבל ורם בשר כמורא הקב״ה

 עס אנחנו דהיינו אדוניהם אל עיניהם חולין היו שעבדים
 היו בחירתנו בבית אדמתינו הל שרוין כשטינו סגולה
 אלהיט ה׳ אל בגלות עינינו כן מהמותרות ניזונים עברים

 את ויקרב שיחננו טד מהמותרות ניזונין אנחנו שכעת פי׳
 כך אחר שמצאתי ל' וכמדומה ,במהרה פזורה שה עמו

 ג״כ והמשל , ע״ש אורה שערי בספר זה בפסיק הכוונה
 לינק יכול ואינו חלוש כשהולד מינקת לאשה ומפורסם ידוע

 ומוכרחים לאשה מזיק האשה בדד החלב וריבוי מאמו
 שפעו לקבל החסרון כך מרדי׳ החלב לינק כלב ליקח

א ית׳  וזה .אשמותט מחמת לקבל חלושין שאנחנו ממנו ט
 שהתרחקות פי׳ וגו׳ ממני תרחק אל בס׳ אצלי נרמז הכוונה
 חלילה זאת אגרום שאני מ־׳׳י כלומר ממני יהי׳ לא הבורא
 כי גוכי׳ אני אלה סל הפסוק־ כוונת וזה טונותי. מחמת

הגורם אהי׳ שאני גדולה צרה שזה סי׳ מגחס ממני רחק
שיתרחק



תורההשירים שיררמזי
 ליכא כגיכול יה׳ בוראנו מנד א-;ל יה׳ כבודו שיהרחק

 ע׳יי כווב כל עלינו להשפיע מוכן תמיר שהוא ללל מניעה
 אין שאנחנו זה ומכח ו עו שכינת דרך דהיינו עליונים צינורות

 עובדי; אשר שיש וידוע לאחרי׳ השפע ליתן לקבלמוכרח יסלין
 שחרחורת שאני תראוני אל הכתוב כוונת נראה וזה לחמה,

 השמש שזפתני רק השפעה שום לי ואין שחור בעצמי שאני פי׳
 מאתו שמצליחין בגלות דהיינו לי נותנין לשמש שמטמין מאלו

 שאין לפי כו׳) שליחות דאין (וידוע יתברן
 דהיינו אמי שיני רק ז״ל רש״י כפי׳ אמי ממעי שחרותי
 ועשו גרמו והס בי נחרו למקום בניס שנקראו הישראל

 פי׳ אמרתי ועד״ז ה^והר כמ״ש הכרמים את שאנעור לי
 רמז אבן כי פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן הפסוק
 אל ז׳׳ל כמאמרם ישראל נקראו ונוניס כביכול לשכינה
 פנה (מלשין הקליפה נקראת ופנה בוניך אלא בניך תקרא

 וזה דקדושה) מסמרא אחר לנד פונים הס כי עורף אלי
 ממאסין היו בעונותיהם שישראל פי' הבונים מאסו אבן

 כלה קשועי נעשה ובמצות בתירה כי כביכול עוזו לשכינת
 היתה ולכך הבונים מאסו וזה חלילה להיפוך וכן כידוע
 כמ״ש אותנו ולא אותם לשמור הקניפות פי׳ פנה לראש

 :במבין גערה תחת אך בזה להאריך ויש הר ה';
ש ר ד מ ב  יראה לשון פי׳ . שחרחורת שאני תראוני אל ו

 אדם כל לאו כי רוע די הכוונה תראוני וזה
 בעוה״ז יסירין להם יש צדיקים והרבה שולחנית לשתי זוכה

 בשביל ניזון העולם כל דוסא בן חנינא ר׳ גבי ז״ל כמאמרם
 . לע״ש מע׳׳ש חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינא
 ואחה ישברו אליך כל עיני הפסוק פי׳ נראה רמז וע׳יד
 שמכח הניי׳ל הגמרא ע״פ פי׳ בעתו אכלם את להם נותן

 נקרא הצדיק כי וידוע עם המון נרוניס הצדיק של הזכות
 עיני דהיינו כל עיני וזה בו שהכל איש ז׳יל כמאמרם כל

 רביס לשון אכלם את להם נות; ואתה ישברו אליך הצדיק
 רק נותן אינו לי׳ כי בעונתו פי׳ בעתו עם להמון פי׳

 ועי״ז כלומר חי לכל ומשכיע ידך את פותח הוא שהצדיק
 לא אס אני ומסופק רצונם כלומר רצון העולם לכל משביע
 ומתמועכן הולך שהצדיק רואה וכשיצה״ר זה פי׳ שמעתי

 סביביו כי ואומר דיין ולית דין לית ח״ו כי בו מתגרה אזי
 לצרה לך ומה כזדונות להם נחשב ושגגית מאוד נשערה

 לאמר בלבבו והתברך הפסוק פי׳ אמרתי ועד״ז . זאת
 הרוה ספות למען אלך לבי בשרירות כי לי יהיה שלום

 וקשיא כזדונות לו יהי׳ שהשגגות וכפירש״י הצמאה את
 וע״ד לו סל־ח ה׳ יאבה לא כתיב אח״כ דתא לשין יתור
 שילך שיאמר היצה״ר מפיתוי עדיין זה כי אפשר הנ״ל

 עמו מדקדקים ה׳ בדרכי וחרד ההולך כי לבו בשרירות
 ספות למען וזה כזדונות לו נעשין והשגגית השערה כחוש
 דינים מדיני אליך שתעורר לך ולמה הצמאה אס הרוה

 שהולכים עשירים כמה וראה אותך לה׳דכך העליונים
 עלייה בני ראיתי כי העולם רוב שהם בפרש הפשיש בדרך
 הרוג אלא לך ואין להשות רבים ואחרי מועשיס והמה
 הצדיקים על אדרבא פיהו יפצה הבל אבל .צאן ושחוש בקר

 ליראיו סביב ה׳ מלאך וחונה חסד של חוש נמשכין
 מחמת רק הדינים התעוררות מחמת בא לא והעניות
 לזכות יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי לעיל כמ״ש רחמנות

 קורת מכל אחת שעה יפה אשר הצפון שוב לרג אותו
 עלמא האי שאמרו במה הרמז נראה ועד״ז בעוה״ז רוח
 והנהגה העולם בדרך רואים אנו כי דמיא הלולא כבי

 יותר הרבה ולשתות לאכול לרחוקים נותנים יש בהלולא שנהגו
 מחמת לא ובודאי מאומה נותנים אינם ולקרובים מדאי
 להצדיק שיש מה הזה הדבר וכן אהבה מחמת רק שנאה
 לאכול נותנים ביותר ולרחוקים קורבה מחמת הוא עניות

 החסיד החריף המנוח בכתבי ראיתי זה לדבר וקרוב ילשתות,
א ק י י  המספיק תירוץ באריכות נקצר כאן זללה״ה ח

תעשו שלא תראוני אל הפסוק כוונת וזה הענין ע״ז

 שזפתני לומר ותירצו שחרחורת שאני מחמת יראה לי
 בשס המכונים הדינים קשרוג מכח בא שהעניות פי׳ השמש
 ש״ך פעמים ב׳ בגמשרי׳ שמש (כי ז״ל האר׳׳י כמ״ש שמש

 דהיינו בי נחרו אמי בני ואדרבא הוא ששקר הידוע) דינים
 לשון אמי בני וזה הלולא בי של כמשל הקרובים החברים

 כלומר בי נחרו לכן למקום בניס ואנחנו הואיל כי קורבה
 והם בעוה״כ שכר להרבות כדי בעוה״ז אף החרון לו עשו

 ניזון העולס שכל פי׳ הכרמים את נושר להיות שמוני
 חרוטן בקב לו די חנינא כי נשרתי לא שלי וכרמי בשבילי

: לעד מספיק פי׳ והוא
ן  לא שלי כרמי הכרמים את נושרה שמוני לומר יש א

 עיקר כי השירים בשיר שכתב-ו הראשון ע״ד .נערתי
א אשר השיר  _ וראה רוח נחת לו לעשות דהיינו להקב״ה מ
 לקפל למקוה הולך אדם אס אף כי מרבותי ששמעתי אחי

 שרוצה בשבילו קדושה שיקבל לטין רשאי אינו ג״כ קדושה
 במקוה הכוונ׳ אך לגרמי׳ ג״כ הוי זה כי וישהר שיתקדש

 חלוש שהילד חלילה יזדמן אס כי לעיל למ״ש ע״ר נראה
 לשהר האדם מוכרח כן גלל חלילה לכלב החלב נותנין אז

?לקבל שיוכל במה לקונו רוח נחת לעשות כדי א״ע ,1 
 אחד לכל כי כאלו דברים לגלות צריך ואינו הוא.להישב דרכו
 אם ה׳ אותו שילמוד במה בפ״ע השגה איכא ואחד

 חדשים וזה בתמים להולכי העוב ימנע לא כי בתמיס ילך
 במצות לחדש האדם צריך ויום יום בכל כי לבקרים

 יום בכל מחדש כביכול שהוא כמו בוראו את לעביד האיך
 מי אבל כחדשים בעיניך יהי׳ יום בכל וזה בראשית מעשה

 לא בידי נתנני השכינה מקוננת עצמו על הכל שמבקש
 תוסיף ולא נפלה דכתיב והיינו האריז״ל כמ״ש קוס אוכל
 אך ישראל של לשינאיהן כלל תקומה ליכא וחלילה קום

 ידה ע< הקומה לה הי׳ שמתחילה דהיינו בזוהר מ״ש ידוע
 קום תוסיף ולא נפלה כעת אבל כלל סיוע בלי בעצמה
 המוים מעשינו ע״י וזה אותה להקיס צריכין רק בעצמה

 נרת גודל על מבקשים שאנחנו התפלות מחמת והיינו ית׳ לו
 גרמי עצ הכל שמתפלל מי אבל עוזו משכינת השיעבוד

 התיקונים בשם הדבר ומפורסם קוס אוכל לא בידי הוי אז
 דאשגח מאן ולית מזוני לנא הב חיי לנא הב ככלבא צווחין

 התורה דהיינו י:רע לא ועונתה שארה דכתיב מה על
 דהיינו הכרמים את נוערה שמוני וז״ש . ע״ש והמצות

 כרמי אבל ומזונות חיות דהיינו שלהם הכרמים שאשמור
 דהיינו והמצות התורה על שיבקשו דהיינו נערתי לא שלי

 שאנו מה אמרתי זה וכעין בתיקונים כמ׳יש וגו׳ שארה
 האלהים ועיר בנוי׳ הלה על עיר כל בראותי בפזמון אימריס
 עיר שכל עוד רמוז הגלוי המוסר מלבד כו׳ מושפלת

 פרנסתו על וחושב ודואג תמיד אדם כל אצל בנויה הגשמיות
 שבאדם הרוחניות יינוsדר אלקיס ועיר לו הצריכים ומלבושים
^ הוא עיר כי הקדושים דבריו לפרש (נראה מושפלת  ר

 כנ עיר שכל וזו הבנה מלשון הוא בנוי׳ ומלת להתעוררות
 ובעל עשיר שיהא בנוי׳ תלה על הוא אדם של התעוררות

 ההתעוררות אלהים עיר אבל תמוע שלא כיתד גדול הבית
:מושפלת) הוא אלהות של

ט י ס ה ל  אל ,כנ״ל הוא לסיפא מרישא הפסוק ך ו
מחמת הוא שחרחורת שאט מה תראוני י ״
 כלו דכבר כנ״ל, הדינים תגבורת דהיינו השמש שזפתני

 לא הגלות שתחלה מאחר נושענו לא ואנחנו הקיצין כל
 דוה היום כל כד״א שנים אלף דהיינו א׳ יום על רק הי׳
 ע״ז ;סברנו ואבד תקומה לנו שאין חלילה תאמר ואל

 מבקשים שאינם הנ״ל כוונה ע״ד שמוני אמי שבני אמר
:בתפלתינו תליא הגאולה ועיקר עלי

ף ״ מ  שמוני הפי׳ הוי השירים בשיר שכתבנו הראשון •
 ומצות תורה שמסגלין דהיינו הכרמ'ס את נוערה

וזה הרוממות יראה מחמת הגדול לשמו כ״כ שאינו רק
כרמי



כדת*רההטמירים ׳גזיררמזי
העיקר הוא זה כי להמי לי דהיינו נערתי לא

' קייש  על פאדליסקר אברהם י
שיש דהיינו דמיא הלולא כבי מאמידהאיעלמא

ה חה ד/  הכלה את מקדש שהחתן ההלולא עיקר אבל ג
 את הרי אמר שאס לי בתיבת תליא הקדישין עיקר

 כל כך לריק החתונה כל אז לי תיבת אמר ולא
 שבלא לשמי לי בתיבת הכל תלויס ומעש״ע והתורה

 לא שלי שכרמי רק הכרמים ניערה רה הכל ^מל י
 או שכר קבלת דהיינו כיונה שוס בלי שיהי׳ דהיינו ^יתי
 כל ידוע המשנה וע״ד ;הגדול לשמי רק העינש יאת

 וכל מלכות עול ממנו מעבירין תירה עול עליו
 הוי ד״א, ועול עולמלכית עליו נותנין תורה עול ממנו ^פורק

 ד״א ועול מלכות עול דהיינו הכרמים את נוערה שמיני ^^י'
 ועול תורה עיל דהיינו נערתי לא שלי שכרמי ג?כיל הוא

 לי תעשה שלא שחרחורת שאני תראוני אל וזהו ;יראה
 כי מאלהי סברי אבד ותאמרו העמש ששזפתני במה יראה

 הכרמים את מערה ששמוני שמה זאת לי עושה בעצמי אני
:נערתי לא שלי שכרמי נשביל הוא

 שלי כרמי הכרמיס את ניערה שמוני אחר ן ובאופ
 אדם הנגעים כל כי הידוע ע״ד .נערתי לא *

 שיבור דרך איזה אמרו זה ובשביל עצמו מנגעי חוץ יואה
 כשרואה האדם מן לו ותפארת כו׳ שהוא כל האדס לו

 היא בודאי בעיניו ישרה והיא אחר מאדם זו הנהגה
 למצוא פקיחא בעינא אדם משגיח אחר אדס על כי נכונה

 הוא רק בעולם מהילל ברי׳ שים יהי׳ שלא כדי עול ̂ו
 מפי רמז בדרך שמעתי וע״ז .היצה״ר דרכי כידוע לבדו

מהיי קד׳יש ׳ ו לך יראה לא ,ז״ל קאסובר י
 אתה אבל רואה אתה אי ‘ * שלך ל ז״ ואמרו חמץ

 כי כלל יראה שלא התורה רמז וע״ז אחרים של רואה
 בגמרא אמרו וע״ז . מהכרס הקוצים את לבער ^ריך
 של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך בתמי׳ בלשון

 b כנ״ל עון בו למצוא מסתכל הוא אחר על אחרים
 כמו זה ע״ר ג״כ אפשר גבוה ושל כו׳ רואה אדם הנגעים

ד מהו׳ הקדוש הגאון ורבי מירי מפי ?שמעתי ך  ך
 ורואה בבבל עומד אדם ז״ל מאמרם על דל

 כפים נקי לאיש רמז ישראל ארץ כי בא׳'י נבילה
 בבבל הוא אדם וזה עס להמון רומז וביל סיג מכל ינקי

 באיש העיל למצוא דוקא בא״י נבילה ורואה מהמון ^^וא
 אבל רואה אתה אי שלך ז״ל מאמרם רמז וע״ז ^׳ייק

 עול למצוא שיסתכל דהיינו גבוה ושל אחרים של רואה אתה
 הישר דרך זה לא באמת איל ׳ ודו״ק כנ׳׳ל הצדיק ̂נאיש

ק  אזי נכונה שאינה מדה איזה באדם כשרואה אדרבה י
 לא שאס ואבשר המדה בזה ימאס שהיא מוסר לעצמו יקח

 נכונים שאינם במדותיו מרגיש הי׳ לא אחר באדם ראה
 בחברו שרואה מה מכח רק בעיניו ישר איש דרך כל ט

ר יאינו  שלזה ואפשר . מוסר לעצמו יקח אזי בעיניו ק
 שאך אדם מכל הלומד חכם איזה באומרו זומא בן נתכוין

 ישרים שאינם הדברים דהיינו ללמוד לו יש הגון קאינו ממי
 ששמעתי ואפשר .כן לעשות שלא לעצמו וילמיד ומיניו

רך5  הוא את כי עמיתך את תיכיח הוכח הפסוק על זה י
^pP שתוכיח במה תוכחה לך שיהי׳ פי׳ הונח וזה עם 

ה שחברך מה בעיניך ישר שאינו מיק ממיי^ו ק  אזי ע
 הס׳ של סיפא לסייס יש ועד״ז ,תיכחה ג״כ לעצמך ^קלז

א ? מ  דהיינו פי׳ ובזוהר כ״כ מובן בלתי דהוא עליוחעא ^
 ויבייש רבים בפני אותו שמוכיח במה חעא עליו ת?א
ק  אזי ירצה לא ואם בצנעה מתחלה אותו שתוכיח י

 של רישא לזה רמז אפשר ולדרכי .ע״ש רבים בפני י״יחו
 שום שם יהי׳ שלא פי׳ עמיתך את תוכיח הוכח ק‘,^®

ק  ע״ר הטונה אפשר הנ״ל ולדרכנו ועמיתך אתה י
כי איזה בחירך רואה כשאתה נפשך ^׳מה  הגא שאינו ד

ד י

 מוסר לך וקח אלו הנהגות אתה גם לך יש אזי בעיניך
 רעים התנהגות עושה כשהאדם זה טל משגיח לא אתה ואס

 ההתנהגות עושה אתה מ״מ רק הבריות בעיני מאור ומאוס
 וזה חברך אחר תהרהר שלא הנכון עכ״פ אזי הרעים

 ואם לחברך שתוכיח במה תוכחה לך גם שיהא וגו׳ הוכח
פ כן עושה שאתה שאע״פ לאו  תשא עליו תשא ולא עכ׳
 ובזה .כן עושה אתה שגס כיון חברך על תדבר שלא פי׳

 למימר לי׳ הוי עליך כי תשא עליו תשא ולא הלשון א׳׳ש
 כי מצותיך תחכמני מאויבי הפסוק פי׳ י״ל ובזה החשא זה

 רש״י כמ״ש דבר העלם לשון עולם כי לי היא לעולס
 בהעלם הוא ארס של שהנגעים כנ״ל והיינו ע״ש בקהלת

 כשרואה אבל הישר בדרך שהולך הכל לו וכדומה אצלו
ק הוא אזי מתוקן שאינו דבר בשונאו רג  והדרך תיכף מ

 מאויבי וזה הדרך מזה יסיר הוא שגס כנ״ל הוא הישר
 אותם שונא שאני השונאים פי׳ . מצותיך תחכמני
 הסתכלות ע״י בי שק החסרונות יודע שאני מצותיך תחכמני
 ראה לא שאלמלא פי׳ לי היא לעילם כי שמסיים וזה בשונאי

: בהעלם אצלי הי׳ הדבר זה שמאוס בשונאי
ן  כמ״ש אותו ששונאים מהשונאים הפשוש הפי׳ יאמר א

 במקום דוקא שילך הוא הצדיק שדרך הפילסיפים
 בעצמו היא כי בו שיש החסרון שישמע כדי אותו ששונאים

ק אינו רג  על כ״א בו שיש החסרונות על מסתכל ואינו מ
 על כלל משגיחין ואין להיפיך הוא השונאים אבל המעלות
 החסרונות שישמע ומכס החסרונות על רק המעלית

 מאויבי וזה .דרכיו ויתקן מהם א״ע ירחיק מהשונאים
 נגעי לראות להיפוך הוא היצה׳׳ר דרכי אבל וגו׳ תחכמני

 את נושרה שמוני שמסיים וזה עצמו נגעי ולא חבירו
 וכרמי מת:ירי עקלתון דרך על להשגיח דהיינו הכרמים

 וה׳ ית׳ לפניו דרכי לתקן עלי להשגיח נשרתי לא שלי
; אמן בעדינו יגמור השוב

ך ״ ^  שנתמעש מה כי האריז״ל למ״ש היינו קצת מדע ן
 אי שאמרה הלבנה קשרוג מכח שהוא אך הלבנה

 החשא ע״י ביוהר הגרם הי׳ מ״מ כי׳ מלכים לשני אפשי
 בעולם לפועלים ראש להיות שתרד להתממש שגרם אדה״ר

 שאני תראוני אל וזה האצילית מעולם ותרד הבריאה
 כידוע ללבנה שרומזת כלום מגרמי׳ לן דלית שחרחורת

 מהשמש שמקבלת מה רק אור שוס לה אין בעצמה שהלבנה
 תראוני אל וזה בי נחרו אמי בני אך השמש שזפתני וזה

 ששזפתני וזה מהשמש אור לי יש עכ״ז כי שחרחורת שאני
 הראשון אדם של החמא דהיינו בי נחרו אמי בני אך השמש
 עולמות דהיינו הכרמים את כושרה ששמוני שגרס כנ״ל

 דהיינו נשרתי לא שלי וכרמי ראש להם ולהיות התחתונים
מי כי ומקדם כמאז האצילות בעולם שאהי׳  5זנ להיות מו

 אורייתא כי הזוהר כמ״ש היינו בי נחרו ומ״ש כו' לאריות
 ברישא מנטן ית׳ בו תלוין המצות וכל חד כולהו וקוב״ה
 הקדוש בשל״ה כתב ועד׳ז כו׳ דמלכא בגופא ומנהון דמלכא

 אז שלם הוא כשהאדם כי אלהיך ה׳ עם תהי׳ תמים ע״פ
ת גורס מיו  כביכול מיעש כאלו ח״ו לא ואס למעלה ^

 יהי׳ אלהיך וה׳ שלם תט׳ שאתה וגו׳ עם תהי׳ תמים וזה
 כן ומצאתי ממש בי פשעו והס וזה וגו׳ ה׳ עס וזה שלם ג״כ

 היכן ראה אחי ואתה חלילה, כביכיל בי נחרו וזה באדז״ל
: בחיים ובחרת מגיעים הדברים

H T -IH תרביץ ואיכה תרעה איכה נפשי שאהבה לי 
 הזוהר דברי לפי למעלה נמשך פי׳ .בצהרים *

 כוכבי' לעובדי הכרמים את נוערה שמוני מקוננת שהשכינה
 אנחנו שבאמת מסייס ע״ז למעלה שהארכנו כפי לישראל ולא

ט׳ שלמה ית׳ מאתו רשיון. ומבקשים שואלים  כעושי׳ א
 הרב כ״כ מאסרים כשפע לקבל חבירך עדרי על vכאבלר
 שלאבל ידוע כי כעושי׳ לשון 'על. רמז ונראה האלשיך

דן אמר וע״ז משלו ולא אחרים משל ראשונה סעידה מי
למס



̂טירים שיר,רמזי תורהה
 קאני רק מכלו מאה לו שאין ל3כא כמומי׳ אה̂י למה

 :חבירך חבירי מטדרי ומקבל אוכל ̂ י
 אור עוטה כמ׳׳ש עיעוף הוא כעועי׳ לשון יאמר אך
 ץ׳ל מאמרם כידוע באורה נתעטף שהקב״ה כשלמה '

 בלי לעולם א׳יא כך רוחות ארבע בלא לעולם שא״א כשם
 עומדת צדקתו לאביונים נתן כור ע׳יס סוהר וכמ״ש צדיקים

 פי׳ לאביונים נתן פזר וזה ישראל נקראו אביונים כי לעד
 העולם רוחות בארבע בגלות לישראל מפזר הי׳ שהקב״ה

 העולם ולכל לרשעים קיום שיהי׳ כדי וגו׳ צדקתו משום
 הצנה מפני לאדם טמגין לבוש כמו לרשעים הישראל ומי
 : חבירך עדרי על לבוש עיטוף דהיינו כעוטי׳ אהי׳ שלמה וזה
 ז׳׳ל האר״י דרך ידוע . נפשי שאהבה לי הגידה יאמר א;־

 מאוד חשקה שנכשו למה בעין יראה אדם שכל שאמר
 וספרי בקיאות ולא חריפות ללמוד חשק יש לאחד כי

 מעשרה שיהי׳ ואחד לצדקה ואחד .במעשיס וכדומה מוסר
 ששורש מחמת הוא החשק ובודאי וכדומה בביהכ״נ ראשונים

 כדי הדבר זה יעשה כן ובעבור העילס מזה היא נשמתו
 שנשמתי מה נחשי שאהבה מה לי הגידה וזה נשמתו לתק!

: העיקרית היא שלה ומה אוהבת
ן  האר״' כמ״ש שפעי המשכית מלשון היא הגידה יאמר א

 סה מניעה לו יהי' שלא והפי' תהלתיך, יגיד ע"פ ז״ל
 דאל״כ ה ו אותה לתקן העיקרית לה זה כי נפשי שאהבה

 מחמת הוא הגלות עיכיב בוראי כי וגו׳ תרעה איכה
: מתוקנים אינם עדיין שנשמתיני

 הדור בעון נתפס שהצדיק ידוע כי הרמז ע״ד יאמר אך
 הצדיק נאסף הרעה מפני כמד״א הרעה על לכפר כדי

 חשיד לא בידאי מ״מ אך יכפר שהוא בעולם רעה יהי׳ שלא
 ני ידוע אך הצדיק, חייב ומה דינא בלא דינא למעבד הקב״ה

 שאדם עבירות יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין
 דברים ושאר ורכילות לה״ר ואבק הרע לשון בעקביו דש

 הפסוק פי׳ נראה וזה מהם לשמור אפשר אי כמעט אשר
 גס פי׳ ,עקב עלי הגדיל בו בטחתי אשר שלומי אי? גס

 שמו וברוך הוא שברוך רק בעקביו הדש עבירות עושה הצדיק
 בעון אבל , עמנו כ״כ מדקדק אינו הגדול בטובו
 מאמרם כעי] הצדיק גענש ריתחא בעידן שהוא הדור
 הרב מכבוד אחד פי׳ ושמעתי ,אעשה עונשין ריתתא בעידן
ד מי הגאון ד ל ח צ  הנעשה כל המשנה פי׳ הרמז דרך י

זה נתחייב זה שזכה כיון דמיסבאחר
 מחמת הצדיק של דס שנשפך דס לשון דמים פי׳ בחליפיו

 יהי׳ שהצדיק פי' זה שזכה כיון אחרים עונית מחמת אחר
 דמו וגס בודאי בחליפיו זה נתחייב וכל מכל ונקי מזוכך

 גם כן וזה למות מחיים לילך זה ויצטרך נדרש הנה
 נענש ולא זעם הי׳ לא אחרים עונות שאלמלא לדרכינו

 מהם א״ע לשמור יכול אין שכמעט הדיקדוקיס על כלל
 שמקוננת וזה עקבים מהעון גס מזוכך שיהי׳ שזכה כיון וזה

 משמר קאני כי׳ הכרמים את נוטרה שמוני כביכול השכינה
 ע״י אבד הצדיק פי׳ ,נטרתי לא שלי כרמ' אבל הדור את

 הכרמים את משמר אני עי״ז שלי כרמי משמר לא שאני
 אהיה שלמה לי הגידה באמת הפסוק שואל וע״ז אחרים
 וע״ז חברך עדרי בשביל כעוטי׳ הצדיק יהי׳ שלמה כעועי׳

 במה פי׳ הצאן בעקבי לך צאי לך תדעי לא משיבהרועה׳אם
 התעוררת מחמת רק לגמרי לחנם ולא בעקבו דש שאדם

; עקבים עון על נתפס אתה הדינים
ד ו ב כ מ ד ללי מיה הגאון הרב ו ח צ  שמעתי י

שאהבה לי הגידה על פי׳
 לפי והאריך אותי אוהב שאתה לי תגיד פי׳ נפשי
 מגולה תוכחת טובה הפסוק ע״ז התשובה ונראה ,דרכו

 ואדרבא בנו שונא שבטו סושך ידוע כי מוסתרת מאהבה
 שרירות לו וליתן אהבה לו מגלה שאין בזה האהבה עיקר זה

ידוע וזה הישר בדקך שילך אותי מכה אדרבה רק לבו

 נגלה בנה על האם שאהבת אע״ס בניס על אב כרחס
 רחמנות נקרא 3הא רחמי רק רחמנות זה אין מ״מ ביוהר

 מכוסה הוא שאהבה מה כל ידוע וזה ,בצנעה הוא האהבה
 הרועה לן גילה וזה הישר בדרך יותר התינוק הולך ביותר

 עצמך את קרב וגו׳ צאי בנשים היפה לך תדעי לא אס
 יהי׳ לא הישר בדרך לילך והתעוררת הרחמן אב אביך אצל
 מאהבה מגולה תוכחת טובה וזה האהבה כשתדע כ״כ

 חכם‘ אינו כשהתינוק וכ״ז בהסתר יהי׳ שהאהבה מוסתרת
 הישי בדרך שילך אכזריות לו להראות האב וצריך מעצמו

 לו מגלה שהאב מה כל אדרבא הכס הוא כשהתינוק אבל
 טובה כפוי ואינו ביותר אביו תחת נכנע הוא הרחמנות

 בביאה אי״ה יהי׳ וזה האב רחמנות גודל מכיר וביותר
 נהי׳ ויותר וביותר אהבתו אי״ה שנראה .א׳יס ב״ב משימנו

 אין המר בגלוס איל ותורותיו חוקותיו לקיים הזריזים מן
 בהסתר האהבה שיהי׳ מוכרח כראוי כ״כ מזוככים אנחנו

 כ״ס מרגישין אין ואחד אחד כל עם חסד שעושה אף
 וזה . ית׳ אצלו יותר עצמו את לקרב כדי ע׳יז והאהבה

 סיג מכל נקייס ונהי׳ אהבתך לראות חסדך ה׳ הראנו
 ויותר יותר אותך נעבוד החסדים שנכיר וביותר ופסולת

 :והפן כנ״ל. בהעלם החסדיס להיות שמוכרח משא״כבגלות
 הצאן• בעקבי לך צאי הרועה, תשובת גו׳. לך תדעי לא

• והמצות ההורה שקבלו אבותיך בדרכי לך כפירש״י
 מיני יקיים ססידא למיהוי דבעי מאן האי הגע׳ כוונת וז״נ

 הקדו̂ת אבותינו האבות שעשו בדברי׳ כפשופושיח׳יק דאבות
 אלא גדיותיך תקרי אל במדרש כמ׳יש גדיותיך את ורעי

 ובטהר׳ בקדוש׳ ג״כ החומריות את לרעות בצריך גוויותיך,פי׳
 הגוף לזכך צריך כי לך במותר עצמך קדש ז״ל וכמאמרם

 מהוי״ה מרוחק תתאה שה׳ אצלו נקרא וזה ג״כ החומר
 שהעוה״ז ז״ל כמאמרם ה׳ תשוב היא שתשובה כירוע ב״ה

 נקדש שאנחנו למענינו זה עשה והשי״ת בה״בראם בה׳ נברא
 בזה למטה כביכול שפעו הורדת בנפעל עד העולם זה

 וזה מקודם שהי׳ וכמי בארץ משכני ונתתי כמד״א העולם
 העולם זה של הבריאה שורש דהוא ה׳ התקרבות הוא

 מרחיק הוא החומריות התגברות בדרכיו הולך וכשאדם
 ה׳ תשוב השובה וזה כביכול משפעו העולם את רותר יותר
 עושה שאתה מה בכל לכוון העיקר הוא הכוונה שזה ודע

 בכ״ב עלמא הקב״ה ברא באורייתא כי דרכיך ותצליח
 אותיות והנעשים הנבראים בכל יש וא״כ התורה אותיות

 של השורש האותיות מקרב אתה א״כ צדקה עושה וכשאתה
 דבר כל וכן בה׳ נברא שהעוה״ז הנ״ל מאמר וכעין הממון

 צא' וזה למעלה למעלה דבר של השורש לקרב לכוון ודבר
 מרבות' קבלתי כן ,לאותיות רומזין כי׳צאן הצאן בעקבי לך

: הרועים משכנות על בשפע גדיותיך תרעה זה ומכח
ן  הרמזים אותנו שילמוד ית׳ לשמו מבקשים שאנחנו יאמר א

 לידנג תיבות ובסופי תיבות בראשי שרומזים והסודות
 שבעונות^ו הזה המר בגלות אצלו להתפלל ומה הא'ך

 אני שאין שאף תחינות כמה שתיקנו מה וידוע הכל מכוסה
 וחביריו רשב״י אכוונת מצלינן אנחנו מ״מ מה עד יודעים

 מבינים שאינס אף מאוד מסוגל הזוהר לשון כי ידוע וכן
 העיקר רק למעלה פועלין בעצמן האותיות כי הסודות

 ובנקיוה המחשבה בטהרת יוצאין האותיות שיהיו הוא הכל
 השתוקקה רוב מחמת הנשמה יוצא שכמעט ובדביקות הלב
 אותיות ומחבר כביכול עושה הוא למענו והמטיב הטוב וה'

 חסר[ וזה ממילא הצירופים ונעשו למעלה בשרשם שלמטה
 צך יש לך תדעי לא אס גס הרועה, השובת : הגדול וטובו

 וזה למענה כמדובר האותיות הצאן בעקבי לך צאי הקנה,
 הדיבור'״ למוצא הכל מחשבתך ופשוט צא משלך לך צאי

 משכנות על גדיותיך את רעי השנית ותקנה יועיל וג״כ
שתפלתו תכון הכוונות שיודעים הרועים אלו על הרועים

יכלל



כהתורה^טירים יר1̂נרמזי
אחד שאב מצי יזה יודט אחה כאלו לף וייטיל ? 1

:זב״ו עריביס ישראל שאמרו כמו לכולס ודכיקות נו נ
מי ^ר א , בגלות אנחנו למה להקב״ה שואלין שאנו י

 חומאיס אומות כמה הלא מ״מ חומאיס שאנחנו !
נגרט יגמה

 תוכחה הוא זה דגם ותירץ' התוכחה באמצע 3כתי למה
 הולך אינו והוא הערך גדולי רס ממשפחת שהוא מי
ו י  משפחתו מבזה שהיא א׳ גדול עו<ש עליו חל אכותיו ^י
 כודאי ק עושה לא והוא אבותיו על לב ליתן לו P'P שנית
 מאבותיו צדקות ראה שלא מי על כ׳׳כ העונש ואין יטנש ט^ש

 ויכרתי בעוונותינו וזה ויהבלו ההבל אחרי הלכו כולס ט
 אנשי קדושים בני שאתם חלילה רעה ג״כ יעקב בריתי את

 הנוובה הדרך מן סרתם ומ״מ המה נארץ אשר השס
 מחמת הנ״ל לשאלה בקיצורים יספיק וזה לחושך האור שמתם

 בחר אשר לבוראנו להודית מחוייביס קודש זרע שאנחנו
 שלמה וגו' לי הגירה הפסיק שאלת וזה ולנו כאבותינו

 אנחנו ולמה הרשעיס אצל חבירך עדרי על כעימי' אהי׳
 מעיני ומכוסה הנעלס זה על גדול סוד ובודאי יותר קייביס

 אומר אני הדבר נסתר לך תדעי לא אם משיב וזה הכל,
 הקדושים אבותיך בדרך לילך מחוייב שאתה הנגלה לך,

: ז״ל רש׳יי כפ האבות הם הצאן בעקבי לך צאי וזה
1S יתקן ז״ל מאמרם ע״ר .הצאן בעקבי לך צאי יאמר 

 תענית כי הלבונה נתקן שלא מה בקפורת חלבנה
 הלל בכוונת לרעתי נראה ה ו ,כי׳ ישראל פושעי בה שאץ

 הלל של עניוות דידוע דקשיא כאן הכל כאן אני אס שאמר
 תירוץ, ז״ל ורש״י גדולה גאוה שהוא דבר יאמר יהאיך
 עניוות גודל מכח הלל כיוון זה דבר של בפשיעות ילענ״ר

 חלבנה יתקן מאמרם דהיינו כאן אני אס אמר בו שהי׳
 הפסוק רמז וזה . ודו׳׳ק כו׳ תענית כל כי מתוקניס הכל
 אנשים לתקן עיקר וזה אתכם הקטן אחינם ירד לא אם

 תענית כל ז״ל כמאמרם פני לראות תוסיפו לא השפלים
 כי אדס אמרתי רמז וע״ר . כו׳ ישראל מפושעי בה שאין

 למדריגה רמז אדס כי ידוע כי , לה׳ קרבן מכס יקריב
י , מכס יהי׳ שהקרגן יקריב כי וזה גדולה  שיקריב פ

 שמקרבין קורבה מלשון הוא קרבן מלת כי לה׳ מכס יסpא
 .ודו״ק המקובלים בספרי כידוע לשפע הנשפעין העילמות הל
 ורעי השפלות בעקבי שהס האנשים באלו הצאן בעקבי וזה
 ושננתס עשה מצות זה כי קטניס הילדים גדיותיך את

 בזה רמז ואפשר תורה לתלמוד גניו את לגדל לבניך
 הני ז״ל כמאמרם בנשים היפה לך תרעי לא אס בפסוק

 וזה וכו׳ כנישתא גבי בנייהו באקרויי זכיא במאי נשיא
 כי הרועים משכנות על רכים הילדס גריותיך את ורעי
 .וררק ממנו ישיר לא יזקין כי גם דרכו ע״פ לנער חנוך

 אצל דהיינו אתה ותחנוגיס תפלות שומע אל כי שמעתי יכן
 אחר דבר הוא השומע אז אליו נשמתפללין ודם בשר מלך

 אבל אסר דגר הוא והמשמיע אחרים דגריס הם והתפלות
 וזה א׳ דבר הפל והשומע והמשמיע התפלות הקב״ה אנל
 השכינה דהיינו הרועים משכנות על גדיותיך את ורעי הפי׳

 יזכה ואז סיג מכל נקי קולו שיהי׳ לראות צריך האדם ט
 התחתו! בקולו להתלבש מעלה של הקיל יפסוק ^לא

 עס מעורב כשקולו אבל קצת באריכות למעלה למדובר
 לדבר שמתחיל אף שלמעלה הקול נפסק אז היצה״ר תאמת
 הסוס כמו לאותיות רמז סוס כי כתב בתיקונים והנה

 ליצה״ר רמז פרעה ט וידוע התגין לגבי האותיות לייכבוכך
 פרעה ברכבי הם שלי כשהאוסיות לסוסתי וזה לקליפות

 דום מל׳ שתיקה לשון רעיתי דמיתיך עליהס רוכב קיצה״ר
שט׳ אע״פ לשתוק צריך רעיתי אז פי׳ ז״ל רש״י ללי'

 שיש מחמת לפסוק. שלמעלה הקול מוכרח מ״מ התלבשות
:התחתון בקול היצר התגברות

ך  לארס כשיא אברהם במגן שנתב רמז ט״ד יאמר א
 שיעבור עד לשתוק צריך בתפלה זרה מחשבה

 שלי כשהאותיות לסוסתי הרועה כוונח וזה ; זרה המחשבה
 אז עליהם רוכבת זרה שהמחשבה פרעה ברכבי אצלך הס

 עד לשתוק שצריך אותך משתיק שאני פי׳ רעיתי דמיתיך
 הס הנ״ל דברים ביאור ולתוספת , זרה המחהבה שיעבור

 באה זרה שהמחשבה מהימנא גרעיא מש׳יכ ע״פ
 ראוי הוא אס שלמעלה בפמליא אותו ש־נין מחמת לאדם
 לו חולחין ראוי וכשאינו לאו אס המלך בפרגוד לכנוס

 ואתה לבר, אותו שדוחין סימן וזה אותו לבטל זרה מחשבה
 וראוי מגיעים, הדברים היכן עד ראה נעיס קורא אחי

 שדוחין מהמת אליך באה זרה כשהמחשבה מאוד שתבוש
 לעבד משל שאמרו כמו בושה לאותה ואוי מלמעלה אותך
 מה על גמורה בחרטה להתחרט ותראה לרבו כוס שמזג

 כי המס במות יחפוץ לא כי תמה העבודה מדרכי שעזבת
 כשהאותיות סימן קוב׳׳ה נותן דזה וחי׳ מרשעתו בשובו אס
 כי אצלי מלדבר אותך משתיק שאני תדע הס״א ברכבי הם

 שתיקותא י״ל רמז וע״ד ,המלך להיכל לכנוס ראוי אינך
 גאון האי הרב מכבוד אתת פעס ששמעתי כמו בתרין
הי ־ מ ר י‘/ ה צ  המצות עושין אין ז״ל מאמרם על י

מצוה בכל ליזהר שצריך פי׳ ,הבילות חבילות
פגי׳ איזה מכח ר״ל להקליפה כח חלילה יתן שלא שעושה

 וזה כלול כולה עולה שיהא רק לקדושה גס חלק שיש אף
 ולקדושה לקליפה חבילות שני פי׳ חסליח חבילות עושין אין

 שגא בשעה לשתוק צריפי! זה ומטעם ליצלן רחמנא להבדיל
 זמן באותו כ״א חליליה כחבס״א ליתן שלא זרה המחשבה

 שתיקוחא וזה מהקדושה לינק רוצה היא בא זרה שהמחשבה
 שוכניס שהקליפות דברים שני אצלך רואה כשאתה בתרין

 רומז הסום כי שמעתי אחר פי׳ ,לשתוק צריך אצלך ג״כ
 ט וידוע סוס כמו עליו הרוכב הגוף לגבי שהוא להנשמה

 יס בקריעת אבל לסוס מנהיג שהרוכב הוא העולס דרך
 כוונת וזה , לרוכב ומושך מנהיג שהסוס להיפוך הי׳ סוף

 שהסוס דהיינו פרעה רכבי כמו א״ע מנהיג כשאתה הרועה;
 לרעיתי דומה את להגוף וימשוך ינהיג להנשמה הרמז

 לשון הנהגה מלשון נקראים הדיבורים כי ג״כ לדרכנו וזה
 ומנהיגים מושכיס כס הדיבורים ט תחתנו עמים ידבר

 הכוונ׳ הוא וזה למעלה למעלה הפנימיס לחדרי האדם את
 אוחו ינהגו שהאותיות לראות צריך שאדס הנ״ל ע״ד בפסוק

 עיקר כי ודע ,למבין מבואר וזה אוהס ינהיג הוא ולא
 טל וירטב מגשמיות נפשט שיהא בתנא' הוא דהורה התפלה
 על רוכב שאתה פרעה ברכבי יש כשהאותיות וזה החומר

: לרעיתי דומה אתה החומר
ן  תעש אל באבות מ״ש למעלה שכתבתי מה ע״ד יאמר א

פי׳ המקום, לפני ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך
 הכל לבקש כגון קבע לך שצריך מה תפלתך תעשה שלא

 הקב״ה לפגי להתפלל רק בהם וכיוצא וריפוי מזונות טל
 יאמרו למה האומות כל על נתגדל ית׳ כבודו שיהא הכל
 מטפל שיעשה ולא עיקר זה שיהא צדך כי אלהיהם אי׳

 סיום לאחר באחרונה הבא כגרמיזא שיהא רק עיקר
ק התפלה מ ס הגדול שמו ל  ה׳ את לעבוד שיוכל לגרמי׳ ג

 שום גלי ונענה ית׳ נגדו רצוי׳ התפלה ואז מניעה בלי
 ט לעני הפלה הפסוק בכוונת אחשוב וזה ועיכוב איחור
 ויעטוף בדעת אלא עני אין כי שיחו ישפוך ה׳ ולפני יעטוף

ם איחור מלשון הוא ט טו ע  העני תפלת למה וזה וגו׳ ללבן ה
 ה׳ שלפני הטעם ומסיים ית׳ אצלו לקבל מתאחר מעמיף
:ישפוך ית׳ כבודו על שמתפלל שקודם פי׳ שיחו ישפוך

שיחו



אתורההשירים שיררמזי כ

 אחתוכ וזה ,סיפוקו ד ה׳ לו שיתן תפלתו מת;לל שיחו
 פי׳ וגו׳ לך אערך בוקר קולי תשמע בוקר ה׳ בפסוק גם

 כשאני הזמן איחור בלי דהיינו בבוקר תשמע תפלתי אימת
 כבודך על מתפלל כשאני פי׳ בבוקר אליך תפלה מעריך
 ברכבי לסוסתי וזה עצמי על מתפלל שאני מקודם הגדול
 וזה כידוע. מתחילה טלך מלך פרעה הי׳ cp כי פרעה

 שיקדיס דהיינו פרעה רכבי כמו המה כשהדיבוריס רמז
 כל לעיני בקרוב עלינו מלכותו שיתגדל תחילה למלך

: לרעיתי דומה את אז העמיס
ך ״ ע  לך צאי הפי׳ הוי השירים בשיר שכתבנו הראשון ך

 הן דיבורים מדבר שאת בשעה הצאן בעקבי
 . הפה מוצאות ל׳ לאותיות רמז צאן כי בתפלה או בתורה

 מו״ה המקובל הקדוש הגאון ורבי ממורי קבלתי כן
\y j 2  2 T יהי׳ לא כוונתך וכל משלך צאי וזה הכ״מ 

 שכינת בשביל הרועים משכנית על רק
: הרועיס משכנות על וזה כביכול עוזו

 שתהא לך צאי הפי׳ הוי בשה״ש שכתבנו השני ך;^׳יך
 האותיות בעקבי ר״ל הצאן מגשמיות,בעקבי נפשע

 או ; ודו״ק הרועים משכנות על בהשפעה גדיוהיך תרעה ואז
 : למעלה כמדובר גרונך מתיך ידבר עוזו ששכינת שתראה

ש ר ר ס ב  שהקב״ה דגם ונראה . תמוה והוא לשושתי ו
 במה א״ע ישמח לא לאדם נס איזה עושה

 הנס שמכת וישמח שישיש רק הנס מכח תועלת לו שבא
 הכלל זה ונקונו . הכל לעיני ונתקדש נתגדל ית׳ כבודו
 הכל תראה דרכיך שבכל דרכך לבעח ותלך אחי. בידך
 עיקר וגס . הכל ליוצר וגדולי: יקר ליתן ולידע להבין

 ישראל פזורה שה עס אנחנו שבהיות הנס מכת השמחה
ה וכשהקב״ה בצרה אנכי עמו אז בצרה ק  כביכול אז נס ע

 שאנחנו פרעה ברכבי לשישתי המדרש טון ולזה מתנוסס
 פרעה ברכבי כששתי כביכיל לו אומרים ישראל בני

 עיקר רק לי שעזרת עבורי השמחה הי׳ לא נס לי שעשית
 שלך הצער מגודל רעיתי את ששתקתי לי הי׳ השמחה
 : צר לו צרתם בכל כמד״א ^ _

? ! ז ע מ ה  משכנות על גדיותיך את ורעי כך הוא הפסוק ו
 עוללים מפי בפסוק שאמרתי ע״ד הרועים. י

 פיהם להבל שומע שהשי״ת צורריך לממן עיז יסדת ויונק'ס
 בגדולים משא״כ היצר מדובקיסבעומאת שאינן תינוקית של
 למען גדול מפי ולא דוקא ויונקים עיללים מפי וזה

 היפה לך תדעי לא אס וזה יצה״ר. בגדול שיש צורריך
 יפה וגו׳ אדם וידע התחברות לשון הוא תדעי פי׳ בנשים
 להתחבר רוצה אינה השכינה אס וזה לשכינה רמז בנשים
 לתינוקות רמז גדיותיך את ורעי אז לך להשפיע עמך
 שתראה פי' הרועים משכנות על שבת במם׳ שאיתא כמו

 ברכבי לסיסתי וזה עבורם אותך ה׳ ויזכה ילמדו שהתינוקות
 שהאותיו׳ משים לגדול מחבר שאינו מה על מעם הוא זה פרעה

 ולכך כמ״ש ביצה״ר משותפות פרעה ברכבי משותפות שלך
טך  ובזוהר בקמניס, משא״ב אותך משתק אנכי רעיתי דמי

 שקידם פי׳ רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי סדש
 מפרעה הצלתו על ישראל אליו משבחין הי׳ התורה קבלת

 אימת אבל ותענוג הנאה קבלו שלא אותן משתקין הי׳
 התירה כשקבלת ותודה בשיר שלך דיבורים לחייך כאוו
 נתפרש ועד״ז , ושבע״פ שבכתב התורות כשני בתורים וזה

 הצואר הוא שבאדם ויפה נאה היותר בחרוזים צוארך
 היופי שהוא צואר המקדש בית נקרא שע״כ חז״ל כמאמר

 כמאמרם החרוזים ידי על הוא התואר ויפוי העולם כל של
 (וכמ״ש לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה שחורז זץ
 שתלמיד מת שכל הוא שכוונה אחר במקום זה מאמר מל

 הקדושה בתורתינו ע״ה רבינו משה רמז לחדש עתיד ותיק
בתורס הרמז להס שנגלה פי' מביאים מתורה שחורז וזה

 זהב (תורי לכזוביס מנביאים וכן נביאים ע״י שמפורש מה
 והצדיקים הת״ח שעם וגו׳ הכסף נקודות עס לך נפשה

 רמז וכסף לדין רמז וזהב השערה כחוע ית׳ הוא מדקדק
 זהב הקדושה התורה פי׳ וגו׳ זהב תורי וזה לרחמים

 עמך שמדקדקין ע״י כי מדה״ד לך נעשה פי׳ לך נעשה
 הכסף נקודות עם הוא אבל התורה קבלו שלא מאומה יותר

 התורה קבלת ע״י עליך היאיס שהיסורין תשעה שלא פי׳
 אהבה מדת הכסף נקודת עס שהוא אלא לך לרע רק הוא

 הכסך נקודות זה כי מאתך הרע כשיפרידו אח״כ לך להישב
 מתנועע האהבה הכסף כך התיבה כל מתנועע שהנקודה כמו

: הנקודה אחר הולך והכל מדה״ד לכל
ך טך פרעה ברכבי אחר באופן לסוסתי יאמר א  דמי

 תנועת מתהווה הסוס תנועת ידי שעל ידוע רעיתי
 ואם במרוצה הרוכב גס אז במרוצה רץ שהסוס הרוכב
 ית׳ הוא כן וכדומה בלחש הרוכב אף בלחש הולך הסוס
 מודדין מודד שאדם במדה ידוע כי ישראל בני עמנו נמשל

 אס לחסד אם למעלה התנועות נפעל בתניעותינו כי לו
 ונמשל האדס עושה אשר וכדומה צדקה כמצות לרחמים

ט פרעה ברכבו וקאמר ̂ ורכבו לסוס  מאמרם שידוע ל
 ואח״כ תחלה נקיבות סוסי הי' ביס כרעה שברכבי
 עשית הקדימני מי כמאמרם האדם עבודת וכן הזכרים

 התעוררות וגס המצות בכל וכן בית לך נתתי מזוזה
 מאתו בא צדקה לו הנותן העני על לאדם שיש ורחמנות

 מדת בך שמגיע ורחמך רחמיס לך ונתן כמאמרם ית׳
 האדם נמצא ורחמך עי״ז הבריות על ותרחם רחמנות

 מהזכר המקבלת הנקיבה כדמיון ית׳ מאתי תחלה מקבל
 רוח נחת שמשפיע או הזכר כדמיון לנו משפיע ואח״כ
 יסדר שלעולם להיפוך או . והבן פרכה ברכבי וזה ליוצרו
 ואח״כ למעלה רוח נחת להשפיע החלה מקום של שיחו

:ולנקיבה לזכר רמז צרכו לקבל צרכיו יבקש
ן ה רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי יאמר א  הטונ

 ית׳ הוא אז ית׳ רצונו אל ומכוון מתפלל כשהאדם כי
 במחשבת מתפלל הוא אס משא״כ גדולה שפע עליו משפיע

 האותיות כי ידוע וזה ידו על מעוכב השפע אז וחוץ פיגול
 ברכבי לסוסתי הוא וזה זוהר בתיקוני סוס בשם מכונים
 המכונים הס״א התפלה האותיות על כשרוכב פרעה ברכבי

 זרה במחשבה שמתפלל ר״ל העורף אותיות פרעה בשם
 אותו ומונע כביכול ית׳ אותו שמשתיק רעיתי דמיתיך אז

: לממה השפע מלהיריד
ן ת אחר באופן יאמר א  פרעה ברכבי לסיסתי הפסיק טונ

 החומר ר\דכטת מתוך מתפלל שאדם התפלה כי
 כמבואר ית׳ לפניו רצוי׳ בודאי הוא הגשמיות והתפשמות

הר בספר  החימריות תאוות על חמור על ורוכב עני טו
 יוצא כשהתכלה פרעה ברכבי לסוסתי הפסוק אמר ולזה

 בספר לעיל כמבואר הגשמיות התפשכיות לו ש'ש מהאדם
 שאתה אליי אומר כביכול אני רעיתי דמיתיך אז הזוהר

: וריעי אוהבי
ן ן א  מרומז שהלחי המפרשים כמ״ש . בתורים לחייך נ

 שאחד איכה ובמדרש . הרואה בפרק כמ״ש ליועץ
 יועציו טני שמתו לו ואמרו לחייו שני שנשרו בחלום ראה
 הס מצות התרי״ג כי ררוהר וידוע רעה עליו יועצים שהיו
 בתורים לחייך נאוו מה מובה עצה דהיינו דאורייתא עמין

 דאהד או • נאה היא הקדושה בתורה שש דהעצה
 ממגי שנהנין הוא לשמה בתורה העוסק שזוכה מהדברים

 נבואה כמעע הוא שעצתו שמואל המדרש רכמ״ש ענה
 שנמיר לחכם לילך שראוי לדז״ל ומציני 'אחיתיפל וכעצת

ה בתורים שנתן העצה לחייך נאוו וזו: עצה אחר  הסוי
: לשמה קורא שאתה מחמת הקדוש׳ ׳

עד י. .



כותורההיטירים שיררמזי
 לי. דודי המוד צרור ריחו נסן נררי כמסגו /^"'חהמלך

 לי ומימר שמיצר המור צרור רל כמאמרם נראה
 זוכר ית׳ שהוא ופקדתי פקדי ביום שנאמר מה
 נרדי התורה שקבלו במסגו שהמלך עד וזה העגל טון

ק  המור צרור וטי״ז ז״ל רש״י כמ״ש הטגל טון ריחו ג
 העגל עון זכירת ע״י לי ית׳ היא ומיתר מיצר פי׳ לי י*ייי
P ט״י הוא לי ומימר מיצר ית׳ שהוא מה פי׳ ילין קדי 
 מלשון הוא שדי כי השפעתי ילין כרי שבין פי׳ ילין מיי 1^'

 ואם לי נותן הוא כך מעורר שאני שהשפע פי׳ שדיס
 הרבה. משפיע ית׳ הוא גם פובהימרובה הי׳ השפעתי

 ובכרמי עונותי; מכפר ית׳ שהוא פי׳ וגו׳ הכופר אשכול
 פי׳ ועיין). עיזו שכינת סיר (ע״ד ישראל לכללות רמז הוא

 (וכמי׳ש שמים ממגד ע״ר המשכה לשון הוא גדי השגחתו^
 שהכעס פי׳ נעים אח וגו׳ יפה הנך יגיד) פי׳ על האריז״ל

 בעוה״ב פי׳ רעננה עישנו עי׳׳ז כי נעים הוא ית׳ של ‘יאך
 העליון מעולם תענוג בקבלת בחדוה משכבנו על שנשכב

 אמר ע״ז עליך מעיד מי ב־ה היסורין זולת גס כי וא״ת
 מעידין אדם של ביתו קורות ז׳יל כמאמרם בתינו קורות

 ביתו רהיטי מאמרם על ז״ל רש׳יי כמ״ש רהיענו וכן עליו
: עליו מעירי! אדם של

 ז״ל מאמרם .ילין שדי בין לי דודי המור צרור יאמר ‘א
 מה ע״פ ונראה לק ומימר מיצר המיר צרור על
 באיזה תחתינים מהתעוררת בא דעיקר למעלה שכתבתי

 כמבואר להשפעה רמז וכדי לו משלמין כך מעורר מדה
 צרור וזה שדי שם בזה ותבין שדים כמו ז״ל האר׳׳י ככתבי
 שדי דבין מש־ם הוא עובה לי שהוא ויפה נקי בלכון המור

 מעורר הייתי ואני ילין למעלה שהשפעתי בהשפעה סי׳
 דבין מכח ג״כ בא לי ומימר מיצר חלילה וכן למעלה שוב

: והב; הרס, לעצמי גורס ואני ילין שדי
ג וז  ז״ל האר״' כת"ש אונאה לכון יונים עיניך יפה ך .׳

 שהאדס^חוטא בעת משגיח ית׳ שהיא ה*א ופירש״י י
 א״ע עושה הי' ית׳ הוא ואלמלא ידע לא כאלו א׳יע ועושה
 אפשר הי׳ ולא מהאדם החיות מונע הי׳ יודע כאלו

 עיניך ע״ס זה דרוש באריכות ויבואר לחיות לחמאים
: כנ״ל כיונים

שר׳וגו׳ בעצי מי ה  תפוחים שדה שרואה כי
 אבל קיום להם אין נמצא לתילשן הולך

 אדם אין כי קיום להם יש היער בעצי הוא כשהתפוח
ט יי  שהם שע״י הצדיקי' דודי כן לתולשן שילך תפוחים שם ש ש '

 של היסירין ע׳יי אשמה מכל ומנוקים נתקיימו כגלות
 הברירה נתן ית׳ שהוא מאמרם ידוע כי חמדתי בצלו אהבה

 בגלות שיהי׳ או בגיהנם יהי׳ שזרעי או אבינו לאברהם
 וזה ׳ ■עוה׳׳ב לחיי מזומנים שיהיו כדי בגלות יכחר
 בצלו שאשב כדי בגלות בחרתי ולכך סמדתי כצלו־

י : בעיה״ב והיינו ־ :
 ענין וגו׳ הבנים בן דודי כן היער בעצי כתפוח יאמר
 התפוח ענין כמו ט כתפוח עלינו ית׳ אותו 'לדמות

̂ל  נתקלקל הפירי אפילו באילן מחובר עומד י שהוא זמן־ ̂ז
ק ינתחמץ ־ ר ב  עליו יזרח אם כגון תקומה עוד לו כ

ק השמש ת מ  הטרי נפלה כבר אס משא׳׳כ הפירי עעס וי
 דורי וכן■ תקנה לו אין־ שוי בתומצתו ועודנו האילן־ ̂*׳טל

 זמן שכל זה ־בדמיק ית׳ ביראתי כ״כ שאנו ר״ל הבנים כין
 מחמציס שאנו אע״פי אז בו ומקורבי! ית׳ בו מחובכין ^אנו

 תשובה ע׳יי תקומה לנו להיות יכול אעפ״כ למעשינו
^Pע״י חלק שום בו לנו ואין חלילה למטה אנחנו כבר אס א׳'כ 

 לעשות אדם צריך ע״כ תקנה שום לנו אין הרעים מעשינו
ה ב  ; ׳הריחוק בתכלית מעמנו ית׳ הבורא יתרחק לא עד ^ו

1S בין דודי כן היער בעני כתפוח אחר באופן יאמר 
 כמו .לחכי מתוק ופריו וישבתי חמדתי בצלו הבנים

דד

 בכל שמחדש רק קיים גופא והאילן פירות שעושה אילן
 קיימת מצות של שהקרן ידוע כך אחרים סירות ושנה שנה

 וישבתי חמדתי בצלו וזה בעוה׳יז אוכלין והסירות לעוה״ב
 כי העולם בזה לחכי מתוק הסירות ופריו הקרן עבור

 לחכי מתוק וזה מר ולבסוף מתוק העוה״ז ברא מתתלה
 כי לצדיק אמרו הפסוק מפורש ועד״ז יותר ולא לחכי רק

 אם ידאג שלא לצדיק שיאמר פי׳ יאכלו מעלליו פרי כי טוב
 בזה כי בעוה״ב שכרו יאבד לא מ׳ימ בטוה״ז טובה לו יש ׳

:לעוה״ב קיימת והקרן הפירי רק אוכל אינו העולם
ך  ר׳ אמר בשבת איתא .כתפוח אחר באופן יאמר א

 רכסיב מאי חנינא ר3 חמא ר׳ אמר עקיבא
 לומר לתפוח ישראל נמשלו למה וגו׳ היער בעצי כתפוח

 הקדימו ישראל אף לעליו קודם פריו זה תפוח מה לך
 ר״ת הקשה לעליו קודם פריו בד״ה תום׳״ לנשמע נעשה

נו דתפות ומפרש אילנות כשאר שגדל רואים אנו הרי  טי
 דאתרוגין כריחא מתרגמינן כתפוחים אפך וריח אתרוג
 ואחר לשנה משנה באילן שדר לעליו קודם פרי ואתרוג

 פריו הוי אחרים עלין וגאו אשתקד של עליו נישיין כשנה
 בר הי בעצי דכתפוח קרא שמביא אך לעליו קודם

 לי׳ והוי הבנים בין )דודי כן כראמר הקב״ה על דנאמר
 לאתרוג דהדמיון וגם כתפוחים אפך דריח קרא לאתויי

 ואפשר .בכאן שייך בעלין נשירה דאיזה כלל מוגן לא
 נעשה ה׳ דבר אשר דכל מובן לא הקרא דגם ליישב

 לי׳ דהוי ותו הפמיעה קודם לעשות אסשי דאיך ונשמע
 עשי׳ שיקדימו דהיינו ונשמע נעשה ה׳ ידבר אשר למימר

 דבר ר3ףכ דמשמע דבר אשר כשאומר משא׳יכ לשמיעה
 ולכך ,לשמיעה ע?י׳ קדימת שוס ליכא וא״כ כמשמעה

 טשי׳ דהיינו דבלים שגי איכא מציה דבכל דידוע נראה
 המלך גדולת להתבונן דהינו והלב והמחשבה מנוה של

 נצטוה אשר ארס של ערך ופחיתות המצוה לעשות שצוה
 ו׳ה ,לארס ויראה אהבה בא ועי״ז ;ונורא הגדיל ממלך

 כי ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר כל קדוש עם מאמר פי׳
 והאמנה הבנה מלשון והוא ושמע הסכת מלשון הוא נשמע
 כל לעשות הס על וקבלו וקימו חפינה ונפש בלב ביותר
 וידוע דברים שני דהוא ובפיונה כטשי׳ שאת ביתר מצות

 להיות שיות העתים כל לאו כי נשתנה המנוה 'דכוינת
 ישתנה לא המעשה אבל וביראה באהבה וזהיר זריז הלב

ה תמיד ולולב אתרוג לקיחה למשל  ניצית וכגון לקיחתו■ ט
 מעשת כך זו שנה כמעשה המצות כל וכדומה ותפילין

 תליא לא הכוונה כי נשתנה הכוונה אבל האחרת שנה
 קושיית מתורץ ובזה עלינו, ה׳ בחמלת אלא אדם בידי

ם ספד  את וליראה לאהבה בלבנו ותן מבקשים שאנחנו ה
 בידי הפל ז״ל כמאמרם אדם בידי הוא הבחירה הא שמך

 הבחירה כי הוא בזה והתירוץ שמים מיראת 'חוץ שמיס
 והלב המחשבה קדושת אבל המניה זלעשיית אדם■ בידי

 בקרא נרמז י;^זה ית׳ בידו 'הוא אותו וליראה לאהבה
 רמז השמים כי' אדם לגני נתן והארץ לה׳ שמים השמים׳
ם אש ויראה לאהבה ד אהבה השמים וזה כידוע ו  ויראה דל'
 המצוה עשיית דהיינו והארץ 'ת בו תלה לה׳ שמים

ת חו מ  אדם) •לבני הוא שהבחירה דטינו אדם לבני נתן נ
 המצוה-מקדשין בעשיית מלמטה מעט עצמו מקדש וכשאדם

 שהוא המחשבה ובטהרה בקדושה הרבה מלמעלה אותו
 עשיית שע״' הקדש בזוהר כמבואר מהמעשה קדשה יותר

 המחשבה וע״י התחתון בג״ע לעצמו לגוש עישה המצוה
 רמז שהעלה לאתרוג קצת דונגה וא״כ העליון־ בג״ע

 שוות המתיס כל דלאו לפעמים נושר דהלב למחשבה
 אחרת פעס כך זה כפעם שוה תמיד והמעשה כמש״ל
 קידם נושרת שהעלה היער בעצי כתפוח א״ש והשתא
שולח שפעמים ית׳ ידו שעל פי׳ הבנים בין דודי כן לפריו

יראה



תורההטמירים ̂טיררמזי
 אצלו גמהל , אולח אינו ופעמים האדם לג3 ואהגה יראה

 :ודו״ק וא׳יש ימקג עין3רי'׳ף'3 ועי' ז״ל כמאמרם כתפוח
דן מדת הוא שמאל כי לראשי תחת  וראש ה
 לא ז״ל מאמרם כידוע תורה דכרי הוא

 ותחת התורה על קאי שהוא דגרתי ר גסת מראש
 למאמרם הוא והטונה עין תחת עין מלשין היא
 גגיעול יתלה עליו גאים שיסורין אדס רואה אם

 געון יינוvדר לראשי תחת מדה״ד ר״ל שמאלו ו!ה תורה
 גימול עון גו אין שאם דל מאמרם וידוע תורה גישול
 דהיינו תחגקני וימינו יזה אהגה של יסורין הוו תורה
 ומאמרו אהגה של היסורין גאים זו שממדה החסד מדת

 שמשגיע דהיינו ירושלים גנות אתכם השגעתי ית׳
 ונאוה על התרגום כמ״ש היסורין על הממונים המלאכים

 כי שתחפץ עד האהגה את וגו׳ ת:ירו אם ירושלים גנות
 יםורין עלך חגיגין ששאלו ואמוראים תנאים כמה מנינו

 היסורין את תעוררו אל לכן שכרן ולא הן לא והשיגו
; מהם הנדיק שיחפוץ עד מאהגה ̂ ^
ן  אמר . רעיתי לך קומי לראשי תחח שמאלו יאמר א

 לא ועדיין להשתעגד אמרת שנה ת' רכש׳׳ע לפניו
 מיד עגר הסתיו הנה כי שנאמר שלמו כגר א״ל ש^מו

 בארץ נראו הנצנים שנאמר ראש'הם את הצדיקיס לו
 כגר שאמר מה ע״כ .צדיקים שהיו לוי של שכמי א^ו

תינו הוא דהמנין גש״ס כמאמרם היינו שלמו  יאמר או מזגי
 ויה . זר ש; רעה מגזירה הקג׳'ה חוזר שלשוגה כי״וע

 שהוא הקשה ד למדה רמז סתיו כי עגר הסתיו הנה כי
 הצדיקים גלו מיד המדדש שאמר וזה וענן חישך כמו

 אחור חכמים משיג ע״ד ונראה .תמות הוא ראשיהם
 מגמלה ק והצד גזירה גוזר שהקגי׳ה ידוע כי יסכל ודעתם

 הצדיק הפלת יועיל שלא רצונו אס ית׳ גרצונו תלוי ומ״מ
 התעוררות לו נותן שאין דהיינו הצדיק דעת מסכל אז חלילה

ה' לגמוח תמיד כדרכו גדול  אליו ונהתפלל א:היו ג
ה נ טו  דעת שנסתכל וכיון מפעליו גשמות ולכוון רלוי׳ ג
 חכמים משיג ית׳וזה גזירותיו לגשל כח גו אין ממילא הצדיק
 יגעל שלא כדי אחור ונופל ממדרגתו שמשפיל דהיינו אתור
 ממדרגתו הצדיק נופל לא אז רפוי׳ כשהגזירה אגל גזירחו
 שהיתה זמן כל מצרים גגלות גס הי׳ וזה הגזירה ומבמל
 ומשרע״ה לוי סל משגמו צדיקים שהיו אף חזקה הגזירה

 הגזירה ולגמל להתפלל לגו שנחן דהיינו גסגלותם רואת הי׳
 ע״ד ממרריגתס שנפלו מחמת לגשלו יכולין היו לא מ״מ
 את לגלות שהתחיל כיון אגל כו׳ שכיני: שתשרה-עליו ראוי

 קצת מחמת לפדותם החמלה נגזרה לא שעדיין אף הרצון
 ית׳ הוא התחזק מ״מ לאו אס שנה ת' שלמו אס קמרוג

 מעשי גכח ולפעול ראשונה למדרגתן שיזכו הצדיקים
 מוצא גמדבר גמדרש איתא וגפי׳ ית׳ גזירתי לגמל ידיהס

 שגמו דהיינו הכשרים גזכות ממצרים שיצאו גכושרות אסירים
 פי׳ ראשיהן הצדיקים גלו מיד המדרש שאמר וזה לוי של

 נקרא התורה וגס גראשו עי.יו חכם ״ד1< ושכלם מדרגתן
 כמש״ל: דגרתי גסתר מראש לא כמד״א ראש

 את השמיעני מראיך את הראני וגו׳ הםלע גחגוי
 ידוע הדגר .נאוה ומראך ערג קולך כי קולך

 צלס עליו להיות מעשיו מתקן שאינו זמן כל ומפורסם
 אינו ומעש׳׳מ מצות ועושה תורה לוננד אפילו אז אלקיס
 לך מה אלקיס אמר לרשע כי ית׳ לפניו כלל מרוצה
 טון ולזה לחיצוניס כת מוסיף ואדרגא חקי לספר

 אלהיס צלס עליך להיות תחלה מראיך את הראני הפסוק
 להיפוך משא׳יכ ומעש״כו תורה קולך את הכמיעני ואח״ב

 ומראיך ערב קולך אימתי ערג קילך כי- מסיים ולזה
;אלטס צלס לך כ?ש נאוה כשמראיך נאוה

ל ו  ולא גקשתיו נפשי שאהגה את גקשתי גלילות משכגי ן
 את געיר הסוגגיס השומרים מצאוני מצאתיו

 משתמש ית׳ שהבורא ידוע זה וגו׳. ראיהס נפשי שאהגה
 ולזה רוח, ושפל דכא את אשכון כמד׳׳א שגורים גכלים דוקא

 גקשתיו כלי מנוחתו להיות נפשי שאהגה את קאמר,גקשתי
 אדס גני רוג אצל שהוא הגאוה חמא מפני מצאתיו ולא

 ר׳ל בעיר הסוגגיס השומרים מצאוני מצאתיו לא וע׳׳כ
 ראיתס נפשי שאהגה את הפתתיס על החוזרים הענייס

תמיד: שכינתו משרה אצלם ר״ל
ט ו ח  כי אמונה נקרא שפת כי . שפהותיך השני ב

א מדות■ בעשרה ית׳ אליו ההילך  אהגה ט
 האספקלריא כדמיון הוא המונה והוא ראשונה ומדה ויראה

 שתקנו וזה שגגית מה כל את גתוכה שנראה ומראה
 מרה על מורה אדני השס כי וגו׳ תפתח שפתי אדני

 אורה שערי כמ׳יס אדנים לשון על אדני ונקרא ראשונה
 ואח׳׳כ אמונתי פי׳ תפתח שפתי שס מגקשיס ולכך אמונה ונק׳
 וכן לזכות מחוג ונהפוך נגאלו אמונה גשכר ומנינו יגיד ופי
 שפחותיך כך השני כחוע וזה שנתלגן השני החוע הי׳

 ישיר אז שאמרו בשעה השני כחוע ובמדרש . האמונה
 להם הי׳ מתחלה כי אלי זה שאמרו בשעה נאוה ומדברך

 במדריגה הוסיפו כך ואחר לנסתר ישיר אז ואמרו אמונה
 שהצדיקים כנודע אלי זה לנוכח ודברו פנימיות יוחר והשיגו

: למדריגה ממדריגה מהלכים נקראים
ה ל פ עד רקתך הרמון כ  פעמים כמה כי . לצמתך מנ

 גין המעורב רב שהערב מהימנא נרעיא כתג
 מחמיץ והשאור העיסה שבין כשאור הוא ישראל עמו

 כמה לחז״ל מנינו וכן הגלות אריכות זה שגעו״ה לפיסה
 הדור שאין אלא כמרע״ה עליו שכינה שתשרה ראוי פעמים

 האמיתי ישראל שעמו פי׳ , הרמון כפלח וזה לכך ראוי
 חז״ל. כמאמר כרמון ובמצות גסורה מלא הרמון כפלח הוא

א לפטמיס ריקן לשון שהוא ״ל ח כמאמר ורקהך  מגעד ג
: שבינך רג הערב הת־ברות ע״י לצמתך .

 מאמרם ע׳יד נראה .צגי׳ תאומי עפריס כשני שדיך
 מאין מש ואלו משהרין אלו מתירין ואלו אוסרין אלו

 השכל אל זה ענין לקרב . חיים אלהיס דברי ואלו אלו
 לקוג״ה לו מה צרפתהו ה' אמרת פסוק מל מאמרם נקדים
 אלא נתנה ולא העורף מן לשוחט או הצו,יאר מן לסוחט
 בעיני תמוה הוא מאוד זה ומאמר . הבריות אס בהן לצרף
 מן לשחוט מצוה כשהי׳ וגס ית׳ למצוותיו טעם אין לומר

 למצוותיו כששממנו אותנו ולזכות לצרף יכול הי׳ ג״כ העורף
 תורה טעמי כל ונעלת הצוואר מן ואמר נקט חדא .אלא
 יתברך הוא שאמר מצינו חוקה שהוא אדומה פרה על וגס

 חוקה לאלו קראם ולמה חוקה ולאחרי' הטעם למרע״ה
 ועעם הגריוח את לצרף כדי אלא טעם ליכא דכולס כיון

 אין מאמרם שידוע נראה זה הענין וביאור . גכילס י״ל זה
 אוחו ומכה מלמעלה ממוצה לו שאין ועשג תשג כל לך

 בלשון ומכונה צומח שיהי׳ כח לו שטחן ר״ל גדל ואומר
ת כל ט מכר^  השרשים ולמעלה ית׳ מאתו־ נאצלין הטחו

 מקבלת אלא פרי לעשות כח לענך ואין הענפים ולמטה
 נפס של חיונית מעולם והטהרה הקדושה מצד שורשו

דס הבהמיות.ועופות  ע׳׳י מנוה וכשנעשה וכדומה הטהו
 כי למטלה גסורש גדולה פעולה נפשה מלמטה הענף

 למלך או לסר שמגיאין דורון כמו המה שלמטה הפעולות
 בעיני צרכיו ונשמע חן ומוצא האדם נתקרב הדורון שע״י
טה נשמות גלגילי כמה יש וגס והמלך השר  וגבהמוח בעו

 וז״ש וגגהמה גטוף שעוש־ין המצוה ע״י ונספלו הטרץריס
 כתקנס השחיטה שע׳׳י סי׳ , איש מכה השיר שיתט הכתוב

 צופי ית׳ הוא דגודאי גו המגולגל לאיש ועוז כח נותן
נסתרות -



כזתורה השירים שיררמזי
 הטנפיס ולקרב למטלה הפעולה לעשות שא״א

 בלתי ציוונו כאשר באופןננאוס מנותיו כקיום אלא גשר?ס
 למלך לדורון עפר שמביא כמו הוי זה וזולת שיטי

 ואדרבא יחשב לא כי זה ע״י למלך האדם נתקרב ^תינו
 לשחוט עמוק בעעס ונשנו נאמרו ובודאי בנזיפה אותו

 פגימה שוס בלא ובסכין העורף מן ולא דוקא הצוואר מן
 נתנה אשר האלהיס אל תשוב שהרוח יפה מיתה לו וברור

 שמעצם לי תתן מה צדקת אס הוא מפורש מקרא ״לא
 המלך בגא פת שהוא הקב״ה מ״ה למלך דורון אינו המטה

 א׳ שמצד אלא זה מכל משולל ית' הוא כי ולמשתהו למאנלו
 של למלכו נתקרב אותו המביא שהאדם דורון כמו הוא

 בשרשם דמהימנותא קשרי ומקשר צרכיו ונשמע טולס
 בעיני חן ימצא שבמעשיו ועד גבוה על גבוה למטלה
 ית׳ ובנאצליו בנבראיו גדולה פעולה ועושה ואדם אלהיס

 בשביל ניזון העולם כל כמאמרם התח־.ון בעולם וגס
 לעולם קיום יש ישראל קדושי ובאמצעות וכו׳ בני חנינא

 עלמא דמרי׳ בתפילין מאמרם בכוונת נראה רה ומלואה
 ונראה תמוה והוא וגו׳ ישראל כעמך מי בהם כתיב מה
 כל לאדון והתקשרות התחברות לשון הוא תפילין כי
 בחינה באיזה פי׳ בהו כתיב מה עלמא רמרי׳ תפילין וזה

 ישראל כעמך מי ומסיק ובברואיו בעולמו ית׳ הוא נתקשר
 תורותיו בקיום ישראל אמצעות ע׳יי פי׳ ̂ בארץ אחד גוי

 המדות כל נתחזק בנו מתפאר ית׳ שהוא עד ומצוותיו
חי וכל העולם וכוחות והצינוריס  שע״י נאות עעס יש א

 בנו ויראתו אהבתו נתקשר והלב בהמוח התפילין קשירת
 נכנעים לה'ות כידוע הטומאה לכוחות עבותות חבלי ינטשו
 יתברך אליו נוגעים אין הפעולות שכל אלא גברתה תחת
 וא׳׳א לנבראיו והזדככות תיקון אלא למלך דורון כמו

 בבלתי מצוותיו תיקון ע״י אלא לברואיו התיקון שיתהווה
 מן לשוחט לקוב״ה מה מאמרם כוונת וזה כמבואר ישונה

 טובה מגיע אינו ית׳ אליו פי׳ , העורף מן או הצוואר
 העלומה בכוונה נתנה ולא הדורון מן למלך כמו מזה

 בהם לצרף אלא העורף מן ולא הצוואר מן דוקא לשח^ט
 או לשרשו הענף לקרב לברואיו פעולה לעשות הבריות
 הצואר מן בשוחט כ״א א״א וזה בו המגולגל האיש להעלות

 את לצרף כדי טכס נתן המצות בכל וכן העורף מן ולא
 כוונת ועיקר ונימוקם טעמם שיודע למי אשרי הבריות
 הוא כי פעולה שוס מניע אין ית׳ שאליו אלא אינו המאמר

 דידועהאיןאדס נא׳ ומעתה ישונה ולא תכלית בעל בלתי ית׳
 הוא וכן. מלמעלה עליו מכריזין אא"כ למטה אצבעו טקף
 נתעבר אס הטהורים ובעופות ובבהמות העניניס בכל

 לשורשה עדיין להעלות ראוי שאינו נפש איזה כתוכה
 מרוחק העוף יהי׳ שעדיין סיבה איזה שנתהווה וכדומה
 מחלוקת .יש ואם טריפה סימני בעוף נולד אז משורשו
 או לשירשו יעלה אס זה עוף גלגול על מעלה של בפמליא
 משמאילים ואלו לזסת מיימיניס ואצו מרוחק יהי׳ שעדיין
 פלוגתא יש למטה שגס טריפה סימני בעוף נולד אז לחובה

 הוא ששורשו מי כי והגאונים והאמוראים התנאים <ין
 העוףיוכן מכשיר החסד במדת למשל המיימיניס מכת

 הוא וקבלה מיים אלהים דברי ואלו אלי וזה , להיפוך
 כב״ש הלכה יהי׳ המשיח שבימות ז״ל מהאר״י גירינו

 אותן •בעולם ושולט גובר שעתה יונעם ולדרכינו
 ומעס כמותו. הלכה ולכך ב״ה נשמת שורש של המדולז
 הגבורה ממדת המחמידןשהוא- מן לרוב הוא ״ש3ש הלגר
 שיהי׳ , ממה החסד למדת יותר צריכין אנחנו יפתה

 להתקיים ונוכל הארץ■ מן הטומאה רוח שיעבור -המשיח טת5
 מחלוקת כל המשנה בכוונת נראה וזה הגבורה במדת גס

 ושמאי הלל מחלוקת כגון כו׳ להתקיים סופה לש״ש
חלילה יתבטלו ולא להתקיים סופה כ״ש דברי שגס

 ושמאי הלל מחלוקת נקט ולכך כמותם הלכה המשיח שבעת
 כוונת בכאן כי להלל שמאי מקדים מקום שבכל אף

 בתחלה נתקיימו ב״ה ודברי שניהם דברי שיתקיימו המשנה
 אף פי׳ . צבי׳ תאומי וגו׳ שדיך שני הפסוק פי׳ וזה

 וזה אוסר זה להועיל מלמדך ומורים הורים מינים ׳3
 פירוד בהם שאין פי׳ ,צבי׳ תאימי אעפ״כ וכדומה מתיר

 מרוצגה שנולס כמדובר חיים אלהיס דברי ואלו אלו כי
 ממדה וזה ומיקל מכשיר לכך החסד ממדת וזה נתנו אחד
 דברי ואלו ואלו חד הן באמת וכולהו מחמיר לכך שני׳

: ודו״ק אלהיסחייס
 כדי הנה . עליו המו ומעי החור מן ידו שלח ‘די ר!

 אחד בפםוק תחלה נבאר הביאור אל לבוא
 נגדי וחומותיך חקותיך כפיס על הן בפסוק בהפטורה

 שאדם עבירות בכל ירוע דהנה לי נראה בזה הכוונה תמיד,
 אבינו ובין בינו המפסקת ברזל של מחיצה נעשה עושה

 הפסק מחמת ויבוש יחרב הנהר בעו״ה כי עד שנשמיס
 כמד״א הגזל הוא שישה עבירות רוב כי ידוע וזה המחיצה

 בעון ר״ל חקותיך כפיס על הן אמר ולזה וגו׳ כפיך יגיע
 מחיצה דהיינו תמיר נכדי הומותיך ככפים מן שהם הגזל

 מבקש אחר כל אשר נוראים ימים בהגיע והנה , ברזל של
 אינם אז הב הב וצוחין השנה כל על השפעה ית׳ מאתו
 אס המפסיק הכותל סתירת לפי רק השפעה לקבל יכולין
 גדוליס נקבים רק בה עשה לא אס אפילו או הכל סותר
 כי ית׳ מאתו מובטח בודאי אז וצדקותיו מעשיו בנח

 לברואיו להיטיב דרכו ית׳ הוא כי חוקו לחס יטריפהו
 את כשסותר אבל מיטיב אינו המפסקת מחיצה מחמת רק

 יתברך הוא סדאי גדולים נקביס עושה אפילו או המחיצה
 בשביל ניזון העולם כל בגמרא כיוונו ול־ה עמו מטיב
 כותל בתוך בני חנינא שעושה השביל באותו ר״ל בגי חנינא

 כוונת ג״כ זזה העולם לכל שפע ירד שביל באותו המפסקת
 שהוא שלו השפעה ר״ל החור מן ירו שלח מדי הפסוק

 דבר איזה מתגירו המקבל אדם כדרך ידים גלשין נקרא
 בנקג ר״ל החור מן הוא ההשפעה עיקר וכל הידיס ע״י

 ההשפעה: גודל p ה;קב גורל ולפי המפסיק בכותל שעשה
ו י נ י ו ל יושבות בחלב מחצות מיס אפיקי על כיונים ?  ע

 הוא דיונים כתבו ז״ל וגאר׳^ סוה״ק . מלאת
 מטעה שהשי״ת לומר ונראה עמיתו את איש תונו לא מלשון

 המעשים כל אח רואה הוא כי החטא בדעת האדם בני לב
 הי׳ מעשיו כל את רואה שהוא לאדם מראה הי׳ ואלמלא

 כאלו א״ע עושה שהשי״ת רק החטא הן א״ע פורש אדם
 . מיס אפיקי טל וזה כיונים מיטו וזה ירט ולא ראה לא
מט השפע המים לחוץ מפיק שאדם החמא בעת פי׳  כי

 תשובה שבעלי מקום כי זה עושה והשי״ת העבירה גרס
 וזה חשיבה מבעלי להשי״ת תענוג יותר כי כו׳ עומדין
 ונעשה -נמכר רם ע׳׳ד תשובה לבעלי שרמוז בחלב רוחצות

 לא הקב״ה מדת ז״ל מאמרם ע״ד מלאת טל יושבות חלב
 זמרותיו ירחזיק וריקן מסזיק איט מלא כלי ורם בשר כמדת

 על יושבות מחזיק.וזה אינו וריקן מחזיק מלא להיפוך ב״ה
 הפסוק בדש ולדרכנז .ומצות תורה מלא כ̂ל על מלאת
 מצות התרי״ג דמכלל כתג דהרמב״ם למעלה זה נמשך

 האדם בני לב את ממעה השי״ת זזה תשובה מצות הוא
 יעשה זלבסוף שיחטא ופחדו,כדי בעונש מגלה ולא שיחטאו
 כוונת נראה (וזה אונאה כיונים.שהוא-לשון עיניו וזה תשובה
 אס הקדוש בזוהר כתג שפתים בין תשכבץ אס הפסוק
 ונראה ,ובתפלה בתורה אדס של ־בפה מונחת השכינה
ס . בכסף נחפה. יונה כגפי דקרא הסיפא  ההילוך פי׳דכנפי

 בושה הוא כסף בבושה מחופה עבירות דהיינו יונה של
 לאדם שמטעה מיד) לו מוחלין ומתבייש עבירה העושה כי■

כנ״ל תשיבה הוא בחלב רוחצות כנ׳׳ל עבירות עושה ועי״כ
יושבות



̂טירים שיררמזי תורהה
 עס מצות התרי״ג כל ממולא ?או פי׳ .מלאת מ־צ יושכות

: הרמב״ם כדכתכ תשובה מצות
ו י ת ^ ר פ  הכוונה . וגו׳ עובד מור ממפות שישנים ^

ה  ומנחה בזבח בגמרא שאמר מה ע״ד ס
 שפתי הוא וזה תורה בדברי מתכפר אבל מתכפר אינו

 כשושנים הרועה ע״פ הזוה״ק בספר שמביא כמו שושנים
 דזה כאן הענין וכן תורה דברי תמיד ששונים כאומן שלל
 ניתנים המדה בזה ק לממה א״ע מעירר שארס כמי ידוע

 משפיע האדם באם שישנים שפתותיו הוא וזה מלמעלה לו
 למי אף עובר מור נומפות אז תורה דברי בהבל למפלה

 השפע דהיינו מור עליו נימפות הרבה עבירות שעבר^כבר
 מתכפר אבל מתכפר אינו ומנחה ביבח ז״ל כמאמרם

: תורה ברברי
י ^ ס  ע״ד . וגו׳ העזים כעדר שערך וגו׳ מנגדי עיניך ה

 מלהסתכל:עסקי א״ע לשמו׳ צריך הארס כי רמז
 מכעס לשמ־ר והתיקו! הכעס, לפעמיס יבא מזה כי העולס

לי כתב א  יסתכל תיכף אז הכעס אליו כש*גיע ז״ל ה
 עיניך הסבי הפסוק מרמז ולש מכעס וינצל צינית בחימי
 העולם במםקי כגון לי התננדות שה'א מדבר ל׳ל מנגדי

 עד להסתכל הרבה ח״ו ואס כעס לידי יבא שעי׳׳ז וכדומה
 כעדר שערך הפהוק מרמז זה הקנתו מה כעס לירי סבא

ל הע:יס  מרמז יע׳יז להכעס תקנה שהוא בציצית להסתכל ל
 כן כמו ל״ב הס שהשיניס כמו ר״ל וגו׳ כעדר שיניך תיכף

: חומין ל״ב הם הציצית גס
 הנריקיס על מדבר פי׳ וגו/ שחר כמו הנשקפת זאת ן"2

 שסר כמו לחוץ הנשקפה וזה לכת הצנע שדרכן
 גנת אל וזה במעש״ע יפיס שהס ל׳ל כלבנה יפה והאמת

 . ת״ח כן הפירי ובתוכה מבחין קשה קליפה ו;ו אנו׳
 מלשון הוא נעלים מלת כי בנעלים פעמיך יפו מה וזה

ק נתיבות יפה שמאוד והכיונה ום:'רת נעילה י  שמעשיו ה׳
 כמי כי ר״ל חלאיס כמו יריכיך חמוקי ומסוגריס צנועים

 האדם אס מזככים הם לאדם הבאים כחולה שזיסורים
 וזה נשמתו שיתעלה כדי לגופא מחי שקוב״ה הזוהר וכמ״ש

 החלאיס שע״י פי' דליתנר ונאמנים רעים מחלאים הכ׳ פי׳
 חמוקי הכתוב וזה'כוונת ברוחניות למעלה אד׳תנו הגבהת
י בסתר ירך מה כמאמרם תורה דברי ל׳ל יריכיך  כמו נ
 ברוחניות יותר מתפלה שעי״ז גירס כמוהחלאת פי׳ חלאיס

 האדם את מעלין תורה דברי כן למעלה למעלה יותר
 המאור ז״ל כמאמרם תופא שהי׳ אף למדריגה ממדריגה

 מל׳ הוא שררך כי וגו׳ הסהר אגן שררך למומב מחזירו שבה
 והמה לעלמ׳ מבדרין שממתת׳ אף התרגו׳ כמ״ש מתיבתא רי-

 ט המזג יחסר אל■ כי נ׳ק שום לו מגיע לא אעפ״כ בגלוי
 שמעשיו ויש בסתר שמעשיו ויש ית׳ לכבוס נריכיס כולם
 עלמא ויש דאתכסיא עלמא p למפלה גס כי בגלוי

 לך המציאין צדקיס שני כך כשיש שדיך שני וזה דאתגליא
 רמז (וזה מלוי וזה כסתר זה משוניה ומעשיהם שפע

 ומשיח יוסף כן משיח משיחין שני הס שריך שני כתרגוס
 בן ומשיח רחל מאמנו ־בא יוסף בן משיח כי ר״ל דוד בן

 ולאה רחל נשמת ששורש בזוהר ואיתא לאה ׳ מאמנו דוד
 ואה rאתגלואTועלמא־ עלמא.דאתבסיא עולמות משני הס
 אלא פירור ביניהם חלילה שאין ר״ל צבי׳/ תאומי p פי על

:דאתגליא מעלמא וזה מעלמאדאתכסיא שזה
ך  יריכיך חמוקי גריכ בת בנעליס פעמיך יפו מה יאמר א

 מנעלים כי בזה הכוונה .אמן ידי מסשי חלאיס כמו
 לילית הוא נדיב ובת לעיל כמ״ש וסגור מוסגר מלשון הוא

 הקדוש בזוהר שנקרא קריין בעלי לאינשי דעבדית הרשעה
 נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה הפירוש וזה נדיב בת
 סוגרים כשהם ית' בעיניו מאוד יפיס הס שישראל ר״ל
ר״ל ירכיך חמוקי הרשעה לילית היא נדיב בת נגד א״ע

 הם יחמא לבל הירך את מסתיר שהוא ה'רכיס הסתרת
 יחל' זהב עדי קבוצת חלאיס כמו הקב׳יה בעיני חשובים

: ז״ל רש״י כמ״ש כחם
 לכרמים נשטמה בכפרים נלינה השדה נצא דודי לכה

 הייני כרמים כיפריס אלו בכפרים חז״ל דרשו וגו׳.
 מה ע״ד ונראה ישראל בית צבאות ה׳ כרס ישראל

 איש כדרך בלילה ית׳ היא בא לאוה״ע כי בבלעס שנאמר
 נלינה הפסוק פי׳ וזה בצינעא בא שהוא לפלגשי שבא

 בלילה בצנעא עליהם הניואה י־ז בטפרים ר״ל בכפרים
 ר״ל לכרמים נשכימה לישראל אבל לילה לינת דוגמת

 :בבוקר בפרהסיא הנביאה נתגלה לישראל
ך ר א ו  ניהמ׳יח הוא ;וארך במדרש .השן כמגדל צ

 בשעה שנתגדל עשו של שן הוא השן מגדל *
ס ידאה רשע כמל׳א ונשבר יעקב את שחבק כג  שיניו ו
 על מכפר הי שביהמ׳יק הוא המדרש וכוונת .יחרוק
 ואבנים עצים על חמתו ששפך כמ״ש בחורבנה ישראל
 צוארך ע״י צואדך וזה עשו מידי נפש'תינו ונמלעו
 אותו ש< שיניו השן'?נשתברו מגדל ע״י כמו נמלמת

: כנ״ל הרבע
ך פ  מליו אפו שולח ית׳ הוא פי׳ .הלבנון כמגדל א

 שהוא הלבנון כמגדל מכפר היא יסודין לך שיש י ’
 וחצי מת אדם שאין העעס וזה במדרש כמ״ש ביהמ״ק
 מזה ויותר יותר שישתוק נעשה ית׳ שמאתו בידו תאותו

 בעיניו שלם יהי׳ שלא כדי וכדומה בלימוד הן לו שיש
 ועי״ז יסורין לו יש וגס נכנע הוא בעיניו ?לס וכשאינו

: ל כר עליו ית׳ ושורה מעשיו נתכפר
 לרמז הוא הכוונה לך צפנתי דורי ישנים גס

 י״ג לאחר בא שהוא חדש הנקרא עוב יצר על *
 לך צפנתי דודי זקן מלך שנקרא ינה׳׳ר זה ישנים וגס שנה
 לבנך בכל כמד״א וביצה׳׳ר ביצה״ס אותי עובד שאני ר״ל

:ובינה׳יר ביצ״מ יצריך בשני
י  לכנסס מדברת עוזו ששכינת פי׳ .וגו׳ לי כאח יתנך ס

 לשון הוא כאח לי מדובקים שתהיו יתנך מי ישראל
 לנו אחות פסוק על במדרש ז״ל כמאמרם התדבקות

 אמי כי אמי שדי יונק . הקרע את ?מאחה כארס קענה
 אביאך ע״ש במדרש כמאמרם בסיני ?ניתנה לתורה רמז
 בה ותחרש בתורה כשתעסוק היא והפי׳ אמי בית אל
^Tלעסקך שתלך אע״פ בחיץר״ל אמצאך תמיד דאוריית׳ ושין 

 אין כשאנחנו הזוהר מאמרי שידוע לי יברו לא גס אשקך
ר בדר׳ הולכין ק  המלאכי׳ מא־הן עלוב מלך נקר׳ כביכול אז ה

 תזכרנו כי אנוש מה ואמרו האדם בריאת על שקערגו
 כן וע״י לי ייוזו לא אז ובתורה במצות מדובקיס וכשתהיו

 של אמיתית לך שתשוב פי׳ אמי בית אל אביאך אנהגך
 ע׳׳ד ר״ל תלמדני תזכה Tוע מסיני שנתן ופנימיות תורה

 שאקבל תלמדני וזה כך אומר בני אלעזר ז״ל מאמרם
 הרקח מזיין אשקך תזכה ועוד תירה חידושי לימוד מאתך

ל רמוני מעסיס  המשומר ליין ?תזכה התרגום כמ״ש ד
: לויתן לספירת ■ ־

ך  ית׳ עוזו לשכינת כן אומרת קראל שכנסת להיפוך א
 שרי יונק אלינו מד־בק שתהי׳ ר״ל לי כאח יחנך מי

 מהתורה תענוגים שתקבל אמנו משדי שתינק ר״ל אמי
 פי׳ אשקך בחוץ כשאמצאך ועי״ז מחדשים שאנחנו חדשה

 אליך כוונתינו יהי׳ הגשמיות ובמעשי ושתי׳ באכילה שגס
 הניצוצים אליך ונעלה דעהו דרכיך בכל הפסוק פ״ד

 כשאתה ר״ל לי יבוזו לא גס המאכל בתוך אשר הקדושים
 קדושתנו מאתנו לגזול הס״א יוכל לא בנו מדובק תהי׳

 מלשין לי יגוזו לא וזה וכדומה זרע שכית בעון חלילה
: ללp ביזה

שמאלו



כחתורה הזטירים שיררמזי
מוכגעי׳ חוכ לכף המשמאילי׳ פי׳ לראשי. תחת

הצדיקי׳ כי צריקא דעמא רישא ראשי.פי׳ תחת .
\^  ישראל ולכלל תחבקני וימינו ועי״ז למדה״ר מדה״ד ■
 אין לפעמים כי לראשי תחת כ׳ 'ולעיל לזכות ניט מ

 ע״י לא אס לרחמים״ מרה״ד להפוך צדיקלס ^'יי
P שמאלו וזה נרפא.־לנו ובחבורהינו ע״ד להם שמ^ית 

 שימינו כדי טכ״פ לראש שולע שהשמאל ליאשי
 מדה״ד מהפך הצדיק לפעמים אבל ישראל לכלל
מל שכ״כ יאע״ס השבעתי מ׳'מ הצדיקים כח ג

גי ,אתכם  כי.דוקא מאיה ביאת לקרב בידם כח שאין ו
 ואס המשיח' ביאת אחישנה אז צדיקים יהיו ישראל ^ל ?°

 גס המדבר מן עולה זאת מק. ומ׳׳מ שתחפץ פי
 עלי' לכס ויש מכס תענוג אקבל אנכי בגלות לשאתס

 שתחת לזה וראיה באלקיך. ועי׳ לגלות רמז במדבר
 שתפוח במדרש כמאמרס בסיני והיינו עוררתיך התפוח

 חבלתך שמה אליך אהבתו עיקר הי׳ סיני להר רמז
 שלח פ׳ במדרש כמאמרם חבל מלשין הוא חבלתך תמך

 חבל אליו אחד הגיש המיס .לתוך מושלך לאחד משל לך
 אינך תניחהו ואם בירך החבל זה תפוס וא״ל המיס לתוך

 חיים תהיו במצות מדובקיס שאתם זמן כל כאן אף חי
 פי׳ וזה היום כולכם חיים וגו׳ הדבקים ואתם כמד״א

: נחלתו חבל יעקב הפסוק
וגו׳. אהבה כמות עזה כי וגו׳ לבך על כחותם י

 הכוונה ואין כלמא האי חצ'פי כמה מאמרם ע״ר
 מיתה לאחר אלא קולעות אינה הארץ כי הארץ על

 לאחר יתבזה שלא לאדם עובה הוא הקבורה ואדרבא
 חציף שהוא עצמו המות על הוא הש״ם כוונת אלא מיתה

 הוא והעבע יגונה לא שההכרח אלא ית׳ ברואיו לכלות.
 בביאת ממרום רות עלינו יערה עד נפסד הוא הוה שכל

 כמלאכים העבע מן למעלה שיהי׳ בימינו במהרה משיחנו
 אנחנו מה כי ממנו חציפות הוא ית׳ לקונע האהבה וגס

 וזה ית׳ גדולתו נגד ובפרע ית׳ אותו לאהוב חשובים
 המות עזה כי וגו׳ על כחותם וגו׳ לבך על כחותם שימני
 כך ר״ל האהבה. כן עזות הוא כמו.שהמות ר״ל אהבה

 שישים מבקשים אנו ולכך ית׳ אותו לאהוב .הוא חציפות
 מחמת העבע בדרך אהבה יבא ואז וגו׳ כחותם אותנו

 : המות כמו .חציפות פהוא אף ,’ית בבורא התקשרות
ש ר ד מ ב  לעשות שחפ.צת כמו לבך על כחותם. שימני ו

 א״ת הלוחות על חרות ״כמאמרם תורה במתן
 מבקשים שאנו פי' המות ־ממלאך חירות אלא חרות

 כי לנו עובה הוא שמסתמא אע״ש כי לנצח המות שיבולע
 לעוב רע בין מפריד המות כי הרעות תצא לא עליון מפי
 כחותס ית׳. בו מקושרים כשמי׳ ית׳ אהבתו ע״י מ״מ
 בשעת ית' רצונו שהי׳ וכמו תיותיע בחיים זה לפעול נוכל
 מפריד i.שהמווכמו ר״ל כמות עזה כי וזה תורה מתן

: ג״ק אהבה ק ר״ל אהבה העוב מן הרע
ו . זרועך .על .כחותם לבך על כחותם שימני יאמר א

 הפסוק. שזה ובהאר״י בתיקוציס הובא כי הכיונה -
 מיקר הי כך הוא הפי׳ ובאמת התפילין סוד פל ?אי

 יה׳ לעבודתו הלב תאוס לשעבד הלב כנגר תפילין חת ה
 אצלס ואין הטולס בעיני הדבר נתגשס כבר כעו׳יה תנל
ק  לבך על כמותם .שימני. וזה מלומדה אנשים כמצות י

 כמק עצמו בלב חקוק מותם ר״ל.שיהא זרועך •על יתותס
ע. חקוק ?היא רו הז  מושכי; ר\י הפסוק פי׳ ג״כ .וזה על.
 הנה כי ר׳.׳ל חעאה העגלה בותות1השוא*ובי בחבלי ^^ין
 יצרו מקשר שבזה הוא , ה^ר על שכירך הרצועוח ייונת

 ורחימו בדחילו הדבר עושה אס ובעבותות -בחבלים
 הוי הפסוק קאמר וזה היצה״ר כליו מגביר •להיפוך משא״כ
שוא שהוא נחבל הס״א שקושר שוא בחבלי ספון ״ישיי

 בכח יותר מתחזק שהוא חטאה העגלה העבותות ואדרבא
, : אוחו להחטיא עליו

 לו יבוזו גיז באהג^ ביתו הון כל אפי איש יתן 2א
 אביו כמו אוהביו לארס בא אס כי הוא הכוונה

 ואטפ״כ שלימה סעודה עושה ־מקרוביו וכדומה ואחיו ואמי
 קטנה שסעודתו על במיניהם ירע שלא . אותס מבקש

גדולה, ויותר יותר סעודה לעשות רצונו מגודל.האהבה כי
 אהבתס נגד מעט בעיניו הכל כי שהכין במה בושה לו ויש
 לו יבוזו בוז באהבה ביתו הין. כל את איש יחן אס וזה
 שעושה עבודתו בעיניו.כל נבזה אהבה 'גורל מחמת ר״ל

 אהבתו גודל מחמת עבודתו שד.קצר בעיניו שנראה
. : ית׳ אליו ׳■ .

 בזוהר כתב .כו׳ לה אין .ושדים קטנה לנו
 וחדוה שמחה צריך ית׳ הבולא שבעבוד׳ הקדוש ׳
 צריך ׳ ה קרבן מביא ׳ כשה החוטא הא הזוהר והקשה

 הי׳ בשירס דהלויס הזוהר ותירץ חדוה הי׳ ולא נשבר לב
 הי׳ שבהמ״ק בזמן תינח הא בזוהר והקשה חדוה עושין
 כוונת נשבר.וזה לב צריכין שע״כ נעשה מת עכשיו קייס

 המר בגלות לנו שיש והתחברות האחוה שבעו״ה הפסוק
 השפעות מיני שבי פי׳ לה אין ששדים קטנה והוא לנו אין

 הי׳ שביהמ״ק בזמן שהי׳ כמו והשמחה לב השברון דהיינו
 כריס לבשו המקרא בכוונת אחשוב זה וענין לנו אין קייס
 במס׳ ופליגי ישירו אף יתרועעו בר יעטפו ועמקים הצאן
 בזמן הצאן כריס לבשו אימתי אמר חד מ״ד שני ר״ה

 הצאן כריס לבשו אימתי אמר וחד בר יעטפו שעמקים
 שם מל נאמר .דכריס והיינו ישירו אף .שיתרועעו בזמן

 וגו׳ כרשנא אליו והקרוב. ע״פ ז״ל כמאמרם הקרבנות
 לפניך הקריבו כלום כרשנא הקרבנות על נאמר. הקרא שזה

 המשחית כח דוחה ־האדס הסמיכה ע״י כי וידוע כרים
 המשתלח בשפיר והמפרשים כמ״ש״האלשיך בההטא שברא

 שבירת ע'י המשחית כח גס נשרף נישרף הי׳ וכשהקרבן
 אדם כי כן לעשות לו הי׳ הראוי מן כי בחישבו האדם לב
ת זבחי בזוהר וכמ״ש קרבן מכס יקריב כי רו ס'  אלהי

 כריס לבשו וזה למדה׳׳ד זובח הי׳ הנשבר לב. שע״י נשברה
 הצאן 'וזה לו תאמר צא מלשון למשחית רמז צאן כי הצאן
 ועמקים הקליפות כח הקרבנות־הצאן הן כריס לבשו כי ר״ל
 המדרש כמ״ש שבירה לקוץ יעטפו ועמעקי.ם י ע׳יד הוא
 הרוח כח מחליש ית׳ הוא כי יעטוף מלפניו רוח כי ע״פ

 'ולא מלבר שהם החיצונים היינו ובר .לעולם שיצא קודם
 הקליפות שישבח ל״ל בר יעטפו ו.עמק'ס הפי׳ וזה מ׳לגאו.

ל אף.ישירו יהי״ועעו  חדא אמר^י ומר בשירה .הלוים ד׳
 מ־ברי׳ ביישני כרים לבשו א־מתי פליגי סדא:ולא אמר ומר

ר וגס ונדכא נשבר שיה^ כחוטא של הלב הכרחים  של ?י
 הצאן כרים לבשו כי בר״ה התוס׳ .מ^ש .(ולפי הלוים.

̂ינג  : למטלה) יחוד ־נעשה ע״י״הקרבן כי כך לאז הזיווג היי
 מה על הכוונה אחר באופן קטצה לנו אחות. יאמר

 של וימין דוחה שמאל דברים שלשה בגמרא שאמר :. .
 אין'לה שדיס הוא וזה . כו׳ ואשה תינוק מקרב האב״ה

 וימין דוחה שמאל להיות במדריגה אפילו עתה אנו שאק
 ואבאר מקרב •ימין דוחה שדי״ס:שמאל ר״ת שהוא מקרב
 אדני מם מהוי״ה מהשילוב נכתב לפעמים למה מקלס
 ולפעמיס הוי״ה קודס אדני אותיות אידהנוי׳׳ה זה כדרך
 לפעמי׳ כי והענין קודס יד הוי״ אותיות יי^הדונה״י זה בדרך

 אבל גמור דין הוא ה הקב׳ לו שפשה שהדבר לאדם נלאה,
 לחזות שיזכה כדי בפוה״ז לצדיק כיכורין כמו לטובתו הוא

 שפעמים להיכוך וכץ הדברים שאר כן, וכמו ה׳ בנועס
 אצלו לרחמים הי׳ ית׳ לו שעושה קהדבר להאדס נראה
 הכל הוא ובאמת לו לרע הוא כי כנ״ל כן ואינו.
שיטי ולא מדה' לא ית׳ בו שייך אין כי גמור אחדות

ולא



תורההזטירים שיררמזי
ל רק רה פמ ולא  מוני מידה י׳ה ;מור אמרות מ

 קאותיות שאף איוהמי׳יה הראשק הקילוג קילוגיס
 ב״ה הוי״ה מ״מ מרה״ד פל מורה שהוא קודש הוא חדט

 ממדה״ר לו מ;יפ שלפעמיס בתוכה גמו רסמיס כנהוא
 הניקוז מ״מ דין הוא שהמקיץ שאף כג״ל גמורים רחמים

 ש%\ מורה יאה־ונה׳׳י הקני והשילוב רחמים הוא ה ג
 מ״מ' רחמים שסא ב״ה הוי׳־ה אותיות הוא שהמ?ן
 דהיינו ב״ה הניקיץ ט״כ מדה״ד ד.מנה מגיע נפעמים
 המגיע דינים על מורה אדני הם המאותרות אות־ות

 עוד ב״ה הפקזע מאחדות חד טלו כי מרחמים לפעמים
 שהוא עצמותו שס מל מורה הוי״ה שם כי אתר בדרך
 בריאות על ית׳ עליו מעם הוא אדני והשם הכל את מהוה

 1אי כי אדון שם ית׳ ו3 שיכונה כרי והבדואים העולמות
 ב״ה הוי״ה שם נמצא במקובלים למבואר עם בלא מלך
 למעס רק היא כי סיף הוא ב״ה אדני ושש תח.ה הוא

 ־לה ת במחשבה ממשה סוף כי מבואר זה אבל הגטאה
 שמאחר תחלה לשק בו יכונה אדני בשם נס כי נמ׳א
 שס אותו ויוצא אדון שיקרא כדי ית׳ במחשבתו עחלה שהי׳

 שלפעמים יחדיו שניהס צדקו ׳ה ממעס ע'כ לכועל
 הי׳ הבריאה עיקר כי תחלה הויי׳ה איחיות בשילוב נגתב
 לפעמים וגם עולמים צור ה' ביה כי כמלא הוי״ה בשם

 במחשבה מעשה סוף שטא אף תתלה אדני איתיות נכתב
;והבן ודוק תחלה

היא דלת ואס כםף מירת עליו נבנה היא חומה
ת ושדי חומה אני ארז לוח עלי' ננור לו ד מג  כ

 הוא וכסף למדה״ר מדה״ד מהפכין דהצדיקיס דירוע
 השכינה היא ובכעס כחומה אס וזהו לרחמים מרומז

 הוא דלת ואס לרחמים ונהפמה כסף טירת עליו נבנה
 נצור מ״מ תחתונה ובדיוטא דלות בדלי לע״ע שהוא אף

 שומרת היא לארזים הנמשלים הצדיקים ארז לוח נגלי׳
 אני כביכול לשכינה כנוי הוא אני השכינה משיבה אותם
 לכרי הנמשל השפע הוא שרי מ״מ בתימה שאני אף חומה

: הבחירה לבני להטק המה כמגדלות
ן ישאג. ממחס ה׳ בפסוק שפרשתי מה פי על יאמר א

 תצה הפרה לינק רוצה שהעגל ממה דיותר ידוע כי
 ישרה ב״ה שהשי״ה רוצים ממה.שאנחנו יותר . להגיק

 השכינה השפע צינורות לנו וירווח עלינו וקדושתו שכינסו
 מסך נעקה סרבנותינו רק מהנה יותר רוצה כביכול

 ה׳ חהו־ לפניו.ית׳ לרצון זה'לא קדישתינו הג^שיללפעט
 ומובדל המעלה ברוס להיות רוצה אינו ישא:.כי נגמרוס

 הוא וע״ז בתוכנו שכינתו להשמת רוצה. ואדרבא מתחתונים
 השכינה שאמרה וזה מאתנו ומובדל. במרום שה̂ו מל שואג

 צינוחח שקדי על בתימה אני למה מומה אני כביכול
 קכל.זמן הש״ד כמו ש״ד הנקראים וצינורות,הקדושה השפע

 והקדושה היראה כך טוב טכס טועם הוא מוצץ. השתינוק
 ל יכ ולא למעלה למעלה שגבוה הזה גבוהים.כמגדל המה
 אצלי לעלות תוכלו .לא צתם כך וליגגגבו צעלגח תדס

הוא רצוני אדרבא כלל בזה רוצה ואינני בשפע ט^ז.
 ח1ל עלי׳ נצור היא דלת אס ,ודוק בתוככם שכינסו סעשרות

 צריר אז ברש״י ועיין כו מתגבר מעדיין.היצר\ר תרז
̂רגיז  כארז בעיניך קשה יהי' ועליו ע״ד עליו היצ״ט ט

 ית׳ בראו לחנם ולא מגונות במדות עדיין להשתמש וצריך
 היא חומה אם. אבל התמה לעבודתו צורך בהם כ׳א׳שגם

 נאים ממתיו כל שיהי' כסף כנ״ל.טירת צדיק. הנא׳ ענה
 עיניו למראה נחמד צרותיו שיהי׳ נכספתי נכס̂ק ^!ון.
^ אט .  תימה לשון סנמה, סדרש כמגדלות. ושדי ח̂י

 השפעתי מ"מ תימה שאני אף כביכול הגבינה חומרת w וז
 שדים,וכמ״ש לשון השסע הוא שלי וזה מגדלות. עוגס

;חיוני נותן ברצונו חיים מ מ״ ית' באפי שרגע אף כאריז׳יל

 רוכ לי ואין חימה שאני אף ישראל כנשת יאמרו . זה אך
 כעיניו הייסי אז צדקה נותן מדיא;י מ״מ טובה

 ושרי חימה לי שמגיע שמחמת חימה אני או וגי כמוצאת
 כמ״ש השכינה צער נקל עי״ז כי למעלה השפעה נותן אני

 שלמה לך האלף ,לנדתה שהתקינה במוך על ל’ז׳ האר״י
 שיבזבז הצדקה דלמדת־ רמז פריו את לנוטרים ומאתיס

 מאתים תתן אלף לאדם דהיינו לשלמה אשר וזה חומש
 נטורי הני ע׳־ד לנוטרים וזה מאלף חומש ינו דה לצדקה
 שהצדיקים לפירות כנוי עוה״ז כי פריו את וזה קרתא

 ביס ,פריו את נוטרים קרואים והצדיקים בעה״ז אוכלים
 גס אחת צעין משגיח שהצבי במדיש לצבי לך ודמה דודי
 כשאין יראזן אל ה׳ עץ כי במדרש ועוד .בריחתו בעת

 רצונו וכקעישין אחח בעק אלא משגיח אין רצונו עושין
 רמה מ׳׳ש ולפ׳׳: עיניו בשחי דמשגיח צדיקים אל ה׳ עיני

 גם ולזט״כ ■ אחת בעין אלא מפליא השגחה אינה לצבי לך
 גשמיים הרי במדרש עוד כ״כטובה) אינה אילים לעופר מ״ש

 לר ורמה הפסוק נת כו כן כי ואפשר שבשמים השרים רהייני
 בעין אלא עליהס תשגיח שלא שבשמים השדים על לצבי

;עיניס בשני תשגיח עלינו משא״ר אחת
 שנאמר כי דם בכל הלכות השונה כל אליהו דבי <תב^

• הלכות אלא הליטה תקרא אל לו עולם הליכות
 פעמיו יפו מה ע׳׳פ השירים בשיר רש״י שכתב ד ע״ נראה

 מלמעלה אותו מקלסין ישראל להקב״ה קילוסו כי בנעלים
 שוקיי עד ובאין ויורדין פז כתס מראשו מתחילין למטה
 מן שכינתו להוריד לרצותו באין שהן לפי שש עמודי

 למעלה מלמטה קילוסן מונה והוא לתחתוניס העליונים
 עליך ראשך עד והולך ומונה הרגלים הם פעמיך יפו מה

 צריטן זה ודבר ע״כ אליו למישכס בא שהוא עד ככרמל
 אליי והליכותינו אלינו קוב״ה הליכות יום בכל לפעול

 דהייגי ישר לאור רמז הא' כי א׳׳ת בתיבת נרמז ;וזה
 הליכותינו דהיינו החוזר לאור רמז ת׳ ואות למטה מלמעלה
̂ל מלשון הוא שינה כי השינה כל וזה למעלה) מלמטה  כ

 הקרא' שאומר וזה המבוארין הליכות ב׳ היינו כידוע
 ט' א׳ת ית׳ אליו הולכין עולם שבני פי׳ לי עולם הליכות

 לא כבוד ומחמת אלינו הולך ית׳ הוא גס כי הלטת אלא
 ברמז בא ב׳ והליכה ית׳ אליו־ הליכוהינו אלא הקרא מזכיר
 והיינו לחרות שא׳א דהיינו חקרי אל בכוונת וידוע בלבד

 בלתי הי׳ דשמיא סיעתא דהיינו אלינו ית׳ הליכותיו זולת כי
; במדותיו ולרבק אליו לילך א^רי

־ . תזריע פרשת .
ו בהפטורה צ ק י  אלי אמרתי הנה־ ־ויאמר וילך נפמן r ו
וגו׳ ה׳ בשם וקרא ועמד יצא יצוא י , .

 דבר אבי ויאמרו אליו וידברו עבדיו ויגשו וגו׳ טוב הלא
 אליך אמר ט ואף תעשה הלא אלץ־ דבר הנביא גדול
 מה אלישע על■ ^מן ^5p עס _ .הוא הדקדוק. ,וטהר יליז:

 צדקים מיר ב׳ יש כי והענין . בירדן רפואה (ו. שאמיר
 הצטרכוא לפעול■ יכולים שהם צדיקים יש ,חלוקים במדריגות

 אך ומזוני מי חיי רטאה דהיינו מי:שי״ת י האדם בני
^ בפדיונות דהיינו גדולות לפעולות שצריכים, ס ת  ו

 הנ״ל- כל לפעול. שיטלין צדירךס וק , וכדומה והתבודדות
 נעמן ענין וזה אומר/ ע״ד.ויגזור .הקדושים בדיבוריו

 לפעול שיטל ל׳כ צדיק הי׳ ־ לא שאלישע סובר שהי׳
 עשה ואלישע-לא •כנ״ל התפעלות מחמת רק לצד בד.יבוריו

 לך. לו שאמר רק נעמן אצל רפואה של התפעלות שוס
 בירדן' הרחיצה לו יהי׳ שלא נעמץ בדעת־ והי׳ וגו׳ ורחץ

 לו והשיבו וגו׳ טוב הלא בדיטרו נעמך קצף וע״ז רפואה
גרור צדיק ה^ טאלישע אלא סובר שאתה כמו לא עבדיו

שיוכל



כטתורה אמור קדושים רמזי
ח להטיל נו די  שאמרו וזה התפעלות שוס גלז לגד ג

ר  גדול דיגור המו ר\א אליך דגר הפגיא גדול דג
 רושם יעשה הוא ומהר רחץ שאמר מה שהדיצור

: וזבן ודו״ק .כנ״ל רפואה לך ויהי׳

מצורע פרשת
. היא מומאתו מזוגו בשרו החתים או וגו׳ תהי׳ וזאת

 וזה באדם שש המומאה גילוי הוא שהזיבה סי״
א הי מאפו : מו

ת. ב ש ד ה שנ ^ ^ ת לפולמת מנין ^ מ שי ביום זרע ש  מלי
מי/ לסלשת נכונים היו שנאמר ממאה שהיא * י

 הקרושה והנשמה גבר פס אל יפעל ושלש פטמיס כי י^ט
 ובפעם פעמיס שלשה או שניס העולם לזה לגלגל יזלמרך
 חלילה שוב תקומה לה אין מעשיה תתקן כשלא ^!לישי

 שלישית בפעם פי׳ , שלשי ה ביום כו׳ ת לפול: מנין וזה
 ממאה שהיא דרכיה מתקנת שאינה פולמת שאס ל מלגו
ס היו שנאמר חלילה טני  השלישי בפעם פי׳ , ימים לשלשת נ
 : גימגוס ושום אבד חסרון בלי כגר נכון שיהי׳ צריך

 ימותו ולא מסומאתס שראל בני את והזרתם
 ימותו שלא יוכיח שהמוכיח פי׳ . במומאתס

ה ל  שוב ע״ד מיתתם קודם תשובה יעשו אלא גמומאתס ^
 בכל יהי׳ לכן יום באיזה יודע ואיר מיתתך לפני אחד יום

; בתשובה ויום יום
 לשון פיי■ . ממומאתס ישראל בני את והזרחס יאמר אך

: להם מקורב ולא אצלם זרה tיה שהמומאה זרות
ך  'ישבץ כשהצדיקים זר לשון הוא . והזרתס יאמר א

ק תי מ מ ע  בזד שיש המומאה ע״י בא יזה בראשיהן ו
 ממומאתט והזרתם וזה , במוב בוחר והצדיק במידה ויש
 ■ע׳יז מהמומאה יתרחקו ובמה זר להם יבוא המומאה ט״י

 אחד יוס שוב לעיל שכתבנו ע״ד במימאתס ימותו ולא אמר
 נעשים והחובות כנ״ל בתשובה ימיו כל נמ;א מיתתך לפני

 זר להם יהי׳ הערנות ע׳׳י ממומאתס והזרתם וזה זסות
 יחשבו בעומאתס ימיאו שלא מחמת יום בכל תשובה מויעשו

^ !כמדובר המיתה לפני יום שהוא רגע ב
ך  שעכ״פ מדכי עם ולהמון ימותו ולאי ועכ׳^ס יאמר א

: כר׳ל מיתתן קידם חשיבה לעשות יראו

-■ • קהישים פרשה
 נראה .תיראו ואביו אמר אש וגו׳ תהיו קרועים

ד ממזר כי הסמיכות ־מעם נ  שמכבד סו
 ומזלזל מחלוקת לו יש ולפעמים הוא כך לא והאמת גאביי

 תהיו וקמשיסי לאמר־ אסופי וכן■ ממש אברי שהוא מי אש
ה על קאי רו ע ר ד  בסמוך נאמר לכך ז״ל מאמרם כידוע־ ג

גי איש בממזר משא׳׳ב ו
 תפארת לך יהי׳ לא מ״מ קדוש שתהא אע״ס יאמר או

 שיארך מונים מעקים מצד קדושתך בא אפשר כי
:וגו׳ איש סמך ולכך ואמך

הי׳ כליקרבן׳לא כי .מאלהיך זקןזידאת פני
 והמעס , ימים משמנה• פחות להקרבה כשר ^

ידזם־ והכוונה ,^:״פ א׳ שבת עליו שיעבור שצריך
 כשר שיהי׳ לתוכו־ קדושה נכנס שבת כליו תעמ■ ^*"י

 מצוה ׳פעולת שוס■ עושה לא fpop בבהמה ואס להקרבה■
 ומכ״ששיכנס ש״ק יום של עצומר ע״י קדוקה נכצס

T S ל קודנדקדשה עם■ ישראל  השבת שמידת ע׳׳י שבה מ
 להדר הואלית׳ צרה זה ומצוהזמממם מציה־ כל

 ע״י■רוב־הימים קדושות־אלהות בו׳הרבה שנכנס
מחלק מאלהיך ויראת וגו׳ יהדרת ייה שעשה־ ו'שגתית־

שוהאלטת  אני חז׳׳ל דזה־טונת ואפשר בקרבו אשר קדי
:קדושתו ט השפיע ית׳ שהוא תחלה זקן מצות שקיימתי הוא
ך  מצות וקייס ימיין האריך יתברך שהוא הפשומ א

■ :תחלה זקן
ח כ ו  ידוע . ת־מא עליו תשא ולא עמיתך את תוטח ה

 ציריך ולכך ללב נכנמין הלב היוצאקמן דברים כי
 עצ^י קשימ וקישו התקיששו ע״ד א״ע להוכיח מוכיח כל

 מלבר יולא ואין מוסר דברי וכשמדבר אחרים קשוצו ואח״כ
 אלהמאי דברי שומע דמ״מ לשומע יותר החמא מגדל אזי

 משים אינו והשומע אומר שזה ומוסר תוכחות בדברי חיים
 הוא ומ״מ בשלימות המוכיח מלב יוצא שאין מחמס לבו פל

 1רכ״ תוכחות דברי ששומע כיון כו׳ רבונו יודע כעין
 צריך המוכיח גס כי כפול תוכיח הוכח הסמוק בכוונת
 את וזה לחבירו שאומר מוסר בדברי כ ג״ א״ע שיוכיח
 לשון שהוא חמא עליו תשא ולא עם לשון את עמיתך
 תאמר אס השומע אצל החמא תגדיל לא פי׳ , הגבהה

 המדובר ממעס החמא מגדיל אתה אז הלב כ־וונת בלא
; ודו״ק למעלה

ש1 י א חסד אחותו את יקח כי א  מצד דהנה הכוונה . ט
 יסודם מעפר אשל ארס לבני ראוי אינו האכל

 בדברים כ״א שייך דביקות אץ כי הדביקות יתברך אליו
ק ית׳ שהוא רק הדומים ר ו א וזה החסד מצד א/  ואיש ט

 יקח אאר מלחמה איש ה' כמד״א איש שנקרא הקב״ה זה
א בהיות כי ורי׳ל לביקית לשון הוא אחותו כי אחותו את  ט
 שאינו כנ״ל הוא חסד להלבק אדם בני בדביקות יס׳

:החסד מצד כ״א

■ ת מ * ר פי ו מ , א

 יביע ליום יום קשה . הכהנים אל אמור במדרש
 שוין והלילה היום ותשרי ניסן בתקופת

 וזה מטמא אינו דצריק דידיע ונדאה . כי׳ ואילך מכאן
פי׳ כנרהשמרות לממה אבל המדרש כוונת  לממה אבל כו׳

 אל אמור ולכך מממאין ולכך ביניהם וגזל רעות שש
־: ^יממא לא לנפק הכהניס .

 שבעה שצריכה כנדה .וגי׳ שגטת שבע לכם וספרתס־
 מורכב אשר גופנו למהר כמו והוא נקיים

 ונשמה, רוח, נפש, משלחש כלול ונשמותינו יסודות מארבע
 לקבל וגס שבועית־ שבעה נגד שבעה הרי מזוה״ק כמידע
ה ר ט ה לשבעה נחלקת אשר בעצרט ה ר  וכתובים נביאים ט
 אמור פרשת במדרש כנל׳ש י ואגדה תלמוד תוספתא משנה

־ ; משה בטי־ ע׳׳ש
 וכשד מאות שלש בגימש׳ .עמר העומר, ספירת

 שעתיר עולמות אורלש׳׳י נותנין־ ספירה במצות שאנו
ת ״  להנחיל הקב׳׳ה עתיד ז״ל כמאמרם לנו להנתיל מי

־: :־ש׳׳י.עולמות צדיק ■לכל -
ש *  בזה נזזז־ק ׳ז״ל רש״י הנה . יהי׳ לו לכהן יתן אשר אי

אוה שכל הואי הכוונה אבל ״ ־  שמוציא אדס-־בממונו טנ
ט מו ־מאפס הכל דברים ולשאר ולשתי׳ לאכילה או ט  ו
 רק-׳ קייס שכולו לעזלס כלל ממנו יקת ולא לו נחשב

ט׳ לו לכהן צדקה יתן  בממונו עושה שהאדם צדקה שאצל י
־ ■ : הקיום לעולם שלו ־לטזת׳ הדבר דזייחס•־

ץ״,ן ה ט ןי ספו נפש קנ כ ט שהוא , הוא קנין א י ד  ט
 דכסופא נהמא לנשמה יהי׳ שלא כרי נשמה ‘ ״י

 שקונה כספו קנזן וזה־ ממעל אלחי חלקי הוא והנשמה
א כסוך כי הבושה  שאור איזה זה (וע״ר הבשה לשון ט

 וילידביט' אלטכון לצלם שביש כ'יכ שחמא פניו שהכסיפו
 ימי מ־אתו ס5ח מתנת ולא שלו הלחם בלחמו יאכלו־ הם

 ־וגרושה אלמנה תהי׳ יכי וגז׳ זר לאישי תהי׳ כי כהן ונת־
יזרע י



תורהבחקתירמזי
 תולדוחיהס עיקר זה כי מעש״ע הוליד קלא לה אין וזרע

 ביאתה כקו־ס כנעורי׳ אביה בית אל וקבה הצדיקים קל
 :לחמה ולא דכסופא נהמא תאבל אביה מלחם -לעולם

חומרי' הס כי סוכה. מצות לאומו יי הק יצוה לבא
 מעקה על מקגיח שאינו גוים כל על ה' קרס ־

ל באמי הוא עיקרהבחקתס ההחתו<יסוא׳כ כו  קאינו מי
ץ. שאר־ כמו משגיח  מהוה שהוא■ הרמז היי״ה אבל אד

 תקרא אדם הי׳ לא המעס קמזה ואפשר פודיס. הכל
 והשגחה האדנות באמת (כי אברהם שבא עד אמן לקב׳׳ה

 ולעתיד אברהם) וזה השורה מקלקלת האהבה מכח הוא
א סוכה מצית, השי״ת יראה מערי  שיראה פי׳ אדניי הוי״ה מי
 גויס כל -וזה .ית׳ בו הוא והאדניס הקגחה גס כי להם
אדני:.• לפניך וישתחוו יבואו עשית אשר • ־

בח״תי פרשת
( ד  שמעתי . בעתם גקמיכם ונתתי וגו׳ תלכו ^חקתי א

t ורבי מורי מפי o] ר מו״ה החסיר ן - ך ר ז  די
 כשהאדם היצר רהנה-מתחלולוח שהכוונה זי׳ל

 פיגול במחקבת מבלבל הוא אז בלימוד או■ בתפלה עומד-
 משא״כ הרוחניות דברי בתוך הגשמיות דברי ומערב וחוץ
 בעתם גקמיכס ונתתי אז צדיקים -שתהיו תלכו בחקתי אס
 ועבודת מו"מ על המחשבה דהיינו קלכם הגשמץת ד׳-ל

 ולא בגשמיות שעוסק בקעה בעתו כ״א יר\׳ לא הארץ
' : ברוחניות שעוסק בקעה , •

V• ,  אענה אס האדם יאמר שלא אחרת כיונה על '
 אכילתי ואמעט כמבוא׳ וסיגופים בתעניות נפשי את

 בעד להשתדל אוכל ולא חלש אהי׳ א״כ הנאתי וכל
 בחקתי אס הכתוב מבטיח ע״כ הגוף עבודת ושאר פרנסתי

 לכס הצריך הגשמייוס :ר׳׳ל בעתס גשמיכם ,ונתחי תלכו
 שאה לכס הצורך בעת מכס נירר יהי׳ לא הגיף לעבודת

 פרנסתכם בעד להשתדל הגוף וחיזוק קיוס לכס יהי׳ כ טפ
• ■ : ובטוז״ אשתו. לפרנס .

. וגד בי מעלו אשר גמעלס־ וגו׳ .עוונם את
 עווב אינו אס אבל ירוחם ועוזב מודה כי פי׳

 כי גרעי גרועי יחלילה מידי מועיל לא לחוד מידה רק
 במעלם והתודו וזה־ לבנו ועקש ופתלסיל חטא;ו בפינו צעקנו

 עזב לא כי מעלו אשר במעלם הס עדיין ר\יחי כפת פי׳
 לבבס ^כנע אז או וגו׳ אני אף לכן לחוד וידוי רק און

ז׳ לנו ויכפר עוונס ירצו ואז מלבם עוונס ויעזבו הערל עו  ה
י ת ־ ־ ס ז י יטקג נריהי את ו מנ פוונס . כ 1וי

ח אזכור הערל גנם ס  עוונם למחול אגוש ו
 שירצה עד כי' לחנירו אדם שני! שהענירוח ידוע אך צהס.

רו ת אדם שנץ ונעו! אתחני חני דו א׳ עוונות שני P'ל  ע
׳  מה ואחד וכדומה חנירו לטשוק שלא ציוה ית' שהוא• ״

ת שחיעא  לחנירו כשהרע קונו רצון על שענר והטי! לחני
י » ח כ ר ד שחטא מה אנל והוידוי הלנ ט״י<ניטת «  ע

יי ה נתכפר לא אני ת שירצה ער ס חני והארז וזה ל
t? L שמרו שלא ב«יז ? ״ ' r w

עו להם אמחול כנ ס מי ח זניח ואזכור לננ  1טד» אנל אני
חיז ה *P מה איטר י ״ ת ״ א מ השמיעה שמרו שלא ג נ  ו

ן פייס צריך אי ק למעלה כמדונר ל ז כחג ל אי ה  וגו׳ י
ז י י י ;לגמרי מוונס את ירצו הם ואז וגו׳ שנתוחי' אס י

פי' לו־הי' אין זה .זאח גם ואף וגו' מהם חטזנ
 ראשונים וזכיתינרית דקאמר מה גס ניש״י

ואנניס עצים טל חמתי שפך יתנרך שהיא ידוט כי וגראה
״ ייייב י יאיל־י י aW כלי׳ לנניי יטשי שלא ת b 

ה יזה ך «אחי גדולה מונ תני סוגע הרחמים נטל שאין י

 שאנחני בחטאינו בי חלילה לומר מקוס יש אבל .בנפקוח
 כי ״משכון ליקח שוב לי אין כי אותנו יכלה חוטאים-כגלות

 .אוחנו יתברך הבטיח אבל עתיס במה טובה נשינו כבר
 הטובה יתברך לבו על ומעלה אותנו יכלה לא בגלות שגס

 כל לעיני לאלהיס לנו להיות ממצרים בצאתנו שהבטיחנו
 ושם ודבש חלב זבת ארץ אל אותנו ולהביא ולשון אומה
 כל ובחוסר בעירום אנחני ועתה כל לעיני עלינו ימלוך

 ועי״ז ופקעים חטאות שמוסיפים אף זה בעונש לני ודי
 יצא שהארץ ע״י מהס חעזב- והארץ יזה אותנו מכלה• לא

 יפנע שלא אחת טובה הרי עומס את ירצו והס מרשוחינו
 ואנחגו שלנו אינה שהארץ כמה יתנחם אלא בנפשוחינו.

̂' לגו יעקה טובה טור פי׳ , זאת נס אף יאמר- בגולה  ית
 לכלותם געלתיס ולא מאסתים לא אויביהם בארץ שבהיותם

 מה רחשוניס ברית וזכרתי אלא חלילה עצמס אותס
 הגוים לעיני לאלהים להיות בגלות שנהיותס להס שהבטחתי

 לסבול ב־ה ודי אלן טובח להם אי! עתה ולעת בארצס
 ואם הפסוק כוונת וזה עצמס חת לכלוהס ולא עיונוסם
מע וגו׳ נפשך געלה בציון ואס יהודה את מאסתי  הכיתני מ

 בגלוח רעוח בגזירות ענמינו את מכה אתה מדוע פי׳
 די טובות ־לנו ואין ובציון ביהודה מאסת שכבר כיון
: עוונותינו לסבול ־ •

ה*צ^יג  תלכו בסקתי שאס פי׳ . בציר את דיש לכם ו
 תזכו וכפירש״י ז״ל כמאמרם בתורה שתלמוד

ט הפנימים אבטס גס לכס שיזדכך  בציר ע״י לדיש ותז
 וזה צדקה שתעשה ■רזיינו כידוע פחות לשון הוא בציר ט

 רואה אס מאמרם ידוע כי זרע את ישיג ובציר הריקה יהי'
 1ועי״ צדקה ויעקה עוד יחסר קהנכסיס-מתמומטין אדס

 את ישיג בצדקה ממוניכס שתחסר מה ובציר וזה מתעשר
 וכשאדם לצדקה לכס וזרעו ברכה לכם שיבא דהיינו זרע

 איבריו גס לו שומר ית' הוא בתורה ולומד שלו את עושה
 : לצדקה הלב ועיקר האוזן כגון בידו שאין
ה ר ו ס ט רבבה מכס ומאה מ מ ר  היי את אחותינו . י

 כי נראה . רבבה ינוסו ושנים . רבבה לאלפי י
 אלפים מאוח עשירות יחידות כי ף׳ל האר״י מכתבי ידוע
 ונראה . עקי׳ יצירה בריאה אצילה עולמות ר׳ כנגד הס

 קרישים ושלש קדושו' ד׳ לענות יוס בכל מצו\ים דאנו דהעעס
 דנפש מחמס הוא ברכות מאה ולברך בעשרה ולהתפלל

 אין ולחי׳ ,מבריאה ונשמה , מיצירה ורוח ; מעשי׳ הוא
 להמשיך חייבים חנו ולכך ז״ל מאר״י כידוע שזוכה מי

 קרישים ושלש קדושות ד׳ עונין ולכך יוס בכל נר׳ן עלינו
 והוא המלך מבית לה לתת הראויות הנערות שבע דהוא
 ,העשיריות ונגד הרות נגד בעשרה ומתפללים .יחידות נגד:

ד ברכות ומאה ג  הי«^ שלמעלה ־ מבריאה דהוא הנשמה נ
 מלי׳ שיהא יררופו רבבה ומאה ורבבות אלפים בה אשר

 אלפים בה אשר הימנו לשלמעלה המאות בה אקר לעולם
: מביא.המסורה זו ולכוונה .ורבבות

ת ל ג ת מ רו

ך,י  למה המפרקים מדקדקין וגו׳. רעב ויהי וגו׳ בימי ךי
 ויהי למימר לי׳ סוי כן אלא. ויהי פעמיס קני כתב

 להורות בא השני ויהי וי׳ל רעב הקוסטיס קפוט בימי
 בשד לגור וילך הרטב נתהוה בקופטיס קזלזלו המון דע״יז
ט' מואב ם, ויהיו וגו׳ ויבואו ו  ל'' למה לדקדק יק ק

 קם ויבואו• מואב לשדי שהלט כיון שס ויטו למיכתב
 מוסל הוכחת לנו רמז דהפסוק ונראה . שס היו מסתמא

ק מאמרם ככי ס היצה׳יר קל דרכו ז״ל-  כשל אומר טו
 ר^ בעון מפתה שמתחלה הדבר כלל כו׳ ולמחר כך

תר בעון מתפתה כך ואחר יקמע לא שלגדול ה' גחל טו ו
היו



כטתורה רות מגלת רמזי
 .למואג לגור שילך לאלימלך פ'הה שמתחלה י
 אבותינו ירדו שלא מלמד וכמאמרם קלה לשעה \

 ואח״ז באנו בארץ לגור שנאמר במצרים גה?תקע
 ובזה שם דירתם קבע שם ויהי׳* למואב לבא לאגתפתה

 ובשני איש םתם הפסוק כתב למה המפרשים קישית 5״יוש
 א׳יש ולמ׳יש . בזה דרשו ובמדרש הכתוב פרסמו

 לגור הלך אלא כ״כ גדול העון הי׳ לא שעדיין ינהליכה
 השני בקרא אבל לפרסמו עליו עדיין הכתוב תסה

 חטא שהוא דירתו וקבע לשם ביאתו דבר על פרסמו
 :כדברי ג״כ שכתב לאלשיך ומצאתי גדול יותר
ר א ש ^ ^  למה האלשי״ך דקדק וגו׳. ילדי׳ משני האשה ו

ואפשר כמקדם, בני׳ ולא ילדי׳ כאן כתב .
ת היתה לא לומרדנעמי ^ג  חטאו שלא זמן כל ילדי׳ על ד

:וחטאו שגדלו אחר משא״כ כ״כ
י  אסורין שאינם כי ואוליד שאנשא פירש״י וגו׳ זקנתי כ

 וקשה כו׳ בעולמו הי׳ שלא אחיו אשת משוס לכס
 בל״ז הלא בעולמו הי׳ שלא משוס דוקא רש״י נקט למה

 כוונת הי׳ דזה וחשבתי מיבם אינו האם מן אח כי אסור
 פי׳ במעי בניס לי העוד מתחלה שאמרה במה נעמי

 בעת דעיבור משמע בש״ע אך ליבם ראוי וזה מאלימלך
 : נקט חרא ז״ל דרש״י ואפשר מייבס אינו ג״כ אב מיתת

י ת פ ס א  שרצונה שרמזה ונראה הקוצרים. אחר בעמריס ו
 דווים שישראל שידעה לאחר אף א״ע להתגייר *

 שגס וזה להתגיר להבא זה שאומרים בש״ע וכמ״ש בגלות הס
 בעומרים שכחה שאין לישראל הרמז בעמריס תאסוף היא

 שיקחו לאחר הקוצרים אחר אותנו ישכח לא ית׳ הוא ק
 ותעמוד ,עשו בעקב אוחזת וידו כמר״א עולמס האומות

 שמצערת פי .מעט הבית שבתה זה וגו׳ הביקר מאז
 גדולה וכמאמרם מעט מקדשינו בבית שבתינו על

 לא זה בועז לה אמר וע״ז אהבה. אשר מאת השנאה
ק גירות עסקי על אומרים שהנערים שמעתי  הוא גם ל
 מזה רי תעב ולא על במדרש וכמאמרם ע׳יז על לה הזהיר
 ,ישראל שבשמע אהוון כ״ה תדבקון וכה אלי זה דהיינו

 אל והלכת תענית לשון פי׳ וצמית וכו׳ ת״ח נערותי עס
 תלכי אשר הדרך וגו׳ ושתית במדרש כמ״ש הת׳׳ח הכלים

 ; בשל״ה ועיין בקודש והילוכך תשובתך דרכי חשואבין בה
ה פ י  כי ביאור להוסיף ונראה באלשיך עי׳ כו׳. לקטת א
 אבל מצוה עושה הוא צדקה שהנותן סברה נעמי י

 העני שיותר למדו חז״ל כי כלל מצוה עושה אין המקבל
 שאמרה מתשובת^רות אלא בעני מבעה״ב בעה״ב עס עושה

 ידעה לא שנעמי לומר יש ואס עמו, עשיתי אשר האיש שס
 עשית אנה היום חבל היוס לקטת איפה אמרה ולכך מזה

 עשה שהנותן ט׳ ברוך מכירך יהי ,לרלעוה׳׳ב קיים שיהא
 עושה העני שיותר רות תשיבת הי׳ וע״ז אתה לח אבל מצוה

 ג"כ היום שתקנתי היום עמו עשיתי אשר וזה .בעה״ב עם
 והמצוה לש״ש מאיד ועשה בועז הוא שהנותן בפרט עמו

:מאתו מקבל שהייתי ידי על נגמר
ץ ד י  מה על ית׳ הוא הק׳ בזוהר האיש. ויחרד הלילה בחצי ו

 אנכי ותאמר בגלות מרגלותיו שוכבת השכינה שהאשה
 שנקראת ז״ל כמאמרם רוה לשון הוא רות כי אמתך רולז
P והוא ותשבחות בשירות ית׳ לו שרוה בן ממנה ש^א על 

 וכעין .מיין ולא מצרות ושיכור רוה רות אנכי וזה .דהע״ה
 וגו׳ האחרון חסדך היטבת ית׳ הוא והשיב ,שמעתי יה

 גדול זכות לך יש שבגלות פי' הבחורים אחרי לכת לבלתי
 בגלות להם להיטיב שנבחרים הבחורים באימות מדבק מ-־ינך
̂ואל ט וגס אר.ה עשיר אס אתה דל אם משגיח אינך ואתה  ג
 אס הישראנ והיינו ממני יותר קרוב גואל יש אבל אנט
 פי׳ יגאל טוב יגאלך אס וזה אחישנה ויהא תשובה 'עאו
 רחוק יותר בזמן גואל ית׳ הוא אבל שבס המעשה אוב

נו טי  הבוקר עד שכבי ,וגו׳ יגאלך לא אס וזה בעתה י
הגאולה; קץ דהיינו

 כי יצה״ר נקרא בועז וגו׳ לחם מבית בא בועז והנך,
 כפירש״י בגיהנס אש והוא שופטו יצה״ר רשע

 לטוב נתהפך ויצה״ר ע״ז ב״ו וזה לגיהנם פנים ועז בשבת
 תבלין תורה ברא יצה״ר ברא ע׳׳ד התורה לימוד ע״י
 לחס מבית השמש ובא ע״ד שקיעה לו יש כו׳ בא וזה
 עמכם ה׳ הצדיקים לקוצרים ויאמר תורה של לחמה וגו׳
ה׳ יברכך ויאמרו לרחמים ג״כ מדה״ד עושה הצדיק כי
 כמשל הישר בדרך הולך כשאדם תועלת יש לו גס כי

: הקדוש בזוהר הנאמר הזונה
 כפי ר״ל לחם מבית בא בועז והגה הכוונח הלצה ע״ך

 כמד״א להרע מתחכם התורה שמחמת העולם סדר '
 התורה מן בא היצה״ר שהוא שהבועז וזה חכמה אני

 ר״ל לקוצרים ויאמר כנ״ל לחם בית המכונה עצמה
 ושאר בתפלה כמו השי״ת בעבדות המקצרים לרשעים
 ה׳ ה׳ יברכך לאמר עליו מתפאר הוא אז השם עבדות
 תרבה שלא אעפ״י עמך ה׳ כי לך יהי׳ שלום עמכם

השם: בעבודת כ״כ להאריך

בהעלותך פרשת
.עינינו המן אל בלתי כל אין יבשה נפשנו ועתה

 סומא בגמרא דאיתא הלצה ע׳׳ד לפרש נראה
 לכמה משתנה שהמן אע״פ שאמרו מה וזה טובע לו אין

 סומא כמו המן רק דבר שוס רואים אינם אעפ״כ טעמים
: דוקא עינינו המן אל וזה

־ ט  דכו או בריחייס וטחנו ולקטו העס ש
והי׳ עוגות אותו ופשו בפרור ובשלו במדוכה

 מעליותא מאי הדקדוק והנה ,השמן לשד כטעם טעמו
 טעמו שהי׳ השבח בזה משבחו שהפסוק השמן השד בזה

 המן להם שניתן מה ידוע שזה והנה השמן לשד כטעם
 וזימן זמן וטרדות מניעה שוס בלי ה׳ לעבוד שיוכלו בכרי
 מזונותיהם עבור לטרור יצטרכו לבל 'וב^קר בוקר כל להם
 להם יהי׳ שלא טעמים לכמה משתנה המן הי׳ הטעם ומזה
 חשקיהם השגת טרדת מחמת ה׳ בעבדות מניעה שים

 והנה אחרים דברים שאר או בשר הן אחרים בדברים
 ה׳ לעבוד אך הי׳ שמגמתם בהם 'וwשר גדולים הצדיקים

 עשו ולא השמים מן שירד כמו מן אוכלים הי׳ באמת
 לטרוד רוצים היו שלא מחמת המן עם התפעלות שום

 אבל . שבעולם הטעמים כל טועמים והיו זמן בהבלי
 דייקא העם וזה א״ע משטים שהי׳ שטות כמו העם שטו

 שטחנו דהיינו פעולות המן עם ועשו קטנה מדריגה שהיא
 א״ע מטרידין והיו כוגות ועשו במדוכה דכו או ברחיים
 לא זה ומחמת ב״ה הבורא מחשבת הי׳ לא וזה זמן בהבלי

 הצדיקים אבל השמן לשד מן הטעם אלא טועמין הי׳
; שבעולם הטעמים כל טועמין היו גדולים

ף בהפטרה ע בירושלים. הבוחר בך ה׳ יגער השטן בך ה׳ ע
 בפעם למה ותו , למה כפל לדקדק יש ^

 כמאמר ונראה לא, השני ובפעם השטן תיבת הזכיר הראשון
בפ׳ הזוהר  ילקה שלעתיד השטן על הוא יכנו ארבעים הק׳
לא אותו ת׳ אי  דילי׳ מן הוסיף שהשטן יוסיף פן יוסיף הו
 השטן שמסית כמו לשטן שטן יש נמצא ית' ציווי על יותר

3? והוסיף קונו רצון על לעבור
. י שהוסיר שבך השטן פי׳ השטן
 ^שטן ה הנה ועד בירושלים כשיגע לגמרי השטן יעבור
 עם כל ועל ג כ יהושע על קאי אוד זה הלא שעי״ז כעולם
 היצר שע״י תירוץ לנו שיש מגיהנס פי׳ מאש מוצל ישראל
 העונש הי חוטאים והיינו יצר הי׳ לא אס משא״כ חטאנו

 גיריהל? משא״ככשיבחר גמל
אמן: נחטא כשלא היצר טל לתירוץ נצטרך לא הזדככות

‘ טו



תורהבלקחקתרמזי
הקת פרשת

. הוא ממא מליו פתיל צמיד אין אשר פחות כלי
ה מ ט  צמיד איו ואס פתוח ככלי שהוא האדס על ה

 . הוא שמא גהשי״ת דביקות לו שאין ר״ל .מליו פתיל
 הפה והרחבת הדיבור מימוש על שהכוונה אחר ובדרך
 ה״ש מאוד דיבורו ולממש פיו את לבלוס האדם שצריך

 את סגר שלא מליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי ו:ל
: הוא שמא דיבורו למעש פיו

ה ד ס  הורק ולא ב׳ .כלי אל חיים מיס עליו ונתן מ
 בכמה שמביאר במה הכוונה ,כלי אל מכלי

 עד בעילם ם1פער כמה להתגלגל האדם שצריך מקומית
 בגלגול לקיים א:שר לו הי׳ שלא מצות התרי״ג כל שיקיים
 שאר וכן לוי שיהא לקיים או כהן להיות כגון ראשון
 עוסק הארס שבהיות לדבר שהתקנה מבואר אבל דברים
 קרבן הקריב כאלו קרבנות בפ׳ והעוסק לשמה בתורה

 וא״צ התורה עסק ע״י מתוקנים הכל דברים בשאר וכן
 התורה ר״ל כלי, אל חיים מיס עליו ונתן וו״ש ,להתגלגל

 תורה עול עליו נותן הארס ובהיות חיים מים בשם מכונה
 : להתגלגל צריך שאין ר״ל , כלי אל מכלי הורק ולא אז

, ך  בגלות היא שהשכינה ידוע כי .ישראל אחיך אמר כ
 הא:-רת ה׳ את מלשון ואמר בצרה אנכי עמו ע״ד

 השכינה שהיא כה מתפללין ואנו חביבות לשון שהוא היום
 הקדושה השנינה שמחבבין דהיינו אחיך אמר הקדושה

: הגלות רן שיוציאה ית׳ אליו ומתפללין

בלק פרשת
ה  החסיד ופי׳ ישראל. משכנותיך יעקב אוהליך עובו ס

 זצוק״ל פרעמישלייניר מענדל מו״ה המפורסם
ובחוץ פנימית יראה הוא היראה עיקר כי
 יהא לבו בקירות בפנים רק כלל צדקתו נראה יהי׳ לא
 מעלה והיא ה׳ לעבודת יהי׳ בוערת וכאש עמו נכון לבו

 המידה עוב מה ר״ל וגו׳ מובו מה שמרמז וזה מאוד גבוה
 אוהל בשם המכונה הגוף ר״ל , יעהב אוהליך להיות זו

 רק בחוץ צדקות שים נראה יהא שלא יעקב שיהא ובית
 ישראל משכנותיך אבל יעקב שם שהוא הפחותה במדה שיהא

 בוערת כאש ית׳ יראתו בו יהא לבו משכנות שבתוך ר״ל
: ורו״ק יכונה ישראל בשס כי עד

ך ה יאמר א  דהנה ישראל משכנותיך יעקב אוהליך מוצו מ
 ודירת אוהל כ״א שאינו אוהל גשם מכונה העוה״ז

 קבע דירת עיקר שהוא משכן בשם מכונה והעוה״ב עראי
 בפסוק פי׳ ז״ל רש״י והנה המלך פני באור להיות גאדס

 ישראל כ״א ר״ל ישראל אס כי שמך עוד יאמר יעקב לא
 מה שמרמז הברכות,וזה לך באו פנים וגילוי שגשררה

 שגעוה״ז יעקב אוהליך להיות הדבר שוב מה ר״ל שובו
 שפל לך שיהא העקביים במדרגת תהי׳ לאהל הדומה
 בעוה״ב שוכן תהי' זה שמכח ישראל שמשכניתך כדי בעוה״ז

 ותקבל בעוה״ז לך ששפל שמחמת פנים וגילוי בשררות
: ודוק בפוה״ב הצפון שוב לרב תזכה באהבה

 הכוונה אחר במקום כתבתי הכה אראנו. צורים מראש
 אדני שבשם למדה״ר מדה״ד מהפכים שהצדיקים

 בראת הירד הוי״ה ובשס רחמים והוא בסוף יו״ד היא
 דנ״ו1̂ השס כי שלוה וסופן יסורין חחילתן צדיקים ולכך

 תחלתן ורשעיס .היו״ד היינו רחמים ולבסוף דין מתחילה
 מהפכים והצדיקים רחמים הוא מתחילה הוי״ה כי כו׳ שלוה

ר ר ש. שלוה סופ! ולכך ליממי® מד מ ווה עי׳  צורים pfמ
 תמיר להיות במעשיהם הגורמים צדיקים שיש ל ר תרת^.

ש  ואז ב׳׳ה הוי׳׳ה שם ג״כ אדלי משם געשה להיות למ
שוקיו השירים בשיר הכוונה ג״כ רזה . לראש יו״ד הוא

 ששה בעולם שיש הכוונה ,פז אדני על מיוסדים שש עמודי
 וכל ,ומעה ,מעלה ,דרוס , צפון ,רערב , מזרח קצוות,
 מהפכים שבהם והצדיקים , ישראל בשביל הבריאה עיקר

 קצוות לששה ורמז שש עמודי שוקיו יז״ש . לרחמים מדה״ד
 הי׳ והבריאה יסוד שעיקר ר״ל . פ״ז אדנ״י על מיוסדים

 אדני על וזה להיי״ה ארנ״י מדת שמהפכיס הצדיקים על
 :והגן י״ה שס קען במספר פ״ז כי פ״ז ארנ״י שם הוא

ס ש עקבי׳ הזוהר ב  במה הכוונה ראש. י׳ ישראל פקב י
 בהורידו יורע בודאי שהקצ״ה בזוהר שמבואר

 שבראו ומה רשע יהי׳ שבודאי הרשע נשמת את למעה
 איזה ממנו לעמוד שעתיד הקי״ה שצופה מאסר חנם על
 יחזור או עוב מעעה איזה יעשה עצמו שהוא או צדיק בן

 הכמה על מרמז שהיו״ר מהמקובלים ידוע וזה בתשובה
 קשה יעקב בשם המנונה הרשע אצל ר״ל יעקב שאמר וזה

 מחמת הוא שהעעם אלא כלל אותו שברא טל ית׳ עליו
 בסוף מעש״עייהי׳ איזה שימשה מה שלו שהחכמה יעקב
 לבריאתו סיבה הוא ע׳׳כ סוף לשון א ה עקב כי כנ״ל
ס המכונה הצדיק אגל  ראש יו״ר הוא אז ישראל ב;

 שלו החכמה תיכף להיות צדיק בבריאת ית׳ שכוונתו
 בריאתו עעס הרשע זה שניהם ישיו לא ע״כ לכתחלה

 נ תיכף תחלתו משום וזה סופו משוס
y  v מישראל שבע וקם מיעקב כוכב דרך ענין באותו 

 מורה שיעקב רי״ג ד׳ בספה״ז שמבואר למה הכוונה
 ישראל במרת אבל רחמים צד שוס בו ואין הדינים על
 שבלעם מספה״ז ידוע וזה רחמים ואחד דין אחד צד בו יש

 אבל יעקב ממידת הדינים כל עליהם מעורר להיות רצה
 והשפיל שדרך ר״ל מיעקב כיכי דרך ברחמיו הקב׳׳ה

 שבע וקס ההיא המדה ישראל על ישלוע שלא יעקב מידת
 הקב״ה שהביאם ישראל כל ולא מישראל דייקא ר״ל מישראל

: ישראל שימרת הרחמים לצד לישראל
ן  מקג י׳ הוא ״יעקב ראש י׳ הוא בזוהר"ישראל יאמר א

 בגמרא מבואר הנה כי נראה הדבר להבין
 והרשעים למדה״ר מדה״ד שמהפכין הצדיקים גדולים

 יו״ד הוא ב״ה הוי״ה בשם והנה למדה״ד מדה״ר מהפכין
 ישראל שמרמז וזה בסוף יו׳יד הוא אדני ובשם בראש

 שאף ראש יי׳ד הוא ישראל בשם המכונה הצדיק אצל ר״ל
 אצל גרוע שהוא במי יעקב אבל הוי״ה נעשה אדני משם

 עקב יו״ד אצלו אז למדה״ד מדה״ר המהפכין רשעים
 ואז תמיר אצלו אדני מדת נעשה הוי״ה משם אף שאצלו

: לסוף יו״ד
ו בהפעורה ן ג צ ה  לשגן הוא הצנע . אלהיך עם לכת ו

 וצנוע עוג שתהא פי׳ , צנועים
 עוג יהי׳ ית׳ הוא גס ואז מצות ישאר ומשפת חסד געשוח

 וזה כו׳ מורד שאדם גמדה כי דרכיך. בכל לנגדך וצנוע
: צ;ועים ת:יו ית׳ והוא שאתה פי׳ ,אלהיך טס כו׳ והצנע

פנהס פרשת
 כמ״ש למדה״ד רמז תרועה כי . לכס יהי׳ תרועה י,־ם

 מרת ששוברין תרועה יודעי העם אשרי ע״פ בזוהר
 סוכות אנשי גהס ויודע שברון לשקי הוא ויודעי דינם

 יהי׳ שהתרועה יום וזה לרחמים הכל מהפכין והצדיקים
 היום מדת לרחמים רמז יום או . לרחמים שלכם לכס
:רחמים דהוא יום ג׳יכ יהי׳ שהתרופה יהי׳ תרועה יום וזה

מסעי פרשת
̂ר בהפעורה  בלא כמרי המיר וממי אלהים גוי ההמ

 בלא מלת לדיק כדי הנה . יועיל
בהיכלו מרקדם גויס ז׳׳ל מאמרם ע׳׳ד די״ל נראה יועיל

אי׳



כח תורה איכה מגלתרמזי
 הן הן באומרם הדבר כנה׳־ג הנזזירו וא^יכ טראותע א

תיי  גדול זמן אפו שמאריך במה נוראותיו הן הן ;״י
 צרים מה ישראל נקמת לנקום ממלא נו וא הכשרים על כ
 אופנים ב' טא^טל ית׳ שלו הנוראות מדת נמצא . גפס

 כמר״א . ישראל בטד מתנקם שבאמת במה כפשוטו
ט  שאינו במה כבידו ניכר והב׳ . טשה משפט ה' ״י

 שהוא ית׳ לו ניחא לא בוראי מ״מ אבל .בהבבליים מתנקם
 כוונת וזה .באויביו מחנקם שאינו במה בזה מקללם יהי'

 שהוא כנ״ל ל“ר , יוטיל בלא כבודי המיר וטמי הפשגק
 והנורא״בזה הגבור של הפי־׳ שיהא ט״ז מאוד מתרטם ית׳

 מחמת וזה באויביו נוקם ואינו לישראל מיעיל ?פי!
 הגבור של הפי' ויהי׳ בתשובה שישובו רצוצו אלא עוטתיהם

: אמן ב׳יב ישראל נקמת ונוקם שמועיל בזה

ת ש ר ם פ י ר ב ד
ס גהפטורה  נראה .ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו א

 הקב״ה שלשה בגמרא דאיתא הלצה ע״ד
 להבין דש , גאה ודל ,מכחש וטשיר , מנאף זקן , שונאן
 טבע מחמת שאינה הוא דברים שלשה אלו דוקא מ״מ

 בחמימות הוא אז בש:יס רך הוא אם משל ע״ד היצה׳ר
 כתו לו והלך חלף כבר זקן אבל , המשגל לתאיות היצר
 עונו וגדול חוטא הוא ואעפ״כ נואף שיהא כטבע ואיני

ק , בשנים מהרך יותר מנשוא  וז״ש כו/ דל זכן כו/ ע־יר ו
 חטאים ח״ו שיעשו כלומר כשנים חשאינם יהי׳ אם הכתוב

ק  לו גרמו אדם של ששנותיו כלומר שניו כפי שיהי׳ י
: ילבינו כשלג

̂־\כה מגלת
 קושי׳ יש זה בפסוק איתא במדרש . בדד ישבה איכה

 והקושיא עיכוב לשון הוא דישנה ונראה ותירוץ;
 בדד יהא שהעיר העיר ברד כ״ל נתעכב ישבה איכה היא
 ובשביל בקרבנו יש וע׳׳ה רב הערב עם רבתי התירוץ ובא

 ויתערבו מפורש וקרא וגו׳ בגוים רבתי וגס נתעכב זה
 תבכה ובכה הגאולה נתעכב ולכך מעשיהם וילמדו בגויס
 שבוכין אף ממעשיהם שלמדנו מה ע״י פי׳ , ׳גלילה

 הבכיי עולה לא לחיה על ודמעתה מ״מ באב תשעה גליל
 בה בגדו רעיה וכל . לחי׳ על הבכי׳ נשאר כ״א למרום

 במדרש וכמ״ש גנו בנד שרנו שהיא מיכאל מלאך אפי'
: וגבריאל מיכאל על דקאי ^
י  היתה וגו׳ רבתי העיר בדד ישגה איכה יאמר א

 עם רבתי יש הלא מתמה הפסוק פי׳ וגו׳ כאלמנה ^
 יטא לא הקודש שעירנו יפעלו לא ולמה עליהם יוסף ה'

 קדושי להם שאין פי' כאנמנה היתה מסיק וע״ז בדד
 על כשנשים אבל כאלמנה אלא מחש כאלמנה מקוננים

 ישמע בודאי מאד ונעורר ממש כאלמנה שאנחנו לבט
: אמן בימינו גמהרר^ קולנו

ו  רבתי וגו׳ עם רבתי העיר בד־ קבה איכה יאמר א
ס ^  היו״ר בזה הכוונה . למס היתה במדינות שרתי מיי

 מבואר המשל דהנה במריטת שניתי בגייס רבתי ^^מוהר
 השפע לקבל לקראל ראוי אין שגעו״ת "קמאי

 די בלי ע־ מרווחת שפע ליתן ית׳ דרכו מ״מ ית' מייהי
 וכשהתינוק המניקה האשה כדמיון והיא להיטיב

 הענין כן לכלב החלב ליתן צריכה לינק יכול שאין
 נותן ית׳ הוא אז השפע שיקבל מי שאין מאחר מי״ה

 העיר גרר ישגה איכה שמקינן הוא וזה לאחרים
״' ׳  שהשי״ת השפע והיכן בדד יהי׳ ירושלים שעיר יגא 1״

א מכשי״ת השפע הריגיי ר״ל גגוים רבתי ומתרץ יתן ט

שהי׳ והממשלה השררה ר׳׳ל במדינות שרתי נגייס עכשיו
ה שלי ת  המשל וכפי שבת במס׳ כמאמרם ר״ל למס ט

• : וכו׳ ינתן אז שיקבל מי כשאין החלב שבריבוי
ק ך כ  מכל מנחם לה אין לחי׳ טל ודמעת׳ בלילה תבכה ב

 דכל הזוהר בספר מביא בזה הכוונה וגו׳. אוהבי׳
 מיוחד נהיכל נגנזי׳ המה ביהמ״ק שעלהתירבן הדמעות

 זה כל אבל גנזיו בבית ומניח׳ סופר׳ והקב״ה ית׳ לפניו
 ביהמ״ק חורבן שע״י השכינה גלות על הבכיה כשכוונת

 נתמעט החורבן שמכת על רק מתאבל כשטא משא״כ
 אינו השכינה גלות על ולא ויבוש יחרב ונהר השפעתו

 הענין בזה הזוהר בתיקוני כמאריך ית׳ לפניו כלל מרוצה
 ביס לתברא אורני׳ דירכין מאן ולית הב הב ככלבא חין צו

 ודמעת׳ בלילה תבכה בנה היא וזה ע״ש רילי׳ אסיר׳
 הדמעות אין אעפ״כ בבכיה מרבה שהוא שאע״פי ר״ל

 ומסיק לחי׳ על למטה נשארו רק למעלה ית׳ לפניו עולין
 שכל מאחר ר״ל איהבי׳ מכל מנחם לה אין הדבר הטעם
 אוהבי׳ מכל מנחם לה שאין על רק אינו בבכיתס הכוונה

 שהוא ית׳ מאתו השפעה דהיינו עלי׳ ש:וא אהוב את ר״ל
 יכולה שאינה ממנו מכסם לה אין כ״א אצל האהיב עיקר
 אינו זו לסיבה והבכי׳ לחלקה המגיע השפעתה להשיג

 ונשארו ית׳ לפניו עלי׳ להדמעות אין ע״כ לגרמי׳ רק
; למטה לחי׳ טל

 ה אוהב מכל מנחם לה אין וגו׳ בלילה תבנה בכה יאמר
לפעמי׳ שק בזה הכיונה .וגו׳ בה בגדו רפי׳ כל

 כמד״א עצמה התירה מחמת להרע המחכים אדם בני
 ישראל אהבת נקראת והתירה ערמה שכנתי חכמה אני
 כל אוהבי׳ מכל מנחם לה אין וגו׳ בלילה תבכה בכה וזה

 רעי׳ כל התורה ר״ל עצמה שאהובי׳ פי׳ בה בגדו רעי׳
 כדי רק לש״ש לומדים היו לא תורה לומרי אף בה ב;דו

 הבריות עם ערמות עי״כ ולעשות התורה ט׳יי להתחכם
 בה לגזול כדי וכדומה ונטען טוען הלכות שלומד כגון
 בדורנו אנשים כמה בעו׳׳ה שיש כמו הבריות אח

: זה ע׳׳ר רק בלימוד שכוונתם
ן  נראה . וגו׳ תבכה בכה כאלמנה היתה יאמר א

 המת על תנחומין מקבלין כי הידוע ע״ד הסמיכות
 ורואה זוכה ציון על שמתאבל מי לפיכך החי טל ולא

 ואינו מהאבל ולכך בשמחתה יראה מסתמא כי בשמחתה
 זה חלילה בשמחתה יראה שיא מי אגל חנחומין מקבל

 הפסוק בכוונת אחשוב ולזה תנחומין מקבל כי בוכה אינו
 כשהוגה ית׳ הוא גס כי חסדיו כרוב וריחם הוגה אם כי

 מקבל הי׳ אלא הוגה כי׳ לא דאל״כ ירחם מסתמא
 יזנח לא כי וגו׳ ויחיש טוב מתחלה אמר ולכך תנחומין

: וגו׳ ר\גה אס כי וגו׳
ק ת ל ■ לא בגויס קבה היא עבורה וחרוב מעוני יהודה ג

 . המצרים בין השיגוה רודפיה כל מנוס מצאה ׳
 ברוב הי׳ בתחלה פי׳ עבורה ומרוב הפשוט ׳ד ע הכוונה
 הי׳ שבהמ״ק בזמן גדולה במדרגה ית׳ לעבודתו עבודה

 אדרבא אלא בעבורה מרבים שאין די לא ועכשיו קיים
 הדר כל ז״ל מאמרם ע״ד ! מאיד עד שנפלה

 והיתס אלהי לו כאין כמי דומה לארץ בחוץ (בזה״ב)
 מנוח מצאה לא , טמיקתא לבירא רמא מאגרא הנפילה

 ואיזה מנוחתה מקום איזה לעצמה לברר שאינה'יכולה ר״ל
 המצרים בין השיגוה רודפי׳ כל ית; לעבודתו הישר דרך
 ומיצר לקדושה וגבול מיצר שיש מצרים מיני ג׳ יש כי ר״ל

 ומשתדל פקחים מעוור והיצה״ר . ולטומאה לס״א וגבול
 ואומר ולטומאה לס״א וגבול מילר שטא עבירה שיסבור

 הגדול היצה׳׳ר שטא וגו׳ רודפי׳ כל וזה מצוה שטא עליו
: כנ״ל המצרים בין השיגיה שברודפים

דרכי



תורה איכה מגלתרמזי
י כ ר  מלשון הוא אותיות כי מועד. באי מבלי אבילות ציון ד

 שאר וכן למסה האדם כי סימן שהוא אות
 שלמעלה ממה למסה רושם אלהיס צלם הוא הדברים
 מלמעלה רוחניות מתוכם באים האותיות מעורר וכשאדם

 ולכך והתחלה התורה צרופי באותיות א״ע מקשס ית' שהוא
 כ״ד שיוצא ספרים כ״ד כנגד פרקים כ״ד שבת במס׳ יש

 ולכך התורה כל מקיים כאלו שבת והמקיים כלה קישוסי
 ציון דרכי המר ובגלות קישוסים כ״ד פרקים כ״ד יש

 מועד בתוכם בא שלא אבילות מלממה הסימנים אכילות
 ה׳ עד ונשובה נחפשה וזה עדיים עדי לשון קישוס היא

: כנ״ל ית׳ לו קישוע שיהא
ך  שערי׳ כל מועד באי מבלי אבילות ציון דרכי יאמר א

 . לה מר והיא נוגות בתולותי׳ נאנחים כהני׳ שוממין
 השתנות יש ללומדי׳ התורה בנידון שגס מורה בזה המקונן

 שאינם ר״ל אבילות בהלכה, המצוינים ציון דרכי כי גדול
 ואין גדול בעצבות רק המחויב שמחה מתוך התירה לומדים
 בית כמו ר״ל תועד באי מבלי מהלימוד, רוח נחת להקב׳׳ה

 היא התורה כי לבס על משימין שאין או חי לכל מועד
 אותך תנחה בהתהלכך כמד״א מועד לבית להם התכלית
 לומדין היו שבה התכלית לבס על משימין היו שאלמלא

 בינה שערי נ׳ כל ד׳ל שוממי׳ שערי' כל , שמחה מתוך
 הכוונה^כמו נוגות בתולותי׳ נאנחים כהני׳ שוממי,, וסודותי׳

 מאוד מתאבלין דאורייתא ועולמתא בתולות בזוהר שאיתא
: לחיצונים רזי׳ שנמסרו התורה על

כ ל  אומר ר״ע במדרש אישא .רודף לפני כח בלא ‘ד
 בגבורה כח מיסיפין רצונו עושין שישראל בזמן

 רצונו עושין אין ואס חיל נעשה באלהיס שנאמר שלמעלה
 אומר ר״י , תשי ילדך צור כמד״א כח מתישין כביכול
 וגו׳ אדני כח נא יגדל ועתה כמד״א מוסיפין רצונו בעושין
 כח בלי המה גס והולכין מתקין רצונו עושין אין ובאם
 נפקותא דמה הקדמונים בזה עמדו וכבר .ע״כ רודף לפני

 . זה או זה מקרא דרשינן אם לי ומה לזה זה בין איתא
 עושין באס אלא ממש כח מוסיפין לא רלר׳׳ע ואפשר

 זוכין וישראל במדה׳׳ד האמת לדון יטל יתברך הוא רצונו
 לילך ית׳ הוא צריך רצונו עושין באין אבל זו במדה גס

 אבל האומות לכלות וא״א ישראל בשביל הרחמים במרת
 חיל געשה באלהים מביא ולזה ליכא לישראל גרעון גס

 פורעניות ועושה מדה״ד ית׳ הוא מגלה רצונו כשעיש'ן
 נא יגדל כמדי׳׳א כח עמש דמוסיפין כובר ור״י .לרשעים

 וגו׳ מכח יותר הקדושה כח ממש מתישין ולהיפוך כח
 כח בלא הם גס וילכו וזה לישראל ספי גרעין ויש

: רודף לפני ■
ן  פשוס כי לנו הי׳ רעות שני פי׳ . כח בלא וילכו יאמר א

 לילך ומכ״ש כח בנו הי׳ לא כי צער ג׳'כ הי׳ הליכה
' ; רודף לפני במהירות

א ט  עד׳ז יבואר . היתה לנדה כן על ירושלים חסאה ח
 עבודת עובדין שבחו״ל ישראל ז״ל מאמרם כפי

 מנין שבת דמסכת ממתני׳ וידוע כו׳ במהרה כוכבים
 כמו תזרם שנאמר כנדה במשא שמעמאה כוכבים לעבודת

 עלי׳ נגזרה כן ועל ירושלים חמאה חמא הוא וזה . דוה
 כנדה שדומין היתה לנדה ע״כ וזה . לחו״ל מא״י הגלות

 כנדה נחשב כוכבים עבודת שעובד מי כי כנדה שמממאין
 נאנחה היא גס ערותה ראו הזילוהכי מכבדיה כל .כנ״ל
 חי׳ והשבתי ע״פ הזוהר דברי לפי הכוונה ■ אחור ותשב
 הלילית יתבמל שלעתיד חייבתא לילית דא הארץ מן רעה

 מושלת היא הגלות בימי אבל קריין בעלי לאיגשי דעבדית
 הקליפות כל ר״ל הזילוה מכבדיה כל הוא וזה בעולם מאוד

 מאחר ר״ל ערומה ראו כי האדם את מזלזלין והס/א
יש שבלא״ה ל׳ל נאנחה היא וגס . קריין בעלי דאזעבדו

 סבה שמחמת ר״ל אחור וחשב עזיז אנחה עצמו לאדם
 שקנה השלימות מכל אחור וחוזר הולך הוא הקרי חמא

: עכשיו עד לעצמו
!  »משחיתים בניס מרעים זרע עון כבד עם חומא גוי ך

 עם חומא גוי לומר שייך האיך המפרכים והקשו
 היו ובאמת ישראל כל על שקאי משמע דהא עון כבד

 לתרץ ונראה .וחכמים נביאים צדיקים וכמה כמה ביניהם
 שועתם אל ואזניו צדיקים אל ה׳ עיני ע״פ לפרש בהקדם

 שמט וה׳ צעקו זכרם מארץ להכרית רע בעושי ה׳ פני
 ה׳ בפני באמצע הפסיק למה וקשה . הצילם צרותס ומכל

 וגו׳ ואזניו וגו׳ ה׳ עיני לכתוב לי׳ הוי וגו׳ רע בעושי
 והאיך וגו׳ רע בעקי ה׳ פני ואח״כ וגו׳ שמע וה׳ צעקו

 כי לתרץ ונראה . סמירות שאינו בדבר באמצע הפסיק
 אח״כ אז בו מורדים שהם הרשעים על השי״ת בהסתכל
 כראוי כ״כ שאינו אף רצונו עושים שהם בצדיקים כשרואה

 כל בו מורדים הרשעים שרואה מאחר אצלו חשוב מ״מ
 בעושי ה׳ שפני מכח וגו׳ ואזניו וגו׳ ה׳ עיני וזה . עיקר

 צעקו אה״ב ואז הרשעים של במעשיהם ומסתכל וגו׳ רע
 וז״ש הרשעים. של רע מעשי מכח לצדיקים שמע וה׳

 אעשה כן ולעצביה לשומרון עשיתי כאשר בכאן הנביא
 עם חוסא גוי הוי וזה עע״ז כולם והיו ולאלהיה לירושלים

 אעפ״כ חוסאים הס שעכו׳יס שאע״פ ר״ל וגו׳ עון כבד
 ט פורעניות עליהם לבא ראוי ישראל מל מסתכל כשאני

: היסב ודו״ק כמדובר משחיתים בניס
.הלשון כפל וקשה . והשבר השאת לנו הי׳ ופחת פחד

 גדול שונא לו והי׳ עשיר הי׳ אחד אס כי נראה .
 עוד ולא עני הוא נעשה ואח״כ לפניו השונא נכנע והי׳

 עני שהוא חדא צרות שני יש עשיר נעשה שהשונא אלא
 בני שאנו בנו נעשה דוגמתו כן עשיר הוא שהשונא וב׳

 וזה מאוד עד וגדול הולך ולהשונאיס בגולה הלכנו ישראל
 מסיק זה מה וקאמר נרות שני כפל עלינו הי' ופחת פחד

 להשונאיס התנשאות לשון הוא שאת ר״ל והשבר השאת
: א״ס יגאלנוב״ב והשי״ת עלינו שבא והשבר

 שהולך לאדם משל ע׳יד . לחם מבקשיה נאנחים עמה
 ואינו צרות מחמת לאכול רוצה אינו גדול בצער

 נשמתו יוצא שכמעט שרואה עד לחם בלא כך והולך רעב
 עמה כל בכאן הנביא כיוון כן ,חיוני כדי מעט אוכל

 בישראל הרעב גדול שכ׳יכ ר״ל לחם מבקשים נאנחים
כ גדולות בצרות הולכים שהם שאע״פ  לחם מבקשים אעפ׳

:נשמתם יצאה שכמעט הרעבון גודל מחמת
 • וגו׳ שאוג קולו יתן קדשו ממעון ישאג ממרום ך,'

 למסה ממעלה הקב׳'ה את מורידין שהצדיקים ידוע כי
 הגון דבר שרואה האב כדוגמא ובמדרשים בש״ס כדאיתא
 ובזה קטן עצמו ועושה אליו משחה הוא אז בתינוק
 לי ניחא זה כי עצמו שמקטין אע״פ להאב גדול תענוג

 שמורירי במה גדולי׳ שעשועיס לו יש השי״ת כן עצמו להקטין
 כגיהו^ לו p אוחו מורידים כשאינם חלילה ולהיפוך אותו
 על שואג שהקב׳יה ר״ל ישאג ממרום ה׳ וזה . צער

 • ודו״ח כמדובר וגו׳ קדשו וממעון למטה ולא במרום שהוא
 שאין העברים כי . המצרים בין השיגוה רודפיה כק*

 פעם בשום לראות א״א המלך י פני לראות ראויס
א אין כי משאלותוו שיעשה וא״א המלך  אף לפניו נ

 אן צר במקום עובר כשהמלד רק בדרך עובר כשהמלך
 לעבור המלך דרך ואין מרכבתו לפני העבד אותו נופל

 מהיוהר ףךוע ̂ ל^ן משאלות העבד וצועק חי אדם על
׳ דהיינו, דין שיש ירחים שלשה ותצפנהו

 שנועג העבד כמשל המצרים בין השיגוה רודפיה כל וזה
 קרי״ שהוא העבד גס והנה .ודו״ק צר במקום המלך לפני

עובי אם אלא המלך לפני לבא א״א כשחטא .למלכות
במקום



לבתורהאיכה מגרתרמזי
 לזה הטכד זה בין קילוק יש עפ"כ שאף אלא לר נמקו®
 לכך כנגדו שחמא רק המלך לפני לבא ראוי שזה הע^י

 אין שלפעמים אף לפניו ונופל צר במקיס עובר
 של רחמיו שנכמרו העבד יודע מ״מ קשחו3 לו ממלי*
 משא״כ לביחו המלך לפני לבא העבד יוכל ואז יימלך
 ממלא אין כשהמלך שהיכף לבא ראוי שאין העבד ייותו

. לעולם המלך לפני לבא א״א אז צר במקום כקשהו
 לפניו נפלתי כשאני יה קראתי המצר מן אומרים שאנו יזה

 שנכמרו במחון לי יש מ״מ לי עונה שאינו אף צר נמקוס
 ענני וזה במרחב אף לפניו להתפלל אני ואוכל רחמיו

 ממה בביתו כשהוא המלך עובת גדול שיותר וידוע .יה כמרחב
 למרחב ויוציאנו וזה לו לתת כ״כ לו אין כי בביתו אינו ?היא

 :ודו״ק שלימה יהי׳ ועונתי אותי ישכח ולא בי חפץ כי יחלצנו
ו נ י צ  הכרמים תf5 נוערה שמוני ע׳יד . יבואו במחיר ^

 בלא לעולם שא״א כמו כי נערתי לא שלי כרמי ^
 התורה קיום וע׳יי צדיקים בלי לעולם א״א כך רוחות י'

 נוערה שמוני וזה .והאומות העולם נתקיים שעושין והמצות
 ע״ד לתור׳ רמז עצינו וזה אותי לנעור כת בי ואין הכרמים את
 עץ בה היש ע״ד עץ נקראים הצדיקים וגם הוא חיים עץ
 הקדושה מחיר והקליפה האומות אל יבואו במחיר עצינו וזה
 רודפים אנחנו ובמעשינו בתפלתנו נרדפנו צוארינו יעל
 תפלתנו בית למקום ה׳ את לדעת ונרדפה נדעה ע״ד

 אבל שפע מריקים אנו ומשם חז״ל כמאמר צואר הנקרא
 יד נתנו ומצרים , אותה אוכלים הכשדים כי לנו הונח לא

: שם ז׳׳ל האר״י כמ״ש במקדשנו שנשתלחה היד והיא
ק ס  הלנה ע״ד . ימים לאורך תעזבנו תשכחנו לנצח ל

 והיינו בה למיימינים בימינה ימים אורך כי
ית׳ והוא בה למשמאילים וכבוד ועושר ארוך שכולו עוה׳יב

וזה לעוה״ב הכל לנו ומעמין עוה״ז מעובת א'תנו עוזב י
רוצים ואנו הכל ימים לאורך מעזבינו ואת וגו׳ לנצח למה \
ס ' : עוה״ז עובת דהוא וכבוד עושר ג

ר  דמעה הלחם דקדק . תשכחנו לנצח למה יאמר א
 לאורך תעזבינו אומר ואח׳כ לעולס משמע שלנצח

 לנו לשלוח הוא דהשכחה' ונראה . לנצח לא משמע ימיס
 אלא לעבודתו אותנו לפורר קדמוניות כשנים נביאים

 שעזב בא ועי״ז מעצמינו נעורר שאנחנו רוצה ית׳ ?הוא
 משא״כ עצמינו נעורר גדול זמן שבמשך ימים לאורך אותנו

: אותנו מעורר הי׳ ית׳ הוא אס
 מלבושים מלביש אשר אב כמו . מאסתנו מאוס אס י3

 כשהאב מ״מ חועא הבן שלפעמים והגס לבנו נאים
 הבן אשר הבגדים מחמת בעיניו חן נישא עליו משגיח
 הבגדים הסיר האב אס אבל פיגיס יפה גס והוא מלובש
 שמסתכל אף אח״כ וכשחועא ובלוי קרוע הולך והבן נאיס
 שהוא לנו אירע וכן אותו מעניש ותיכף חן נושא אינו מליו

 מאתנו צלמו ונימל חורב מהר לנו שהי׳ עדיינו הסיר יח׳
 ית' שהוא הגס וכעת מאתנו ניעל קומה שיעור וגס

 וזה . ביותר אותנו מעניש ולכך חן לנו אין עלינו מסתכל
 פנינו בתואר ממש אותנו ממאס שהיית מאסתנו מאוס אס

 וגר השיבנו מבקשים ולכך מאוד עד עלינו קצפת ימי״ז
 ונשובה בודאי נזכה ואז קומה ושיעור עדיינו לנו ע׳תשוב

; לשון כפל בא ולכך לגמרי וגו׳ אל

ם רי אסי ם - קי ם ופסו כי שיי רבן ה חו ■ביהמ׳־ק. ל

. כו׳ ירושלים חרב קמצא ובר אקמצא בגיעין
 נקרא דיצ״ע ויצה״ר יצ״ע על בזה לרמוז הכוונת ,

 היצ״ע הענין כן ובי׳ מיני׳ דלבושי׳ קמצא כהדין קמ׳א
 הקב״ה מ״ה מלך הוא והעוב טובים לדברים מסית מסיא

 ובי׳, מיני׳ דלבושי׳ קמצא כדמיון הוא ע׳'כ . טוב יזיא ,
לדברים הכל מסית שהוא יצה״ר על מכונה הוא קמצא

 מהשבירה אח״כ נתהווה הרע והדבר ית׳ לפניו הרעים
 אח״כ נעשה שהוא להמוב תולדה כדמיון הוא וע״כ

 ליצה״ר כיצ״ט מצד עצמם שהטו מכח כי בכאן והמכוון
; ירושלים נחרב _

ס  מאן לי׳ אמר בנגידא אסקי׳ הנזיקין פ׳ בגיטין ש
 בהו לאדבוקי מאי .ישראל א״ל עלמא בהאי חשיב

 בהו אגרי זיל לקיימינהו מצית ולא נפישין מילייהו א״ל
 כל לראש צריה היו דכתיב רישא והוית עלמא בהאי

 לדבק רצה דזה לתמוה ויש . ראש נעשה לישראל המיצר
 זה וכי ראש שיהא ליבראל להיצר עצה לו ונתן בישראל

 חיטים כטוענו והוה רונה שהוא מה הוא הטענה ממין
 דאמר מה על לדקדק יש כי ונראה . בשעורים לו והודה
 ישראל מקיימין למה לקיימינהו מצית ולא מילייהו נס־שין

 רשע שצופה ידוע כי אף הוא ישראל הרבה אס מעט אס
 כו׳ עליו מתגבר אדם של יצרו ויום יום ובכל וגו׳ לצדיק
 ומי מילייהו נפישין כי לו השיב אשר ה ר עוזרו ית׳ והוא
 הוא קדוש כי ע״י ־שמיא סיעתא לו יש ישראל בר שהוא

 לא בודאי אתה אבל אבותיו זכות ע״י אמו מבטן לאלהיס
 נתן וע״ז דשמיא סיעתא לך יהי׳ לא כי להו מקיים מצית

 תהי׳ להם וכשתצר בהו אגרי זיל הטענה ממין עצה לו
 אתה גס מושגח תהי׳ ואז ה׳ ביד ושרים מלכים ולב ראש

 וזה . בס לדבק מילייהו לקיים דתוכל ואפשר ית׳ מאתו
 לא אדני בריבו אדם לעוות הקרא בטונת גס אחשוב

 שאנו דמעה ולחם האנשי״ך וכתב . ציוה ה׳ וגו׳ ראה
 ידוע ית׳ לו כי בחטאתינו חייבים לא שאנחנו אומרים

 לא ית׳ שהוא אומרים שאנחנו הפי׳ הוי ולדרכינו .הכל
 זירוז לשון פי׳ ,ציוה ולא עלינו, השגיח לא אותנו ראה

 ובשביל דשמיא סיעתא לנו הי׳ ולא לנו עזר שלא וצוותא
 הבית נפל המשנה אחר במקום פרשתי ועד׳׳ז . חטאנו זה

:אמו ועל עליו
ר מ א ז״ל כתבו . למתא עיילוה בדברא בירי לן אית מ

 שדה נקרא החורבן בעת תחרש שדה ציון כי
 בגלות כעת בדברא בירא וזה ,עיר נקרא הגאולה ובעת

 ונראה מתא שיהא תפעול למתא עיילוה שדה הוא
 יעקב ידוע כי ועיילוה דפארי חבלא אייתי התירוץ כוונת

א יעקב כי נחלתו חבל  הקצה מן מבריח התיכון בריח ט
 מאמרם כעין ומהמלאכיס העולם מזה הוא כי הקצה אל
 ומהעליוניס מהתחתונים לאדם נעשה אמר ית׳ שהוא ז׳׳ל
 אשר ישראל עבדי ועתה דאמצעותא עמודא תפארת וזה
א כי אתפאר בך  לעליונים התחתונים בין ממיצע דבר ט

 חבלא וזה נגאלים מהתפארת הארה ממשיכין ישראלpו
 : והבן ועיילוה מהתפארת השפע דפארי

ר מ א לעצמות וניתן הבשר טעם ניטל ביהמ״ק משחרב מ
 מלכים של לשולחנם תתאוה ואל כמ״ש נראה

 כי כן הוא בעוה״ז גס נראה . משולחנם גדול שולחנך כי
 במעיו ברכה נותן יתברך והוא בחלקו השמח עשיר איזהו
 שמצינו ע״ד המטעמים כל בה הי׳ כאלו במועט יותר ונהנה

 מעיקר נהנין ישראל היו המקדש בימי כי וידוע במן
 ומ״מ מעצמות נהנין אנחנו להיפוך בעו״ה וכעת השפע

 לעצמות ונתן השפע טעס ונטל קחשו בעם בחר
 טעם בו שיש שבת סעודת כמו מאוד נהנים וקדושים

: וכדומה שבת
. קום יוכלו ולא דוחו .קוס הוסיף ולא נפלה

 מקרא כי ונראה . קום משכימי לכם שוא י *
 נפלה וזה . לחרפות ואלה עולם לחיי יעמרו שאלה מפורש

 נראה און פועלי אצל וגם חז״ל) דרשו שיקומו(וכן קוס וגו״
 פי׳ כלי׳ מלשון פירושו כי יוכלו ולא דוחו הקרא כוונת

 המה שגם קום אלא בנפילתה לגמרי כלי׳ להם יהי׳ שלא
 וע״ז מתחלה יקומו והס לפירי קדמה הקליפה ואדרבא יהומו

׳ אומר ‘



תורה איכה מגלת רמזי
 והיינו מתפלה שיקומו אות, פי' קוש, משכימי לכס שוא אומר

 ולרראון לחרפות יהי' תקומתש כי הקליפה שהש און ה*י«לי
: עולס לחיי נקוס אנחנו אבל

2D' חיים מיס מקור עזבו אותי , עמי עקה רעות שתיס 
 מקל ע״ד בזה הכוונה . נקברים בארות להס צח/וב

 מסוכן במקום יהי׳ שאס כדי לבנו חותמו שנתן למנך
 יזדעזעו המלך חיתס אצלו כשיראו אז לסשיס במקוס

 וישכב בדרך הבן בהירת ויהי מאימה לו מ׳-משית ממנו
תס ממני וגנב א׳ כפר בן ובא א׳ כותל תחת ויררס  הזו

 ב׳ מל מאוד מקונן הי׳ ממשנתו מלך הבן בהקיץ ויהי
 לעצמו להציל במה בידו אין שכבר כפשישי הא׳ דברים

 מלך בן ואינו כפשונוו אדס שהוא שיסכרו לסעיס מפני
 עצמו ראמרעל לכל יראה החותם שגנב הכשר שבן והכ

 .הראשי! מן גמל יותר הוא הב׳ והצער .ך מ בן שהוא
̂ה  תותמו לנו יתברך הוא שנתן ישראל בני בנו העני! ו

 בינינו שרוי׳ שהיתה השכינה הוא והאית . ואות
 עלינו נקרא ה' שס כי האומות כל רואים והיו ק בגיהמ
* י י י י נה־י י ת גומן אגל . ישראל מ לו מ

P יאות מותש לגו אץ שכנר הא' נכיוח ב׳ לגו 
 צער יותר הוא והב׳ , בתוכינו שרוי׳ אינה שהשכינה

; האחרים על משפיע שהשכינה מה ^
 והוא . שמרו ותורתי עזבו אותי הלראי בגננרא

 התורה כל הלא להיות זה אפשר האיך תמוה
 הגמרא כיונת ונראה . שמו ית׳ עבידת* על הכל מורה

ס ד ק  מו״ה החסיד הגא'ן ורבי מורי שאמר מה מ
1 2 ק . ז״ל רJב'^ 1  מעמך שואל אלהיך ה׳ מה גפסי

 שיהא ר״ל אלהיך ה׳ את ליראה אס כי
 הירא הדס כדמיו, ולא השי״ת ליראת דומה האדס יראת

 באבן תגוך פן וברחיבית בחיצות ילך שלא ומנווה ע^בנו
 יראת כוונת מכס ג״כ לשמור כ״כ דעת בו אין והבן רגליו
 נמצא ביסורין אביו יסרהו פן הגרוע יראה מכח רק התב

 אינו שלו שיראה רק מצווה שאביו מה טוש־ באמת
 כוונת שיהי׳ עיקר אצלינו הדמיון ק האב

 צדיקים חוקים תירת שציוונו ית' כוונת כמו אצלינו הירתה
 אצלינו היראה כוונת יהי׳ כן ית׳ אצלו נתקרב זה שמכת

 אותי הלוואי הנ״ל כוונת וזה , העונש יראת מחמת וצח
 העונש יראת מתמת פכ״פ אותי עובדין שיהי׳ ר״ל טזנו
 רק בעבירה כוונתו אין כי ח״ו אותי עזבו בודאי שבזה

ת מחמת קז מ לידי יביא שלא עצמי י  ותורתי בעוה״ב עו
 רה ית׳ תורתו שומר מיראה העובד עכ״פ כי ר״ל שמרו
 ממם ממני היראה בתכלית אותי עובד שאין אותי שעזב

: אכי״ר זו ליראה שנבוא והלוואי
 בזה הכוונה .וגו' נוהו על ישאג שאוג ישאג ממרום , «

ד  בשכונתו שהית: א׳ במדרש שמביא המעשה ע
 ובכל התינוק ומח גן לה שהי' אחת אשה גמליאל רגן ̂ש

 טל גדול בבכי עצמה מתעוררת האשה היתה לילה חצות
 על ניכר הוא אף הי' אז גמליאל רבן וכששמע בנה

 טל גדול בבכי הוא גס עצמו ומעורר גיהמ״ק חורבן
 על ר״ל ישאג ממרום ה׳ בכאן הכוונה הוא וזה החורבן

Jinומקונן מאיד מרומים במעלה ממרום שהוא ״
ה ה׳ נעיגי יקר כמד׳א מיתת! על מאוד ת מי  ;4לפם ה
 הוא והבכי הקינה אותו שמחמת ליל נוהי ע. ישאג שאוג

 שנחר•: ביהמ״ק על דהיינו נוהו על גס עצמו מעורר כביכול
' : כנ״ל בר״ג הענין הי׳ כאשר

 כי בזה הכוונה . -יגו' אויב מפני ימינו אתור
 להעולמות להשפיע חסד הוא הקב׳׳ה ימין

 יתברך הוא השיב הוא וזה מהאחורייס יו;קיס והרשעים
 שיונקים הרשעים על רק ימינו להיות ר״ל ימינו אחור

 דהיינו האויבים על להשפיע כדי אויב מפני מהאחורייס
להיות השפע התמעטות על שמקוכן הוא וזה , הרשעים על

 כמר״א להקג״ה אויבים שהם הרשעים על רק השפע כל
 נערתי לא שלי כרמי הכרמים את נוערה שמוני כשה״ש

ע״זהענין: ג״כ שזה
, ר ת  • מועד בא כי לחננה עת כי ציון תרחם תקום א

 זכו לגאולה זמנים שני שיש שמבואר במה הכוונה
ט לא אחישנה  חקגס אתה בפסוק שמרמז וזה בעתה ז

 ציון על יס׳ מאתו יהיו שהרחמים ר׳יל לחננה עת כי וגו׳
 ישראל כשיעוררו ר״ל לחננה עת כי או אופנים משני בא׳

 עת ויעוררו העוגים מעשיהם בכת ית׳ אצלו החנינה
 כי הב׳ במדריגת או אחישנה במדריגת יהי׳ ואי לעוגה

 בפסוק ג״כ שמרמז ו.ה • בפתה זכו לא' כנ״ל מועד בא
 אשורנו עתה ולא אראנו שאמר בלעס בדברי בתורה

 רק שונות במלות הדברים כפל הוא ולכאירה קרוב ולא
 מל מרמז עתה שתיבת בגמרא כמבואר ל^ה ג״כ שכיוון

 זה דבר שראה ר׳ל עהה ולא אראנו שאמר וזה התשובה
אה  תשונה לעשות עתה במדריגת ישראל יהיו כשלא גנב'

 אחישנה במדרגת יני׳ לא שאז קרוב ולא אשורנו אז כראוי
 הגאולה יהי׳ לא רק הזמן מן לפנים הגאולה להתקרב

: אעשה למעני למעני כמד״א בעתו כ״א
ן  רש״י כתב .ון יגכ מר שלום מלאכי ס׳״צה צעקו אראלים ח
 בייז ששריבת שידוע ונראה . מזבת הוא אראלים ז״ל י

 ואבנים עצים על חמתו ששפך רחמנות מצד הי׳ אלהינו
 כוונתו ובאמת הרואים לעיני רק הי׳ לא שרעה ונמצא

 מלשון חוצה נקרא הרואים שנעיני והרעה לעוגה הי׳
 שהוא הדבר פנים נקרא ית׳ וכוונתו הרואים שבעיני חוץ

 לצדיקים משא״ב תועאים שהן לאותן הוא וכ״ז רחמנות
ר שבאותו מ  בפנימיות רעה הי׳ וכדומה הנביא ירמי׳ כגון ה

 ונגרע המזבח שישרוף לכפרה צריך הי׳ שלא בחיצוניות כמו
 המזבח על וזה אלהיט בית קדושת בהתמעעות מערכו

 פי בחיצוניות רק הי׳ לא שרפה חוצה עם המון היינו צעקו
 שלום מלאכי משא״כ כמדובר עובה חסד הי' הפנימיות

 רעה הי׳ שזה יבכיון מר . ישלמיב כשרים אנשים אותן.
 דור כל וידוע .כמדובר וחיצוניות בפנימיות באמת עליהם

 לטהר כפרה הגלות עם ולהמון ט׳ ביהמ״ק נבנה שלא
 בכי שהוא שבדור לצדיקים משא״כ הזוהמות מכל ולזקק
 אלא עליו שכינה שתשרה הי׳ ראוי ז״ל מאמרם ע״ד מאוד
 נביאיו וכל העמא אויר בח״ל בפרע לכך ראוי הדור שאין

:חזון מצאו לא
ן  על צועקים שהמלאכים חוצה צעקו אראלים הן יאמר א

 כידוע מלגיו שפחה הבית בחורבן בחוץ שהמה מה
 ההפכה מתוך צאי קומי מבקשים אנו וע׳יז ,מלבר גבירתה

פך הדבר יהא שלא ט  :מלגיו תהא גכירתה אלא מ
ן  צעקו ישראל היינו חוצה צעקו אראלים הן יאמר א

 מלאכי וט״ז הב הב החינוטות על הכל שצועקים חרצה
 ישראל שעם מה טל בוכים שהמלאכים יגכ'ון מר שלום
 םל טל אלהותו שיתפשט באמת לקרוא מטירריס אינם
 פי' עוב ואין לשלום קוה בפסוק י״ל ועד״ז .ולשק אומה

 מרה שום לך יחסר שלא בשלימוח טלם שתהיו שתקוה
 ולעת עוב לך שיהי׳ שתקוה לא ואקסוב בעבודתיית׳ וצדקות
 שמי קדושת על ולבקש לקוות תשגיח לא אתה חליל׳ אם מרפה

 : געתה והנה להיפוך חלילה ואז עצמך כל רפה בעת רק
ן  בישפי׳(קפיטל כפירש״י מזבח דהיינו אראלים יאמר א

 : והמזון השפע נתחסר המזבח חירבן שע״י ל״ג)
י א ו ל  מיני שני יש כי שמרו ותורתי עזבו אותי ה

 המון אחד יה׳ גדביקסו שוכחין אשר אדם מי
^ן תורה לומדי והב דעלמא מילי אחר שהולכין עם מ  שנ

^ כמו ואהבה יראה להם שיהי׳ וא״א התורה לעמקי פ ת  ג
חודם יותר חפץ ית' שהוא כתג ז״ל והאר״י  מעמק גי
 רצון עו־ין הי׳ ישראל וגדולי הנביאים ובידאי התורה

היינו עזבו אותי הלואי אמרו וזה . הגביה במדרגה קונס



לג תורה איכה מגלתרמזי
 מהמת לא אנל שמרו ותורתי רזה התירה עסק

: דעלמא מילי ̂ ,
עו אותי הלואי יאמר  ונראה . שמרו תורתי ואת ט

 כמו פי׳ חייס מיס מקור עזכו אותי הפסוק פ״ד
 מטין5 המיס ניתוספין אינס חיים המיס אראכיס

V ניתוסף לא הקדושה התורה ממי שואביס אינס כשישראל 
 כמעשיהס רעות שתי שפעלו וזה עוזו נשכינת הקחשה כת

 חייס מיס מקור שהוא ית׳ השכינה כת שעזבו א׳ הרעים
 כח שנתנו נשברים בארות להס שחצבו והשנית . כמדובר

 עשי שלא עזנו אותי הלואי וזה שעשו בעבירות דיל לס״א
ק  ולא עבירות עשו שלא שמרו תורתי ואת ועכ״ס אחת י

: לקליפות כת נתט
M שנקרא התחתון הצדיק שהתעוררות פי׳ ישאג. ממרוס 

 האר״י מ״ש ע״ד או . ושואג ית׳ הוא מתעורר מרוס ^
 שזה הקליפות להכניע הקעורת סימני עשר אחד שיש

ד אלהיס ברא זה לע!מת  אחריס יש מאמרות עשרה מ
 בתוכו שורה ית׳ מאתו המחי׳ בקדושה כי מחי׳ וא׳ כנגדן

 והוא בתוכו הקמשה להשרות רוצה שאץ בקליפה משא״כ
 חועא שהוא באדס וכן מרחוק אותן מחי' מלמעלה
 על שרוי׳ היו כשישראל וכן מלמעלה החיוני מסתלק
 גדולתו ובמקוס נתעלה וכעת בקרבם שוכן ה׳ הי׳ אדמתן

 שישרה ית׳ הבורא רצון עיקר כי ענותנותו מוצא אתה שס
 היכל להיות לכך ראוין יהיה ארס שבני תלוי רק בתוכנו

 להיות צריך שהוא מה ישאג ממרום ה׳ וזה בעצמם המה ה'
 : בתוכנו שוכן להיות מגמתו כי מרום

ש י ב ל  בזה הכוונה .כסיתס אשים ושק קדמת שמיס א
 התורה רזי נמסרו בהמ״ק משחרב דידוע

 הרוחניות ר״ל קדרות שמיס אלביש הוא וזה . לחיצונים
 ר׳׳ל קדרות גיס ית׳ אותן הלביש שמיס הנקרא התורה

 כסותם אשים ושק .לחיצונים ונמסרו קדרות לתוך שבאו
 לתורה כיסוי והס הזוהר בספר הקליפות נקראים שק ר״ל

 הקליפות כיסוי כן הארס את המכסה הכסוז כרמיו!
: התורה על

 בתשעה ובוכין שצועקין אדם בני מנהג על משל
 ה׳ פעולות אל יבינו ולא לגרמי׳ הכל ורק באב

 הוא אשר אדם כדמיון והוא השכינה בתכלית להשתדל
 מה יודע שאינו עד מימיו אור ראה ולא חושך בהרי תמיד

 מאפל אל אור ממקום אחד אדס אצלו וכשיבא אור היא
 תועלת מה עליו כלל מבין אין אור מענין לו ומספר ?לו
 האור בתכלית מבינים אין אדם בני לרוב הענין כן בה י?

 שאומר אך הגלות מחמת לה שנחסר ובמה מהשכינ׳ השלימות
 כלל מבינים אינם ר.תכליתה החסרון מגודל אדס איזה להס
 לא אבל הזה הדבר על שכלם בציור מבינים ואינם עליו

P על רק בת׳יב שלהם הבכי׳ כל קורא ה׳ אשר שרידים 
: השכינה גלות

ן ו י  בעצמם וירושלים ציון עיר פי׳ . תפדה במשפע צ
 אבל חמאו אדם בני אס כי שתפדה נותן הדין יהא י
 הבני פי׳ בצדקה ישבי׳ אבל חייבין מה והעזרות העיר
 יעשה ית׳ שהוא בצדקה יהי׳ זה לתיכה אליה סשבין אדם

 : אמן שחשאנו ׳פ1אי הדין משירת לפנים צדקה ממט ^
ד ן  וגו׳ אלי שובו אומר שאתה דהיינו . תשכחנו אנה ?

 פנה לשון הוא פנים כי פניך תסתיר אנה פד וזה
 וזה מאתנו תעורר ואתה פניך והיינו הרמל׳ס כמ׳יש אלי

 ועי׳׳ז הסעיפים ־שתי טל ופוסח עצות אשיח אנה
:טלי אויבי ירום ̂ ,

ד יאמר  ממני פניך תסתיר אנה פד כי׳ תשכחנו אנה ע
ס אנה עד בנפשי עצות אשית אנס עד מ  עלי אויבי י

 ע״ד נראה_ ומסעי) ממות פ׳ בדמש הקמש בשל׳ייה ^^יי|
 תתעלם ואל תפלתינו לפניך הבא הדדוי בתפלת ^הידשתי

מתחינתי תתעלם ואל תפלתי האזינה פסיק והוא תחנחינו

 כשהוא שהבן אגרת מיני שני יש כי ונראה כפל הוא כי
 לח ושכל נקי ולשון יפה בכתב לאב אגרח כותב מרחוק
 ממה יתירה באהבה הבן על האב רחמי נכמרו ולזה שחידש

 אהבה לו סך נחו שלא מבעי׳ שלא vגסר בכתב מקדם לו שהי׳
 בקשתינו וזה שנאה נתוסך אדרבא אלא האגרת ט׳׳י יתירה

 שתפלתנו שע״י הגדול׳ מטלה שהוא חפלחני לפניך תבא
 ובודאי למעלה נתון ויהי׳ ית׳ לפניך תבא וחשוב נקי יהי׳

 פי׳ מתחנתנו תתעלס אל ועכ״פ גדולה פעולה תפעול
 השני׳ במדרגה נהי׳ לא כי תפלתינו ע״י העלמה יבא שלא

 עד וזה מאתנו ותתעלם שנאה תוסיך התפלה ע״י שחליל׳
 עד קאמר וזה גדולה היותר מדרגה הוא תשכחנו אנה
 אהבה נפעלו והצעק׳ התפלה מ״י אלא עצות אשית אנה

 ממני פניך תסתיר אנה עד אמר הב׳ והבחינ׳ והתקרבות
א ידו שעל דייקא ממני  ועי׳ז פנים הסתרת יותר חלילה ג

 לא הגרוע חפלה3 פי׳ טלי אויבי ירוס אנה עד קאמר
ר חלילה אלא הקדושה כ״כ מגביר שאינו מיבגי׳ בי  יג

א כח יותר  עלי שבא עלי אויבי ירוס אנה עד וזה הסי
: התרוממות יותר

 גבורתך עוררה צר ביד ותפארתך בשב• עוזך מתי
 הן בש׳׳ס שמבואר ע״ד הכוונה . אויביך על וקנאתך

 האיך גבורותיו שאלמלא נפלאותיו הן וה; נוראותיו הן
 לעמוד יכול שאין האב מדרך כי לקייס, יכולה כזו אומה
 עוזך מתי עד שקאמר ו.׳ה אויב ביד בנו את לראות עצמו
 דהיינו עוז ומדת בגלות אותנו עוזב שאתה ר״ל בשבי

 האויב ביד שאנחנו במה רק כלל נכמרים אינם גבורותיו
 עודרה צר ביד שאנחנו במה כ״א אינו ותפארחו כנ״ל
 כפי להיפוך גבורתו מדת שיוגמר הי׳ מוב שיותר דיל

 עליהם: נים והד הגבורות כל ויעוררו בגלות נהי׳ שלא האמת
י ת ו ר י צ ה כאריאל. לי והי׳ ואני׳ תאני׳ והיתה לאריאל ו

 מאמרם וידוע מכפר הי׳ שהמזבח ידוע ^
 עצים על חמתו ששפך אלא לי׳ מבטי׳ קינה מזמיר ז׳׳ל

 שנשרף במה כפרה הי׳ החורבן בעת גס וא״כ ואבנים
 בשעה כמו מכפר ג״כ הי׳ החורבן כאריאל לי והי׳ וזה

 לבב וכל לחלי ראש כל וגו׳ חוכו מה על וזה קייס שהי׳
 צור ע״ד לב נקרא ית׳ שהוא איכה במדרש איתא כי דוי

 עיניו החכם הק׳ הזהר שכתב ע״ר ראש נקרא וכן לבבי
 למפה גס לגב ויש הראש על תמיד;משגיח שהחכם בראשו

 הכל מן כללות א שה ראש כל נקרא ית׳ שהוא רק ראש וכן
 כשבנו בנו על כאב עלינו ית׳ רחמנותו וגודל לבג b וכן

 לבב וכל לי ל־ ראש כל תוכו מה על וזה דואג האב גס חולה
 ארצכם תענשו בזה ולק גדול צער הוא ית׳ לי שגס פי׳ דו;

:ס׳ ואבנים ע^יס על חמהי שאשפוך וגו׳ שממה
 חמיד שהוא שאדמחכם פי׳ . לנגדיכס

לנגריכס יהי׳ למעלה בשורש עליכם רחמי׳ ^
 : למדה״ד מדה״ר מהסכין הרשעים כי התנגדות פי׳
ך  חורבנותס על מתאנחים ישראל בני כשעם כי יהמר א

 השי׳׳ת כי עונותי:ם כל ג״כ מכפר יתברך הוא
 תאני׳ והיתה וזה ז״ל וכמאמרם גנ,יו בבית כו׳ סופר
 פוונותס על שיתכפר כאריאל לי והי׳ זה ידי ועל ואני׳

 הקליפות מכבה הכפרה כי וידוע ובכי אנחה מ״י
 שוברץ. וגמפש״פ ובמצות ורע ממוב מורכב הגוך כל וגס

 א:ת^ בגמרא נרמז וזה . דרע ספרא הקליפ־ת ומכניעים
 חצ שהוא מהגיך רע חלק שיברת פי׳ , גיך חצי שיברת
 כ ת מגן ע. יכיל הוגה ה׳ כי במדרש נרמז דזה ואפשר

 רק כלום פיעל לא שהבכי שתסבור פי׳ , פשעיה רוב על
 על ר״^ זו הבכי׳ כך בוכה שהוא לא' ועונסץ שמכין כמו

: בזה הפשעים שיכניע כשעי׳ רוב
ד א מל פ<' .מנן על יכול יאמר א ק  צייה היו דקרא ר

ם הגו נחעלו דלמה במגן זה יטל שלי אויביה לראש
למעלה



תורה איכה מגלתרמזי
 הפ?עיס גרמו זה גס כי כי׳ ,כשפיה רוב על ת״ל למעלה

 נוכל זה ע"כ קס וכקזה אלהיס ברא זה לעומת זה כי
:להיכוך וכן

 לכאורה כי כגחס פ׳ הקדוש סוהר שכתב ע״ד יאמר
 שני אלא בקרא כתיב דלא חלילה מנחם לנ* אין

 עדיין כי ותירץ הראשון מן ר^אחרון כבוד יהי׳ גדול בתיס
 מחמת ידיו ממעשי שיהי׳ נבנה ראשון הבית הי׳ לא

 להתאנח שעושה כי׳ הוגה ה׳ כי וזה .גורמיס היו שהעונות
 יהי׳ לא הלא בחנס נבכה למה פי ; מגן על יכול ולבכות

 לא זה בשביל פי׳ ,פשעיה רוב על אומר ע״ז בית שוב
: עדיין ראשון הבית לנו הי׳

ך ה הגאון מהרב ששמעתי פ״י יאמר א ס מי ח נ  פ
 העון מושכי הוי ע׳'פ ,לעחיויץ דק׳יק אב׳יד

 מי ידוע כי פי׳ ,החמאה עגלה ובעבותות השוא בחנלי
 ונקרא הוא אונס מותר ואומר כהיתר לו נעשה ושנה שעבר

 חמאה שוגג נעשה ואח״כ הוא מזיר עין מתחלה וזה שוגג
י מו״ה הגאון כביד אמר ופד״ז ו . ל ר ה צ  אכ״ד י
ראשון מעביר מאמרס על זעלחוב דק״ק
 וממילא בעון ששינה מה דהיינו ראשון שני פ'׳ , ראשון
 הכל היא וזה , ואונס שוגג דהוה אח״כ שעשה מה נמשל
 דהכל אחרת עבירה פעס בכל שעושה משא״כ א׳ בעון

 חמא רק עשה שלא מגן על יכול וזה , מזיד והוה נחשב
 מ״מ מאוד מכוער שהוא ואף שגגות הכל אח״כ ונעשה א׳

 דלא הקדושה תורתנו ע׳'פ כדין כ״כ זה הוי לא ית׳ אצלו
 פי׳ , פשעיה רוב על ת״ל , פעמים שני רק מזיד הוי

 וזה מזיד הכל והוי אחר פשע פעס כל בפשעים שהרבו
: ע״דהלנה .

ר מ ו  אתא שומר אמר מליל מה שומר מלילה מה ש
 שאנו בזה הכוונה . וגו׳ לילה וגס בוקר

 כ״כ נמשך למה ר״ל מלילה מה שומר ית׳ לפניו אומרים
 שהרבינו עונותינו גודל מחמת שזה וא״ת האחרון הגלות זה

 בה שנאמר מצרים גלות זה ר״ל מליל מה שומר לפשוע
 תורה בלי וערי׳ ערום היינו ג״כ הלא הוא שימורים ליל

 וכו׳ והללו וכו׳ הללו למעלה הקמרוג שאמר כמו ומצות
 שומר אומר משיב והקב״ה אותנו גאל בחמלתו ואעפ״כ

 לגלות האחרון גלות דומה אינו ר״ל לילה גס בוקר אתא
 אמיתי גאולה הי׳ לא לגאלם ממהר שהי׳ ואף מצרים

 כ״כ ע״כ גלות.אח״ז עוד להם שיהי׳ הקב״ה בדעת שהי׳
 עונותינו מכל אותנו שתתמרק עד בגלות אותנו מאחר
 אף מצרים בגאולת אבל אח״ז גלות יהי׳ לא ששוב מאחר
 הי׳ לילה גם אבל הגאולה דהיינו בוקר אתא שומר שאמר

 : כ״כ עמהם דקדק לא וע״כ גלות עיד דהיינו אחריו
ך  בעתה א׳ גאולות מיני שני דאיכא דקרא הסיפא יאמר א

 ואיכא יעשה למעני לכך ראויין יהיו לא שישראל אף
 דוקא עוביס יהיו כשישראל יהי׳ וזה אחישנה ׳3 גאולה

 צדיקים שנהי׳ ישראל בית דכל ובחיי בחייכון בקדיש רמוז וזה
 משיב וזה אחישנה על רק תפלה צריכין אין בעתה יעל

 וגס לבוקר הנמשלת גאולה שיש באמת בוקר אתא שומר אומר
 במחשך והי׳ ע״ד ללילה ונמשליס שחועאיס אף לילה

 מוכרח זה כי להתפלל צריכים אתם אין ע״ז רק מעשיהם
 מל להתפלל רוצים שאתם תבעיו ואס כרצונו ית׳ למענו

 להתפלל צריכים אתם ושוב כעיו אחישנה על והיינו הגאולה
: דרכיכם שתתקנו כדי תשובה ולעשות

 שהקדושה בלולים היום השפע נהרות כי .בבל נהרות
 בכינו גם בלל הוא ובבל כידוע ר״ל בחיצוניות נתלבש

 תלינו בתוכה ערבים על שלמעלה הסימנין ציון את בזכרנו
 גממריא כגור כי ז״ל האר״י כמ״ש רצונינו הוא כנורותינו

 , בתוכה ערבים על וזה בתרגום רצון לשון שהוא רע״ו
 כנורותינו תלינו הקדושה צד שהוא בכל של מתיקות על פי׳

של מממתו למפלה תלוי הי׳ כנור מאמרם וזה ,רצוננו

 כי יעבה יךאיו ורצון כנ״ל רצון הוא שכנור פי׳ , דוד
 רוח נתלבש ובתוכו ממשי קיום דבר נתהיה העוב ברצון

 ממשי ונעשה בחצות שיעמוד דוד של רצון הי׳ וזה ית׳ ה׳
 צפונית רוח לילה בחצות וזה ה׳ רוח בו ונתלבש וקיום
 הי' וזה שיקום דוד רצון דהוא הכנור בזה ונתלבש שנצפן

 זרעי וזרע וזרעי אותי יזכה ית׳ והוא תמיד ועמד מנשבת
: חוקיו כל לקיים

ץ ^  דידוע .בסימניס נחזרת אבידה שאמר למה ך
 האבות כאו החורבן בשעת במדרש ז״ל מאמרם

 רחל אמנו שבאת עד רחמיו נכמרו ולא הקב״ה לפני
 באחותי קנאתי ולא ודם בשר אנכי רבש״ע ואומרת

 והשיב ית׳ רחמיו רו שנכד עד ללאה הסימנים כל שמסרתי
 הסימנים שע״י הרמז וזה לגבולם ושוב^בניס מבכי קולך מנעי

 : א״ם ב״ב אבידתינו לנו יחזיר ללאה רחל שמסרה
ם כ ש ר פ ב  שע׳׳י פי׳ . מכס עיני אעליס כפיכס ו

 אסתכל ולא עונות מסילת לכס יהי׳ התפלה
 ודם בשר כאלו געיניו יהי׳ שלא או . להענישכס בכם

 לפני ומקובל חשוב ויהי׳ מכס עיני אעלים כי לפני מתפלל
: מכס שלמעלה המלאכים כשירות

 ידיכם מכס עיני אעלים כפיכס ובפרשכם יאמר ^ייך
 מקרבנות יותר שתפלה בגמרא ודרשו מלאו דמיס

 מכם עיני אעלים בתפלה גס כתיב הא וקשה . ע״ש
 קדקדו ועד רגלו מכף שחין וכה ר אם למשל כי ונראה

 והמלך ברחוק עומד אס הארץ בכל כמוהו שאין עד מנגן
 משא׳׳ב מאוד אותו ואוהב קולו לו ערג אז קולו שומע

 אעפ״כ יפה מנגן שהוא אף ומנגן לו קרוב עומד הוא אס
 בפניו לראות יכול וחינו רע הריח מכס אצלו הוא נמאס
 אף הקב׳׳ה שהבמיח כאן הי׳ כך בנזיפה והולך בו וגוער
 ^קירות מתוך להתפלל כשיעמדו עבירות מלאים שהם
 לאפוקי עונות מלאים שהם מה מהס עיני אעלים אז לבבס
 בהם גוער הי׳ מהס עיניו את מעלים הי׳ לא שאס

 בנזיפה והולך המלך אותו שגוער שחין המוכה כמו בנזיפה
 כן לו וערב קולו שומע אז מרחוק כשעומד רק ממנו

 למה וקאמר לי ערב קולכס ואז עיני שאעליס דוגמתו
 שידיכם לפי מסיק לזה קולנו שימע ואפ״ה עיניו מעלים אינו

 מחמת בעיניו נמאס הי׳ מ״מ ערב שקולנו ואע״פ מלאו דמים
: ודו״ק מיניו מפלים ולכך שחין המוכה

̂טים .הצדיקים פטירת על והספידים דרו
 ׳ פרעשבורג דק״ק אב״ר הצדיק הגאק הרב ה׳יה

 שמעאקא שמואל סרה הקרוש הגאון ולהרב
. מניקלשבורג המב״ד הורוויץ הלוי

 ׳ מקראקא האב׳״ר ב י ל יהודה מו׳יה הצריק הגאון ולהרב
 ׳ ̂טמו בקוראי אהרן .מזעלחוב האב׳ר הגדול הרב ולתלמידי

 המפורסם קדוש איש של מחותנו אחד צדיק ועור
לך מרה בדורנו בחסידות מ י ל : מלוזעגסק א

ה נ ש מ  אומרים הבן יורשי אמו ועל עליו שנפל הבית ב
 הגן אומרים האס ויורשי ראשונה מתה האס

 הכוונה . בחזקתן.כו׳ שהנכסים אני מודה כו׳ ראשון מת
 ל׳ל I אמו ועל עליו שנפל הבית , ביהמ״ק חורבן על

 שהנפילה אמו וטל עליו בעוה״ר ונחרב שנפל הביהמ״ק
 הולכים הישראל החורבן שע״י ישראל על עליו מגיע

^כת אומרים כבן יורשי אמו, ועל ונדלדליס  המלמדם ר׳
 מתה האס אומרים למעלה ישראל מל וסנגוריא זכות

 דהייני האס מחמת כ״א אינו הסיבה שכל ראשונה
ה מיתה לשץ כי מביהמ״ק שנסתלקה השכינה  בזוהר מסנ

 עלינו המגיע וכל וממדריגתו ממקומו שנסתלק מי טל
נסתלק השכינה הי׳ לא שאס השכינה מחמת כ״א אינו

מביהמ״ק



לדוהספדדרוש
,ירושלים גחערי לכנוס באפשר לאויב הי׳ לא מכיהמ״ק

 ̂על חלילה חוב המלמדין כת אומרים האס
 עלינו סוב מלמדין שלמעלה שריס השבעים דהיעו '?יאל
 ר״ל ראשון מת הבן כי בדבר חייבים אנחנו כי לומר

 קרוים בחייהם ורשעים רשעים היו שהם על שהכיבה
 מחמת הסיבה ואין הזאת הצרה לנו מגיע ע״כ מתים

 השכינה הי׳ לא מעשיהם משיבין היו אלמלא כי השכינה
 למקום ישראל שבין הויכוח ענין גם וכן מעליהם נסתלקה

 מאחר ר״ל עליכם ואשובה אלי שובו אומר שהקב״ה
 ולא הרעים מעשיכם ע׳יי מתחלה הי׳ החורבן עיקר מהל

 לפתוח עליכם ומועל מחויב ע׳'כ כנ״ל השכינה מסיבת
 ונשובה אליך ה׳ השיבנו אומרים וישראל תחלה נתאובה

 אתה צריך ע׳־כ שנסתלקה השכינה ע״י הסיבה עיקר ט
 וע״ז , התשובה התעוררות למעה ולשלוח בדבר לפתוח
 כי מבואר במדרש כי בחזקתן שהנכסין אני מודה מסיים

 מזה נתככה שלפעמים ההכסות מלשון הוא נכסים לשון
 הנכסים על הי׳ שהויכיח מאחר קאמר ולזה לזה והולכת

 מישראל הי׳ מישראל ית׳ הוא שנתכסה ההתכסות שאס ר״ל
 הי׳ ההתכסות ואס הדבר גורמים בעצמם שהם עצמם

 שאנחנו עלינו הדין נשאר בעוה״ר ע״כ השכינה מסיבת
 בחזקתן נשאר שההתכסות בחזקתן והנכסים בדבר מחויבים
 הבית שנחרב משמע עובא זמנים זמן שזה ובמקומו

 הי׳ שהגרס מאחר נושענו לא ואנחנו הקיצין כל וכלו
 כמד״א התחתונים בתשובת אלא תלוי אינו ע״כ כטונינו

 מרבה נכסים מרבה באבות מרומז וזה כו' הבעיון אס
 מישראל יה׳ ה.יא ונתכסה שנתרבה מה שכל ר״ל דאגה

 חורבן על שדואגים ישראל על דאגה מרבה יוהר עוד אז
: מהגאולה נתייאשו וכמעע הבית

! ס  לי אישתעי חנה ברבר רבה אמר , דב״ב בגמרא ר
 כי מתחזי לספינתא דמעבע גלא האי ימא נחותי

 מיתת על בזה הרמז ע׳יש כו׳ ברישא חיורתא נורא ציצותא
 'דמעבע גלא האי הוא וזה , הדור בעון שנתפס צדיק

 העולם על וסוער הולך דין כשגזירת ר״ל לספינתא
 לספינתא דנחית יונה הק׳ ^:זוהר כמ׳׳ש לספינתא שדומה

 כציצוחא מתחזי אז לספינתא שדומה העולם על שהכוונה
 שהוא אך הצדיק על הדין שהאש ר״ל ברישא חיורתא נורא

 : העוונות מן ומלובן מוחוור שהוא ר״ל ברישא חיורתא
 באגדתא כוונה מי נ ומבואר , הדור בעון נתפס אע^׳י׳כ

 ששאנו ח׳ גשחלה אתונא דבי בסבי ח׳ דך בכורות גש״ס
 מיני׳ לי כרוכו והשיב לי חייעי תבורא ריתייא לן אית

 ית׳ כשהוא דהנה בזה הכוונה ע״ש כו׳ ואחייעי׳ גרדי
ה א  והנהר העונות מסיבת מישראל נתמעע שהשפע מ
 במקום נחשב והוא הדור בעון הצדיק נתפס אז ויכוש יחרב

 אמנם למקומה חוזרת השפע ואז העונות לכפר הקרבן
ת הוא הקרבן עיקר ע  והתרעה הקרבה בשעת החעא עז
 ושאר ושריפתו שחיעתו לקרבן שעושין שמה לו נדמה להיות

 נשחע הוא כאלו כן בעצמותו עישין הי׳ כאלו עבודות
 אין להיפוך משא׳׳כ מרצה הקרבן ואז המזבח ע״ג ונשרך
 חוזרין כשישראל הצדיק במיתת הענין כן כלל נרצה הקרבן

 נפלה בארזים אם באומרם הצדיק מיתת עי׳י בתחובה
 וחרעה בתש־בה חוזרין ועי׳׳כ קיר אזובי יעשו מה ?להבת
 השפע וחוזרת העולם על מכפר הצדיק מיתת אז גמורה

 עי״כ בתשעה חוזרין ישראל כשאין מ:א״כ לקדמותה
 גורס אדרבא אז לב על שם איש ואין אבד הצדיק כמדא
 יותר עוד למטע הקערוג וגירם למעלה יותר קמרוג
 נקרא הצדיק ר״ל דתבירא רחייא לן איה שרומז וזה ה?הע

 אלו העוחנות ובעלו בקהלת ז׳ל רש״י כמ׳יש ריחיים ב?ס
 כדי ישראל עוונות טל שמת ר״ל נשבר והצדיק ע״ש

השפע נתקן כאיך ר״ל לי חייעי שנתמעע השפע להחזיר

ואחייעי׳ גרדי מיני׳ לי כרוכו והשיב עליו ותמה ידו על
 והכוונה ח־עין עצמו הבגד מן להוציא ז׳יל לפירש״י ר״ל
 שמחמת פי׳ , עצמו מהבגד חועין לקחו הישראל שאם

 עצמו מהבגד הוא וזה בתשובה חוזרין הם הצדיק מיתת
 נחשב ואז כנ״ל מוסר לוקחי,־ עצמו הצדיק מן דהיינו
 להתקן השפע חוזרת שאז ר״ל אחייעי׳ ואז ממש כקרבן
 התשובה עיקר והנה ,בתחלה שהיתה מכמות יותר אפילו

 לעצמו לקנות מוסר ספרי בכל כמבואר ההכנעה הוא
 נפלה בארזים אס ג׳כ הכוונה הוא וזה מ״ה מדריגת
 שלהבת בארזים שאס ר׳ל , קיר אזובי יעש* מה שלהבת
 יעשו מה לארזים שנמשל הצדיק על נפלה דדינא שלהובי

 בתשובה לחזור לב על להשיס צריכין שע״פ קיר אזובי
 ר״ל קיר אזובי מסיים ע״כ התשובה יהי׳ אופן ובאיזה

 . כפירש״י להם ויתכפר ותולעת כאזוב עצמם שישכילו
 השפע להחזיר כדי הצדיק שמיתת לעיל שכתבתי ובזה

 מערף יהודה ארי' גור ויחי פ׳ בפסוק רמז יש לקדמותא
 ליב יהודא מוי׳ה הגאון על הי׳ ההספד כי פו׳ עלית גני

 ארי׳ גור הפסוק בזה המכוון פי׳ , קראקא דק״ק אג״ד
 השפעת לשון הוא ערך ר״ל ,עלית בני מערך יהודה

 ובשביל פו׳ חוקי לחס העריפני כמד״א , לעולס פרנסה
 שנקראים לישראל והשפעה הערך להחזיר כדי בני ערך

: הצדיק עלית למקוס בנים
ה ת א  וגו׳ אליך יאמרו פי והיי וגו׳ תאנת כי ארס בן !

 באה הנה מיס תלכנה וגו׳ באה כי שמועה
 קא; ביהמ״ק דאחורבן מפרש אע״פ בפ׳ הש״ס , ונהייתה

 החורבן אחר יהי אשר צדיקים מיתת על דקאי נראה ולי
 וכמו לנצח המות בלע חהי׳ יתבנה לא שביהמ״ק כ״ז

 , כו׳ בימיו נבנה שלא דור כל מאמרם על שכתבנו
 מיתת מאה רעה שמועה שיהא באה כי שמועה וזה

 ,מאוד שיבכו מים ותלכנה וגו' לב כל ונמס הצדיק'ס
 גס עוד שימותו ונהייתה באה כי זה יבעלו לא ומ׳ימ
 לא רעות ושאר הראשון צדיק מל דמעה שהורידו לאחר

 בא ולא וירוחם וידוי בתשובה שמתעוררי׳ לאחר אלא הוא כן
 : כגוף כל בשבירת תאנת ולכך זו רעה משא׳יכ הרעה שוב

ח ת  מפני כתיב ט בארזיך אש ותאכל דלתיך לבנין פ
 יבא שלא כרי הוא א׳ ופי׳ . הצדיק נאסך הרעה

 ותופס הדור על ומכפר הצדיק ונאסך הע־לס על רעה
 ישראל על טובות השפעות כל שיבא כדי הצדיק את הקב׳יה

 מסך שיש מפני דמעה משערי חוץ ננעלו השערים דכל וידוע
 מת וכשהצדק אבינו ובין בינינו עבירות ע״י המבדיל
 . ושערים הדלתות כל נפתחיס ואז , הדור עון נתכפר

 זה דלתיך לבנון פתח הפסוק של הפי׳ וזה שלמעלה
 זה לבנון פתח הנטא וקאמר שלמעלה שעריס של הדלתות
 קאמר ולזה שלמעל׳ השערים דלתות דלתיך שלמעל׳ ביהמ״ק

 זה ארזים כל אכלה אש כי בארזיך אש ותאכל הנביא
 :המבדיל העבירות מסך ואין הדור עון נמחל ואז הצדיקים

ל י , ר ת  על איהו מזונותיו לו מקילין הקזה בסעודת ה
 וצדיק ת״ח מיתת דקאקעל ונראה חס לא חייו *

 נרפא ובחבורחו הק׳ רvבזור שמפורש להקזה דמיון הוא כי
 וידוי בבכי שיתעורר רק חלילה להקל צריך אין אבל לנו

 ני חס לא חייו על איהו כי מזונותיו לו מקילין לאו ואם וחרעה
 וכן אחר במקום כמ״ש שלנו הגשמה הוא והת״ח צדיק

 שהוא וכיון ע״ש המים יקוו ע״פ הנעלם כמדרש מצאתי
 נרמז זה וגם פו׳ כראוי ולקונן לבב־ת חס לא נשמתו על
 כצר כי דס רביעית רק נשאר לא דלמא להתעורר שם

 חלילה עוד יחסר ואלמלא צדיקים הרבה במיתת לקינו
 ונשיכם הס ת״ח בנו לקייס מתפללין לכן ובוהו הוהו יהא

 גבית כ״א הקיז לא דשמואל שס נרמז וגס כו׳ ובניהם
גמדרש למאמרם ירמז הבוחל בעובי לבנים שבטה בה שיש

ן רכשהנר י



תורהואתחנזרמזי
 ולפתילה לנר יפה השמן כל שדלק לאחר כבה דכשהנר
 לו יפה הוא הזקן מיחת והיינו באמצע כשנכבה משא״כ
 הרמז וזה חלילה ימים באמצע משא״כ שיכבה ולעולם
 בהם שנותינו ימי ע׳׳ד ,כו׳ כשבעה הוא היפה שהקזה
 ומייליד איעבר לכמה נחש הרמז ונראה , שנה שבעים
 לעוב הרע חלק להתהפך נבראים אנו כי שנים כשבעה
א ד מ  לכמה הס״א הנחש וזה ,, יצריך בשני לבבך בכל כ
 ויעלו שיתהפכו קדושה נ^וצי ומוליך מקדושה איעבר

 האדם יכול שנה שבעים לאחר פי׳ , שנים בשבעה לשורשם
. מקודם משא״כ לתקן

ר ס ס ח לו ש ר ת פ א מ ה

 והימים השנים לנו יברך . וינחמנו ישמחני ברחמיו וה׳
 הבנים על אס וישמח / פ:ים כל מעל דמעה וימחה

; ׳׳ר כי . אמז

(א~ה:ן פרשת
ף ס ו  לאלף מנותיו ולשימרי לאוהביו והחסד הנרית ש

 שהיא ר׳יל להאבידו. פניו אל לשונאיו ומשלם דור *
 ״ שהי ליצה״ר דהיינו אדם של לשונאיו משלם חסרו ברוב ית׳

 כן לא מהעבירות גמול לו שיהא מעוה״ב להאבירו כוונתו
 וזה בעיה״ז העבירות עונש תיכף משלם אדרבא הקב״ה

 ר״ל להאבירו פניו על שהוא בעוה״ז דהיינו פניי על הוא
 חלק לאדם יהי׳ שלא כוונחו שהי׳ היצה״ר תחבולות להאביד
 דיר לאלף והחסד הברית שומר הראשון ובפסוק .בעיה״ב

 להם שיהי׳ לישראל הברית לשמור יכול הוא פעי״ז ר״ל
 אלופו אצל דירה שיהי׳לו ר״ל דור לאלף וזה לעוה׳ב חלק

 העבירות גמול כי דירה מלשון הוא ידור עולם של
 דהיינו להשונא היכף משלם עליו מקמרג שהיצה׳׳ר

: געוה״ז להיצה׳יר
י  משלם שהשי״ת פי׳ • פניו אל לשינאיו ומשלם יאמר א

 שתרגם כמו תיכף עלמא בהאי מצות שכר לישע
 ליכא עלמא בהאי מצות דשכר לפמ״ש השעם וי״ל המתרגם

 מצוה ששכר אפשר אי מ״מ . שכר ליתן הי׳ הראוי דמן אף
 כזה גדול ושכר העולם לזה כלל לבוא וא״א מאוד גדול
 בזה מוגבל להיות יכול שלו ושכר רשע אדם זוכה אין

: לשונא תיכף באמת משלם ולכך העולם
א ו  הכוונה .מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהיס ה

ה׳ דרד בתירה ע׳יפ הזוהר בספר שמבואר למה
אז העיר את לראות  מכסא שירד שהכוונה המגדל. ו
ן לכסא רחמיס  שדרכו מאחר ירידה הקב׳יה אצל שנקרא ד
 דברים כמו הדבר נראה לכאורה נמצא תמיר להשיב

ה. ח׳׳וכמו מחולקים ד ד  ירידה בשם שמכונה מאתר פ
 מברך שאין הרשע אצל הוא זה שכל אלא שלמעלה ממה

 והוי רעה אצלו והוי המובה על שמברך כמו הרעה על
 הצדיקים אצל משא״כ פירוד כמו באמת ממש חלילה

 אין ;מצא השובה על שמברכין כמו הרעה על שמברכין
 וז״ש . והרחמים הדין גמור אחדות והכל כלל פירוד שים
 רחמים שהוא הוי״ה השם אחדות שהכל האלהים הוא ה׳ כי

 דאין באמת חזינן דהא קשה ולכאורה דין דהוא אלהים סס
 ר״ל .ממפל בשמים מסיק ולכך רחמים וזה דין דזה שויס
 אצלו הוא שהדין ממעל שמיס בלשי! המטגה הצדיק אצל
 כי לדין מרחמים ירידה אצלו שייך יאין גבוה במעלה ג״כ

 חלילה ידידה ולא עלי׳ הכל וגחשב שוב ג״כ אנלו היין
ת למרק כדי ביסורין וחפצים רוצים שהצדיקים  והוי עמו

 א־צל אבל ר״ל מתחזז pהא ועל . לרחמים היין ^ציהם
 מקבל אינו דין עליי כשבא שאצלו ארן בלשון המכונה הרשע

אלסיס למדת נ״ה אוי״ה בין פירוד הוי ית׳ נגדו ומתריס

 והדין גביה שהרחמים לתחת ירידה כמי הרין נקרא ׳כ וא
 אבל,לא מתחת הארץ ועל וזה לתזה ירידה ש׳יוכמי הוי
̂ : הישב ידו״ק במתים תור: דברה ,

ל ב  ולמצרים לפרעה ה׳ שלחו אשר והמיפתים האותית ל
 בחחלתו וסופו בסופו ראשו כליל היא והתורה וגו׳.

 כי כך סמיכתו ונרר.ה וגו׳ אלהיס ברא בראשית ומתחיל
 שפסים ערל ואני אלך האיך חמר משה של שלוחו בתחילת

 גדול דבר מיה ונמצא וגו׳ לאדם פה שם מי הקב״ה לו השיב
 סיוע בלי ה׳ בדרכי לילך שיתחיל לאדם מצפה שהשי׳ית
 ראשית קתי איכא ונמצא התעוררות אח״כ לו שולם והשי״ת
 והקב׳יה בדרכו סיוע בני בעצמו לילך יתחיל שאדס ראשק־

 וזהו התעוררות לו ונותן לסייע שמתחיל ראשון הוא
 בראשיח וגו׳ לפרעה ה' שלחו אשי האותית לכל ת הסמיכ

 ברא ראשית ב' תיבות שתי הוא ת בראש כי פי׳ ברח
 זה ראשין זה אס ראשית ב' תמצא האיך וקש: אלהיס
 לכל הפסוק קאמר ולכך ראשון זה אחרון זה ואם אחרון

 מיני ב׳ בזה שהי׳ לפרעה ה׳ שלחו אשר וגו׳ האותות
 מסייע הי׳ והשי״ס ראשון לילך היצרך שמשה ראשון

 : ודו״ק ראשית ב׳ נשמע מזה ג׳׳כ לכתחילה
צ ׳ ״ ר ד ס ב  ראשיי* ש:קראו צדיקים בשביל בראשית '

 וקשה ברש״י ועיין ראשית שנקרא חלה ובשביל
 דגר ר\א ט י״ל אבל ראשיה מיני ב׳ המצא האיך ג'׳כ

 היו אלו ונל הנדיקים גשביל ברא ית׳ שהוא האחי אחד
 נקרא הראשון דאדם וידוע כידוע הראבין באדם נכללין
 הכלולים הצדיקים פי׳ חלה בשביל וזה .כילם של חלתו
 : ורו״ק העילס נברא הצדיקים אלו בשביל הראשון באדם

ר * כ  מאמרם ידוע מוסר ע״ד לקדשו השבת יום את ז
א׳ אס ונראה . שבג״ע מששים אחד הוא שבת כי

 בג״ע מעע חלק ̂ רק לו שאין מחלוקת דרך לחבירו אומר
 וא״כ התלהבית לו שאין בשבת רואה ואדם יכעוסעליו אזי
 שאין כלום אינו עדיין פעמים ששים לו מוסיפין אם גם
 כל כי א״ע יתעורר וא״כ לשבת חוצ בין הפרש שום לו

 לוjצריכיןלית כך מוסיף שהוא כמו לו מוסיכין המוסיף
 אות נקראין שהתפילין וידועי ערכו לפי פעמים ששים

 כמאמרם אות בעצמו שהוא לכי׳ מתפילין פעורין ובשבת
 ואסור תפילין כמו גדולה קדושה יש בשבת ולכך ז״ל

 רוב מחמת בתפילין דעת להסיח שאכור כמו הדעת היסס
 דשל״כ תפילין כמו ממש קדוש שהוא בשבת כך קדושתו

 אפילו הדעת היסח ואסור . תפילין להניס מוכרחים היינו
̂ : כ:(ו.בחפילין שיח מקדושת קתן רגע

א ת '  כולה התורה כל נגד שקול הוא דשבת בגמ׳ א
 כל את וזכרתם פ’ע׳ ז״ל האר״י בכתבי וכ״כ

 שבת מצות לקיים שיזכור דהיינו אותם ועשיתם ה׳ מצות
 מנוה לכל כי ן<דוע מצות התרי״ג כל שעושה כמו דהוי
 לאו ואס ובתיקונים בזוהר כמ״ש ורחימו דחילו צריך

 והיראה האהבה גודל וראה לעילא פרחא לא חלילה
 המצוה כל כנגד ורחימו בדחילו סרי״ג בשבת שמוכרח״להיות

 הוא ת״ח עונת וכן ולשמוח בשבת לאכול ציוה הקב״ה והנה
 בחול שיהא נותן הדין דאדרבא להבין וקשה לשבת משבת

 שברא מה כל כי ידוע אך .קודש בשבת עצמו לשכף ולא
 ארם בני צורכי וכל לכבודו אלא בראו לא בעולמו הקב״ה

 אלא אינו ארס בני בהם להחיות והחי והצומח הרומס מן
 אכילה בלא אדם גני לברוא לו הי׳ באפשר ט לכבודו

 ידוה כי נדח ממנו ידח לבל זה עשה אך יחי׳ ומ״מ ושתי׳
ט טצא ודע*ר דיבור שכל  וא״ה מלאך נברא הקב״ה מ

 וכדומה הארץ תדשא מאמר שהי׳ מולם בריאת בשעת
 מתי׳ והוא הלז בדביר שנברא הק׳ מלאך ברשאים מיבף נכנס

 ורם בשר לפני שרוס לכנוס א׳׳א כי וידוע הרשחיס את
כמ״ש דרבנן חלוקא נקרא וזה הקצ׳יה ממ״ה לפגי מכ״ש

בזוהר



להתורהואתחנןרטוי
 שלו מהימ'ס לבוש לו שהי׳ ב'מיס בא וקן ואבדהס נווהר
ה׳ הודיעני בפסוק פי׳ נראה ווה בתמימות, בהס סמכי

 יש אס פי׳ אני חדל מה אדעה היא מה ימי ומרת ויני
 אלא מהימים א״ע ללכיש צריך שאני הלכיק כל לכר 'י

 רק לארס אין שלפעמים בזוהר כמ״ש אני חדל מה תדעה
 כראוי הימים כל שמר שלא לימים שצריך ממה מדה חני
 כמ״ש השמימה בסערה אליהו ויעל אליהו גכי כתיב ווה

 ומכח בסערה עצמו את מלכיש שהי׳ הקדית ^ווהי
 נראה ווה משה גבי וכן , ערום יהא שלא עלה וה
 מתוך צעק שהמלאך באתי עתה ע״ס ו״ל מאמרם ני

 תדחה שלא ממך בכקשה באתי עתה על נכורני^רגליו
 כמו אותי רצה ולא בימיו באתי שעדיין רכך משה כמי ת'תי

 ממחיצתי נדחה אני ועדיין וגו׳ הולכים פניך אין שתמראע
 הי׳ למה באמת וקש: , אותי תדחה לא שאתה י^קשתי

 ב״ה המקום שליחית לעשות שרצה כיון ממחי.תו נדחה
 כיון כי נראה ליישב אך .רצה לא שמשה חי'כ הוא ו׳מה

 כי לעלות בידו כח ואין נתנשם או לארץ בא ?המלאך
 עעס בהאריו״ל וכ״כ עליונים לעולמות לעלות א״א מי״שמיות

 כי שרך ולא אני מלאך ולא אני מצרים ביציאת מ״? טל
 מצרים כי בכבידו הקב״ה משא״כ נתגשם השר־ף או יימלאך

 כשפועל המלאך של השליחות בכל אך עומאה מקום הי׳
 הפעילה וה מכח ואו ידו על הקב״ה מנות ונגמר‘שליחותו

 הי׳ מצרים וביציאה הפעולה בזה א״ע ומלביש רוחניות נ?רא
 לו שיש רק נתגשם השליחות בכל אבל ביותר מומא׳ המקום

 השליחות נגמר שלא משה גבי ולכך הפעולה גמר ע״י ננלי׳
 שלא ממחיצתו נדחה הי' מ״מ כלום חייב לא שהמלאך אף

 נכמר שלא הרוחני לכוש לו הי׳ שלא מחמת לעלות יכיל
 לגמיר רנה לכן לארץ בירידתו נתגשם והיא הפעילה

 : אתר) במקום וה כתבנו (וכבר יהושע בימי הפעילה
 ושמעה ע״י ה׳. דרך פנו במדבר קורא *ק■ ק כהפעורה

 ואל צדיק הוי אותו דמשביעין , אלה קול ‘
 מקשרים לברוא הנשמה הווית ־התחלת פי׳ ישע תהי

 מקושרת שתהי׳ כרי השכינה וו השבועה בעולם אותה
cP ההוא מדיבור נחצב בעוה״ו שמדברים הדיבורים וכל 

 ראשון ודיבור למעלה אחרון דיבור ממצע הוא הזה והדיביר
 מהשכינה הדיבור מזה באים שמדברים הדיבורים וכל שלמעה

ק  רע האותיות של הצירוף ונעשה השבירה מכס שנפלו י
 בשאינו מין מעורבים מעדנים שניתן ארם כמו כקליפות

 הוא נתערבו וכאשר עוב הוא עצמו בפני א׳ שכל מיט
 וכשהוא רע נעשה ג'׳כ הוא זה כך מאד ורע יעוות

 מעולם בתאוות אם המחשבה הוא מנין מאיזה מכין
 מעולם בגאוה אם . היראה מעולם אס . נפל האהבה

 ית׳ בו אותם מקשר הוא מדוח בשאר וכן התפארת
 בשאר וכן לשורשם אותם מחז־ר הוא ויראתו כאהבתו

 ממנה נופלים והקליפות שנפלה למדה מקשר הוא מדות
 נופלים והשקין החבלים את מהיר וזהו מוב צירוף ונעשה
 הנאה מ'ה להשי״ת ויש נופלים הקליפות דהיינו ה?קין
 אל אותו כשמביאים לשבי׳ שנפל מלך הבן כמשל גדולה
 תמיד אצלו שיש הכן מזה יותר מאוד נהנה הוא המלך

 כמו אחרת לחולד׳ זו מתולד׳ להשתנות יכול דבר א'ן
 מכל להתבעל מתחלה שצריך אפריח ממנה שנעשה כיצה
 יכול ואח״כ ראשינה מתילדה דהיינו ניצה מתולדת יהל

 כן להיות צריך דבר בכל כן ממנה אחרת תולדה להיות
 וכן אחר דבר להיות יכול ואח״׳כ אין למדרגת לבא שצייך

 הסתלקות מתחלה צריך העבע לנשינוי שהס הניסיס כהל
 אצילותו משפיע ואת״כ אין בתכלית ית׳ הבורא ^הפת

ש נס כעשה שיהי׳  שלכך הרמב״ן של בספר וכמ̂׳
פדי ראשונה לה׳ הסתלקות צריך שהי׳ בשרה ה׳ ניזיסף

למעל׳ למעל' חבירו מחשבת מקשר כאשר ולפעמי׳ שרה שתלד
 ידבר לא רוצה שהוא כאוכן חבירו מחשבת לשנות יכול

 וכשהוא ערומים לשון ותכתר שנאמר רע דבר פעם בשוס
 להיפוך וכן טוב למעלה מעורר הוא ובטובות בנסים מדבר
 מדבר שהוא בדיבורו נפש להעלות יכול ולפעמים חלילה
 צריכין ארבעה ענין מאותו ידבר כשבוי׳ הוא אס למשל

 ענין מאותו ידבר אבר באיזה כשחלה וכן כו׳ להודות
 כאב לאדם כשיש אבר לאותו השייכים עליונות בספירות

 הבורא למעלות א״ע שיקשר דהיינו ית׳ לבורא א״ע יקשר
 אותו וכשעוש׳ מהשכינה אבר הוא המצו׳ הכאב ירגיש ולא ית׳

 וכשמדבר וגבוה גדול׳ למדרגה מעל׳;אותה הוא גדול בשכל
 המצוה לאותו נשמה הוא הד״ת השלחן על תורה דברי

 מנחה בהפלת כע׳׳ש ד״ת הרבה וידבר השלחן של גשמיות
 השבועי כל של והמצות הדיביריס אותן כל מעלין שבת וקבלת

 וראה עיניו נתפקחו אאע״ה . העולמות עליוה הוא שאז
 כל ויעקב יצחק וכן ית׳ הבורא של האהבה עילם בשכלו

 של השכל וכשנסתם ית׳ הבורא כשכלו ראה מדתו לפי א׳
 כשכלו אותי רואה ואח״כ כשכלו ית׳ אוהו רואה ואינו האדם

 . כ״כ תענוג אינו שהתמידות יותר התלהבות לו יש אז
 שמאסף ר״ל אסיפה לשון פי׳ וגי׳ קולך את השמיעני

 מתוך אותו ורואה האותיות באותן ית׳ הבורא אור
 מעורב האדם באחפקלריאואע״פי'שלפעמים כמו האותיות

 יותר לבא יכול הוא בזה אדרבא זרות מחשבות בתערובות
 אותו נותנין ריחה שנתקלקל החלבג׳ כמ״ם לדביקות

 אל ,זרות המחשבות הקליפות נגד מתגבר והוא בביה״כ
 תורה דברי בו יש אפילו רשע אדם בספר אדם ילמוד
 כשצריך הספר, שעשה האדם בנשמת שנהדבק לפי כראוי

 הוא שנשמתו יחשוב ית׳ מבורא דבר איזה לכקש אדם
 השכינה על ויבקש ה*ם מן כטיפה כביכיל מהשכינ׳ אבר

 שבודאי האמונה לו ויהי׳ לשכינה חסר הוא דבר שאותו
 אל כראוי מכוון הוא אם רק מהשכינה ומעלה פועל הוא

 שמחה לו שיש אדם כמשל עליו גס השפע יהי׳ השכינה
 שהשמחה מחמת לכך מחכוין כשאינו אף ביד מטפח
 מהשכינה אבר שהיא זה הענין יהי׳ כן באבר ת ע מחפש
 כלי רק אינו שהוא ויחשוכ עליו גס השפע תמשך כביכול

 שהוא הדיבור עולם שמתפשטיס עולמות הס דבורו ומחשבת
 וכשיתלבש אלו דיבורים על המחשב' לעולם מבקשת השכינ׳

 שיתפשט כקשתו יהי׳ ודיבורו במחשבתו ית׳ הבורא איר
 שהוא הדיבורים אל המחשבה מעולם השפע
 לנו המצא וזה בכקשחו לו שצריך ענין באיתו מדבר

 וזהו הבקשות באותן נמצא ית׳ הוא שיהא בבקשתינו
 כלי לעשרת בפיו אלא כחו אין תולעת מה רז״ל שאמרו

 להלביש בפיהם מילת כלי עושין הצדיקים כך מילת
 עולמות לה נראין בגוף מתלכשת שהנשמה מחמת השכינ׳
 א״ע וכשיפשוט .מאוד גדולים הס ובאמת קטנים עליונים

 גדולים הס העולמות כי בשכלו יראה הגוף •של מגשמיות
 פנימיות כשיודע היינו טוב שהוא אל״ד שס יש . מאור

 מל וד׳ קוין ג׳ על ול׳ חוב מרמז (שאלף האותיוס של
 יועיל א.י למטה מלמעלה האור להמשיך ויכוין השכינ׳)

 שכשראה וגו׳ המשכן תבנית אותך מראה אני אשר מש״ה וזהו
 כשראה ובתחילה אותו הביא אז בעיניו המשכן מעשה

 ספם הזוכר כח אז כהר השי׳׳ת לו שהראה ברוחניות אותו
 הגיא במעש׳ אותו כשראה ועכשיו שבתו במה הציור אותו
 ראשונ׳ במחשבה הארה ראותי במחשבתו ב׳ סעס אותו

y כשמדבר המשכן מל נמשך בהר שראה w קול ברמו 
 עו^ז מדבר שזה ויחשוש ואהבה ביראה וידבר ודבור

: והבן הדבורים מעלה אז מסיו הדיבור
הן



תורה תבא תצא ראהרמזי
ראה פר׳טת

ר ך״,ן הפמורה3  שדיו־ק ^דס יש פי' .מתותי 'ODb יגור ט
 שיושב להשי״ת עובד שהוא כשרואה בצדיק

 נמשל ההו בעלים דברים מדבר שהצדיק
ק ^^ נ  בבן שיש אוצר לספיש הכפרים בגי בין שהלך 1̂׳

 ב כמו עצמו את להלביש צריך המלך בן הגה כ^ר
 לו ויגלו הדלך בן שהוא אותו יכירו שלא כיי כסר

ק '‘יתי”®■  דברים מדבר הצדיק כך . האוצר הוא הי
 לקוב״ה הדיבורים את ומקשר להשי״ת מקושר ו^ת
 המדות שם למצוא הקב״ה בשליחות שהולך גקרלז תהו

 ומעורר ששוק דברי ומדבר להתפלל יכול שחינו אחד נמשל
 מזה תענוג לי יש אס בלבו אומר ואח״כ אהבה בעצמו
 שהוא מקוב״ה להתענג לי יש כמה שעות דברי ושהוא
.ויראה באהבה מתפלל הוא ועי״ז התענוגים לכל תענוג

 דברים מדבר שהוא דהיינו בגירות כשהוא יגור גור הן זה
 אינו שהקב״ה שסוברין אדם בני דיש מאותי אפס בעלים
 אור כמשל מאוד עד הבהירות מחמת והוא בכהן מלובש

 היהירות שנתגלה לראות יכול ואין הראות את שמכהה גדול
 התלבשותו רק בוראן הש־״ת ובאמת משיג השכנ שאין מר

ו  כמ״ש גדול חסד שהי׳ הבית חורבן כמר נראה ת
 בנין על קו נעה וחומה חיל ויאבל קו נעה ז'ל התלשיך
מל היי שלא שיי הטשיי  הגמל הבהיוות להתגלות י

 מאותי אפס וזהו הבית נחרב לפיכך משיח כשיביא תג׳,ה ש
 פי׳ לפניק והדר הוד ע״ד שם אני שאין דבר שוס ט שח

: ודו״ק להשיג יכול אין עצמיותו כי הקב״ה צפני

ת ע תצא פ־
ה ת ב ב  את רמז ע״ד ר״ל ימים■ ירס אמה ואת אניה את ו

 וכנסת הקנייה מ־ ר״ל ואמה אייה טס כמו אניה
שיאל  ננכויתס שיגרמו טד ר״ל , ימים ירס ״'

 וז׳׳ש החמה כאור הלבנה אור יהי׳ ואז גאולה גתפלתס
 כ״אדבר אינו ש:ירח מפני בירח כ”משא רבים ס מ

 ; הקצוות ששה הבנין ימי ששה הם הימים משא׳יכ חחד
 בסערא האהובה .אהובה האחת נשים שהי לאיש תהיי! כ

 לא פי' לבכר יוכל לא אחרא בסערא והשנואה ושה דק׳
 המגונות מדות כל לכתחלה תסור לא אם עוב לעשות תופל

 כמה א״ע ולהכיר הנה עד שעשה העבירות על להתודות
 שיש מומין כל יתפש אלא עצמו על יחפה ולא בו יש רעות

 אס אבל .שיקרבהו כל ארון את ולבקש ולהתודות בו
י נ  וכמ״ת לנפשו לייאוי אוי גחליו מרגי? ואינו טונ שהוא סו

ס י » י  שא? רטה מחשנה נטל טל תשונה ־הל־וח ;
 בחסרונו מרגיש שאינו מחמת זה על להשיב לבו על ס מש
 סור כמד״א הרע להסיר צריך מתחלה כי לבכר יוכל לא וזה

 יכיר השנואה בן הבכור כי וזה עוב ועשה ואח״כ מרע
 פי לו לתת בו שיש הרע על והכרה הבנה שצריך פי׳

 דברנו בוידוי שאומרים מה על הקדוש בשל״ה כמ״ש שנים
 (כמאמרם זוג מלשון דו תיבות שני הוא דופי תיבת כי דופי

 בירושלמי כמ״ש ופירושו דו) ען למיתב עב פרציפיז דו
 לקונו לשבח באחד לאדם פיות <עשויז, ראו

 מדברים אחד בפה אס מה ׳ותירץ דעלמא ל למ בשנ
כ  ובוידוי סיות שני הי׳ מכ״שאם קונס ומכע^סין שעותיס כ׳
 וזה , פיות שני לנו שהי׳ כמו כ״כ שדברנו אומריס אנו
 לו היי כאלו כ״כ להרבות י רא בתשובה גס וא״כ פי דו

 על פיך שתמלא שניס פי לו לתת וזה פיות שני
 גדולה בדיקה שצריך לך תמצא אשר בכל שתכיר חסרונך

 תחשוב אל ואף היצר מערב דבר בכל כי המעשים בכל
 קדמה שהקליפה ראשית הוא כי מתחלה עוב לעשות בדעתך

, הבכורה קנה ויעקב רובץ חעאת לפתח ולכך לפירי

: כמדובר הרע להסיר מתחלה כי׳
ן  והאחת אהוב: האחת נשים שתי לאיש תהיין כי יאמר א

 בש״ס לאיחא ע׳יד רמז לשנואה הבכור הבן והי׳ שנואה
 משום אלא דמעלו משוס לאו לי' רחמי מתא דבני ת״ח האי
 ה׳ הקב״ה זה ר״ל לאיש תהיין כי וזה להו מוכח דלא
 אהובה אחת נשים, נקראו הת״ח נשים שתי מלחמה, איש

 שנואה ואחת הבריות בעיני אהובה אחת ר״ל שנואה ואחת
 בכורי בני כקרא שצדיק דיל לשנואה הבכור הבן והי׳ וגו/

 שמוכיח על הבריות בעיני שנואה היא לשנואה הוא ישראל
, :כמדובר הבריות

י  התגלות הוא מקרא כי שיתגלה פי־■ . צפור קן יקרא כ
 גר״ה למעלה משפע שיהא פי׳ , ז״ל האר״י כמ״ש

 משיח של מישב מקוס שהוא צפור הקן יתגלה חז ויוה״כ
 ס־פ בזוהר כמ׳יש לרחל רמז בדרך רvזור בתקוני כמ״ש

 ובכיתה רחל אמנו שבזכות ופירושו בדרך שנקברה שם על
 הארץ טל טץ, הנקראת התורה בזכות עץ בכל משיח, יבא

 בוכים שהדרכים פי' , ישראל ארץ דהייט חרש בזוהר
 הקדוש'׳ ארצו את הקבייה וזוכר אבילות ציון דרכי כמ״ש

 והאס ,הכרובים דהיינו חדש בזוהר בינים או אפרוחים
 למעל/ בכרוביס השכינה שהשראת האפרוחים על רובצת

ק ובקשה בבכי׳ שתרבו פי׳ , האס את תשלח שלח ע צ  ו
תקחו  טל •לבקש למעלה השכינה כלכס התעוררות ע״י ו

 שתראה לך תקח הבנים ואת , נפשכם ופדות גאולתכם
 ואת וזה חלילה בחייכון מבניכם א׳ ימות שלא להתפלל

 ימים והארכת לך למטן תראה וגס לך, תקח הבנים
:כי״ר .א׳יס ומתוקה עוגה שנה לך שיהא

תבא פרשת
; ף  האמירך וה׳ וגו׳ לאלהיס לך להיות היום האמרת ה׳ א

• וגו' לך דבר כאשר סגולה לעס לו להיות היוס
 אס ביעקב האמור ע״פ בזוהר שניבואר ע״ר בזה הכוונה

 שם שאף ר׳׳ל וגו׳ לאלהיס לי ה׳ והי׳ וגו׳ עמדי ה׳ יהי׳
 רחמים שהוא להוי״ה אצלו נחשב יהי׳ מדה״ד שהוא אלהים

 היום האמרת ה׳ את בכאן גס הפסוק כוונת וזה גמוריס
 שאף להקב״ה ישראל מחבבין שכ״כ ר׳׳ל לאלהיס לך להיות

 מדה״ד שאף אלהיס שם טס בשוה אצלם נחשב ב״ה הוי״ה שם
 האמירך וה׳ הפסוק מסיים ע״כ לרחמים ית׳ מאתו נחשב
 דיבור כי ״ל ר לך דבר כאשר סגולה לעס לו להיות היוס
 מדקדק אינו הוא אף ית׳ והקב״ה בכ״מ קשות לשון הוא

 אותם ל3ומק כ׳'כ אותס מחבב שהוא כ״כ עמהס
 העבירות על עונשם את קבלו לא דעדיין אף סגולה לעם

 כגר כאלו לך דבר כאשר כ״כ מחבבן הוא אעפ״כ שעשו
 להם המגיע קשים ויסיריס דברים כל מונס על להם שלם
דן מצד  כמו ך״ל ד^ך כאשר הוא וזה העונות על ה

 : הקשים היסוריס כל לך לשלם עמך הקשה שכבר
̂' את יאמר  האמייו וה׳ לאלהי׳ לך להיות היום האמרת ר
 בתשלור 3נחש זר כמו שלכאורה הכוונה . היום

 נו ןקים3ד ערך שפלי אנחנו להיות ית׳ מאתו השכר
 הוא עלינו י^׳ סן3מאה הענין רק שכר לשלם בנו שיתחבר
 עושה האדם בהיות כי מדות העשר תוך אל עצמו מעתיק

 כן וכמו החסד מדת לאותו ג״כ ית' אותו מעתיק חסד
 ותחת בתורה הפסוק כוונת ג"כ וזה מדות בשאר

 מאיר קהוא ן^אן(- הבהירוס ר״ל הספיר לבנת כמעשה
 תוך אל שנתעסק מאחר ר״ל רגליו תחת כ״א אינו לט

 לחרם התחתונים שהם רגלים כמו שהם התחתונים המדות
 והנהירוח האור שהוא הספיר לבנת באה מזה ע״כ

 כח״ המתגאה כל כוונת ג״כ מכוון ובזה הספיר כדוגמת
 שמחמת פג״ל ג״כ ר״ל רגלי תיבת השכינה רגלי דוחק
למעלה מרותוו מעורר וממילא מדותיו מתפשע שהוא גאותו

ג״כ



לותורהתבארמזי
ת׳ עצמו מעתיק איגו יאז א'  הרגטס תוך אל הו

ה רגלי דוחק הה המרות ני נ כי  את ג״כ הוא הה מ
 להק ההיא אמרתו בצע כמו לנוש לשון היום ^החמריז •

אותו להעתיק העיביס במעשיך פעלת האתה "ל“י ‘
 לאלהיס לך להיות המדות לתוך דהיינו לכישיו

 מעורר היית ומצותיו אחדותו שקבלת זה מחמת ^
יזקה  הוא מרה כנגד מדה ״כ שי ר״ל היוס האמירך וה׳ "̂'

 ובאם השפעתו אור לקבל שתוכל במלכישיו אותך מנכיש
טל הי׳ לא  לעתיד ז״ל כמאמרם השפעה ריבוי לקבל י

 ההענין בה נדונין ורשעים מנרתיקה חמה מיציא
^ו שלא : האיר ריבוי לקבל יו

'Vm ערב יתן מי תאמר בבוקר וגו׳ לך תלואיס חייך 
גי. ’  עזר לו אעשה בפסוק ג״כ יכוון דהנה הכוונה ו

 שיש שכנגדי צד מחמת לאדם הוא העזר שכל ר״ל
 שהוא ובמה השי״ת עבודת על מתעד שהוא יצה״ר נחדס
 ה׳ בטעם לחזות זוכה ז ה היצה׳׳ר את מעצמותיו משבר

 אבל שכר כ״כ לו מגיע הי׳ לא היצה״ר לאו אם ^שא״ל
 אין יתברך ה׳ בעבודת המושכלים לאנשים ב׳ מדריגה יש

 מאוד מתנגד שהיצה״ר שהאין מחמת עצמן להתעורר צרינץ
 הם בלא״ה רק להיפוך מתעוררין כן כמו הם להיות כדבר

 פניהם על יראתו להיות השי״ת בדביקות תמיד ^ילכין
 כל להיות גרועה היא א׳ המדריגה משא״כ יחטאו לנלתי

 לדבר כהוא בקללה אמר ולזה היצה״ר מצד רק התחזקית
 שהיא היצה״ר מסיבת ר״ל , מנגד רק יהי׳ לא מצוה

 ערב יתן מי תאמר בבוקר ומכיק השי״ת בעבדות מתנגד
מצו׳ לדבר חייתו כל להיות בו שיהי׳ הגרוע׳ המד׳ שמלבד ר״ל
 עבדות בדבר הפסד לו יגיע עוד המתנגד היצה״ר מ^ד רק
 היראה על מכונה וערב האהבה על מכונה בוקר כי ה׳

 גרועה היראה מדת וק• . בוקר כמו כ״כ ברור ‘שאינו
 על המכונה החסד במדת כשיהי׳ בבוקר ור״ל , מאהבה
 טוב יותר שיראה שידמה ר״ל ערב יתן מי תאמר הבוקר
 בוקר יחן מי תאמר ערב במדת שיהי׳ ובערב מאהבה

 שאיט מחמת וכ״ז מיראה טוב יותר שאהבה לו ירמה
 השי׳ית בעבדות מושכל הי׳ אם כי השי״ת בעבדות ברור

 אשר לבבך ומפחד שפיר ומסיים ישר דרך איזה מבחין הי׳
 כלל יוצא אינו עדיין אולי תמיד שיפחד ל׳ל , חפחד

: השי״ת בעבדות
ך י ^ . הזאת התורה דברי את יקים לא אשר האיש א

 ארורים לנו אומרים שאפיקורסים ז״ל מאתרם ;
 כל את לקיים אדם לשום אפשר וכי מאלהיכם אתם

 ידוע כי פיהם יפצה שהבל נראה אבל , כולה התירה י
 חוק אפי׳ קייס שלא למי חוק לבלי פיה ופערה ר״י מאמר

 ברוך בכלל הוא אחד חוק אפילו שמקיים מי אכל
 נמצא מצות מתרי׳׳ג כלול מצוה כל כי נראה טעם וזה

 קשה לפ״ז אלא התרי״ג כל מקיים אחת מצוה כעשיית
 עושה אדם כל הלא וגו׳ תשמעו לא ואם שאמר ית׳ הליו
 התוכחה בא ולמה כולה התורה כל ומקיים עכ״פ' אחת מצוה

 עושה כשאדם שדוקא הרמב״ם בשם במפרשים ראיתי אך
 משא״כ אחר במצוה התרי״ג כל נכלל בשמזה מצוה

 כוונה בלא תפלה כי נראה והטעם שמחה בלי ^ש^ושה
 המצוה ותפלה,ומעשה התורה אותיות כי נשמה בלא

 בעשיית ושמחה ומחשבה הכוונה הוא והנשמה גיף
 בפני מצוה כל חלוק באמת הגשמיות ובמעשה קונו

 אץ וכדומה מצמר הוא וציצית מעור הוא תפילין
 כי אחד הכל המצוה ושמחת מחשבת אבל לזה זה ^נין

 שמסיים וזה התרי״ג כל ונכלל ית׳ הבורא מאחדות קשי’
 פי׳ , בשמחה אלהיך ?:׳ את עבדת לא אשר תחת קס

 במצוה התרי״ג כל נכלל ולא בשמחה פשית שלא ״חמיז
התוכחה גא זה ובעבור התורה כל עשית שלא נמצא חת

 שאז בשמחה בעשותו משא׳׳כ כו׳ יקים לא אשר ארור כי
: כמדובר התורה כל מקיים מישראל אדם כל
̂י גהפטורה  בגלות הידוע ע״ד . אחיהנה בעתה ה׳ א

 ארבע להיות ראוי הי׳ שהשיעגוד מצרים
 רק הי׳ ולא משלים הי׳ השיעבוד דקושי רק שנה מאות
 היסורץ .בזמן רחוק הקן כי אף הלז ובגלות שנים רד׳׳ו

 הגאולה זמן ממהר קדושו לעם שולח שהשי״ת והפורעניות
 לעילם עתם ויהי כמו פורעניות לשון הוא בעתה ה׳ אני וזה

 ממהר אנכי הפורעניות מחמת אחישנה שם רש״י כמ״ש
 שמהככץ צדיקים גדולים ע׳יר הוא כזה ופורעניות הגאולה
 הנל הוא בם נגעה ה׳ שיר אן והיינו לרחמים מרה״ד

 ס רחמ שהיא ה׳ ג״כ מדה״ד שהות אני וזה . לטובתם
 הפסוק מסיים וזה . זה דבר פעמים כמה באלשי״ך כמ״ש
 בפורעניות בפתה ומכייס רחמים יהי׳ שמדה״ד זה האיך

:רתמים והוא אחישנה

והספד דרוש
 ופרישא קדישא חסידא דנדזורא בוצינא לה״ה
 הגדול המפורסם האמתי המקובל המופלג הי־ב

ל מרה בישראל כ י ׳ זלאטשוב דק״ק מ׳מ מ
 הזה העם כבדוני יען ע'׳פ חז״ל דרשו ה׳ ה״שייעה

 להפליא יוסיף הנני ממנג רחק ולבו בשפתיו
 מיתת על קאי חכמיו חכמת ואבדה ופלא הפלא הזה העם

 מדה כנגד מדה דמאי מהר״י און הי וריקדק . הצדיקים
 ונראה .הת״ח ימותו בכוונה מתפללין שאין דבשביל זה הוא

 השמים את ה׳ עשה ימים ששת כי ע״פ האלשיך שכתב
 וגס פירוש לו דאין וינפש שבת השביעי וביום הארן ואת

 ונשמה נפש כמו הוא השביעי שיום והי׳ . כמיותר שהוא
 העולם חסר מה וכמאמרם וינפש וזה המעשה ימי לששת

 האמיתית המנוחה חסר קהי׳ ממחה בא שבת גא ממחה
 קרואים שבדור והצדיקים הת״ת שגם וידוע הנשמה דהיינו

 שהנשמה וכמו הביטניס לנו כנשמה המה גס וממילא שבת
 הדור חת מחיים שבדור והצדיקים הת״ח כן הגוף מחי!

 וידוע בני חנינא בשביל ניזון העולם כל ז״ל וכמאמרם
 נמצא נשמה בלא כגוף כוונה בלא תפנה כי ז״ל מאמרם

 ולבס כבדוני שבשכתותס הוא'ל מ־ה כנגד מדה שפיר הוי
 יוסיף ית׳ הוא גס ולכן נשמה בלא גוף הוי ממני רחק

 גופם רק ישאר ולא הנשמות שהמה והצדיקים הת״ח לסלק
 פטירת על באפר ומחפלש בוכה אדם כמה ורעי אחי
 ומכ״ש מאתו נפרד שנשמתו מחמת האב על בנו וכן בנו

 שבודאי נשמתו פרידת על יבכה עצמו שהמת יצייר שאם
 כל את מעורר ע^שהי׳ ויללה מר בקול וצועק דואג הי׳

 לנו ראוי כמה וממילא עמו ולצעוק לבכות השומעים
 אבידת על ובכי נהי בקול למקוננות ולקרוא ^צעוק לבכות

 הרב ופרישא קדישא חסירא דנהורא בוצינא ה״ה נשמתנו
 הי׳ אשר מיכל מו״ה בישראל הגדול המקובל המופלג

חידושים איזה אדרוש נשמתו ולכבוד לנשמה נשמה
 כו׳ אביו ומת כו׳ אפוי פתו שהי׳ הרי בכתובות גגפ״ת

 איה׳ משמו דבר איזה נימא וגס כתיבות על גחדושינו ועי׳
 באברהם(ועיין שנ׳ ממה במשה שנא׳ מה גדול דחולין גמ׳3

 ואמינאהפי׳ הוא) שאוסיף ומה גשמו מ״ש לעיל בחידושינו
 פ״ש חמדתה כלי אבדה כי רקתי אמרה דמגילה בגמרא

 ריקנין אין רקתך רקתך הרמון כפלח ם״פ חז״ל דרשו כי
 גרר יגדור ומי חמדתה כלי אבדה כי ומצות מתורה אלא

 לא אשר מכה וכל חלי כל גם בפסוק כתיב בפרץ ויעמוד
 ודרשו .וגו׳ עד עליך ה׳ יפלס הזאת התורה בספר כתיב
ת רשב״י שבימי הזוהר מדברי כידוע ת׳׳ח מיתת זו חז״ל מ  א

ך, פתח י



והספדדתש
ת פזירתו ולנתר דנריך ויאירו פיך פאת מ  תה: אל א

הי וגס בפרך את לתעא תיך יייז  דטתי׳ פלא ויחי נזו
א ט' דרייהירא ב א ר׳ ה כ  מני׳ דתחויו ריחייא אסרר״ש ג

פ^א ®'א א י פ י ל'  אשת הממעית דכתיג כמה ילקפי! פ
רה  אשתאר ולא נסתלקא מנא דרתייא השתא תמרים מו

 הרץ ט' אתת לללנת קת רכתיב כמה בר מירי' במלמא
ת ת מי  כמה הקמכה שבתורה השגה נסתלקה הצדקים «

ר מ  ה! דנר לשמיע למיס ^מח 1ולר ללחם רעכ לת ^
 נתמעמ שכטו״ה כו' ושמע הסכת כמו הכנה הי.ינו לשמוע
 הר על כפסוק לרעתנו נרמז וזה • כתורה וההגה הכנה

 וכעת תורה תצא ון מצ כי כר הלכו שועלים ששמם ליין
 כ־וף המהרש״א כמ״ש רמז ששועלים בו הלט שועלים

 כרבא מצי העלא דמסיק' כמה שאמרו כדרך מכות
 נתמעט ומצית בתורה שהשגוהינו הרכה יוצא אינו שהשועל
 רז״ל כמ״ש ארון והצדיק הת״ת דנקרא נראה זה ומטעה
 המפרשים וכתכו בארון אחזו ומצוקים אראלים רבי במיתת
 לדרכו נוםע כשהצדיק שהרמז האמן בנעוע ויהי בפסוק

 . אויכיך ויפוצו ה׳ שיקום מבקשים אז ארס כל דרך
 וזה בתירה השגה נאבד הצדיק שבמיתת לענינינו ונחזור
 העבידה עיקר כי הרמב׳׳ם כמ״ש קונינו עבירת עיקר

 ומי בה כל יתסר לא תמימה ה׳ ותורת הידיעה היא
PP ז״ל וכמאמרם הכל בה כתוב ימצא לראות עיניס לו 

 המיס שאינו מי כי מכס הוא רק ראם הוא רק דבר לא כי
 אצלו כי ה׳ בתורת כלום כתוב שלא לו דומה במעשיו

 בקרא כי כלום לפניו כתוב ולא פורחות אותיות כמו הוא
 מוסיף תורה חידושי והמחדש ברמז הכל נכתב ובגמרא
 נכתב וכאלו הגמרא או הפסוק כוונת בחידוש אותיות
 כוונת דזה וי״ל . בממשיו תמים שאינו למי משא״כ הרבה

 רכל מכה וכל חילי כל דאמר בפםוק להו דקשיא רז״ל
 דרשו ולכך יסיר לשון הוא ומכה הרבה ומשמע ריביי הוא

 כמו כולם כננד שקולה שהיא אחת מכה על רהכוונה
 כל את שולח הנני בכורים מכת על ית׳ הוא שאמר

 הפסוק כוונת וזה כולם נגד שקולה שהיא מטעם מגפותי
 התורה בספר כתוב לא אשר מכה וכל חלי כל גם

 ומפרש כולם כנכד השקולה ^מכה דהיינו הזאת
 כתוב לא אשר וכתב המכה הוא מה עצמו המקרא

 הקדוקה כתורה השגה שיתמעט דהיינו הזאת התורה כספר
 מתיקות בה נכתב לא וכאלו פורחות כאותיות ויחשב

 ות״ח הצדיקים מיתת זו שפיר חז׳יל ודרש* התורה וטעמי
 להתעורר לנו ראוי וכמה כמדובר השגה נתמעע שביותר

 הצדיק פטירת לאחר בחורה השגה מיעוט על ואנחה בבכי
 או תמורתו לר נשאר ולא בדורו כרשב״י בדורינו שהי' ל הנ

 יותר צדיקים מיתת שגדולה ז״ל מאקרס ידוע כי
 את ה׳ והפלא כתוב ששם שבמשנה'תורה קללות מצ״ח

 העם להפליא יוסיף הנני כתיב צדיקים מיתת וגבי מנותך
 במה חז״ל כוונת וזה . וגו׳ חכמת ואבדה ופלא הפלא הזה

 ■ ועי׳׳ז כולם כנגד שקולה שהיא דמשמט מכה כל דכשיב
 כל כנגד באמת שקולה שהוא ת״ח למיתת שרמז דרשו

 בשמענו אח׳ו ורעדה חיל וכמה תורה שבמשנה
 הצדיק בפטירת שנריעיד ומכחיש תורה שבמשנה הקללות את

 וזה ז״ל כמאמרם ביהמ״ק ׳ מחורבן גס יותר שקול משר
 בימיו ביהמ״ק נבנה שלא דור כל מאמרם סונה נראה
 יותר צריך דבודאי קשה פשטא דלפוס בימיו נחרב כאלו

 הדור חשוב יהא ולמה דבר מלהחזיק דבר לבטח פעולה
 שכל הכיונה אבל בימיו נחרב כאלו בימיו נבנה כשלא

 לך ואין מאתנו המות סר ולא מקדשינו בית נבנה שלא
חי דור כל  מיתתם אשר צדיקים וכמה כמה ^פטרו שלא ו

 זה וכל בימיו נחרב כאלו היא וזה ביהמ״ק כחורבן שקול
 הפסוק וכמ״ש ברמי׳ ית׳ פניי שמבקשים מעשינו ע״י בא

הפסוק פי׳ וזה ממני רחוק ולבס בשפתיו כבדוני יען דלעיל

 פסו כי ע״י חסיד גמר כי ה׳ הושיעה בתחלה שהתחלנו
 רעהו את איש ידברו ושוא מאתנו נעדר שהאמת אדוניס

̂ל אביך ורעי רע־ כמדי׳א הקב׳יה על קאי וזה  תעזוב נ
 גמר ולכך נשמה בלי כגוף הוי כיונה בלי שמתפללים ועל

 מדה ליוף כנשמה לדור שהם התםידיס שמתים ה־סיד
 משה לגבי אין חז״ל כאמר! הפי׳ וזה כמדובר מרה כנגד

 הי׳ קייס רבינו משה שהי׳ בזמן כי היא זוטרתא מילתא
 אחר ביכה יהושע שהי׳ שאיתא וכמו בנקל להם באים הכל

 ובכל אחר בע״ה ליד פקרון שנתן המלך כמשל משה פטירת
 מלך של בכבודו הכל ורואי; לפקדונו המלך בא יום

 ציוחין פקדוגו ולוקח בא שהמלך וב׳מן בע׳יה של משרתיו אפי׳
 המלך כבוד את לראות קדם כירחי יחנני מי ווי ווי הכל

 הצדיקים על יח׳ היא נגלה ודור דור בכל וכן כמאז
 דורם אנשי יחר על נתנוצץ קדשם ומרוח שבדור והחסידים
 הדור מאנשי וה־מונה הקדושה נאבד הצדיקים ובפטירת

 אמונים פסו ועי״ז חסיד גמר כי הפי' לומר ניכל וזה
 והאמונה הקדושה שנאבד חסיד שנמר ע׳׳י הדס מבני

: והבן ודוק כמדובר
רח״ל- שימות חםר לשון פי׳ . יחטא המשיח הכהן
 תוסיפו עוד חוכו מה על העס לאשמת הוא בידאי

 רוצה השי״ת אם כי דוי לבב וכל לחלי ראש כל סרה
 לח שזכותם מקרבם הצדיקים ליקח צריך הרשעים להעניש

 הוכו מה גל וזה הצדיק נאסף הרעה מפני כי וזה יגן
 הלבג וכל הראש דגל סרה עיר היסיפו זו בהכאה כי

 הכאה ע״י וא"כ ולמדוי לתלי הח״ח לבב שבר לכך הרמי
 להמית לך חלילה וזה חלילה גדול יותר עונש נמשה זו

 עונש מיתתו שיהא כדי נאסף כשהצדיק פי׳ רשע עם צדיק
 לצדיק מיהה איכא אז מגינס שסר מפני העולם על חלילה

 אבד הצדיק. וזה מיחה בשם ג׳'כ ומכונה לרשע ויסורין
 כי הצדיק נאסף הרפה מפני כי לב על שם איש ואין

 העוב שפע מוסיף אינו מלחמה איש והי אבד כשהצדיק
 נאסף הרעה מפני כי לב על שם איש ואין העולם על

 מגינס: שסר מפני חלילה רעה שיבא כדי שמת הצדיק
ן  נאסף שלפעמים הצדיק נאסף הרעה מפני כי יאמר א

 אוחו ולוקח לחטוא שסופו יודע ית שהוא הצדיק '
 שלא הרעה מפני וזה . חנוך ן בענ בזוהר ועיין מקודם

 משא״כ ימיו בחצי במת שייך וזה נאסף הרעה לזה יבא
 כמאמרם יחטא לא שוב בוודאי דאז ימיו רוב לאחר כשמת
 ביודאי ואז העולם של חטא באיזה מת הוא ובוודאי בש״ס
 איש ואין אבר הצדיק וזה מאוד פד ולאנח לבכות ראוי

 שלא כדי לטובתו מת שהוא תאמר ושמא אחריו שיקונן כו'
 פי׳ ־שי נ איותה ביכורה מסיים ולזה עבירוס עוד יעשה
 ולכך שוב יחטא לא ובי־אי ביכורה ונגמר זקן הי׳ שכבר
 בעהמ׳יח יהונתן מו״ה הגאון בשס שמעתי ועד״ז .לקונן ראוי
 ולמת תאמר ושמא כנ״ל כו׳ איש ואין כפי׳ ופלתי כרתי

 של שמשו 'שקעה שלא עד בש׳יס אמרו כבר. הא לבכות
 אחי צדיק נולד ובודאי הנביא שמואל של השמש זרחה עלי
 פל' הי' הצדיק'כבר שזה חווההנפשי ביכורה מסיים ע״כ
 עוד . עכ״ד שיגדל עד אלא אינו עדיין שנולד וזה מיכן
 של לכפר מת שהצדיק ט׳ נאסף הרעה מפני כי ידוע

 שלזה'מרמז והכשר דורו על לבוא ראוי שהי׳ הרעה
 שלכך כמ״ש פי׳ בזיונא משוס קבורה בסנהדרין הגמרא

 בושת לך אין בזיין לידי ולא לחטוא יבא שלא מת
 כפרח משוס הוא דקבורה או .בושה לאיתה או' מיו גדולה
 שקולים צדיקים מיתת ענין .כנ״ל הדור על שיתכפר דהיינו
 הכוונה הי׳ ביהמ״ק בחורבן כי ביהמ׳יק מחורבן יותר

 ואבנים לעצים איכפת דלא ואכניס עצים על חמתו לשפוך
 בריחת השי״ת עושה כך העולם על חמתו נתקרר ועי״כ כלל

ואדרבא ז״ל כמאמרם כלל לי׳ איכפת לא דלצדיק הצדיקים
כל ’ ׳



והספד
 רלא דלעיל העציס כדמיו! לשורשו למלות מגמתי לל

 מרט״ה וטוגת המולס מן חמתו נתקרר ומ״מ להס מיכפת
 מחול למחול תוכ(ו אס פי' מספרך 6נ מתני אין ואס גאומרו

 שית;קרר מיתתי ע׳יי ס לה תסלח לאו ח״ו ואס כך <הס
; כמדובר חמתך ^  כתמר לריק על ראש הנינגי תמריס, איתא כנטרא

 לשמי׳^והתעוררו קולס שהגיעי עד מסשידיס פי׳
 על בהספד כימיס לילות נשיס ראש הנקרא ית׳ אותו

 למדט׳ד מהפך בחייו" דהיינו'שהצדיק כימיס לילות המשיס
 בומן הי' ווה' יוס הנקרא לרחמיס לילות בשש הנקרא
 . להשען מי על לנו’ ואין עכשיו משא״כ חי הי׳ נזהצדיק

 שישובו לרקעיס ביראתן תהפנין חיותן בשייס ,או,שהלדיקיס
 הס לימוס הרשמים הס לילות ה.זשיס על ווה כתשובה
:י אור ותורה מציה ונר ומנות בתורה העוסקים הנדיקים

ר׳ פתח סימון ר׳ דמך כר דברכות פ״ב
 יצאה מציאה שמצאו יוסף אחי אס מה לוי

 טל מעמיס מיני ש;י יש כי לוה פי׳ עאכ״ו שאבדנו אנו לבס
 שהוא ומן שכל ב׳ הרעה על לכפר אחד הצדיק מיסת
 נסתלק ולכך מגין הצדיק כי שיבוא לרמה א״א בעולם

 השבמיס כי לי ר׳ של הספד כוונת ווה העולם מן הוא
 מהמובה רעה יצמח דאימיר לבס יצא לפניהס מובה שראו

 עאט״כ רמה והוא סימון ר׳ את אבדנו וב״כ כך שבין אנו
 ויותר יותר בנכי שנתעורר דין אינו לפנינו הוא אבידה כי

 בווהר כמ״ש הצדיק החעיררח על יכפר לא דפן מספק
 אבירי כל ה׳ סלה שכתב ווה ע״ש, מועד אוהל ע״פ הקדוש

’ : מועד עלי קרא ולכך הצדיקים הס
א י ^ מ ג  פי׳ קאימנא דהתש הספרא לי אחיס דשבת ב

אין רמי דהתס  חיכך עולה שהצדיק ישראל ל
 שכתב מ״ר התעיררות לו ויחנו לארן בחיץ שמת אף לשס

 שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו אס פ״פ בווהר
 יח׳ אליו שיאמרו הצריקיס לנשמות כן שאימריס אני אהבה

אני תחילת  גדול במגילה חו״ל מחמר נפרש ץעד״ו . אהבה'
 מרוס ומלאכי בבבל שמת פי׳ במבריא לו ושס כששך היא

 שרה וחמת הפי׳ ווה במבריא שהוא בארץ משימין'אופו
 בח״ל שהוא גלות של מלכיות הד׳ בץ פי׳ ארבע בקרית

 ישראל לארץ שמחובר כנען בארץ בחברון הוא יאעפ״כ
: כנען ארץ הנקרא

ו  הרמו קייס הצדיק גיף שעדיין ארבע בקרית יאמר א
 ישרה לארץ נתחברה הנשמא כבר ומ״מ יסודות לד' ׳

 ומושל שר ל׳ הוא שרה לצדיק כינוי היא ארבע בקרית
 או אדנ״י אותיות ד' הוא ארבע בקרית בזוהר ימיין

 אברהם ויבא . אלהיס ביראת מושל צדיק כי הוי׳׳ה אותיות
 כו׳ לספור במדרש כמ״ש לקוב״ה רמו וגו׳ לשרה לסכיי

 בוכה ית הוא וגס לחסידיו המותה ה׳ בעיני יקר כי
 : הס שקולים כי הבית חורק על כמו הצדיקים במיתת

 היתה תקומה כביכול פי׳ . מתו פני מעל אברהס ויקס
 ופני מיתתן לאחר הצדיקים בנשמת א״ע שמתעסק ית׳ לו

ה וכי . פנימיות מלשין הוא ט  מית משפט חעא באיש י
 מיתת שיסלהו בתיקונים פי׳ . עץ על א־תו ותלית ותומת
 שיתלה י״ל עוד חלילה בעונו ולא הרעת עץ עון בסבת ה׳ריק
 ע׳׳ר עץ על והליכת ווה הדור על להגין שהוא הצדיק מיתת

 לצדיק טרופה מיתה פי׳ ליראיו נתן טרף ווה עץ בה היש
 הבריות על מרחס ית׳ שהוא בריתו לעולם יוכיר

השכינה דהיינו לילה בעיד ותקס ווה .ע״י ההולם כל ימל

שמנועריס תיבת על אלישע אצל כמאמרם ם'  מן נערי
אשר השריפה את יבכו ישראל ציה כל ואתיצם • המצות

 יוכרו הצמק שבהספד ואבוהו נדב במיתת רמו .ה׳ ^רף
עכו  מלשון את ווה הם שקולים כי ביהמ׳׳ק טל,שריפת גס ו

 שרף אשר השריפה עס הצדיק מיתת טל שתבט פי׳ טס
: הבית חורבן מל דהיינו ה׳

פ פ ת1ב ד  הוי לא הפועלים את השוכר בפי נחמני בר רבה '
 פי׳ וקיימי דממללי צפרא דסוי עד דוכתא ידעי ־' ׳

 בווהר נמ״ש וורח שמש נקרא או לעולם שפע איוה כ_אמגיע
טיי לכם וורחה מ״ר היוס כתום ע״פ  לדקת שמש שמי י

 תשך נקרא השפע כשמסתלק וחלילה כו׳ בכנפי׳ ומרפא
 ע״ד לישראל המכונה צפרא דחוו ווה צל ונעשה השמש

 השפע שנסתלק פי׳ וקיימי דמטללי .בתר לא הצפייר ואת
 להס והי׳ השפע שנמגע צל ונעשה מישראל אור שהוא

 גיסא מהך אויל דנמלא ס ש ומסיק . הצדיק שמת הסימן
 גמילות לשון לגמלא הרמי מעלה של שהמשב׳ פי׳ מברא להך

 המהרש״א כמ״ש דין של לגיסא רשמים של מכיסא אול חסדים
 אוהליך טובו מה .לדין ונתהפך רחמי׳ שהי׳ דמא דמרויא על

 הצדיקים הס פי׳ ישראל כשמשכנותיך עם להמון פי׳ יעקב
 הרעה מפני טל מתסלה כמ״ש יה להקב ידך על אצלך שמש:נם

 מפני על השני כפי׳ או הדור על שיגן הצדיק נאסף
 הוא הצער הצדיקים יראו שלא כדי כו׳ הצדיק נאםף הרעה

עו מה ווה , מת  טובים אימתי פי׳ , יעקב איהליך ט
 בחיים אצלך שוכנים כשהצדיקים פי׳ כשמשכנותיך, אוהליך

עו או . חלילה הצדיקים כשנסתלקו משא״כ חיותן  הוא ט
 מיין דודיך טובו מה ע״פ השירים כשיר כמ״ש כיבוי לשון
 וה הנר כיבה למה פי׳ , יגו׳ אוהליך טובו מה ווה פ״ש

 נלקחים שהצדיקים פי׳ ; ישראל משכנותיך ומסיים השפע
: ט׳ הרעה מפני על השני כפי׳ העולש מן

א יתעלה ר ו  רפואה מרפא לנו שתיקן היוצר וישתבח הי
 צדיק שאץ מעשינו כל אל המבין והוא למכה קידם

 לנו התקין הגדול וברחמיו רובץ חטאת ולפתח כו׳ בארץ
 לה׳ , הבריאה קודם שנה אלפים כמה הנבראת רטי׳

 יותר ימדריגתו ״עולה ה התשובה והוא ומלואה הארץ
 כסא לפני נימא מחלגא וכמשחל , בסמימה הנולד מצדיק
 המציא ועוד , ימימה ימים בשיבו , לקיימה אותו כבודו

 לא במקום להניחהו היפה שהצדיק ״ ותרופה מוור לנו
 כמו ,מדופי שמצילנו על . תרופה לנו יהי׳ וטה ,גרופה
ר שהעא ה  והרפואה ביותר התולה לאדם משל הקדוש ט

 הבריאים הס והצדיקים הבריא במקום דם להקיו הוא
על אותם השי״ת ומסלק לבב ובריא בצדקות ט  לכפ
 ;אסף הרעה מפני כי הפסוק וכפי׳ ישראל בני נפטת
 לכפר כדי הצדיק נלקה אז ח״ו חוטאים כשהבריות הצדיק
 השבר אחר ולעיין במעשיו לפשפש כ״א ומחויב טליהס
 שבר על שבר ח״ו יהי׳ שלא בחשובה ולהרהר הלז הידול
 ונפלו בניס כמה לו שהי׳ לאחד משל ע״ד .יורבקו יחדיו
 אחד רופא בא לימים בריא שהי׳ מאחד לבד למשכב כילם
 הבן לזה בגוזרו רק החולים להילדים רטאה שאין ואמר

 נמצא הדס מזה סגולה איזה לחולים ויעשה והבריא הסי
 בניס כמה חליפו שיש אחד מצד היא טוב עכ״פ הדם זה

 הצרות הוכפלו אז הדס בזה רפואה להס אין חלילה ובאם
: הבריא בנו את הכת דלשוא ׳

א ד הצדיק את נוטל שהקב״ה ^  שיטמו כ
נאבדו אמונה שאנשי לבם את עס המון * ״
 לנו מי ועל ת'מך ולא מנהל לא לנו ואין בחטאינו ונאספו
 ויש בתשעה ומהרהריס שבשמים אבינו על כ׳יא לסמוך
 עדיין ויש שמת הבריא הבן עי״ז־• החולים להבנים רפואה
 הוי כי בש׳ס רז׳יל שהביאו עיברא אחרונההוא מצד נחמה

 השתא פד ואמרו בתשובה אינשי נמה אהדרי ץרא ר׳ מת
 כשהמון אבל , עלינו מטן והי׳ קיים שקי חריך קטינא היי
כי לריעותא תרתי ח״ו הוא אז בחשובה חוזרים אינם טס

לשוא

\



̂ט והספדדרו
ן כלום הועיל ולא הנדיק הבריא בנו את הבה לשוא  טו

 שגרמנו להתעורר לנו וראוי בתשובה חהריס שאינס
 שהצדיק מקוניגי נעלנו מצות וכמה הצדיק שמת בעונינו

 הצדיק מאותו נו בעל עליות וכמה הבורא מעבודת גמנע
מז בחיותו הי׳ שאלו  ועתר לנפשו wקוני• הי׳ שלימיות כ

 הצדיק זה מידיני לקח ולא להמיתנו ה׳ חפץ לו בעי״ה
 ותרופ׳ עלי׳ ויש בבכי למרמר יש וע״ז ויו׳ יו׳ בכל המתעלה

 עצמנו מעוררים כבאנו ההספד עיקר הוא וזה להצדיק גס
 מיתתו שע״י שגרס הצדיק מתעלה בזה ובכי בתשובה

 לעשור אדס לכל ומהראוי בתשיבה העילש מהרהרים
 שוס להס שאין חייס נקראים הם אשר המתים עם חסד
 שאמרו כמו עמס שנעלו במצות עומדים שהם רק עלי׳

ל בשיוס לך יאמר המת מלוית כשהולך בברכות  בשלום ד׳
 עיד שתעקה לשלוס לך יאמר סייס ומלוית עמך שנעלת

 אחים רב שאמר חז״ל כוונת וזה שלום עוד ותרויח מצות
 שוב לו יהי׳ שלא משום פי׳ ,קאימנא דהתם הספידא לי

 חז״ל ואמרו חפכי במתים המע׳יה דוד כמ״ש , התש עלי׳
 ע״כ קאימנא וזה המצות מן • חפשי נעשה מת שאדם כיון

: ההספד לי תחממו
ך  הדור בעון מת כשהצדיק ח״ו דבאמת בזה יאמר א

 ח״ו ומקערג הולך הצדיק כי ח״ו מתרבים הדינים
 הי׳ שראוי לו ואומרים לו המזומנת המדריגה כשרואה

 והי׳ לכך זכאי הדור שאין אלא עליו השכינה שישרה
 ברחמיו הקב״ה רק מאוד עד וגדול הולך ח״ו הקער־ג
 חסרון וממלא ברי׳ כל שכר מקפח אינו הגדולים ובחסדיו

 שהי׳ מה וכל חיותו בחיים פועל הי׳ כאלו הצדיק של
 כאלו המקום עליו מעלה הנעימים במצותיו בחיים פועל
 דמעות ושערי שלימה בתשובה חוזרים עס כשהמון עשאו

 כבודו כסא מתחת למעלה הולכים והדמעות ננעלו לא
 אלא לו ראוי שהי׳ הראשון מקומי על הצדיק מתעלה ובזה

 חז״ל כוונת וזה . לכך ראוי דורו שאין מחמת שנתעכב
 על הצדיק את שמעלין במה דלויי דהספידא אגרא בברכות

א זה לו הראוי מקום  כוונת וזה . ההספד שכר עיקר ט
 התם שאוכל.לעמוד קאימנא דהתס הספידא לי אחים חז״ל
 באפו נשמה אשר אדם כל ובודאי לי הראוי למקומי ולבא

 הצדיק את המעכב הוא ח׳׳ו דאולי לבו על טשיס מהראוי
 מיום לכו וי הדין מיום לנו וי עליו השכינה מהשראת
 גדולה צעקה ולצעוק לבכות וראוי בושה לאותה אוי התוכחה

 והולכת השפע נסתלק מהעולם הצדיק שנסתלק על ומרה
 • סעודה מכין שהי׳ למלך משל הקדוש בזוהר כמ״ש לעכו״ס
 וכשהצדיקי׳ לכלנא הסעודה נותן בו בוגדי־ס וכשהם לאוהביו
 וברכה שפע על התפעלות■ לשוס צריכים אנו אין קיימים

 מימרא על למשא צריכין היו לא פלוני דר׳ בשני כמ״ש
 הנינא ר׳ על אמרו יעוד לזה כדומה עובדות וכמה

 אלא כ״ונית אינה כולו העולם כל ואמרה קול בת שיצאה
.לע״ש מע״ש חרובין בקב לו די בני ותנינא בר חנינא בשביל

:ירוה) איז: כאן (השר

 השפע נסתלקה כי הצדק על לבכות הראוי מן ובודאי
 (ושמעתי כו׳ למלך משל הזוהר בשם לעיל כמ״ש מישראל

 עכ״פ לנו תן <וי׳ הב הב ככלבא דצוחין התיקונים פי׳ שזו
 אבל שמיא) בשמי וגיורא בארעא יציבא יהא ולח ככלבא
 גובר כשהרחמיס לפעמים אלא שפע שוס לנו אין עכשיו

 ת״ת בפני מועד אין חז״ל כוונת וזה מעע ללקמ נוכל אזי
 המועד עד להמתין צריכים אנו אין קיימים שהת״ח זמן כל

 אבל רחמים מלא השי״ת שתמיד כיון הרחמים שיתגבר
 מועד עלי קרא שלי הצדיקים כל אבירי כל סלה עכשיו

 ואיתא הרחמים עת שיבוא המועד עד להמתין הוצרכתי
השמש ובא וזה בג״ע מקומו שרואה עד מת הצדיק דאין

 שם היא זורח וזה לעדן שמתאוה שואך מקומו ואל ששוקע
 מקומו וזה .שורשו אל ליכנם ומתאוה השכינה שרואה או

: עולס של
ק בפסוק ך ת א כי לחננה עת כי ניון תרחם סקוס ע  נ

 סימנים שיש שמבואר במה הכוונה .מועד
 עתה בפסוק שמרמז וזה געתה זכו לא אחישנה זכו לגאולה

 מאתו יהיו שהרחמים ר״ל וגו׳ חננה ל עת כי וגו׳ תקוס
 ר"נ לחננה עת כי או אופנים מג׳ גא׳ ציון על ית׳

 העוגים מעשיהם בכת ית׳ אצלו החנינה ישראל כשיעוררו
 במדרגה או אחישנה במדריגת יהיו ואז ל;־ובה עת ויעוררו

ה שמרמז וזה געתה זכו לא ר׳׳ל מועד בא כי הב׳  ג׳
פ׳  וצא אראנו נמשלו שאמר בלעם בדברי בלק פ׳ בתורה ג

 במצות הדברים כפל הוא ולכאורה קרוב ולא אשורנו עתה
 עתה שתיבת בגמרא מבואר כי לזה ג״כ שכיון רק שונות
 נ ר עתה ולא אראנו שאמר וזה התשובה על מרמז
 במדרגת בתשובה ישראל יהיו כשלא בנבואה זה דגר שראה

 אשיי׳י אז כרא:י תשובה לעשות עתה
 ן הז מ; לפנים הגאולה להתקרב אחישנה במדריגת יהי׳
 למע למעני כמד״א געתה אס כי הגאולה יהי׳ לא רק

: כו׳ אעשה
ך ן ז  הכוונה וגו׳ אראנו צורים מראש כי ענין באותו ;

 ממרת הוא לישראל המקטרג כי זה לדבר הי׳ ^
 שהק^^^ רק גמורים ניס ד על מורה הבס זה אלהיס

 שחו3 ששיתך במה כי למכה רפואה הקדים רחמיו ברוב
 חסר כמד׳׳ח חסדים על מורה שזה אלהיס שבשם אל מדת

ס ובזה היום כל אל מ מ
 נר דה ובתחנה בראש מדר>חסד הוא ית׳ שבהצור ר״ל אראצו

 המורים הי״ס אותיות ואח׳יכ גתחלה אל הוא אלהיס נשם
 יכוצ ואין מהס מבושם הדינים כל כבר נמצא הדינים על

 V מ שאמר נמי וזה הדינים מצד אף כלום להם לעשות
 1 ה אל שגאותיות זה לדבר ג״כ מרמז אל קבה לא אקב

 : הדינים כל שמגשס וזה כנ״.ל לחול ראוי הקללה
ט מה ענין באותו  משכנותיך יעקב אוהליך עו
ץ הנדיקיס כי שמבואר במה הלוונה . ישראל ס ספ  נ

ט מה שאמר וזה הדור געון  עצ ל ר יעקב אוהליך טו
 ה^ובה ומפליג יעקב גשס שמכונים נאמר הרשעים

 משכנותיך הטובה ומסיק ד תמי הקב״ה עמהס שעושה
 תמיד שממשכניס משכין לשין הוא משכנותיך• ר״ל ישראל

 שלהם עבירות על לכפרה עוטתיהם בשביל להצדיקיס
א ואינו ה: ומסי לזה מתי העם יתר על רחמיו מצד ל׳  לז

ד ו ל ר׳ מהמפורסס בזה אחר בענין ע ד נ ע  מ
 היא היראה עיקר כי פרעמישלייניר

 בפנים רק כלל צדקתו נראה יהי׳ לא שבחוץ פנימית יראה
 ים לעבודתו בוערת כאש עמו נכון ולבו לבו קירות יהי"

א ט  טוג מה ר״ל טובו מה שמרמז וזה .מאוד גו מעלה ו
 בשס המכונה הגוףי ר״ל אוהליך להיות זו והמירה הדבר
 נראה יהא שלא יעקב בית אהל כמו שהוא אוהל

 בםי? רק שהוא לכל נראה יהא רק צדקות שוס מבחוץ
 ישרחל משכנותיך אבל תחתונה למדה מכונה שהוא יעקב

 נוערה כאש ית׳ יראתו בו יהי׳ לבו משכנות שבתוך ר״ל
ו : יכונה ישראל גשס כי עד

ך ו  ר"צ .אראנו צורים מראש כי למעלה הנזכר לענין ע
 הגורמים הצדיקים שאצל למעלה להנזכר שכיון

^ י' תמיד להיות הטובים במעשיהם תמיד ר\  ל
ו • לרהם י׳ עןא ואז הוי׳יה שס ג״כ אדנ״י משם נעשה '  ו

 עג מיוסדים שש עמודי שוקיו גשה״ש בפסוק הכוונה ג״כ
 ומערנ מזרח קצוות ששה בעולם שיש הטונה פז אדני.
הצדית' בשביל הבריאה עיקר וכל ומטה מעלה ודרום צפון

שמהפכיס



לרז תורה וילך נצביםרמזי

 מש טמודי קיקיו שאמר ויה למדה׳׳ר מדה״ד ע׳מהשטס
 וכגריחה היסיד שעיקר ר״ל מיוסדיס קצוור. לששה

מי על ^  היריאה שיסור ור״ל י׳י׳ה נגמערי' פ״ז כי פז א
 שגשם י״ה לשס ארנ״י מרת שמהפכיס הצדיקיס על

: והנן ורוי׳ק ב״ה, הוי״ה
המאמר 2ת*טלו הכר

 , בראשנו מלכנו ועטרת , מקדשנו בית לבנין ירכה
:אכי״ר , ורנה צהלה נחת ונתמלא

נצב'ם פרשת
ה רי  ^מקוס כל . והקללה הברכה וגו׳ עליך יבואו כי ל

 שמחה יש בקללה ש;ס שמחה והי׳ שנאמר ^
 וגו׳ ושבת שאמר רה לתשובה רזכו החומר נזדכך שנגי׳׳ז

 לחלקי רמז תשוב ואתה ושבת כתיב תשובה פטמיס
 לא ועל עשה על ביומא כמאמרם בתשובה שיתכפר

̂ : כריתות וחייבי תעשה
 איננו אשר ואת היום עומד עמנו פה ישנו אשר את 0

 עמנו מתחלה אמר מה מפני וקשה . היום עמנו פה
 ונראה עומד אמר ולא היום עמנו איננו אמר ולבסוף עומד

ע יי  שורשים נ־ עדיין היו ממצרים כשיצאו שישראל '
 ואעפ״כ התורה לקבל ראויים היו ולא ובטומאה ^׳שמיות

 עד גדולה למדריגה והעלם התורה שיקבלו הקב״ה עשה
 שבפעם מלאכים במדריגת והיו בקדושה התורה שיקבלו

 שנברא המלאך כמו גדולה במדריגה היו אחד
 כל ועומד הכל את ויידע שירה משורר ומיד תיכף

 לעלות צריכין אנו משא״כ גדולה במדריגה ימיו
 מהלכים נקראים ואנו אחרת למדריגה ממדריגה

 היו הנשמות דכל וידוע ובר כמו עומדים נקראים והס
 , היום עומד עמנו פה ישנו אשר את ולזה הורה מתן3

 מיד שהגעתם עומדים נקראים פה שישנם אתם מי׳
 עומד אמר ולא היום עמנו פה איננו אשד ואת זו למדריגה

:מהלך במדריגת אלא עומדין אין שאנו
1S עומד גשמיות לשון שייך גוף אצל כי פשוט ע״ד יאמר 

 אשר את וזה עומד לשון שייך אין נשמה אצל אבל ^
 שזה היום עמנו פה איננו אשר ואת עומד עמנו פה ישגו

 : רוחני שהס עמידה גבייהו שייך שלא נשמות על זאי’̂,
 ואס אב משל דרך על . שיותך את אלהיך ה׳ '*׳׳צב

 אינו הבן אס רק בשוה הבן את אוהבים
 אין אותו אוהב שהאב פי על אף הישר בדרך מתנהג
 מרחמתו אעפ׳יכ והאס אותו ומכה אהבתו לו מלאה

 הקב״ה מדות בגלות עתה כך אביי אל ומקרבתו ימנשקתו
 שהיתה כמו מגולה השכינה מדת רק מגולים אינם כביכול

 הנס נתלבש מ"ימ גדול הנס שהי׳ שאע׳׳פ אסתר אצל
 שנשאת עייי נעשה והנס דאסתר תחתונה במדריגה
 בפרסוס נעשה הגס הי׳ זוכים היו אס משא״כ ^אחשורוש

 נקרא בעולמות והחיות תחתונה במדריגה התלבשית בלי
 הבן שאין אע׳יס מרותי׳ שמגלה האס דוגמת והיא שלינה
 אדנ״י השס רק לומר רקאין אין לפיכך כשורה מתנהג
 הוי׳יה שס כי הוי״ה בשם ולא נגלית היום אדלי שמדת

 כשידבק והאדם היום נתגלה לא העצם.והעצמיות שם הוא
 יהי׳ שלא והוא ימליןבטדו עצמו הדיבור להדיבוריס ״^מו

 המתשב׳ לעולם הדיבור עולם לדבק רק דבר לשום ךגיזי
 דיבור הוא ספר בר״ה נפתחים ספרים ג׳ פי׳

I n הדיבור ליחד כ״א אינו שכוונתם צדיקים של סיפור 
 להיות לאלתר מתדבקין שהס לחיים לאלתר נכתבין מחשבה

 יעשה שהקג״ה בשביל גס ליחדו שכוונתם בינוניס ,
עולס התגלות הוא שאז יוה״כ עד ועומדים תלויס °

ט י

 וזה מחשבתם גס ונעשה עלי׳ מחשבה לכל ויש המחשבה
 ונרשם לקוב״ה מחשבתו האדם שמדבק הכתיבה הואי

 , אלהיך ה׳ ושב לענין ונחזור ,לו שיארע מה במחשבתו
 שלך הכח שהיא השכינה פי׳ , אלהיך את שב הקב״ה פי׳

 : והין בחשובה תשוב כשאתה שבותך עם שבותך את
ה1ש  5 ע׳ פי׳ לבאר נקדים . אלהיך ה׳ עד ישראל ב

 מיס מקור בו ע אותי עמי עשה רעות שתים
 הלואי ז״ל ואמרו נשברות בארות בארות להם לחצוב חיים
 וכן כלל פירוש לו ואין שמרו תורתי ואה עזבו אותי

 מאמרות עשרה בספר ע׳ידמ׳יש שתים שהיא רעה במדרש,
הי עופה עבירה עושה כשאדם  שעושה אחד דברים נ
 לעבוד וראוי ה׳ ר.ת עובד אינו זו שבשעה שנית ,עבירה

 אותו מחי׳ השי״ת עת שבכל ורגע עת בכל בוראו את
 לעמוד יכול מי שפעו אחת רגע שלילה ננכתלק ואלמלא

 עזבו אותי אסר שתים ועושה אחת עבירה רעות שתים וזה
 וזה שעשה עבירה להם לחצוב והשנית ה׳ את עבדו שלא

 עבדו ולא טלין3 יושבין עכ״ה שהי׳ עזבו אותי הלואי
 בפסוק נרמז וזה עבירה עברו שלא שמרו תורתי ואת אותי

:אלהיך ה׳ עד ישראל שיבה

פרשתרלך
י ד ר א  כשהאב מדרךהעילס כי וגו׳. פני אסתיר הסתר ן

 מן ומעלים עצמו מכסה היא הבן עס משחק
 צורך הוא ההסתר נמצא להבן א״ע מראה ואח׳׳כ הבן

ת תגלו  לא;הוא ההסתר זה חלילה אבל החבה, לגדל כדי ה
: גמור הסתר

וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע בהפטורה
 מחשבותי לא כי וירחמהו ה׳ אל ^

 לא אמאי רבו הדקדוקיס , דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם
 גס . המחשבה גבי שנאמר כמו וגו׳ רשע יעזוב גבי נאמר

 מחשבותיכם ואס״כ מחשבותי מתחלה אמר אמאי שני בפסוק
 ט״ד ונ״ל . דרכי ואח״כ דרכיכם תחלה נאמר דרך וגבי

 כאלו הכתוב עליו מעלה עבירה עשה ולא ישב הגמרא
 אף בס/תהליס דהע״ה וזה׳שרמז מצוה, עשה שלא אע״פ מצו׳
 פעל ולא קב שאם דהיינו כו׳ הלכו בדרכיו עולה פעלו לא

 אינו הנ״ל הדבריס דכל אלא הלכו בדרכיו כאלו הוי עולה
 לעבור בידו שיש דהיינו במעשה התלוי בדבר רק שייך

 כדומה או ניאוף או גניבה העבירות מן באחד בידים עבירה
 עשה שלא אע״פ הנ״ל מהעבירות בטל יושב והוא ר״ל

 לגבי אבל מצוה עשה כאלו הכתוב עליו מעלה ג״כ מצוה
 כלל תפיסה לית דהמחשבה מחמת זאת שייך לא מחשבה

 או אל ברוממות לחשוב או מחשבה בלא רגע אפילו ישי̂’
 צריך ולא דרכו רשע יעזוב הכתוב שאמר וזה ח׳יו להיפוך
 ל׳כ מצגה עשיית בלתי כי מצוה שיעשה ה׳ אל שישוב
 און איש אבל ,ל כנ מצוה עשה כאלו הכתוב עליו "עלה

 ברוממות תמיד לחשוב דהיינו ה׳ אל שישוב צריך מחשבותיו
 א״כ מחשבותיכם תיכף הוא מתשבותי לא ט מחמת אל

 דרכיאע״פ דרכיכם לא אבל ה׳ אל מחשבתו שישוב צריך
 דרכי• כאלו הכתוב עליו מעלה אעפ״כ ה׳ בדרכי הלך שלא

: מצוה עשה כאלו דהיינו

ב ר ע ש ל א ה ר נ ש ה

 למדינה משל ט״ד וגו׳. יצדק לא ט עמנו במשפט תגא
 של מטבעות אותן דוגמא מטבעות שטבעו אחת ״

 מ.כלטת המטבעות והיו גזה רב ממון מרויחין והיו מלך
אוהם ולקח למלד הדבר נתודע לימים טלה המדינה כל

עושה חתה חין אס המלך אדונינו צועקים והיו ברזל בכבלי
חסד



̂טנה לראשליסוטי יקריםה
ה כל כי המדינה כל לאבד אתה צריך עמנו תסד  המדנ

 הוא המלך והנמתל . ז שקרו במתבעות מלוכלך
 ואנו התייס עץ דרך את לשמור לנו ציוה הקב״ה ממ׳׳ה
 ע״כ הרעים מעשים דהיינו שקרות משבעות טלס עושים

 במשפש תבא אל עמנו חסד עישה אתה אי אם צועקים אנו
 עליונים והעולמית המלאכים אפי' חי כל לפניך יצדק לא כי

 וגו׳ בריתי אס^לא כמש״ה הצדיקים בשביל טלס שבראת
:ישראל בשביל בראשית

 שאמר כיון לדקדק ריש י ונשובה אליך ה'
 ע״ד לתרץ ונראה , ונשובה לי למת השיבנו ׳

 לכנוס שלא הקב׳׳ה שנשבע בגמרא ־מאמר בצרה אנכי עמו
 ועל . משה של בירושלים שיכנס עד שלמעלה לירושלים

ב והחסיד, הגאון ורבי מורי אמר משל דרך ו  ד
ך ו ;  בביתו כשהוא למלך , בג״ע לנשמתו ז״צ ד

 כשהוא רק אליו לבא יכולי! הכל אין ־בהיכלו ‘ ־
 והנמשצ .בידו הרשות ליקרב הרוצה שכל עת הוא אז בדרך
 כמו כביכול הוא אז בעיה״ר בגלית עמנו ית׳ כשה*א מובן

 ניכל ואז בדרך כשהוא אליו שישיבנר מתפללין ואנו בדרך
 רוצה אינו כקהמלך הנ״ל משל ע״ד שלימה בתשובה לשוב
 אזי תשובה לו ויתן זו לבי לבא ומצ־ה תשיבה תיכף ליתן

 מתפלל־ן שאנו דירן בנידן וה״נ לביתו אף ליכנם רשות
 שלימה בתשובת לשיב אנחנו יכולין ואז בגלות עתה השיבנו
 שישיב הטונה כו׳ ה׳ השיבנו מתחיל וזה לביתך וליכנס

: הראשון למקום ונשיבה ואח״כ אליו אותנו
ל  הר על עומד שהי׳ לאחד משל ע״ד . מלפניך תשליכנו א

'  מגדים ומיני פירות מיני מכל נשוע גן ועליו גביה '
 השר הי' לסוף וחומר בגבשושות עמוק נחל הי׳ ההר ותחת
 א׳ בכיות שתי הנ״ל האיש בוכה הי׳ מההר להפילו רוצה

 חושך למקוס יפול איך והב' ומוב נאה ממקום לפרוש
 מזיו הנהנה הנשמה הוא והנמשל . וחמר בגנשושות עמוק

 מזיו הקב״ה אותה ידחה חלילה והס למעלה ר^כינה
 אתה, אס תקומה לה יהי׳ לא וחלילה תחתיו שאול יש השכינה

 אצלך: לי שיש מתענוג מלפניך תשליכנו אל וזהו עיניך תסיר
ה ו ר  שגרשו מלך לבן משל ע״ד .ממני תקח אל קדשך !

 בו משתעשע והי׳ מבעת מאביו לו והי' מרחוק אביו
 ההיא. הנובעת גס ממנו ליקח ריצה הי׳ לסוף יום בכל
 אתה לי נוסן אתה שאין די לא ואומר ביכה הבן והי'

 אל קדשך ורוח וזהו , מכבר לי שהי׳ מה ממני ליקח רוצה
: ממנו תקח

ל  וכו׳ דין ביום זקנה שאיתא ע״ד זקנה. ת1 ל תשליכנו א
 לפי הוא הטעם זקנה בדמ*ת באמת היא ולמה ־־־'

 וכשבא ובניו אשתי על רחמן הוא בשנים רך איש שבהיות
 נמשה ביו׳ד פירושו וזה בניו על אכזר נעשה זקנתו לעת

 לעת דהיינו זקנה לעת תשליכני אל הפי' וזה כזקן הקב״ה
:ידו״ק לזקן שנדמה ׳

א  ממשרתיו לאחד שנתן למלך עד״מ . נכונה מדה כל נ
טת ואילנות כרס ־  בו שיעבוד בתוכו נטוע מו

 כלל עבד ולא ושכח לבו בשרירות העבד הלך הימים ואחר
 המת הגיע לימים וקוצים קמשוגיס כולו ועלה הכרס בשוך

ת לאכול  מענה הי׳ ולא העבד אתר המלך שלח הטרו
 כל ואמר לאילנות והתחנן כרס לה גדולה בבכי׳ והלך בפיו

 טובות אילנות הייתם באס לי עשיתי לכס שעשיתי הרעה
 בכל מחוייביס אנחט כי הוא והנמשל .הפירות אוכל הייתי

 אנחנו מתחננים ולכך מתקנים אנו ואין העולמות לתקן יוס
: נכונה מדה כל נא

ה ל ג ת .9}1מניי תקישעשגשר..כמו לי נ ^ ג י
כותב שאחד מה שידעו רוצים שאינם ואנ בן או ־' ■

 ר.רן אדם לשוס ידוע שאינו נסתר לשון להם ויק לחבירו
 רצון, הי׳ לא דדינא יומא בר״ה הדבר כן .ולבן לאב

 עמגג לשון עשה ולכך ר.נקשיתינו המקטריגים שידעו המקום
 להוסיף (ויש ית׳ לו רק מובן שאיני שופר ע״י דהיינו

 והנמשל . לבנו) אגרת זה לשון על יכתוב האב שגם
 ואותן יתקע גדול בשופר ג״כ אז אותנו יפקוד כשהשי״ת

 להם שגס למתים והנמשל לישיניס יעוררו הנעורים הבנים
 אלממיס והצדיקים עפר שוכני וירננו ויקיצו הקול יבא

 כשנוסע הטוב בן של דרך כן כי בחדוה התקיעה קידם
 זמר כלי מיני ב;ל לנגן ומתחיל א:לו קרוב ובא לאביו
 לגמרי אליי ויבא אליו קרוב בא שכבר לאדו אגרת וכיתב

 וכשבא אביו רצון עישת שאינו כ! ממדרגת אנחנו איל
 והוא לאביו בא שיעולה יותר הוא כיש אביו אצל קרוב
 בא שאנכי בדמע לאביו^אגרת וכותב הרעים מעשיו יודע
 נשבר לב אך מפניך גדולה טשה לי ויש אצלך קרוב כבר

 בהתעוררו׳ שופר תקיעת קודם אומרים אנו ולכך תבזה לא
: בחלום לי נתגלה ע״כ ,בכי

^ ב ״ ה ע א  ונשים אנשים כמה וראה עיניך שא התוקע 3נ
 והמתים החיים תקיעתך ומצפים עומדים וטן> **

ט אדוני כמ״ש בעיניך קלה תהי אל בכן שופר על מצפים א
פנוי׳ בלא כמנגן המנגן יהי׳ ofp המנגן כנגן והי׳ זללה״ה

קולך יהי' שאס קולך הרס כשופר ה׳ רוח עליו ותהי
כמ״ש ה׳ רוח עליו ותהי אז פנוי׳ בלא כשופר

 גמורים צדיקים מה יבש בחצר מה אש תבער בלחיס אם
 אנחנו מכ״ש ורעדה חיל אוחזים לחיים לאלחר שנכתבים

 יהי׳ כי כמ״ש יוה״כ עד ועימדיס תלויס שאנחנו בינונים
ס והי׳ שנואה ואחת אהובה אחת נשים שתי לאיש  טו

 השנואה בן ע״פ האהובה בן לבכר יוכל לא כניו את הנחילו
 בגלו׳ היום אנחנו רבש״ע אנחנו כן הבכור. השנואה בן כי

 ־ריס הבה אנחנו כי לבכר יוכל לא אעפ״כ השנואה בני המר
 שבר יש כי יעקב וירא כמ״ש ישראל בכורי בני כמשי׳ה

 למה אחד פירושים שני יש תתראו למה ויאמר במצרים
 וירא־ השני והסי׳ שבעים שאתם עשי בני מפני תראו אתם
 אנחנו כי ברוה״ק ראה יעקב במצרים שבר יק כי יעקב
 שותקים אחס למה תתראו למה בס״א שבר לעשות יטלין

 עכשיו לא’ואס בשופר ובמה לשברהס״א עת לנו יש כי.
 שזה הטפשיס כמו עומדים אנחנו ורעי אחי בנן .אגמתי
 לבכות נוכל שלא לבנו את מכביד שהוא יצה״ר מהשה

 ב' לו והי׳ דוכנא ריש שהי׳ המשל כמו הקנ״ה לפני
 ואמו שאביו מה טפשיס הי׳ אחת כת תלמידים כיתות
 מעמם לקת דוכנא הריש ומשתה מאכל להסדר שילחין
 אכיר אותו שואל התדר מבית בא וכשתינוק ושותה ואוכל
מדם חכמים הכת אבל הן אומר ושתית אכלת וא,מו  אי
 וכך כך אבי אבי לאביהם אומרים בסופנו יהא מה בלבם
 בעצמי הוא לגו שולח שאתה מה דוכנא הריש לנו עשה
 נראה ולכן מאליו מובן והנמשל . הנמשל כן ושותה אוכל

 גורא' והוא מר בקול מ״ההקב״ה המלך אל ולזעוק לבכות
: בימינו במהרה עלינו ירחם

ך ״  שום ישאר שלא בטוג למחוק שא״א ידוע מוסר ^
הוה■ המיקר התשובה בעת וא״כ במים רק רושם

הגוף סןציp למ.ןןק דמעות להוריד
א  רק רפואה לו ואין האש יסור התגברות מחמת נ

 .כך השוה למזג אח״כ יבא ואז המיס יסוד שיתגבר
 לעביר שהתחמס החמימות האש מיסוד ?א הנפש
 וכמ : הזיעה כמו דמעה כנחל שיוריד עד רפואה ואי,[
 הס^' הנהר בעבר הוא. והספינה הנהר אצל שנא
 ס הזרוג כך הספיגה לו שיתנו עד fלצנ>̂ו

קה ״ לט שיתמ לצעוק לקוציצו.וצריך מפסי ג פ ס  ה
» » ג צעקה גדולס מ ישראל! <גי ו?צקקו ה מנ ם ט ד מ  ו
כי קולו נ תיי והי׳ הנהר בענר נט״ח הי׳ לאחד כמו . נ מ

לצעוק



̂טנה לראשליקוטי לטיקריםה
 מה נננ״ה ממנו ויפרפו קולו את נטה״ח יקמטו ?לא _־)
 הספינה לו ויהגו הברה קיל שישמעו הנלי ׳יזיר ״

 לוקתץ כך בכלי ישהנה כי קולו את יכירו לא ח
 וגם היא אסר קול כי הסי׳א יבין שלא ליזקיע

 הקרבנות ע״ר נהמה קרן לוקחין ילכך כבהמה הוא עלז י
̂"יכו . למוכס שבאים הסוסדים ובמו . המיבס ע״ג בהמה •־

 בפונדק הגדולים הסתורות כל ם משמיג הםשורה ׳־'
 מאתו הסחורה יקחו וחלילה גנב יתפסו ואולל פן

 הרין■ ליום בבוא כך גדולות עגיות ובבגיו כי ׳ י
 שביקרו לאחר עד להתידות אס־ר כי העונות

 הסוחרים ודרך התקיעות שלאתר הסחורות
 הגדיים ית׳ לו מראים כך הקשגית הסחורות

 שלא עליהם וירשם שיחוס רבן בית של תינוקות -פלתיס
^̂ ו‘^  וביום ולתעודה לתורה לגדלם אייהש ויוכו יתומים י

ה של ׳  אם הגופים השני וביום הגשמות גשפעים ד
: בקרבם הגשמות ישארו ‘

> ^C ר הוא בשיפר לתקוע החי״ת שניווגו  כמה פ־
 דופי דברנו שמתודין נוסח כל בשל״ת שמביא .

 שלא ית׳ הוא שברא הפה שבאותו הראוי מן כי ל’י
 לעשות ולא ית׳ לעבודתו המגיעים דברים כ׳יא בו ^מסיק

 שאלמלא שאמר אחד תגא על בגמרא שמביא כמו חול זייש’
 לעשות ית׳ ממגו מבקשים היינו סיני הר במעמד אנו

 ולדברי אחד פה קדושה לדברי פיות ב׳ ישראל לכני
ל , דופי דברנו והפי׳ אשד פה גשמיות  כ״כ שדברנו ד׳
 לשון הוא דו כי פיות ב׳ לנו הי׳ כבר כאלו בשלים דברים

 כרי בשופר לתקוע ית׳ הוא ציוה וה שעם ומשום שנים
 ודאי שלו פה כי שופר של פה דהיינו אחר פה לו לעשות

: בעלים דברים מחמת פגום
 לו שהי׳ מלחמה למשוח משל ע״ר בעיר. שיפר

שיהי׳ עד למלחמה ולך שלא המלך עם מדובר '
 וידע הי׳ גדול אםערוגלם המלך כי המלך מעם ידיעה לו

 למשוח הודיע שינצח וכשידע לאו או המלחמה ינצח אש
 פעם מ!ה ידעו לא והעם ובשמחה סריגות והלך מלחמה

 ולא מלחמה למשוח הסימן שילוח מתאחר הי׳ אחת
 שילך מלחמה למשוח דחקו והעם למלחמה לילך יצה

 כלל הסימן משילוח ירעו לא כי בפעם כפעש
 וגמר לעשות מה כדת עצה מלחמה המשוח בלבי יחשב

 שינצחו סימן לו יש לעילם כי הדבר לעם להגיד
חר יפעת  אמר ואעפ״כ בבכי׳ טלם וגעו הסימן מחז

 שבאמצע ואפשר בפעם כפעם נא ילך מלחמה גמשמז
ך  איניך תקשיב לבם תכין והנמשל .הסימן יבא עדיין ^יי

 הוא מלחמה והמשוח ינצח בודאי בבכי מעורר ^שהעש
 שאין וה סימן להם אומר בוכין שאץ וכשרואה י^^יקע

 ע״י כי יתקע אעפ״כ אומרים והם שיבכו עד לתקוע '^יל
: בעיר שופר היתקע כמד״א א״ע יעוררו שופר

1S' יחרדו לא ועם בעיר שופר היהקע יאמר .y תקע 
 נאה שיהא פי׳:וכי׳אפשר נאה הוא שופר תקוע מלשון

 א׳׳ע להתעורר ית׳ מלפניו יחרדו לא כשהעם בעיר ייכה
: רחמים ולבקש בתשובה ולבקש

 לעמוד זרים לבנים שראוי פי׳ . 'צך תקעו העמים
ף ם וכפ שיאכלו לא אבל לחם ולבקש בפתח מי ק  ג

r כאלו וה.'י השפע לוקחים העמיס שכל וכעת מלך

p תהל<זו r 's r p■, כ כוא ^ הוא כי מודאי נ'
א' י י א י שחיים. הננראים כל מקא״כ לזולתו צרייף שאין ז

ף’ ״ ד מוציא ספק ואי! ספק !נקראים ית׳ גי הליי ״ מי
א שהוא ^ הו ח' ן נכנס הספיקות כ וביוה" וגר׳׳ה ודאי י

 עכאת ישראל וכני מרון עיברץבבני כי להתעשר לדיר
 וזה ,לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל כי ודאי קרויס ג״כ

: ודו״ק ודאי מידי מוציא ספק ואץ
' , ר ^  שכתבתי פ״ר עליכם שתמליכוני כדי פלכיות לפני א

פי׳ במשפת נגבה ית׳ היא כי אחר במקום
 עונותינו ועל עלינו שישגיח נחשבין אגו ואין גדולתו שחושב

 שוב רב עלינו ישפיע ית׳ שהוא אבל מלכיות וכמנ:ג
 לפני אמרו שאמרו וזה . עניוות יתנהג יח׳ שהוא צריכץ

 תוכלו השופר שע״י בשופר ובמה זכרוניכם שיעלה זכרונות
 לגדול עצמו יה׳ הוא יחזי-ק לעונות הפכיות שני לפעול

: עניוות יח׳יק ולתובה האמת כמו
 לה שחייב מי על יותר אכזריות להיות אפה דרך
 לו לב־ר הב״ח רואה ולכן יותר מרחם איש אבל

 לו שימחול מצדו על ולבקש לבאלב״ח הלכה> כשחשה פת
 יעשה ולסימן לו פרט ב״ח שפ!וני בביאתה לאשתו שיאמר

 מפרפין הוא המעות שזה בפני׳ ויאמר ממעותיו תכשיעין לה
 לב״ח כנושה לו תהי׳ לא האשה גס ושוב הב״ח לו שפרע

p סוד ידוע (כי לאשה הרמז ניכסית שהלבנה בר״ה 
 וזה ניכסית ולכך עריו לשכינת הולכין הדינים שכל נסירה
ת  ט החסד ה׳ טס כי ה אל ישראל יחל הפסוק טונ

 דיומא חרגא הרמז וע״ד חסדים כ״א נשאר לא שבהווי״ה
 וזה כו׳ אל חסד ע׳׳ד אל הוא בהיטך לא כי שמי׳ לא

 חסד מקונינו ומבקשים דייקת; עמו פדות עמו כרבה
 עוזו לשכינת יעשה והסימן לו שפרעגו ויאמר לנו שימחול

י נעשה שזה ויאמר קישועין : זכיותינו ע'
ת בתהילים ו ל ו ה  מתחלת ילקוע במדרש רבים מים. מ

 קילוסו הי׳ לא עולם של ברייתו
 שאין אלו מה הקב״ה אמר ט׳ המיס מן אלא הקב״ה של

 אחת טל אדם בני כשאברא אותי מקלסין ודיבור פה להם
 אלו מפינו הקב״ה אמר בו ומרד המבול דור עמד ט״כ

 למלך משל .הארץ על הגשם וי-הי הה״ד ויבואו העמידו
 משכימין והיו אלמין ד^רין בהם והושיב פלמרין שבנה

 שאץ אלו מה המ^יך אמר ברמיזה מלך של בשלומו ושואלין
 עאכ״ו דיכור להם והי׳ פה להם הי׳ אלו אס ודיבר פה להם

רץ בתוכי המלך והישיב  בפלתין והחזיקו עמדו פקחין דו
 למה הפלשין נחזיר המלך אמר שלהם אלא מלך של שאינו
 ונחנו הפקחין שעמדו במשל לטסיף ויש . ט׳ שהי׳
 להעביר רוצה שהוא באשר המלך מאת לבקש להם עצה

 נעשין אנו אלמים אוהב אתה אס אלמיס ולהעמיד אותם
 לך נעשה אלמ-־ס שתרצה אימת וכל אלמיס אדם בני לך

 ית׳ אליו אומרים ישראל בני אנו כך אותנו תעבור ולא
 לך נעשין ואנו אותנו תעבור לא לפניך שחכואנו אעפ״י

 הנמשל כמבואמ אלמץ לף נעשץ שאמרו כאיתן דהיינו מים
 הפוגות מאין דמעה יורדת עיניז שיהא והיינו בילקוע
 שטא במדרש והרמז אותנו תעבור ולא כו׳ מיס לך ויקלס.

 מה ז״ל מאמרם כתיוט לאלמים; הפלשין נחזיר אומר יס׳
 שבודאי והיינו אלס עצמו יעשה בעוה״ז אדם של תקנתו
 אדם נולד לכך כי ■יפה הדיבור הי חפאו לא אלמלא
 שתשאנו לפי אלא חשובה היותר המדרגה והוא בדיביר

למ^ע אלמיס א״ט ארס בני שיעשו לאלנמם הפלעין יחזור
. • ; יטלתס בכל בדיבור

{ ע ו ^ א שהי ומטושט יצדק מאלוה ה ך עלי . גג-ר י  די
שה^ ובשעה למלטת שנתמנה. מי משל ' *

 נתמנה כשהוא׳עךיץ:לא אך אליו לפנס■ הכל,יסלום אין מלך
הא  נכנסץ בודאי הס אז פניו לשחר כשבא? אז מלכות שי
 פגוס בסב^• שיקבלם מלכווז כשיהא מענו ומגקשין. אליו.

ס.. ט מ3 עצמינו את מקדימץ• כשאנתנו: מוגן. והנמשל י  חי
 קל־מנ^ז מאתמול׳ בר׳׳ה ואגמר-ו^ בער׳׳ה וגסליסום אלול

1א<ס1כעו מקוב׳ז ו.פמליטן־אותו׳על«נו>4נ רמ^מל פלך למל\.סך
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יקריםהשנה דראש ב׳ ליום טיpלי
 תס6ו אני מאמרם וידוע אנו כך להמלך הממונים Gריpה

 מאלוה האנוש הפסוק כוונת וזה כו׳ מטה של ״ד3ל גרד
 שאנו פי' מעושיהו אבל אפשרי בלתי בודאי שזה יצדק

 דהיינו גבר יטהר אותו ?פושין כמו כביכיל אותו ממליכין
: המלוכה בידו שהחזיקו למי להיטיב זוכר שהמ.ך

השנה הראש בי ליום
ך ״  אותיות ד הס לבן בגדי ארבעה בזוהר איתא מוסר, ע

ד הוי״ה  דיש פי׳ , אדרי אותיות הס זהב בגדי ו
 ויש אמי שקראה עד מחבבה זז לא כמ״ש אהבה מיני ג׳

 דבר עושה אדס למשל כי לאדם מושגת שחינו אהבה עוד
 שאינס רק מדות הי׳ להיות צריך דבר ובכל דעתו בלי

 מלבושי לבן בגדי ד׳ הקדוש ב^יהר וז״ש לחרס משגיס
 באתר יזוהר יאיהא היי׳יה ת באותי דמוזיס והס א^.בה
 מיני ד׳ ג״כ צריך ממילא יראה אית ההבה בי׳ דאית

; יראה מלבושי זהב בגדי ד׳ נקראיס והס יראה
! !p P ה .יחרדו לא ועס בעיר שופר ĵ׳1  לשון הוא הסונ

ל התעוררות  שבהיות תלויבהתוקע שהכל י
 התעוררות פס נתעלה גדולה בכוונה ותוקע צדיק הוזיקמ

 שיעשו בתקיעתו העולס את מתעורר הוא בודהי ואז גדול
 בעיר שוכר היתקע הוא וזה חלילה להיפוך והדמיון תשובה

 אפשר בלתי זה כי יחרדו לא יעם התעוררות עס ל ר
 העולם בודאי אז היטב מסין התוקע בעל אס שבודאי

: חלילה להיפוך משא״כ מתעוררין
 ששמעתי מה אקדיס זאת להבין . קולך הרס
 דרו- מה״י והחסיר הגאון ורבי ממורי ג״כ

ר } ? " ותהי המנגן כנגן והי' עיי׳פ , מ נבג ל ז ב  ׳
 אדס כל לפיני נראה זה רהנה .אלהיס רוח עליו

 הכל ומכוין פניות כמה לו יש שמגג! בעת פה .מ׳גן
א התפאר ל לו.  בודאי דומס היא בו שמנגן הכלי כן בקו
 ננגן ה כנגן והי וזה פנוי׳ שוס לעשות נהכלי יכולת א
ק ל י מג ה הי׳ י i שמנג כהכלי ר״ל כנגן האדם הוא ^: f 

פנוי׳ שוס לו שאי! הכלי כמו פנוי׳ שום יהי׳ לא לו
כשופר הפסוק פי׳ ג״כ וזה , אלסס רוח עליו ותה' אז

K,ה ?יס לי שאי! ^־:צ״י ־ ^ ה ־ ש ח מ

ט צנ תס ו חמא ל טקנ י כי י נ ס הלג «ז ש'ילא שי מ  נ
: ידו״ה והגן ללב

 לד דומה ואיו חרוטה ימאיין שישר קול שומע אחה כ
י ״ ^ י ״ \ , , , במל״ שלשין ־־ל ״ל ־;;,י!״אי , ■ ;ו»יח י

יוס גאייה רלונו טונר י
רצונו טישה שלאחריו שנייס של
ממיחה המלטה לו להיוח גזה חיקן לא כ חטש המלך מ

̂^ ישה^ל <י3 ת^חנו חבג דיז-יו״רץ ר״ה שבתפלה P ל
”’’° b של החשלוח גה מחקנין אזי ״

ה ״ S 5המש התפלה קיל אש גי  w w f

*'!'ot־׳”^  f»'־??K vM* 1S
ל חיל גשר שאצל ורם גשר למלך דומה אין זו שגמרה כנ

הוטיללו ולא יאשי
חקנהגחשונה יועיל להקג״ה תקןלמחראגל1מ מה סקנה

L ק °י ״ א וקן יאגרשם גתירה י גימיס ג
ו וה י י לדגר ג"כ הכוונה גכל אגרהם את י ״hi ז . ״ ,
״”‘י ״ ״ ״’ ' י י ל יזי ' ׳ י ס ת גימי ת ח ק הג ח עטי״■ היקנה גימי י כ מזג עצ

 זה שבכת מוסר בספרי מבואר וזה ימיו ומתקן עצומה
 הה הנה עד עיוות אשר ימיו כל לתקן יוכל התשובה

 ר״ל בכל להנשמה אברהס בכל אברהם את ברך וה׳ הוא
 שכגר מאחר הבחרות ימי מכל אף להנשמה ברכה שמגיע

 : הבסרוה נימי שפגס מה כל זקנותו בימי תיקן
א ר ס ״ ו  זכרוניכס שיעלה כדי זכרונות לפכי אמרו דר׳יה ב

 כדמיון הענין להבין . בשופר ובמה ס׳ לפני
 ידועים לעיתים הבן לפקיד האב שמדרך האב עס הבן

 צמדות ומושלם המושכל הבן אבל פרנסתו להשפעת
 אנל מהעורר הבן אז יוס בכל שכשיעיס ממנו ומקכל

הו^ וזה הידיעה בשעת שלא אף ההפקדה אביו
 כדי הוא וזה כו׳ רצונו שכושין בזמן מהענין קצת

 מעשיכם ע׳יי שאתם לומר רצה לפני זכרוניכס שיעלה
 שיתעורר קודס רי׳ל , לפני אותי תזכירו הטוביס

 השופר <וכיונת מעשיכם כשתשפרו בשופר ובמה אצלי העח
ע הדיר לקרב ו׳רחה .זייל י האר בכתבי עי׳  שיעשר׳ סדו

 הוא מינייהו ותד הספירות והס העולס נברא מאמרות
 כמלא ישראל עמו עס מתפאר שהשי׳׳ת תפארת מדת
 לנוא לשון הוא ומאמר אתפאר בך אשר ישראל עבדי

 הללו במדות ע’א׳ הלביש ב׳ה שהשי׳׳ת אמרתו בצע כמד׳׳א
 דרכיא את מיישרין שאנו וכ״ז העולס את לברוא

 מלא נתחזק ואז בנו מהפאר הקב״ה אז ית׳ לעבודתו
 • חלילה זו המדה מבטלין אזי להיפוך חלילה ואס תפארת
 ממדה א״ע מסלק איחס להעניש שלא כדי ברחמיו והשי׳׳ת

 במדת עדיין הלביש שלא הבריאה קודס שהי׳ כמו זו
 ומה אנו מה באמת כי לזה והטעם מעניש ואינו תפארת

 רחמיו מחמת שהוא רק בנו יתפאר ית׳ שהוא חיינו
 במדת א׳יע הלביש כי בגו שמתפאר הגדולים וחסדיו
 זה וא׳כ בס שמתכאר על לברואיו להיטיב כדי תפארת

 וממילא לנו להיטיב מנד הוא זו למדה שמתלבש עצמי
 כדי זו ממדה מסתלק הוא רצונו עושי! אני אין כשהלילה

 לדין לנו חלילה רחמנות הוי דאל״כ אותנו לכלות שלא
 במרת מתלבש מעשינו כשמטיבין רחמים כולה הוי וא׳׳כ

 מסתלק מעשינו מטיבין אין הלילה ואס לנו ומטיב תפארת
 כובש אמר חד ז׳יל מאמרם על שכתבנו כעין זו ממדה

 כלול א׳ כל כלולים המדות דכל וידוע נושא אמר וחד
 חסד ג״כ נכללים תפארת במדת למשל . מדות מהעשרה

 א״ע מסלק רצונו עושין חנו אין חלילה ובאס וכולם וגבורה
 צריך אין וננמילא אותנו לענוש שלא כדי תפארת ממרת

 המדה מזה כי בה הכליל הגבורה ממדת אלא להסתלק
 צדך אין בה הכלול החסד ממדה אבל חלילה. העונש בא

 אך .העונש בא לא החסד מדת מחמת ודאי כי להסתלק
 שאנו בזמן כי החסד במדת גס חילוק איכא דמ״מ)
 שישפ'ט כדי המדות בכל למטה החסד נתפשט רצונו עושין
^י ו עושין אנו שאין בזמן אבל , עלינו שפע רי  רל̂ו

 מרחוק עומדין רק למטה כ״כ מתפשט החסד אין סלילה
 בראשים בע׳ כמ׳יש העולמות על חיות עכ״פ ומשפיע

 באפו רגע כשהוא פי׳ ברצונו חייס באפי רגע כי ע״פ
 תוספם ןלא לבך חיוני רק טובה ריבוי מלמעלה בא אינו

 ברצונו חייס באפו היא ר״לכאשר באפו רגע כי וזה ברכה
 אט''^ בלשון משמש הוא דכי או סייס רק משפיע אין ר״ל
ט3 שהוא אע״פ ר״ל באפו רגע כי פי׳  סיים אעפ״כ א

 אע״פ והנה . להעולמות חיות עכ״פ משפיע הוא ברצונו
 כמו למפלה ומסלק התפארת ממדת א״ע מסלק ת ><השי
 שהנשמות הוי לא טבא כ אעפ׳ הבריאה קורס שהי׳
 יתברך השס ומסתכל גבוה ממקום הוא שירשם הלנו

 ביר לא אם כמל׳א חזקה ביד עמהס לילך עליהם
״י הס׳יד תבין ובזה וגי׳ אמליך חזקה לומר א״ח בטור גג

ק נ



מיסרים השנה דראש ב־ ליום ליהופי
 וכחיגראל עליכס אמלוך וגו׳ ביד לא מלכיות.אס

־“‘ה או שופר הקיטת קורס נחשיבה
ושאחרי כלפני׳ תקיטה סה התפארת ית

הש חוור סו שופר הקיטת קורס ^^סינה ! !
 תקיטה כ• וכאחרי׳ כלפני׳ תי,יטה ווה התפארת ת ׳
היטב: ורוק התפארה למרת הכי״ת שמתפשט י״ה יז?ע ̂ י
 כשהאב כי . יטקב לאלהי משפט הוא לישראל ^

מאשתו קצבה מנקש ראשונה מאשתו ^ הס-,,
 מבטל השני׳ אשתו של בניס ובפרט מאור נטלנ היא ׳

X שאין לישראל חוק כי ווה , ושמחים והיתא 
^ - ד ס דהיינו דחוקה שפע ע לוג  מוונות הוא חוק חו

 צער שיש יעקכ לאלהי משפט הוא וגו׳ חיקם יא^לו
- , ו , לי :מאליו מובן והנמשל . מיה ית׳ ^

 גדולה עשירה לאשה עד"מ דין. ביום נסתרות
 לקח כספו וצרור היס למדינת הלך שנטלה

 גדולה מיוחסת שהיתה נאשר ונוכה יושנת היא או ^
 על לחזור ונושה לחס חתיכה לה אין ועכשיו

 עישה ומה נעמי ה׳את ויאמרו ילטגו שלא כדי
הי׳ שביהמ״ק נומן השכיל כך נהצנע חדרים *^חדרי
 נושה היא ועכשיו ועשירה גדולה מיוחסת היתה

ת נ  אבל , הקליפות אלו המלעיגים מפני נמסתרים ^
הפי׳ הה בהסתר היוישנת השכינה אל ציפה ה

נסתרותלצופה־כ)(נה-ל■
 שהגבירים למלחמה עד"מ וגו׳. בסוסים ואלה ברכב , לן5̂

 ואח״ז לארז ונופלי׳ זיינם וכלי והורגין מלחמה עישיש
P , המלחמ' הושיס הצדיקי' כך שתחתיהם שירה מלחמהה

 המרכבה הוא המלחמה קשרי שקושרים ובסיסים נ;כב
ק , ברכב וז̂׳ נמחשבתס  כמ״ש אותיות נקרא בסוסים ו

הדיוטי׳ ואנחנו ואותיות שמות צרופי שמיחדי׳ והיינו
 בשם מזטרין כפשוטן אלא הדברים סתרי יודעים ין

 זיינם שכלי לאחר ונפלו כרפו כפהנריקיס מ מ ^כו
 קמנו אנסנו גם אז לטיל במלחמה וכמדובר רישס שיי

 :ית׳ שמו כשמזכירין המלחמה מנצחים אנו גס נוכיתם ^
 לפנים הה״ד . יעקוב בריתי את וזכרתי
 החלה נבראו שמים בש׳יא . יסדת הארץ

 ארן ובה׳יא . הארץ ואש״כ השמים וגו׳ נראשית ^^^'א
 ע״כ, ושמים ארץ אלהיס ה׳ עשות ביום כמד״א תחלה כיא

טר אמר משה הא דקשה ייחה  הרי וגו׳ לאברהם ז
 נראה אך ,תחלה יעקב כאן קאמר ולמה תתלה תנרהס

 יעקב מתחלה הי׳ ית׳ במחשבת כך ,מ׳ לשפופרת
 תחלה האחרון געשה למטה בבריאה אגל -*נאבות ^^^נלזר

 הגביר מלמטה שהי׳ משה ולכך מתחלה אברהם ^^׳יא
 אמר ית׳ הטרא אבל למעלה ממטה אברהם ^חלה

. תחלה יעקב למטה מלמעלה יעקב בריתי את
 דוגמתו שהוא וארן שמיס בריאת המדרש סמיך וו ^^׳ווגה

 מאמר בה נאמר ולא רקה למחשבה הכינוי שיאשים ^
\ P ביום כתיב המעשה ובעשיית . תחלה שמיס כתיג 

: ודו׳יק כמדונר באנ־ת דטתי׳ וה״נ , תחלה ארץ

ת ׳ י ש ע ל

 בני לשני משל והוא רוקא הקדוש המלך אומריס
 כדרך דשיקא יומא על לנסוע חפצים שהיו ארס

 ואצל ממין חסרון אצלם שהי׳ רק סחורה לקנות ייס
 מטבעות שהם רק מטות לו הי׳ וא׳ כלל ממון הי׳

° י  טובות מטבעות לו הי׳ וה:׳ אסימון כמו עוברות ׳
)f שמעו רק כלל ליסע שלא שניהס נדעת תחלה 

 עשיר איש מקרוביהם דשוקא ביומא שם ג־"ה יגדול
 באופן לשם ליסע ברבר ונתיישבו קדם נני מהל

 מהם ניטל אשר ההוא הקרוב לפני בשאלתם ^השם
P'̂■ וילוה לעזר להם יהי' וביראי הכיס חסרון להם

r o

 בשוק טלכין המה ויהי לשם באו כי ויהי מעות להם
 שפגעו להם ונזדמן קרוביהם את לנקש כה ודרך כה דרך

̂-ש נאביהס  נובעין שממנו הגדול התגר הסוחר שהוא מ
 ובטרס מרחוק אותו ראו כי ויהי שבעולם הסחורות כל

 להפיל לנו למה כי טצמס נתיישבו אליו קרבו
 תחנתינו להפיל לנו מוטב הקרוב לפני תחנתינו

 ויכוננו בוראינו הוא אבינו הוא הלא ממש אבינו לפני
 בני בנו הענין ק עלינו ירחם עלינו,ובודאי המו;מעיו אשר

 נוראים הימים בהגיע ישראל בני כתות ג׳ שיש האדס
 להתקרב בידאי מובטח וזה מאור ׳הרבה זכיות לו יש אחד
 כלל זכיות לו אין הב׳ אבל ונירא איום ביום ית׳ לפניו

 דשוקא יומא על ריק;ות בידים לבא עצמו על ומפחיד
 ומצוה מצוה שבכל כ״כ טובים שאינם רק זכיות לו יש יהג׳

 ואח״כ ורשימו ברחילו נעשה שלא וגם פני׳ בה יש שעשה
 לנו שאין שאף בדבריהם עצמן ומסזיקין דעתך מישגין
 היינו הקדושים אבותינו זכות לסיוע לנו נקח מ״מ זכיות
 והוא שבתוכם צדיקים ושאר ויעקב ויצחק אברהס זכות

 בני אנחנו אח״כ מקרוביהם ללית הנ״ל הלואה כדמיון
 צבאות ה׳ מלכינו את בראותינו עצמינו מיישיין ישראל

 לפני תחנתינו להפיל לנו ולמה ונשא רם כסא על יושב
 דכל ושורש’ במיקרא לאחוז לנו טוב הלא הקדושים אבות
 כרצונו ולהמית להחיות הפעולות כל ניבעין שממנו עלמין

 הקדושים אבותינו מבטחון עצמנו את מע/יקין אנחנו ואז
־• הקדוש בהמלך העיקר גהשויש עצמני ומחזיקין

 חמשה כנגד שמבקשי! הס כתבנו חמשה כו׳ כתבנו ;י‘
 כנגד הוא טובים חיים בספר כתבני תירה חומשי

 גאולה בספר חיים, והוא הכל) (והוא הכל שנברא בראשית
 .ליגאל וגיתירין מצרים גאילת שהיא שמות כנגד וישועה
 לאכול קרבנות ויקרא כנגד הוא וכלכלה פרנסה בספר

 בספר .בקידש להיות צריך הפרנסה שעיקר שלמים זבחי
 הענף וכל דגליהם על שבטים שהיו במדבר כנגד זכיות

 דברים כנגד ומחילה סליחה בספר .לשורשו מרכבה הי׳
 גם נאמר ושם שעשו מה כל על מוכיחן הי׳ שמרע״ה

 תחלה אומרים ואנו ומחילה סליחה שע׳יי תשובה פרשת
 שלוקחים הסוחרים כדרך סליחה ואח״כ זכיות בספר

 במזו-מן שלוקח מי משא״כ ביוקר סחורה להס נותנים בהקפה
 משא״כ צער בלי בריוח צורכיו נותנים צדיק שהיא מי (כך
 בדוחק הוא מ״מ ברעב אדם מת לא שמעולם אעפ׳יי לנו

 המעות במעט כ״א במזומנים ל'קחין מתחלה לס ובצער)
 נתן שכבר הואיל בזוצ ושיהא הקפה יבקש ואח״כ לי שיש
 בספר כתבנו מתחלה אומרים אנו גם וכך מ׳ומנים גס

 פעמים שמע קורא מישראל א׳ שכל מזומנים דהיינו זכיות
 דאורייתא במלאטת שבת ושומר תפילין ומניח יום בכל

פ ע  ג״כ מבקשין מעט מזומנים כבר שנתנו ואחר ט
: ומחילה סליחה

 השוק על משל ע״ר .טובים חיים בספר כתבנו
 כל על קונים מצוים ולא מאכלים מיני כל שמנוי *

 כי רהיטי למרי צריכים שהכל הלחם על רק המאכלים
 הלחם אל קופצים שהכל המוכר וכשרואה חיים צורך הוא

 א״א כי שירצה מה כל ליקח שיוכל שרואה הקער מיקר
 מבקשין לא ישראל בגי כל והנמשל . לחיות לחם בלא

 עלתכשיטין וזה עשירות על זה רק אחד דבר על להשי״ת
 צועקים כולם החיים על אגל שצריך אחר דבר על וזה

 מבקשים שכולם השי״ת וכשרואה זה בלא א״א כי א׳ בלב
 הרבה ובקשות הפלות שנתפלל ורצינו השער מיקר חיים

 כולם כי טובים חיים בספר כתבנו א״מ וזה שליש בדמעות
: חיים צריכים

דן בשעת דה:ה .שונאינו מחשבות בטל  השטן בא ה
ישראל על טובים דברים אומר ומקודם עלינו ומשעין *

P



תורההאזינורמזי
 . לרעה רק הוא כמחחבתו ובאמת כמלאטס עס לך יש

 שנ'ם להמחזיקי' והי׳ השרים אצל כפרים למתזיקי משל ע״ר
 הממלעלין במועע להשר לשלם להם יש ועדיין עוביס לא

 עוד יתמועעו הכפרים באלו עוד ישבו אש אבל ׳שלהם
 והשונא כלל לשלם להם יהי׳ לא ושוב ושיה שנה בכל

 אותם שיחזיקו כדי עש־ריס שהם המחזיקים אח משבח
 בני עם שיחיו שרצונו וגס היצר דרך כן רעה יהי׳ והסוף
 ומה״ע כח לו ויחני. ומקדם כמאז לחעוא ויוסיפו ישראל

 מליץ הוא בדיביר רק אנחנו עפר כי זכור אימריס אנו
 שונאינו עחשבוש בעל א״מ מתפללים שחנו וזה בעדינו טוב

: יהי׳ עוב שממליץ הדברים באמה אבל
* ג ר כ  עצימה קושיא יש באמת כי הכוונה כו׳ לחיים ז

 איזה לבקש שאסור א״ח בש״ע שמבואר בדבר
 על לבקש כנה״ג אנשי יסדו והחיך ראש־נית בשלש בקשה
 באמת הענין אבל לחיים זכרנו דהיינו ראשונות ב; החיים

ת לפני מתפללי! אנו אין  להנאת כדי עיד לחיות ה;י'
 ית׳ כבידו בשביל רק העולם טובות לאיזה שנזכה עצמינו
 וכיון תינו חיו בחיים בעודנו כראוי תשיב: לעשות שנזכה

 תש־בה לעשות שנזכה כך בשביל חיות־גו ועיקר שהטונה
 שכל כיון לג׳.ראשונות ושייך הודאה מעני! זה גם אז

 הוא הזה ברבר שיש החילוק והנה ית׳ לכבודו הכוונה
 אנחנו אז ית׳ כבודו בקביל לחיות רק כיונתינו שבהיות
 רצונינו אנחנו כן משפיע שזכר שכשם זכר בשם מכינים
 לחיים זכרנו הנוסח הוא וזה הטובים מעשינו ע״י להשפיע

 בדוגמת להיות שנזכה כדי אנלינו יהי החיים שעיקר ד׳ל
 למעלה מעשינו ישראל בני מאתנו ישפיע ק המשפיע הזכר

 טובות בשביל לחיות רק כוונתינו בהיות חלילה משא״נ
 המקבלת נקיבה בשם ומכונים נקראים אנחנו אז עצמינו
כ־  שנוכל כדי החיים על בבקשה כוונתינו שכל כיין מה׳

 מתפללין אנו וע״כ עוה״ז טובות עוד ית׳ מאתו לקבל
 כדמיון ולא משפיעי! אנו שנהי׳ חיים לנו שיתן זכרנו

: מהזכר השפע מקבלת שטא חליל הנקיבה
ל א ו ר  שהאל מה צדקה שזה היינו • בצדקה נקדש הקדוש ז

: ית׳ צדקה לו ויחשב ודם מבשר נק״ש הקדוש
ה׳ ל י  פי׳ . ביוה״כ וישעי ה בר׳ אורי במדרש .וישעי או

 וישיב א״ע שיתעורר בר״ה לאדם מאיר ית׳ שהוא
: ביוה״כ לו מושיע ועי״ז ית׳ אליו

 מסתמא פי׳ .בוטח אני בזאת מלחמה עלי תקים
 באותו ובזאת חשיב אני למלחמה עלי קמיס אס

 יעזר ובודאי חשיב שאני בוטח אני עצמו מלחמה
: השי״ת לי

ל . חי כל לפניך ינרק לא כי עמנו במשפט תבא א
ד ^  ותמיד אהיביס עידיס לו שהי׳ למלך משל ע

 עבדים באיזז כל לפני א״ע מתפאר וה::לך ההעתםבפיו
 להפיל העבדים בני ובאין מהוגנים שאינם בנים לעבדים והיו

 לך גס כי קלונינו את ת:רסם שאל המלך לפני תחנתם
 תמיד א״ע מתפאר היית שאתה ולחרפה לקטן יהי'

 לאבות גדעון יהי׳ חלילה קלונינו וכשתפרסם באבותינו
 יהי׳ לא לך גם וממילא מהוגנים שאינם בנים להם שיש

 עמנו במשפט תבא אל ית' ־א׳יו מאמרנו וזה תפחרה
 כל לפניך יצדק לא יגלה חלילה שבאם קטנינו יתנלה וצא
״ והבן כמדובר שלך התפארה ומדת האבות דהיינו חי

ך  שגירש למלך משל . עמנו במשפט חבא אל יאמר א
 שלא עבור אמס גס וגירש בו שמל־דו מחמת בניו את

 קבוע יום למלכות שהי׳ המשפט יוס כשבא אותם הכתה
ה  רחמים לבקש המלך אל לילך האם רצתה למשפט מנ
 המלך אל עמנו תלך אל הבנים ואמרו בני׳ וע. עליי

ויכמרו בראותך ייתר המלך עלינו יכעוס שאפשר צמ-פט

 חלו לא ע״כ אותך גירש שבשב־לנו בלבי ויעלה עליך רחמיו
 במשפנו תצא אל ית׳ עוזו לשכינת אומרים אנו וכן עמנו
 נכסימ הלבנה גס ולכן נלך לבד אנחני אלא עמ;ו

ך כי תגימ ליום בכסא על כמאמרם

האדנו פרשת
* נ ל א  כ' אחד אופנים ב׳ על הענין . וגו׳ השמים ה

דן א ה גשמיות דברי על מבקש האדם בהיות  צ
ת בדברי יותר לכקש ט  ראי אינו שמא כי ותחנונים ר
 רוחניויז על כשמבקש משא״כ ית׳ מאתו השפעה לדבר
 להזכיר ראוי שאינו אף ט קשות בדברי לבקש יטל הוא

 שישפיל בעצמו מבקש הזה הדבר על מ מ" חטאים מחמת
 לי מכופר ואז אותו עובד להיות ית׳ יראתו על שכל לו

 דהיילי השמים דבר על ואדברה השמים האזינו וזה חטאיו
 ותשמע בקשות אף אז לבקש שאיכל ואדברה ואז רוחניות

 יערוף .באמירה לבקש צריך גשמיות ע׳׳ד פי אמרי הארץ
ה , וגו׳ לקחי כמטר  לו ה:סוק אבאר ואגב בזה הטונ
 מעשי אז הרעותי מאמרם לפי והוא וגו׳ בקשי לבי אמר

 מן מזונות על לבקש ראוי דלא נמצא פרנסתי את וקפתתי
 שיתפלל בגמרא נמצא ולפעמים המעשים רעית גירס זה כל

̂ך בקשות תחלת כי הענין אבל מזונו על אדם  להיות צר
 לכן אמר לך וזה צורטו יבקש כ ואת׳׳ הסליחה על רק

 פניך^ת את תתלה מזוני שאחפלל.על מה ל׳ל פני בקשי
 ׳ פניך את וזה העיקר על להתפלל לי מוטב שאנכי אבקש
 הנמחה קודם החלה תיכף צריך שהוא מטר לענין והנה
 ונ הגמ ג״כ פועל הטל אף הז הארץ מן <מח כשכבר אבל כלל

 משפיע כא*י השפעות שכל ר״ל כמטר יערוף וזה להתגדל
 והתת.ה העיקר הוא שהמטר כמו ר״ל כמטר הוא למעלה

 דהיינו אמרתי כעל תזל העיקר על רק תפלתי כן
 שיטת כמל היא לגרמי רק שאינו העוה״ז צירכי בקשות

̂ : באחרונה בקשתי כן באחרונה
 שוכן ית׳ עליו הכוונה . וגו׳ השמים האזינו ,ב׳

 שהדיבורים ר״ל השכינה על מכונה וארץ שמיס י
ותשמע ית׳ בו להתחבר מגיע פיו מהבל היוצאים הקדושים

 מגיע כבוד ומה לכבודו רק ברא לא הקב״ה שברא מה כל
הסביח׳י שמנמיח לסוף מגיע שהכביד שהענין מהמשיר לו

 תע׳ו- מקבל ית' הוא ואז עליו מברך האוכל האדס ואז
״י 1 ׳ ^ ירד כחשר הוא וזה נגהדבר

 החר• אח הרוה אס כי כלל רוח נחת אליו שי שאין
 וח עליו מדרכון הלחס ממנו כשנעשה כ ואח׳ והצמיחו
כמט יערוף כאן ענין ג״כ וזה יתברך לו חוזרת התענו:

יך ̂ מם לקחי
תלז הצמיחה הפועלח המפר שמחמת המטר בדמיון

תה התענוג
 ת׳' שבזה החעניג אליו להזזיר כ״א אינו הכוונה

 י ה בגופי בריא אני ית׳ מאתו לוקח שאני במ׳ונות גופי
 צדקה להשפיע ית' לעבוד כח לי

י הכוונה .לאלהינו גודל היו אקרא ה׳ שס כ
מו ״; ע״י ה׳ בשם לקרוא זוכה שאני מה גכ; ך׳ ג

 ׳ '׳היי'' שבה ליתן צריך לאלהינו גודל הבי
' ‘י״ל ׳ כשמו קראו לה׳ הודו הפסוק :

• ^^5הודחה^ צריך ע״ז ב״ה הגדול בשמו קוראין



מאתורד? שובה לשבת רמזי
שובה לשבת

ה ב י ך. כ'כשלת אלהיך ה׳ ט־ ישראל ש ^ ג
D*rPהשסוה נס ׳ה3 ועואר סה הכוונה

 3לחני ס חי מים מקיר ע־בו אותי טמי טשה רמות
;jj' עובר האדם בהיות כי ל ר , נשברות נאדות

 העבירה ככשיטה ,אחד בפעם רעית שת' עישה
 טישה הי׳ אם הטבירה שעשה ומן שנאותו והי' ,
״/ ה  נת^רב שטה נאותו והי׳ קרושה דגר אייה ״•’ל

 רעות שתים היא רה להיפוך עתה משתיכ ה נ
 את טובו העבירה זמן שבאותו ר״ל עזבו אות' ^
באותו מציה עשה שלא י' ולא זמן כאיתו מציה ̂עשות י

 נעשה ואין ■אה
 מהעבירות נעשין מחהבהואז והב׳ שגגות,/ יק ‘ן'"*'''׳

 נחשב אז מאהבה תש־בה מושה האדם בהיות נמנא ת .
 את עובד ג׳'כ הי׳ זמ; באותו כאלו מהעבירות גס

י . מיראה בתש־בה מכא״כ ,לחצית שנחשב ׳
̂ר ה׳ עד ישראל ש־נה היא ^  תשיבה שימשה ייל / אלה

̂התשיבה ומסית מאוד עד למעלה ניגעת שיהא

. והין ודוי׳ק ית׳ אותו עבד
ף ?  פשוגה שהc־^י■ש ש״י י׳א ׳ יהיאל ,

 כשעושיו למה שטש . כל;ריק כמי עולמות ש תל
ל; קהי׳ משלל״לך כשנגוס, געשי! הידו־וס מיראה ת,ונה

 המשמשין העם כי לעונש מיושרת ופית׳ים ריקיה ת
 יכולים היו ולא גדולים רחמנים בעלי היו פדהמ^ך | י

 כרי לחזוק צריך הי׳ המענשיס הכת ולזאת כלצ ךיש
 אבל הזה הכת אימת מפני המלך של ציווי הבריות

 טס זה אשר מוחלטת שנאה איתס שנא המלך הי' תמת
 את העובדים עברים שכר וגדול אכזרים שהמה הי'

 המלך הת שעובדים מא־תם בעצמו איתו מאהבתו
 המלך מוכרש עי״ז כי המענכים הכת עינש יראת ^תמת

 יראים יהיו עם שהמין שגרמי עד האטרים לכת שכר
 ואין אכזרים הנת אותו באמת שינא והמלך המלך

 הוא והרמיון המלך פני מאת משאת שים להם תינוא '"’׳
 הגיהנס עונש מחמת הקב״ה את שעובר מי

 פתר מתמת מחטאי בתשיק ושב וכדומה חנלה ̂אהי .
̂קיס  גרמו שהם שכר להם ליתן המלך מוכרח אז ̂,ןי

 להם ליתן ית׳ לפניו לרצון לא ו׳ה . כמדובר
 העבירה כמו כ'׳כ v/f:p רק עבירה ג׳'כ וזה דיר ה ^

 כמו עבירה כ״כ אינו השונג כי לשגגה אותו ודימה ׳תי
 תשובה עושה כשאדם אבל ה׳ לפני ישה הוא ומ״מ ,'יל

 הפעולות כל כי והעעס כזכיות לו נעשין ה׳דינות תהנה
 קרוש והיא הנשמ׳ מחלק בא הוא שלהם המתשנ׳ מו;ה ,!!'אי'

 הפעילה מ״מ עבירה איזה חלילה ע־בר האאדת
 בו שפעל רק עובר כשאדם אף קמש היא שלהם

 שום למשית יכול אינו מת כשאדם והראי׳ טמא
 ותאוה חשק לו יש תי וכשהוא רע יאם טוב אס ׳ה ^

 ממעל אלהי סלק והיא שבו ונשמה רוח מכח א5 ,
 המתאווה בכת ובושה אהב נרקיס הצדיק רק איוש
 בעצמו והוא טמא דבר עמו עושה והרשע ערו-איי׳ית

 מכוער גוף לי ועשה הזדיש אלוהי חלק את אתימא
 והגוף קדוש ממנו שהתיך המשתית מלאך מישה א׳

היא אז כראוי תשובה כשמושה אבל ומסכל ̂׳שתית

 וזה המחשבה והוא הקדוש הנפש ונשאר הטמא הגוף הורג
: הגוף את שהרג מכיון כזכיות לו נעשק־

ך . בעוניך כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה יאמר א
 דהוא מכשול לי׳ קרי ז׳'ל מאמרם ידוע הדקדוקים

 לנו דבריו להכניס רונה שהנביא ואפשר טון לי׳ וקרי שוגג
 לשוב ישראל בית לנו ובישה שחרפה נאמר שלא ישראל בית
 יש כי בטענה בא לק שעשינו הזדונות על יתברך אליו

 ע״ד והיינו נשוגג אלא נחשבין אינן הזדונות שגס מקום
 אלא מעשה לאיתו ראויים ישראל היו לא ז״ל מאמרם
 עשו לא הכ״ס קאמר לא למה לדקדק ויש תשובה להורות
 דבאמת י״ל אלא ראדים קאמר ולמה מעשה אותו ישראל
 להורות כדי בכוונה עבירה ישראל שעשו לומר אין חלילה
 הדבר סיבב ית׳ שהוא אלא ואשוכ אחטא הוי דזה תשובה
 בני יוחשבו ואונס וכבוגג העון שיעשו עלילה נורא שהוא

 שיארע ראויים היו לא דישראל אלא הזה במעשה ישראל
 הדבר סיבב ית׳ שהוא אלא המה צדיקים כי זו מעשה להם

 ומוטל מצות מתרי״ג הוא כי החטאי׳ כל על תשוב׳ לעשות
 כוונת וזה הרמב״ם כמ׳יש זו מנו׳ גס לקיים ישראל כל על

בעוניך, כשלת כי בושה לכס יהי' ולא ישראל שיבה הנביא
 בא ית׳ שמאתו מ:שול.יחשב מ״מ מזיד שעשית הגס פי׳

 בכוונת כן ר״ל רמז (וע״ד תשובה מצות שתקיים כרי הדבר
 טהיריס ומטמא טמאים מטהר ארומה דפרה זי׳ל מאמרם

 אמו תבוא כידוע תשובה למצות רמז ארומה פדה כי
 שהחוטא כפשטי׳ טמאים מטהר וזה בנה את ותקנח

 התשוב׳ שע׳׳י זורים ט מטמא אבל תשובה בעשותו מתטהר
 מצות גנחקיימו לצדיקים גס חטא איזה שיזדמן מוכרח
וא׳ כוכש אומר אחד ז׳יל מאמרם וידוע כמדובר) תשובה

 מהתשובה נמעלה התשוקה כי הכוונה ונראא נושא אומר ■
 ממעל אלהי כתלק נעשה החטא כי היא למטה שעושין
 לתאוות עבירה שעושה למשל אדם מנשמת חלק דהיינו

 לאחר כי נשמה חלק רוחניות הוא בעצמו והתאווה נפשו
 התאות שכל ובבירור חושיו כל נתבטל אדם פטירת

 עושה וכשאדם הכל מהנשמה הוא והחיונות והתנועות
 נעשה שהעבירה והיינו שעשה עון הקלה כובש תשובה

 כמו העבירה עשה ידה שעל מהנשמה הרוחני לסלק גוף
 גוף כוכש והקב״ה רע נצחו! איזה מהמת או רעה אהבה

 ממעל אלהי חלק הרוחני חלק כיה נשאר ולא העבירה
 מהגוף החיוני למעלה מגביה .שהקלה נושא אמר וסד

 ויש למעלה החיוני ונתעלה שעשה העב־רה דהיינו הטמא
 וזה שנאבדה המרגליות שנמצא למעלה בזה גדול תענוג־
 זו טענה פי׳ , ישובו דברים עמכם קחו הנביא שמסיים
 כעשינו עונות כל פי׳ .עון תשא כל יה׳ אליו תאמרו

 אליך העון ותשא תשיבה מצות שנקיים מאתך לא בא לא
 יתברך דהוא שכתבתי הכוונה וע״ד . נישא כמר״א והיינו

 החלק זה ומדבק בעבירה שנכנסת החיוני חלק מגביה
•־ גדול שע;וע והוא למעלה למעלה

ן . בעווניך כשלת כי אלהיך ה׳ ער ישראל שיבה יאמר א
 כפשוטו א׳ . העונות לכפרת סיבות ב׳ יש כי הכוונה

 סרס ביישו באס ב׳ . לזכיות נהפך מאהבה תשיבה בעשיתו
 המבייש על ונותנין מהמתביק העבירות כל נוטלין אחד

 וכל מכל נסתלק אז תשובה שבעשותו שביניהם והחילוק
 ידוע המבייש כל שנוהנין ביוש מחמת משא״כ מהעבירות

 על עונותיו בהצטרף גם ואז לזה זה ערבין ישראל שכל
̂רו  ערבות מחמת החטא כמו בדבר גרעין לו מגיע חב
̂מות שכל מאחד  הערבות דבר אמנם בזה זה ערבין ̂ה

 הוא חייב מה כי שוגג הוא חכרו בעד אותו שתופסים
 שלא ר״ל , אלהיך ב׳ עד ישראל שיבה שאמר וזה בדבר

כשלת כי עינותיו ממריק להיות הבייש על עצמם יבטיחי
בעוניך



'סריםליוה״כליהוטי
 ערכות מת מ: מכשול לו יגיע זה כענין ט ר״ל בעוניך

: כשוגג נחשי שהערבות כנ״ל שוגג הוא ומכשול
ן  שכתבתי ע״ד .עוב רקח עון תשא כל אליו אמרו יאמר א

מגבי׳ שהשי״ת היינו וכוכש נושא בפנין ז״ל במאמרם
 מקום שיהי׳ התחתונים במעשה להסתכל שלא כדי א״ע

 כביכול החסד רק למצות שכר ליכא וא״כ עונותיהם לכפר
 וקח לעצמך תגבי׳ בעוונות עון תשא וזה נשאר במקומו

 עלה וזה . והבן ממעשינו העוב על תסתכל עוב.ומ״מ
 הטוב נעשית שופר בקול ה׳ עלי׳ יש למדה״ד וגו׳ אלהים
 בעת אומרים אנו ולכך כמקדם במקומו הרחמים נשאר

 יהי' המדה של׳ה המשפט אלהי ארוממך שופר תקיעת
 איכא שפירשנו כוכש ולמ״ד עוונות לכפר כדי התרוממות

 עצמו מחזיק ית׳ שהוא כיון המצות בשכר חיבוב יותר
 יותר נתשבין הזכיות וא״כ עבירות על לענוש שלא בקטנות

 לגדול שמציית ממי חשוב יותר ב־דאי לקטן שמציית מי כי
 השכל לראשי תחת בשמאל המכונה מדה״ד פי׳ שמאלו וזה

 וימינו ואז כובש מדת פי׳ , בראשו עיניו החכם ע״ד
 שהמצות מחמת ביותר אותי מחבק החסד פי׳ , תחבקני
 יותר ואיכא למעלה כמדובר כיבש במדת ביותר נחשבין

:והבן .חיבוק

לעירב
ל .חי כל לפניך יצדק לא כי עמנו במשפט תבא א

 וגירש מהוגנים שאינם בניס לו שהי׳ לאחד משל
 גירש עליהם בבכי׳ הרבה שאמם ומחמת מביתם אותם

 לנו האס לה ואמרה מאוד צר להם הי׳ לימים אותה גס
 למלאות אחריכם אבא ואני עליכם ירחם אילי אביכם אל

 החתונה קישור נעורים אהבת לנו יזכור ואולי דבריכם
 פן עמנו שתלך רוצים אנו אין הבנים ויענו עליכם וירחם
 מאהבה אותך ?שלח גרמנו שאנו בזוכרו עלינו יותר יכפוס

 תבא אל כביכול השכינה אל טוענין אנו כך עמך לו שי\׳
 אתה שבעינותינו עלינו יכעוס חלילה פן עמנו במשפט

: ביניכם הי׳ אשר מאהבה בגלות
/u j למלך משל ע׳׳ד . ר^״ב ע״ד היידוי אומרים למה 

 המלך וגלה כנגדו סרה ודברה אשה לו שהי׳ אחד
 הימי׳ שם לה ארכו כי ואח״כ במרחקים והלכה אותה

 אותו ולקחת המלך לפני באתה עשתה מה מאיד צר לה ה*׳
 מנגנת והיתת שלהם התתונה בשעת בו מנגנין שהיו הכינור

 עד ובוכה מתודה והיתה נגדך מרדתי וכך כך ואומרת
 שהיתה בעת נעורים אהבת שזכר המלך של רחמיו שנכמרו

 ואשה הקב״ה ממ״ה המלך והנמשל . שלהם החתונה אצל
 הקדושה התורה לנו ונתן כיני בהר אותנו שקי־ש ל׳י הס
 ואנחנו העמים ארץ אל אותנו וגלה פיו את שמרינו עד

 הבית קיום בעת לנו שהי׳ הקדושה את בגלות זוכרים
 הכנור שנקח בלבנו ואמרנו הטמאה בארץ אנחנו ועכשיו

 ניתן שע׳׳י הא״ב זה החתונה בשעת בו מנגנין שהיו
 אלפא ע״ד ובוכין ומתידין בו ומנגנין הקדושה התורה

 אהבתו טוכרו השי״ת של רחמיו שיכמרו עד ביתא
 ויגאלנו תורה מתן יום הוא החיתון בעת שהי׳ ראשונה

: אכי״ר בב״י
שבתחלה מפני .וברצון באונס לפניך שחטאנו חטא

 לפניך שחטאנו עי׳׳ח .היינו באונס ואח׳יכ ברצון הי׳
 מעוונותינו רק כלל כת להם אין ת הקליפ כי • דעת בבלי
 שאין בלי שהוא דבר שהוא בבלי וזהו כח להס נותנין אנו
 לפניך שחטאנו ע״ח . ודעת כח להם נתנני כלל ודעת כח לו

 עולס של הגלויסובסתרו בעולמות כלומר . ובסתר בגלוי
 בדעת לפניך שחטאנו ע״ח . המג״א) קושיות יתורץ (ובזה

עשינו ואנחנו אותו לעבוד דעת לנו נותן שהקב״ה .ובמרמה

 בלב חינו הוידוי שגס . פה בוידוי ש״ל ע׳יח . מדמה בו
 שאין ה' את שחללנו . השס בחילול ש״ל ע״ח .כידוע שלם
ע שלם ס על ויד טדו  בקרבך. חלל ימצא כי כמו חילול ה י׳ נ
 .הקליפות ליד וחוזק כח נותנין אנו כי . יד בחוזק ש׳׳ל ע״ח
 נגד מכוון הלשון ברית כי . שפתים בטומאת ש״ל ע״ח

 שפתים נקרא כביכול השכינה כי יאמר או . המעור ברית
 סליחה אומרים אנו פעס ובכל ג״פ ים אומד אנו כולס ועל

 ונשמה רוח נפש וכנגד ופשע ועון חטא נגד וכפרה מחילה
: אבות ג׳ זטת עלינו ויגן

 שוחד ליתן שראוי שוחר בכפת לפניך שחטאנו חטא
 לא ואנחנו עזה חימה בחיק שוחד כמ״ש להקב״ה

 כוחות בעוונותינו שנטלנו ומתן במשא ש״ל ע״ח . זאת עשינו
 בנשך ש״ל ע״ח . להטומאה כת ונתננו והוספנו הקרושות
 להקליפוה כח מוסיפין אנו בעוונותינו כי . ובמרבית
 שפתותינו בשיח ש״ל ע״ח . הקדושה את ונושכין וממעטין

 ע״ח . בלבנו יש ומקש ופתלתול חטאנו בפה צעקנו כי
 צדיקים אל ה׳ עיני כתיב רמו חז״ל כי . עין בסיקור ש״ל

 באין כאן רצונו בעושין כאן ,יריאיו אל ה׳ עין וכתיב
 גרמנו בחטאינו כי עין בסיקור וזה חלילה רצונו טישין
 ש״ל ע״ח .אחד בעין רק הצדיקים על משגיח הקב׳יה שאין

 ובעונותינו רגלים לה אין הנחש כי .להרע רגלים בריצת
 שמשביעין .שיא בשבועות ש״ל ע״ח להשטן כח נותנין אנו
 ואנו רשע תהי ואל צדיק היי לעולם בואו קודם האדם את

 הקב׳׳ה כי . חנם בשנאת ש׳יל ע״ח • שוא שבועת על עוברין
 הלא מעלי רחקו כי בי מצאתם עולה מה עמנו טוען
 בחנם אותי שנאתם ולמה ופשתי צמרי לחמי מימי לכס נתתי

 אחיו כל את שונא ממילא האב את שונא כשהק ובודאי
 חלילה יש ממילא שבשמים לאביני חלילה שונאים ונשאנו

: בינינו חנם שנחת

הביפורים ליום
ה ל ג ת  בעבור המיס על ה׳ קול הפסוק זה בחלום לי נ

דמעה נותנים שאנחנו בעבור ה׳ קול זה *
 וראו הביטו וריעי אפיי המים זה בעבור מעינינו

דהיינו קיר אזובי יעשו מה שלהבת נפלה בארזים אם
ורעדה וחיל יחפזון ומלאכים אומרים שאנחנו כמו אר!ים
 , אנחנו דהיינו קיר אזובי יעשו מה כו׳ יאחזון

עלינו והרעש הפחד גדול כמה וריעיי אחיי בכן
 ואתן חמורים כמו ועומדים שותקים ואנחנו כ״כ
 מסוגל הוא כי בהתפלה הבכי׳ פעולות בענין משל לכם

 חזקת שעשה למלך משל . נוראים בימים ובפרט מאוד
 ולהלחם לבא ואויב צר אליו ליקרב יוכל שלא לביתו סמוך

 אחד חזקות מיני ב׳ לעצמו לעשות מאתו העצה והי׳ בו
 והב׳ ובריח דלתים גבוה חומה לו לעשות העילם כדרך

 ורדיפי דנפישי לביתו סמוך מנגד מיס להמשיך ציוה
א  הנמשל כן אליו להקרג האויב יוכל לא בודאי ואז מ'
 גדולה חומה האויב כעד ח׳קת לנו שהי' ישראל בני בנו

 עלינו ן לה: עלינו שכינתו שהשרה ביהמ׳׳ק חומת דר^נו
א כי הארץ יושבי כל האמינו לא כי ואויב צר מכל  צר ע

 הבית נחרב בעוה״ר עכשיו אבל , ירושלים בשערי ואויב
 בתחבולה אנחנו צריכין ע״כ שלנו הראט! החזקות ונפל

 כנחל להוריד דהיינו מיס בהמשך אחרה חזקת לנו לעשות
 החזקת כדרך עמוקים מיס להיות הרבה כ״כ דמעה
 להיות עלינו ית׳ אצלו הרחמנות יתעורר ואז ממיס שעושין

 ולהפיר לכלותינו עלינו הקמים אויבינו נגד וצנה למגן לנו
: אמן לרעה עלינו הקמיס כל עדת

 כשרצון כי . ריקס נהדר דלא ובעותין שאלתין לן ד ך
שילח אדס על רחמיס למלאות קמו יתברך קוננו “

לאדם



מבתורה הברכה וזאתרמזי
 ויהא זו בתפלה שיבקש לפניו ובקשה תחנה איזה לארס
 שהוא פי׳ בפי תפלתי שיורה אס ר״ח מאמר וזה נענה

 לן הב מבקשין אגו גס וזה לפי תפלה איזה לי שגר ית׳
ק אותה לבקש לפינו תפלה שתשלת ובעותין שאלתין  נאמר ו

 : קדמך מן ריקם נהרר לא ועי״ז שיאמרו מה הורס
 במה א׳יט ומענג מכתיר יה׳ הוא פי׳ ישועה כתרך

 צדקה לבושו להעיב, דרכו כי ומושיע עובה שמשפיע
 העולם בריאת בעת א״ע ולבש שהא:יל הלבושי! כל כי
 יושר סתרו מעובו. להגות הב״ו שיוכלו הצדקה בשביל הכל הי׳
 עצתו כי יושר ג״כ הוא מאתנו א׳יע מסתיר ית׳ שהוא מה פי׳

 בו אמונה לנו שיהא כדי א״ע הסתיר שלכך פי׳ אמינה
 מסתיר הי׳ לא אס משא״כ גדול שכר בא האמונה ועל

 היו ולא שכר שום בו הי׳ לא בכבידו רואים היו והכל
 לעתיד שיהי׳ כמו כבודו רואיס הי׳ .כי לאמונה צריכים

 שישפוע פי' באמונתו ועמים כו׳ תבל ישפוע וזה ב״ב
 עמו כמו ית׳ בו אמונה להס תי׳ שלא מה על העמיס

; ורו״ק ישראל בני
ת ו ר ר ו ע ת  לשר המקורבים מנה: כי הארון לפתיחת ה

אותם מבקשים פעולתם לפעול כשרוצין ^
 ושס אדם מבני מקערג שוס שם שאין הפנימי לחדר

 לא שוב חלילה יפעול לא שם ואס מנוקשתס פועלין
 דרקיעא מלכותא כעין דארעא מלכותא כי והנמשל .יפעול
 מקערג: ש<ם שם שאין הפנימי בחדר ית׳ אותו מבקשין שא;ו

ן י ^  למלך משל . תפלה לכל קודם הקודש ארון פתיחת ע
 והיו שלו אויבים על כבדה למלחמה עבדיו ששלח

 אנחנו כי באומרם נפשם טל מאיד מתייראין העבדים
 ממנו ונפל עלינו יהרסו פן עולים אנחנו ואיך המטע

 שבראותם אליהם המלך פני’ מאת היעוצה עצה והי׳ רב
 עשה המלך כי בסודרין יניפו אז אליהם כבירה שהמלחמה

 וקשר חורין בית במעלת חצרו בראש גבוה פתח לעצמו
 יפתח ממילא אז בחוע ובמשכס השני חוע תקוות שס

 המלך מאת ההסתכלות יתגלה ואז הקען שער פתח
 והנמשל . לתומכם לסעד להם הוא גס להיות אליהם

 תעלומות כל נגלו אליו כי אך כביכול ית׳ בו מאליו מובן
 האלה הדברים עושין אנחנו האוזן לשבר מ׳־מ בלא״ה
כדמיון הארון פותחין אנחנו גס ע״כ הנ״ל המלך כדמיון

: עלינו ית׳ השגחת להתעורר
^ נ  בפלערין שדר מלך לבן משל ע״ר .הארץ שופע א1ה

 מכל ומנוקה מאוד יפה הפלמרין והי׳ מלך של
 בן את וגירש איכר ובא מוגמר מיני בכל ומוגמר שיכוך
 הפלשין את ומינך מלך של בפלמרין הוא ודר לאשפה המלך

 ומילא נאים דברים טכסיסי יורע אינו אשר איכר כמו
 ובקש בנו הלך המלך ובביאת אשפה עם הפלטין את

 שהוא מקום ויראה לאשפה עמו שילך ועניוות חסד מאתו
 גס הולך שהמלך האיכר ובראות המלך והלך שם דר

 שילך ממנו וביקש המלך אצל האיכר והלך אשפה למקום
 לראות נאה לי המלך אדוני בוכה בנו והתחיל לפלטין גס

 לעשות לי מה כי אשפה למקום לילך ועניוות חסד מאתך
 ^גירש הגזלן שהאיכר זה אשפה רק אחרת בית לי שאין
 לאיכר אבל ואשפה מינוך למקום פלמרין "■מבית אותי

 למה אחד לשם שתלך ועניוות חסד להראות ראוי אין
 ראוי ואדרבא שלך פלטרין מינך למה שנית אותי גירש

 מארץ אוהנו גרשו האומות הנמשל כך ע״ז האיכר לשפוט
 ואנחנו לחוצה ואשפה מינוך למקום ומביהמ״ק ישראל

 אזכיר אשר מקום כל שנאמר מה שיקיים קונינו מבקשים
 שמחים והאומות ועניוות חסדו לנו ויראה כו׳ שמי את

 לפני תחנה ומפילים מבק־ניס ואנו שלהם השרים דהיינו
 האומות אצל אבל ועניוות חסד תראה לנו רבש״ע קוננו

עמס גדולות ותדבר תהא גבוה הארץ שופט הנשא אדרבא
כא

 שטינפו שנית אותנו גרשו למה אחר גאים על גמול והשב
 : שם טומאה מקום רעשו שלך הפלטרין

ו ח ת  סדקים לכס אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי פ
מתעורר",למעל׳ רלתתא בהתעורר כךהמד׳ סדקיס^כי

 של כחודו וזה קטן כח רק בהם אין הגשמיים אדם ובני
 רלתתא התפוררות ע״י זו מדה מתעורר ית׳ הוא אבל מחט

 : והבן אלהיס כמרת סדקים סדקים המה ומדותיו ^
א ר ו נ  שאומרים דר״ה בגמרא שאיקא פירושו .תהלות ל

 הישראל אין ניה מפני הקב״ה לפני השרת מלאכי
 שספרי אפשר הקב״ה להם אמר לפניך והלל שירה אומרים

 שיאמרו רוצים ואתם לפני פתוחים מתים וספרי חיים
 יראים שביו׳יהד ביו״ד תהלות לנורא הפי׳ וזה הלל

: תהלות לוננר

הברכה וזאת
ת א ז  וגו׳ את אלהיס איש משה ברך אשר הברכה י

 במדרש . וגו׳ בא מסיני ה׳ ויאמר מותו לפני
 איש למה אלהיס ואם אלהיס למה איש אם מקשה רבה
 בא מסיני ה׳ ויאמר וסיים הברכה וזאת דפתח קשה ועוד
 לשון הוא דזה דידוע לתרץ ונראה . זה הוא ברכה ומה
 כל נותן הוא השי״ת והנה נקבה לבון הוא וזאת זכר

 רוצה אעפ״כ והנה הוא מאתו כי החסדים וכל השפעות
 ריהטא ולפום . הבקשות מאתנו ומקבל בתפלתנו השי״ת

 ומשפיע הנותן כי נוקבא יעשה הדכר שמן האיך תמוה הוא
 כידוע גוקבא נקרא הוא והמקבל דכר נקרא הוא לאחרים
 נוקבא נעשה הוא והאיך דכר הנקרא הנותן הוא והשי״ת
 השלום עליו המלך דוד כיוון ולזה התפלות מאתנו ומקבל

ל בעינינק נפלאת היא זאת היתה ה׳ מאת  ה׳ שמאת ד׳
 תמצא שהיכי בעינינו נפלאת היא נוקבא היא זאת היתה
 במרת שהוא שאע״ס לתבונתו חקר שאין אלא נוקכא מדכר

 הברכה וזאת וזהו נוקבא ג״כ ונקרא הכל בידו אעפ״כ דכר
 שיקבל נוקבא במדת ג״כ נקרא הקב״ה שיהי׳ משה שברך ר״ל

 שמשה ר״ל , אלהים איש משה ברך אשר ,צדיקים תפלת
 כל ומתורץ נוקבא במדת נקרא אלהיס שיהא ברך איש

 ליהודה וזאת שאחריו הפסיק פי׳ ג״כ וזה . ודו״ק הקושיות
 . חסידך לאיש ואוריך תומיך אמר וללוי כתיב ואחריו
 מתפלל והיי למלחמה יוצא והי׳ מלך הי׳ יהודה כי הכוונה

 במדה נקרא השי׳ית ויהי׳ תפלותינו יקבל שהשי״ת להקב״ה
 ר״ל , ליהודה וזאת וזה כמדובר נוקבא שהיא זאת הנקרא

 במדה נקרא יהי׳ שהקב״ה צריכין היו יהודה שבט כי
 לזה צריך הי׳ ולא במדריגה יותר הי׳ לוי אבל זאת הנקרא

 ר״ל , חסידך לאיש ואוריך תומיך אמר וללוי אמר ע״כ
: לזאת צריך שאין

ה נ ו ע  גויס ויגרש עולם זרועות ומתחת קדם אלהי מ
 מדריגות שתי יש כי הכוונ׳ השמד. ויאמר מפניך

 שזוכה שניה ומדריגה עצמו באלהיס לדבק שזוכה מי א׳
 חיים מלך פני באור שדבק ומי זרוע הנקרא במדה לדבק
 במי משא״כ וצוקה צער שוס עליו יבוא שלא בטוח עצמו
 יבוא שלא בטוח אין זרוע הנקרא במדריגה דבוק שהוא
 רצונו עושה שהוא מפני בעצמו צרהאלאשהש־״ת ח׳יו עליו
 במדריגה שהוא זה משא״כ צרה עליו כשבא אותו מציל

 שלא כדי עליו מביא אין חיים מלך בפני הדבק גדולה
 שני ר״ל ,עולם זרועות ומתחת קדם אלהי מעונה וזה יחרד

 עצמו באלהיס שדביק קדם אלהי מעונה חד יש מדריגות
 בזרועות דביק שהוא ממנו פחותה מדריגה שיש ר״ל ומתחת

 אלהי מעונה במדריגה שהוא מי כי חילוק יש אבל עולם
 שונאיו כל ממנו שמגרש ר״ל , מפניך גויס ויגרש קרם
השמד ויאמר שני׳ במדריגה שהוא ומי כלל עליו יבואו שלא

ר״ל

ו ,



תורה הברכה וזאתרמזי
 את השמד ויאמר שאח״כ רק כונאיו עליו שינואו ר״ל

 עשרה גשמונה אומרים שאנו מה הכווג׳ וזה כמדובר שונאיו
 שנהי׳ במדריג׳ שנהי׳ פניך באור כאחד כולנו אבינו ברכנו

 תדרוש אל ממך במופלא תאמר ואס • פניך באור דבוקים
 ,חיים תורת אלהינו ה' ל;ו נתת פניך באור כי נאמר לבך
 ובשר ודבש מרקחת לאכיל אביו אותו שהרגיל לתיטק משל
 שכבר מופנין אנו כך ;לחם לאכול רוצה אינו שוב טוב ויין

 לנו ש:תת פנים באור ;דולה במדריגה אותנו הרגלת
 זו מדריגה רק רוצים אנו אין לכך פניך באור התורה

: ודו״ק כמדובר הגדולה .
ד מו״̂ר החסיד הגאון ורבי מורי מפי ן  ך

ך ו ;  מאמר על , נבג׳׳ע זצוק״ל ב
 אלא מורשה תקרי אל מורשה משה לנו צוה תורה

 שאינו העולם מדרך כי הענין אל הדבר לקרב , מאורסה
 עמה ולרקד מלך בבס לחזוק נכבד שאינו לאדם ראוי

 לו מהראוי אין כי העולם כדרך הילולא בבי במחול
 כשהבת משא״כ עמה ולרקד בה לאחוז מכ׳יש אלי׳ להתקרב

 הקשר שהותר העולם מדרך אז לנשואי! נכנסת מלך
 הענין כן .במחול עמה לרקד שבקלים הקל אך ורשאי
 , הקב׳יה ממ״ה מלך בת היא הקדושה תורתינו בנידון
 שרוצה מי כל אלי׳ להתקרב כלא הראוי מן הי׳ וא"כ

 הפקר מיס מה למים נמשלה שתורה לט הותר אעפ״כ
 והיא ז״ל במאמרם כדאיתא כו׳ וכמדבר הפקר היא אף
 שהיא ה מאור: כשהיא גשואי׳ ביום המלך בת דוגמת לנו

 אל לשונו במתק שרומז וזה • לנו היא כך לכל מופקר
 ביו׳ כמו לנו היא שהתיר' ר״ל מאירסה אלא מורשה תקרי

 לכל לנו ג״כ ניתן כ; עמה לרקד לכל רשות שניתן הנשואין
’ : בתורה לעסוק

א ר ^ ג / לצדיקים מחול לפשות הקב״ה עתיר ב  ויהיו כו
ד מ׳ אדמ״ו ואמר כו/ נקראין ך ף ר ך  למה ע

שיהיו ** המחול דרך כי כך ותירץ מחו< דוקא
 זה כנגד זה ומרקדין בתולות שתי או בחורים שני אוח^ין

 והס לאחוריו מרקד וזה לאחוריו מרקד זה וכשמרקדין
,זה ביד זה א״ע מקרבים להיות הוא הסוף אבל מרוחקים  

 הס עכש־ו כי לצדיקים מחול לעשות הקב״ה עתיד וזה
 הסוף אבל עליה׳ סרה דוברים והרשעים מהקב״ה, מרוחקים

 בעצמם והשונאים המחול כדוגמת לעתיד שיתקרבו הוא
 דרכי ה׳ ברצות כמד״א להצדיקיס אוהבים להיות עתידים

 ומרחיקים לאחוריהם השונאים חוזרין והיום ̂ וגו׳ איש
 עצמן את להתקרב עתידין לבסוף אבל הצדיקים מן א׳׳ע

: והבן ודו״ק לצדיקים
ך י ק י ד  כי הכוונה .כו׳ בראשיהם ועטרותיהן יושגין צ

 והתנוצצות הבהירות שאותו מצוה מצוה שכר
 ועטרותיהם וזה ,תשלומיו שכר הוא בעצמו זו במצו׳ ץפעלו ,

 הס ענמו בזה המצוה בבהירות שהתנוצצו עצמם הס
: ודו״ק יושבים

א ^ ״־  זמרי בהריגת רע״ה משה שהתעצל ע׳יי במדרש אי
 כי הכוונה . קבורתו את איש ידע לא לפיכך

 טון בלא יסורין ואין חטא כלא מיתה אין בגמרא איתא
 מי אבל החטא על הוא אדם בני שמתים הטעם ^נמצא
 שמוכרחים טעם יש ועוד , שימות ראוי אין חוטא שאינו

 התורה סודות שישיג אפשר אי בחייו כי למות ארם בני
 ומופשט נשמתו נזדכך המיתה וע״י גופו חומרת מפני

 אח״כ ולומד דרבנן בחלוקא להתלכש זוכה ועי״ז מגשמיות
 הטעמים והשני , התורה סודות אותן ללמוד ראוי כי^אז
 הראשון הטעם במשרע״ה אבל אדם בני בשאר שייכים הלל
 בכל משה עבדי כן לא כתיב כי החטא מפני שייך איט
 שלא זה בעונש די מריבה מי משוס ואי הוא נאמן ביתי
דמשה שייך איט השני והטעם , מת למה אבל לא״י יבוא

 עתיר ותיק שתלמיד מה אפי׳ ההורה סודות כל השיג רע״ה
 כי בי היו לא חשאיס כי למות לו הי׳ לא בוראי לחדש
 שום עשה לא ובודאי האדם מכל מאוד עניו משה האיש
 הי׳ שמשה עוד ראי׳ ויש לו נתגלו ג״כ הסודות וכל חטא
 ארמית שהבועל אותו הרג לא שלכך דזמרי ממעשה עניו

 הי׳ ומרע״ה צבאות ה׳ קנאת שמקנא פי בו פוגעין קנאים
 יש כי שאקנא אני מה ואמר וגו׳ אשר האדם מכל עניו

 כוונת וזהו , עניו שהי׳ ראי׳ מזה יש נמצא ממני גדולים
 עניו שהי׳ מוכח זמרי בהריגת שה י שנתעצל שע״י המדרש
 אינו אדם בן ששום ר״ל קבורתו את איש ידע לא לפיכך

: רבינו משה מת מה על טעם יורע
ת ס י  כי משה במיתת טעם שאין פי׳ , ה׳ פי על משה ו

 שיוכל לטובה הוא שהמיתה טעם יש לכולם
 מפרע׳יה אבל .וסי האדם יראני לא כי למעלה להתדבק

 כלל במיתתו טעם אין חיותו בחיים גס וגו׳ פה אל שפה
 שכך גזרתי גזירה חקקתי חוקה כמו ה׳ ע'׳פ כהי׳ אלא
 לכך ה׳ ע״פ וזה המלך מאמר ע״י רק משה מיתח ה־׳

 ארם ששום פי׳ ,קבורתו את איש ידע ולא לזה סמוך כתיב
: כנ״ל משרע״ה מיתת על טעם ידע לא _

 ואפשר . בתורה עוה״ב שכר כתב לא למה
 חסר דבר בה כתיב ולא תמימה ה תורת כי י
 כתיב ולא ברכות ושאר יבולה הארץ ונתנה כתיב כי למשל

 תורה של דרכה כך אלא העוה״ז טובות לך יהי׳ בקיצור
 א״א וזה נכתב אלמלא בעוה״ב וכן ופרט פרט כל לפרש
 אבל , הכל התורה ומפרש וגבול קצבה יש שלעוה״ז לפרש

 גדולים לצדיקים עלי׳ יהי׳ יום ובכל ראתה לא טין שם
 יותר עליות לו יש יום בכל שמשרע״ה ז״ל האר״י וכמ״ש

 :רמז בדרך אלא עוה״ב שכר בפירוש התור׳ כתבה לכך.לא
 הולך כשאדם כי .דסותא וסמא דחיי סמא היא התורה

 ומנעליו בפיו יפה ומענה פנימה המלך לחצר
 למלך לשונו בצחות ומדבר חלילה הפלטין יטנף שלא נאים
 במנעלים הפנימי לחצר כשהולך משא״כ הטובות כל פועל

 כאיכר ומדבר חלילה מלך של ין הפלט ומטנף מטונפים
 יכנס כלא הי׳ ומוטב לנפשו ואוי לו אוי אז המלך לפני
 דרכי כן יותר נתחייב ההילוך ע״י כי המלך לפני כלל

 התורה אז ראוי שהוא ומי מלך של פלטרין היא כי התורה
 כי דמותא סמא חלילה לאו ובאס דחיי סמא הפלטרין

 שגגת כי כמדובר, בפלטרין כלל נכנס הי׳ שלא הי׳ מוטב
:וכו׳ תלמוד

י י נ ר ר  השנית ושם שפרה האחת שם ע״ד פי׳ .קרניו ראם ו
 לשון שפרה נקרא ראשונה ה״א אחת ה׳ שם פועה י

 הוא ופועה , שנולדים הולד האותיות את שמשפרת משופר
 התפלות וכל התפלות כל את מעלה שהשופר דיבור לשון

 אבו״ת את מעוררים בזה כי שופר של הקול ע׳יי עולות
 רוח מיס אש בקול כלולים הס כי ות״ת ויראה אהבה

: אבות מעוררים ובזה

קהלת מגלת
ך ל ו ,  הרוח הולך סובב סובב צפון אל וסובב דרום אל ך

 לעוה׳יז א3 האדם כי . הרוח שב סביבותיו ועל ̂ ‘
 העולם שבזה כידוע דכסופא נהמא לו יהי׳ שלא עצמו לתקן
 קודם כי בתורה השגתו ע״י דרבנן חילוקא לעצמו עושה
 הן בנגלה הן התורה סודות מאתו נעלם לא לעולם בואו

 בואו לאחר משא״כ השמים בעצס הס הנגלות כי בנסתר
 מסך מחמת אליו נסתרות נעשין שהנגלות השפל בעוה״ז
 דברי להבין רבה ושקידה טרחה אדם וצריך המבדיל

 לחלוקא זוכה ולכך וצפונות בנסתרות ומכ׳יש בנגלות תורה
 בדברי יותר עצמו שמטריח מה כו׳ בטהרה כשעמלו דרבנן

הורם ־



מגתורה סהלת מגלת רמזי
 אשר לרדדגה ממדרגה מעלה מעלה נשמתו כתעלה תורה
 דרבנן חלוקא לו ונעשה מהלטם הצדקים נקראים פ״כ
 למקום למעלה לעלות מותו לאחר בו נחלבש נשמתו אשר

 הגלוי למקום הולך כשאדם נקרא והילוך . כידוע לו הראוי
 סובב נקרא בלילה כגין ממנו הנסתר למקום מ־א״ה לו

 עד סביב סביב מסבב אלא מהלכו מקום יודע שאינו
 השמש ררח ע״פ ו״ל מאמרם וידוע חפצק למחר שמגיע

 הולך לומר שלאחריו הפסיק בא ולזה צדיקים על רמז
 שכר לקבל לפעולתה לעוה״ז בא שהנשמה פי׳ דרוס אל

 לידע תמיד ומסבב שמייגע צפין אל וסובב , מחמתה
 נגלה הי׳ לעולם בואו קודם אשר התורה ונסתרות צפונות

 הרוח הולך סובב סובב כמדובר צפון הוא וכעס אליו
 ממדרגה ונשמתו רוחו הולך יותר שמחבב מה שכל פי'

 בירושלמי שאמרו ע״ד הרוח שב סביבותיו ועל ,למדרגה
 מת ולכך במהירות א״ע ותיקן דרכיו שהעיב בון ר׳ על

 בימיו שגז פי׳ ונעופה חיש גז כי האלשיך, וכ״כ ימיו בחצי
 מל וזה מעשיו לתקן במהירות שהחש ע״י ימיו בחני ומה

 שב במהירות הכל שסיבב שע״י פי׳ הרוח שב סביבותיו
; ימיו בחצי במהירות ומת למקומו הרוח

ן  האדם כי צפון אל וסובב דרוס אל הולך יאמר א
 ע״ד דרום הנקרא ה׳ בתורת ולעסוק להחכים נברא

 אין הבריות אבל הליכה נקרא וזה ירריס להחכים הרוצה
 ע״ד להעשיר תמיד מייגעים צנון אל סובב אלא ק עושין

 רשעים סביב ע״ד ס:יבה ונקרא יצפין 'להעשיר הרוצה
 ופורחת מאתו הרוח הולך סובב קהוא מה וכל יתהלכון

 לגנוז סיבותיו שבסיבת סובב סובב וזה ממנו נשמתו בצאת
 מסיים שהקרא או כמדובר ממנו נשמתו פורח העשירות

 לבס אל משימים שאינם הסובבים אותם על מוסר
 תדע לא כי הרוח ישוב ס־בותיו שבאמצע שבאפשר

: יום יולד מה
ל  מבקשים אנחנו כי לפרש ונראה .לפיהו ארס עמל כ
 נזכה כך בעוה״ז שירה לפניך אומרים שאנו כשם י

 הוא עוה״ב תענוגי כל לעוה״ב'כי ושבחה שיר לפניך לומר
 התענוגים מכל תענוג יותר וזהו השי״ת לפני שמזמרים בזה

 ותכלית עוה״ב בשביל הוא הצדיק יגיעות וכל שבעולם
 ושבחה שיר לומר שיזכה במה הוא לעוה״ב שכר קיבול
 וצדיק כמדובר עוה״ב של התענוג עיקר זה כי כל לאדון
 בעוה״ז א״ע שמייגע הצדיק של אדם עמל כל וזה אדם נקרא

 שירות לומר שיזכה בשביל הוא לפיהו השי״ת בעבודת
: לעוה״ב בפיו ותשבחות

. יתננו בו עמל שלא ולאדם בחכמה שעמלו אדם יש כי*
 כל ואז לחבירו ומבייש גדול צדיק יש לפעמים כי
 אותו שבייש לחבירו ונותנין מאתו לוקחין שלו הזכיות
 זכות למעלה מוצא אדם שלפעמים הלבבות בחובת וכמ״ש

: אוהו שביש מחבירו והוא עשה שלא
 בני כיש פי׳ לרעתו לבעליו שמור עושר וגו׳ רעה
 עליו קליפה איזה שמונח שולט אינו שלו שבממון אדם

 לבעלי׳ שמירה שיש לבעליו שמור וזה הקרוש בשל״ה כמ״ש
 לרעתו בודאי והוא שלו בממון ליגע יוכלו שלא עצמם

 אותן ויפרנס הרבים ויזכה בנכסיו שישלוט העיקר רק
 : ית׳ בעבודתו ויעסקו עוה״ז מעסקי פנוי'ן שיהיו כדי

□ ך  לעמל אס יודע איני בגמרא איתא .יולד לעמל א
 לפיהו אדם עמל כל אומר הוי פה לעמל או תורה

 • שיכנסו מתפלל שאתה עד הירושלמי ע״ד ונרא׳ תמוה, והוא
 באזניך הבאי דברי יכנסו שלא התפלל באזניך תורה דברי

 בדברי הפה אחר הולך דהכל וידוע כו׳ דליעיל באתרא
 ונתגשם בלבו הדברים נכנסו מדבר שאדם ושטות מותר

 ובגמרא פיך פתחי שמור חיקך משוכבת כתיב ובקרא
הנשמה על קאי חיקך דמשוכבת או אופנים בשני דורש

 שמירה לשון הוא רשמור י״ל דרכם ולפי היצה״ר על או
 שמירה לשון הוא דשמור או הפה את ישמור שהאדם

 אדם של פיו פתר.י על וממתין שומר חיקך דמשיכבת
 קרושה בדברי פיו יפתח שהאדם רוצה שהנשמה
 או . שטותיס בדברי פיו יפתח שהאדם ממתין והיצה״ר

 על חלילה הוא היצה״ר על דקאי חיקך משוכבת יאמר
 משוכבת ממש והוי בלילה לאדם שמטמאין הירוע עון

 פתחי שמור ע״ז תקנה הקרא לן רמז וע״ז והבן חיקך
 ברית כי מוסר ספר■ מכל ידוע כי מזה תנצל ואז פיך

 ינצל פיו את וכשישמור הלשין ברית כנגד היא המעור
 משנה על רמז שמעתי ועד״ז ה, נשמע לאו ומכלל מזה

 דפסת אוכל לשון הוא נאכל בלילה אלא נאכל אינו דהפסח
 עושה אינו דהדיבור ז״ל האר׳יי בכתבי כמ״ש סח פה הוא
 קרי לידי בא ביום הדיבור טמא אס בלילה אלא כלי׳

 לעם נשמה נותן בראשית בהפטורת אמרתי ועד״ז בלילה
 אסיר ממסגר ולהוציא עירות עינים לפקוח וגו׳ פלי׳

 דלית שפירתא עולימתא דנקרא השכינה לעלות דהיינו
 מעשינו ע״י נתקן וזה והתיקונים מהזוהר כידוע עיינין לה

 ממסגר להוציא וכן עורות עיניס לפקוח וזה הטוטם
 הנה הראשונות כביכול בצרה אנכי שעמו עד״ז הוא אסיר

 לעולם באו שהנשמות ידוע אגיד אני וחדשות באו
 הס וזה כלים שברי בסוד לקליפה שנפלו הנשמות לתקן
 המשכה לשון הוא מגיר אני וחדשות הראשונות לתקן באו

 שצריך מכוון וזה ז״ל האר״י ובכתבי בתרגום כמבואר
 הדבר להמתיק ר״ל מקליפה חדשות נשמות ולהמשיך למרוק

 הידוע עד״ז הוא עיינין לה דלית עולימתא.שפירתא לפשוטו
 להגביה יכול חינו בבנו רעים מעשים בראותו האב כי

 כשהבן משא״כ עיינין לה דלית וזה בושה מחמת עיניס
 אדם דכל דבר סוך האב עיני מגביה הישר בדרך הולך

 הוא דהחסרון רק בתורה השגה לידי לבוא יכול הי׳
 שצריך תורה לעמל אס וזה שהתחלנו כמו הפה מחמת
 בא הפה בשביל פה לעמל או בתורה להשיג עמל הרבה
 השגה לידי לבא אדם לכל בנקל הי׳ זה ובלא העמל
 : פה עמל וזה פיהו עבור הוא אדם דעמל הפסיק ומביא

ח1 ב  •למתיס שיש השבח כלומר וגו׳ המתים את אני ש
 שבח נותן אני הנקרא עוזו ששכינת (פי׳ הוא

 ע״י לאב כגון החיים ע״י החיים) מן למתים ומטיב
 להם בא מ״מ המצות מן חפשי נעשה שמת והגס בנו

: החיים ע׳יי שבח
ן  החיים מן מהו שכבר המתיס את אני ושבח יאמר א

 הקדוש הזוהר מ״ש ע״פ פי׳ עודנה חיים המה אשר
 מתו שכבר וזה א״ע ימית שיחי׳ הרוצה כמאמרם אתר ע״פ

 מתו שכבר נאמר ולכך מתים חיותם בחיים החיים מן
 נקראים חיים רק מתים אינם מיתתם לאחר כעת אבל

 אשר וזה חיים קמים במיתתם הצדיקים ז״ל כמאמרם
 לקדושים אחרי פ׳ סמיכית נראה וזה והבן חיים עודנה

 פשטא ולפוס תהיו קדושים אז א״ע שתמית מות אחרי פ׳
 קדוש להיות מוכרח מישראל אדם שכל קדושים מות אחרי
 וכדומה וגיהנס וגלגול הקבר חיבוט ע׳׳י ובא מותו לאחר

 ראוי וא״כ כו׳ חלק להם יש ישראל כל ז״ל וכמאמרם
 כיון חיותו בחיים א״ע לקדש לבו על שישים אדם לכל

 וגו׳ הורני המשורר כוונת גס הי׳ וזה יגונה לא שההכרח
 להורות לו שתטיב ומוטב שאצרנה יהי׳ הסוף עקב ואצרנה

; תיכף החיים דרך
י  ז׳יל מאמרם לפי הכוונ׳ מת מארי׳ טוב חי לכלב ד

 רשע לו וטוב רשע צדיק בן צדיק לו וטוב צדיק בענין
 מכונ׳ שהרשע ר״ל טוב חי לכלב כי שמרמז וזה צדיק בן

 שהי׳ אבותיו המת ארי׳ בזכות בעוה׳יז לו טוב כלב בשם
: עילאי דבי ארי׳ בשם מכוני׳ צדיקי׳

סוף



תורה ההלת מגילת רמזי
ש י  חמור מצותיו ואס ירא אלהים את גחמע הכל דגר ס

 עכה רמ״ח:מצות p ט הכוונת הארס כל זת כי ’
 גידין Pop כנגד תעשה לא ושס״ה אברים רמ״ח כנגד

 ירא אלהיס את המכוון הוא הה אלהי אחזה ומבשרי
 מצותיו ואת יראה לשין נו דשייך הל״ת את לשמור דהייני
 האדם כל זה •כי שמסיים וזה מ״ע שמירה לשון דהיינו שמור

 ושס״ה אברים רמ׳י׳ח דהייצו האדם גוף בנין שכל ליל
 נמצא ל״ת ושס״ה עשה מצות רמ״ח על מרומזים גידים

 ובאבריו בגופו פוגם נל״ת או כעשה או פוגם בהיותו
ר ע״כ בזה המרומזים  נעשה יהא שלא א״ע האדם קמו

: ז עי״ מוס בעל
ל צ  מי כי ונראה תמוה והוא . הכסף בצל החכמה ב

 בהשי״ת דבוק להיות אכשר אי ממון בחמדת שדבוק
 להיות יכול אז כע״א בעיניו כעמא חשוב ממון שיעשה עד

 בצל רק שהוא פי׳ החכמה בצל וזה השס בדביקות דבוק
 הפסוק קאמר זה בא מהיכן עצמה כחכמה ולא החכמה

 אין ולכך כסף על במקצת עדיין דכוק שהוא הכסף בצל
: בחכמת שלם הוא .

ה י ר ש ז א  אי יאכלו בעת ושריך חורין כן שמלכך אי
רן א ^ . יאכלו בבוקר ושריך נער שמלכך ל

 שהוא ארץ אשריך הגוף אל וכמדבר צהגוף הרמז הכוונה
ל חורין כן שמלכך  שהמלכת ל׳

 וכריך דחירות בעלמא חורין p שהוא הנשמה את בקרבך
בעת הגשמים לאברי המנהיגים הרוחניס האברים דהיינו

 בעוה״ב שלהם המצות שכר חלק את אוכלים שיהיו יאכ'ו
 מי את בתוכך שהמלכת ר׳׳ל נער שמלכך איץ לו א' אכל

 לך שנזדווג היצה״ר דהיינו נערותך מימי עוד עמך שהוא
 ושריך רובץ חמאת לפתח כמד״א מרחם בצאתך תיכף

 כמאמרם שלהם המצות חלק כל את שאוכלים יאכלו בבוקר
 השכר ואוכלים כרמון מצות מלא'ס ישראל פושעי ז״ל

: בעוה״ז תיכף דהיינו בבוקר שלהם
ך  ר׳ הא אחר במקום והקשיתי . למענהו ה׳ פעל בי

 ישראל את לזכות הקב״ה רצה אומר עקשיא [3 חנניא
 זיכוי בשביל הס דמצות הרי ומצות הורה להם הרבה לפיכך
 הצורה לדמות דעיקר דידוע אך לממנהי זה וחין ישראל
 צדיקים עתידין שאמרו וכמו כאחד כביכול ונעשין ליוצרו

 פעל ית׳ שהוא אחד הכל וא׳יכ הקב׳יה של בשמו שיקראו
טח ורצה למענהו  ועי׳׳ז כביכול אחר דהכל ישראל את ל׳
 זבחי׳ בידינו תתן אחה גס פרעה גבי ע׳׳פ המדרש תרצתי

 תימה והוא משלך אלא כלום משלנו נעשה לא לות וע
 יקרבו ישראל דבני משמע בידינו תתן אתה גס דמלשון

 מי נקרא דמתנה מתורן למ׳׳ש אבל יחן פרעה וגס
 מתנה נקרא אין אוכל בעצמו שאדם מה אבל לאחר שנותן

 תתן אתה גם שאומר הנזכר נתינה לשון המדרש כוונת וזה
 לא יקרבו שישראל שהקרבנות פי׳ כלום משלנו נעשה דלא
 בעצמו שהאדם כמו כביכול אצא נתינה בלשון מכונים יהיו

 בלשון מכונה הוא לחוד פרכה על אבל ואוכל משלו לוקח
: כביכול בו חלק לו ואין הוא אחר כי מתנה

שה נשלמו ש / הורה חומשי חמ  ונורא איום האל בעזרת ליקוטים וקצת מגילות וחמ

מחבר ספרי שארי להוציא יזכנו בן * לאורה ה

ליקוטים
י שופעים כ נ  צריך מתחלה פי׳ . אשירה אנכי לה׳ א

 אומר ואח״כ ית׳ בו דבוק להיות האדם
 ואח״כ לה׳ אנכי מתחלה וזה .ית׳ אליו ועולה ושבח שיר

: אשירה אנכי
ה שמי^ל ש *  כי הוא בחנה האמור . אנכי רוח קשת א

 כותבין זכר כשנולד ללכר(ולכך רמז קשת
 לה שאין שאשה כתג ז״ל והאר״י כידוע) באיגרות קשת
 קשת כי וזה . זכר נשמת הוא שנקמתה משום הוא בניס

 ; לזכר הרמז מקשת הוא ונשמתי שרוחי פי' , רוח
א מלכים ב צ  כי .ומשמאלו מימיני עליו עומדים השמים !

 אלא יתברך אותו עובדים הס״א גס
 רצון על לטבור האדם את להסית הוא שלהם שהעבדות

 קדושים מלאכים של עברות אבל לו ישמע לא והאדם קונו
 מיימיניס לימינו וזה קונו האדסילעבורת את להיישיר הוא

: משמאילים ומשמאלו
י ימ^י׳ נ  והיינו . כליתי לא יעקב ובני שניתי לא ה׳ א

 הגבור לומר רצו לא החורבן דלאחר כידוע
 אומו׳ שבעים גבירותיי הן הן אמרו ואח״כ גבירותיי אי׳ כי
 שמה המפרשים ופירשו כלי׳ עושין ואין אחת אומה על

 אלא גבור אינו שח״ו שחשבו אינו הגביר לומר רצו שלא
 אצלו השחנות הי׳ וא״כ הגבורה במדת מתנהג אינו שבגלות
 אח״ז ולא הגבורה במדת התנהג החורבן שקודם כביטל

 שלא במה גבורותיו הן הן כי דעתן על שעלו חחר אב.
 הוא תמיד כי ית׳ אצלו שינוי אין א״כ ישראל על כלי׳ בא

השתנות שום לי אין שניתי לא ה׳ אני וזה שוין ומדותיו

יקרים
 שבני במה וכדומה גבורה המדות בכל מתנהג בגלות שגס

: האומות בין כלים שאינם כליתי לא יעקב
י  רמז שאמרתי ע״ד הכוונה . עולמים צור ה׳ ביה כ

 שמדרך שר״ל כו׳ אב מבנין כו׳ ישמעאל ר׳ במדרש
 ממנו ועושה במחשבתו להרב שנפל שהשכל לתלמיד הרב
 הרב אצל נמצא הסברא בזה דבר איזה לתרץ בנין איזה

 סברא איזה לו נפל שמתחלה תחתינה למדריגה הבנין הוי
 אצל אבל אליו תפל הוא והבנין הבנין עושה סברא ומאותו

 לעיקר אצלו ג״כ הוא הבנין אזי בשכלו חלוש שהוא התלמיד
 ר׳ שאמר הוא וזה עיקר שהוא אב כדמיון נקרא והוא

 אח״כ וקאמר בהן נדרשת התורה מדות בי״ג ישמעאל
 מבנין וסברא דרוש ע״י פעמים נעשה התור׳. שע״י אב מבנין

 ית׳ בו הטנין כן כמדובר. א״ב מבני׳ין שנעשה ר״ל כו׳ אב
 העולמות ובנין שלוית׳ המרות על מורה ב״ה vהןי׳׳ר שם כי

 תאמר שלא לבדו י״ה בשם גליפין וגליף צורה שצר ואף בהם
 הבניןרק כל הי׳ לא שבמחשבה פרוד כמו הוי א״כ ח״ו

 בשלימות המרות כל היו ולא י״ה שם דהיינו השם בחצי
 ר״ל , עולמים צור ה׳ ביה כי אמר וע׳׳כ ית׳ במחשבתו

 המדות כל שריו הוי״ה דהיינו השלם ג״כ הי׳ י״ה בשם
 ר״ל , עולמים צור שאח״ה רק בהמחשבה אף בשלימות

 ג״כ הי׳ מתחלה אבל הפועל אל מכח המדות את שהוציא
 ובי׳ מיצי׳ דלבושי׳ קמצא וכהדין בגחלת הקשורה כשלהבת

 העל״ס בסו״ד שהוא מה ית׳ וגילה צורה בהם צייר ואח״כ
הע״לס בסוד שהוא מה וגילה שצייר עולמים ציר וזה

כדמיון



מד יקרים יחזקאל ירמיה ישעיה ליקוטים
 האגרת דנרי וכל לחיירו אגרה הכותב האדם כדמיון

 נעשה אז הכתב על נכתב שבהיותו רק במחשבתו ג"כ הי'
 : והבן ודו״ק ית׳ בו הענין כן הדבר ונתגלה בגילוי הדבר
0 ב כי . מקדשינו מקום מראשון מרום כבוד ^2  כזו

 שעלה בשעה ז״ל מאמרם בכיונת הקרוש בשל״ה
 .בינינו אשה לילוד מה השרת מלאכי אמרו למרום משה

 הכוונה אלא כך, ששאלו משה עלה ב;וף וכי מובן שאינו
 ע״י המלאכים מן למעלה הוא וישראל משה שמרריגות

 משה ע״י ית׳ קדושתו מקבלים והמלאכים התורה קבלת
 מת ששאלו וזה למלאכי׳ ית׳ מזוצעבינו משה נמנא וישראל

 והשיב לביניה׳ הבורא בין יפסיק חשה שילוד בינינו אשה ליליד
 כסא וזה גבוה, יותר מדריגתו ולכך בא התירה לקבל ית'

 מקדשינו מקום הוא הראשון התרוממות מראשון מרום כביד
 המלאכים ממדריגת יותר וגבות הראשון הוא קיושתינו

 משה הי׳ התורה ובנתינת לנו שניים המלאכים וקרישת
 וזה וביניכם ה׳ בין עומד אנכי וזה וראינו י מ לנו צינור
 כי תליתאי בידי תליתאי אורייתא לן דיהיש רחמנא בריך

 שהיא וצלם וצורה חימר בחינו׳ לשלשה צריכים הדברים בכל
 וזה רל האר״י מכתבי כידוע לצורה החומר בין ממוצע
 שהוא הצלס שע״י כדמותינו בצלמנו אדם נעשה הכוונה
 הנשמה והיינו צורה לקבל יוכל והצורה החומר בין ממוצע

 לעליון ארמה מלשון אדם ונקרא לעליון נתדמה ובה
 כרמותינו וזה כר רחום הוא מה ית׳ במדותיו ונתרמה

 יתברך קדושתו כנגד אחר קדוש ג״פ אימרים אנו ולכך
 כמ״ש בארץ קדושתו ואחד שכינתי׳ בית המתרגם כמ״ש
 ממוצע ע״י בארץ ית׳ קדושתו שממשיכים ארעא על קדיש

: כו׳ ולעלמי לעלם קדיש
ס ירמי' כ י ת ו ל ו  עיקר כי בשר. ואכלו זבחיכם על ספו ע

, יכבדנני תורה הזובח הוא הקרבן
 שעושין מה כל כי בהחשב לבו את לזבוח צריך והארס
 פוגע הרחמים בעל שאין רק לו לעשות ראוי הי׳ לקרבן

 אין שאתם זבחיכס על ספו עולותיכס וזה , תחלה מכשות
 . זבחיכם וזה ומע״ש תשובה בהרהור לעצמיכם זוגתיס
 הקדוש ובזוהר שם כפירש״י בקרבן רוצה ואינו גשר ואכלו

 ,שור יתברך, מרכבתו שידוע הקרכן שורש כתב פנחס פ׳
 וכל למעה השוורים נבראו ומשור ,אדם , ארי׳ , נשר

 מבהמות בא והקרבן , העופות כל ומנשר ,יאהמות
 המזבח ע״ג י הי׳ ארי׳ ודמות המקריב ואדם י ומעופות

 בשעת המרכבה לכל קשר הי׳ הרי כידוע הקרבן אוכל שהי׳
 והעוף בשרשו א״ע מדבק הי׳ והבהמה הקרבן של הקרבה

 והיו מעלה של באדם א״ע מדבק הי׳ האדם וגם בשרשו ג״כ
: ית׳ מהמרכבה עי״ז השפע ממשיכין

ר מ א  זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא ביוס !
 כי הכוונה . בישועתו ונשמחה נגילה לו קוינו ה׳

 כדי רק גדול עשירות לו ישן שהשי״ת רוצה אינו הצדיק
 ואפי׳ וגו׳ לאכול לחם לי ונתן אע״ה יעקב כמ״ש חיוני

 ואין להם חוה אין אלהיס במדת עמם הולך הקג״ה אס
 אלא רבה ובעובה בעשירות רוצים אינם הס כי להם מזיק
 ועל השכינה גלות מקום רחמים שיהי׳ מתפללים שע״ז

 רחמים או דין בין להם חילוק אין בעצמם הם אבל העולם
 הגואל כשיבא לבא לעתיד ד׳ל ההוא ביום ואמר הפי׳ וזה

 , ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה הצדיקים יאמרו צדק
 אנו אין כי שיושיענו קוינו נמי אנו אלהיס מדת אל ר״ל

 קוינו ה׳ זה על רק ,סיפוק כדי רק העובה ברבות חפצים
 מקוים היינו השכינה לעובת ר״ל ,בישועתו ונשמחה נגילה

 : והבן ודו״ק כמדובר רחמים דהוא ה׳ על
ך י מ ד  לי למחול מספדי הפכת פי׳ . חיי ב

 ואדרבא דמינו לראות רצו שהשונאים י
: חיים לנו נתוסף

כב

י הוש̂נ כ נ  עד׳־מ .זרועותיו על קחס לאפרים תרגלתי א
 ידו על לעלות יכול אינו הקען בר אס לאדם

 בזקן א״ע משתעשע אותו כשמחזיק ואח״כ אותו מגביה
 נותן והשי״ת בהשי״ת להדבק יכול אינו האדם כך שלו

 כדמיון שהם ידים נקראים שהם אדם של ללבו ויראה אהבה
 שעובדים מה ע״י כך לחבירו ארם נותן שבידים שכמו ידים

 לעילא) פרחת לא ורחימו דחילו בלא (כי ויראה באהבה
 ע״י לקוב״ה האדם וצשיתדבק העולמות בכל שפע מביאים

 וחנון רחום ית׳ ממתיו ממשיך כביכול אזי ויראה אהבה
 כי מותרות הס כי ודיקנא שערות נקראו והמדות כו׳

 בלא אף אחד הוא כי מדה לשוס צריך אינו העצמיות
 וחנון רחום יח׳ הוא שיהא צריכין העולמות רק מדות

 עולמות צורך רק הס לפי:ך קיום להם הי׳ לא כן שאלמלא
או לפיכך ית׳ עצמותו לא שהם ר :מותרות ק

א מיכה  הקליפה היא האף כי . אפו לעד החזיק ך
 והחימה האף מפני יגורתי כי ה משרע״ כמ״ש

 לא הקליפות בריאות כי וגו׳ רחום והוא בפסוק ונרמז
 ולא לנצח המות בלע יה'׳ אי״ה אלא קיימת קיום על הי׳

 אפו למד החזיק לא וזה הבחירה שיהי׳ רק אותם ברא
ע לשין הוא ולעד ק^ום על שאינו  עדיים עדי מלשון קקו

 : כמדובר מהם קישוע לו שיהא הקב״ה ברא לא שהקליפות
י נ כ  שמבואר למה בזה הרמז . הוא ניחת שמי ס

 עולם בבריאת הי׳ יש׳ שסונת במקובלים ~
 כל בו שיכונה בשביל הי׳ הכל השפל העולם טל להשגיח
 רחום מדת וכן עם בלא מלך אין כי מלך שיקרא שמותיו

 ל ר׳׳ היא ניחת שמי מפני הוא וזה ע״ש כמים ושאר וחנון
 לשון הוא ניחת כ״דובר הקמות כל ית׳ בו שיכונה בשביל

 לברוא כביכול ממדריגתו עצמו שירד דהיינו לארעא נחת
: ודו״ק בלא״ה מקא׳יכ העולם

ההיים
י ר ש  ימי כי דידוע ונראה .וגו׳ הלך לא אשר האיש א

 וימי עלי׳ ימי , לשלשה נחלקים אדם של שנותיו
 שעולה עלי׳ ימי היינו הבחרות דימי • ירידה וימי עמידה
 אין עמידה ובימי עמידה ימי שנותיו ואמצע כח, ומוסיף

 תש כי רשעים בעצת הלך שלא מה על כ״כ שבח לו
 מה אלא שבח לו אין עמד שלא ע״ז גס ירידה ובימי כחו
 הזקנה בימי גס לעשית יכול דזה לצים במושב ישב שלא
 ומוסיף שהולך בבחרותו דהיינו הלך לא אשר נקע ולכך
 ולא רשעים בעצת נקע ולכר ביותר לחעוא האדם ודרך
 הקל חעאים נקע כ״כ חעא שלא עמידה בימי עמד
 קל היותר ונקע כחו שתש לישיבה הרמז בזקנה ישב ולא

; לצים מושב
ן  לא וגו׳ שתול כעץ והיי .וגו׳ אקר האיש אשרי יאמר א

 לא כן על רוח תדפנו אשר כמוץ אס כי הרקעיס כן
 ה׳ יודע כי צדיקים בעדת וחעאים במשפע רקעים יקומו
 עוד .יקומו לא כן על מה חדא וקשה . וגו׳ צדיקים דרך,
 כמאמרם צדיקים בעדת וחועאים ליכתוב דהו״ל קשה

 כתיב חעאיס חועאים כתיב מי אחר) מקום (על בברכות
 . החועא אדם על קאי וחועאים עבירות על קאי דחעאים

 של במעשיו עלילה למצוא מגמתם כל הרשעים כי ונראה
 רואה לפעמים ואם זה ועל זה על קעבר עליו ואומר צדיק

 למען עושה כהוא עליו אומר הצדיק מן עוב מעקה
 הצדיק יבאמת חובה לכף הכל אותו ודן■ יקלסוהו שהבריות

 לכילי עור יאמר ולא ידבר נבלה והרקע באמת צדיק הוא
 אשרי וזה . ידבר נבלה נבל כי נדיב יאמר לא ולנבל שוע

שתול כעץ והי׳ וגו׳ הלך לא אקר כפירק״י כפקועו ^איש
’ וגו׳



Vיחריםתהלים לימוטים
 אומרי׳ מהרשעים פי׳ , הרשעים כן לא הפסוק וקאמר וגו׳

 חוגה לכף אותס מין הס כי לצדיקים יהי׳ כן שאינו
 כמוץ כ״א עונש להס שיהי׳ הצדיקים על אומרים הס ומה
 שהם סרה הצדיקים על אומרים הם כי רוח תדפנו אשר

 אומרי׳ שהרשעים מה על כן על הפסוק קאמר ע״ז רשעים
 . גמשפע רשעים יקומו שלא הרשעוס של העונש יהי׳ ק
 במלוס הפסוק וכפי׳ גמשפע תקומה להם תהא שלא פי׳

 צדיקי/ געדת •יחעאיס תקומה להם יהי׳ לא מה על שונות
 כעדת יש עכירות פי' , חמאיס שיש שאומרים על פי'

: כמדוכר חוכה לכף אותם שדנין צדיקים
י  כפחד לכו תמיד הצדיק כי . צדיקים דרך ה׳ יודע כ

 הארץ כל מלא שהשי״ת לנו אל משים כי ורעדה
 ה׳ יודע כי וזה המצות כל ומקיים מעכירה ופורש ככודו

 מכה״כ שה׳ לכם אל מקימים שהצדיקים פי׳ ,צדיקים דרך
 משא״כ הצדיקים של דרכם הוא ודכר דכר כל ה׳ ייודע

: ודו״ק הרשעים
ם ד ד ל מחוק מאוד מה .יום ככל זועם ואל צדיק שופע א

 החסד מדת אל דהא שהקש' הקדוש הזוהר דכרי
 על זועם דהחסד מדה׳יד על דזועס ותירץ זועם ונמה

 מדה״ד אלהיס כקרא מרומז וזה , להעניש שרוצה מדה״ד
 : עליו זועם החסד מדת זועם ואל אכל הצדיק שופע
ק ו מ  הכוונה , כצרה לעתות תעלים כרחוק תעמוד ה' ל

 רוצה כשהקכ״ה מדריגות מיני שני יש כי ,כזה
 יתכרך שהוא הא׳ אופנים כג׳ והוא האדם חעא על לוותר
 כלל לו מהראוי ואינו מהותו כפי כגכהות עצמו מחזיק

 שהוא מאחר לו מזיק אין כי התחתונים מעשה על צהקפיד
 אדרכא והג׳ , העולמות מכל הריחוק כתכלית מופרש

 המון אין ג״כ ואז מאוד קמנות כסוד עצמו מחויק שהמא
 מכוון וזה ודו״ק, והמתנייש המנייש לפי הכל כי כ״כ גדול
 אמר וחד כוכש אמר חד עכיד והיכי דר״ה כגמרא ג״כ

 אופן כאיזה ר״ל עכיד והיכי הנ״ל ע״ד הכוונה ר״ל נושא
 הגדול הדין כיוס ישראל עונות על יוותר ית׳ שה'א יצוייר

 כוכש ית׳ שהוא הנ״ל הכ׳ כמדריגת ר״ל כונש אמר חד
 המדריגות שפל אל הגכוה ממדריגתו לירד ככיכוג ע ח

 אמר וחד כנ״ל המתנייש לפי הכל כי גדול החעא אין ואז
 יתכרך שהוא זה כאופן שאדרכא הנ״ל הא׳ כמדריגה נושא
 מעשה על השגחה שיועדר כדי מאוד עצמו ומגכיה נושא

 מה חמאת ואם לי תתן מה צדקת אם כמד״יא התחתונים
 פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר נמצא לי תפעל

 למה הפ׳ פי׳ וזה מכופרין העונות מ״מ שיהי׳ חופן כאיזה כי
 ית׳ כוונתו אס נפשך ממה שהקושיא וגו' ברחוק תעמוד ה׳

 ומנושא מופרש להיות כדי מעמנו מרחוק לעמיד ככיוון
 התחתונים מעשה על להשגיח שלא כדי עולמות מכל

 ר״ל כצרה לעתות תעלים קשה א״כ הנ״ל א׳ כמדריגה
 החמא שאין כיון יום ככל שונות הצרות עלינו מגיע למה

 מגיע ולמה יתכרך רוממותו מחמת חסרון לו מגיע
 כ״א לאדם מגיע צרה אין כי עונותינו על צרות לנו

 שכודאי האמת כפי להיפוך ודאי אלא עונותיו כעכור
 כמד״א התחתונים מעשה על פרמיות כהשגח׳ מאוד משגיח

 למה ראשונה קושיא קשה א״כ אדם כני עלילות נתכנו ולו
 הנ״ל סכרא שייך אין שכבר שכיון ברחוק תעמוד ה׳

: והבן ודו״ק
ת ו א ג .וגו׳ חשכו זו במזימות יתפשו עני ידלק רשע ב

 לפעמים צריך גמור צדיק שאף י־וע הענין
 נשמות זה ומכח בעלמא בהעכירה גיהנס דרך לעכור

 יפלא ולכאירה . אותם מעלה והצדיק כו נאחזים הרשעים
 תימה לשון מני ידלק רשע בגאות שקאננר וזה . הענין
 שהוא רשע של רשעתו שע״י ית' מלפניו זאת תצא שלמה

יצמרך שכשכילו הצדיק ר״ל עני ונשרף נדלק יהא גגיהנס

 חסרון ג״כ מגיע כודאי כי בגיהנס נשרף להיות הצדיק
 התירוץ וקאמר עברו מידי הגיהנס משריפת ופגם לצדיק
 אף שניהם צריכים שעי״כ ר״ל חשבו זו במזימות יתפשו
 לו נזדמן לצדיק שאפילו וידוע כגיהנס לעכור הצדיק

 מצרף ה הקב״ שאין רק בקמנות מחשבה איזה לפעמים
 על והרהור מחשכה איזה לפעמים לו הי׳ והרשע למעשה
 זס את מעלה זה להיות אחד למקום מזמנן והקב״ה תשובה
 לו יש והרשע שלו המחשבה על עונש מקכל הצדיק נמצא
 ומשפמי הצדיק ע״י רק עלי׳ לו שאין רק המחשכה ע״י עלי׳

: יחדיו צדקו אמת ה׳
ר ס ג  לדבר הרשע דרך כי . צדיק ותכונן רשעים רע נא י

ה׳ יראת שנגע ו«י ,ובוז כגאוה עתק צדיק על
 אך כראוי אותו מזלזל והי׳ לרשע שומע הי׳ לא בלככו

 הברוות כפני לגמרי רשעתו מראה אינו הרשע שזה ורק
 סוכר זה ובשביל כשר שהוא החזיר מלפי מראה אלא

 השומע באזני הרשע לכרי ונכנם לשמים שכוונתו השימע
 אל מכח ויצא הרשעי׳ מעש׳ שיגמור כיקש וזה לצדיק ומיצר

 ויכונן דכריו אל ישמעו ולא הוא שרשע כולם וידעו הפועל
 שהרשעות זמן שכל הבקשה קאי עצמו אדם על וגם צדיק

 הוא שצדיק האדם סובר הפועל אל מכח יוצא אינו מעכעו
 שיעיב ולבקש ית׳ לפניו א״ע להכניע לבו אל נותן ואינו

 ויכונן אז הפועל אל מכח ויצא הרע כשיגמור משא״כ דרכיו
 צדיק ותכונן או צדיק ויהא א״ע לתקן אדם שיראה צדיק

: ית׳ עולם של צדיקו על קאי
י / ן י י ו  הכוונה . אמוע בל מימיני כי תמיד לנגדי ה׳ ש

 אדם לכני ית׳ מאת• מוכות מיני ב׳ יש כי כזה
 ומסגל מעשיו מצדיק האדם בהיות האחד אופנים ב׳ וע״י

 בהיות והב׳ הדין מצד אף גמול תשלום לו מגיע מצות מעשה
 מצד גמול לו מגיע ואין כמעשיו כ״כ צדיק אין האדם

 מצד השפעה עליו משפיע כרחמיו יתברך שהוא רק הדין
 וזה מעלות בכמה עוב יותר הא׳ מדריגה וכוראי החסד
 אצלי הוא עלי שהרחמים ר״ל תמיד, לנגדי ה׳ שויתי

 אמוע ל5 מימיני כי הב׳ מדריגה כמו להיות להתנגדות
 יגיע ואז עוכיס מעשים לסגל צדקו ימין על תמיד לעמוד

 עונ יותר וזה הא׳ כמרריגה ג״כ הדין מצד השפעה עלי
̂ : הדין מצד אף שפע לו שיגיע לאדם

ת ר ו  אורייתא ח״א במדרש . נפש משיכת תמימה ה׳ ת
אימת' וח״א נפש משיכת כשהיא תמימה היא

 כמה שיש דידוע נראה . תמימה כשהיא נפש משיבת היא
 כגון ית׳ מאתו שנתונה כתורה והיינו לתורה פנים וכמה
 לומדים אשר אדם בני ברוב אבל וגמרא ומשנה מקרא

 אלא להם אין ספרים ומחכרים חידושים מחדשים התורה
 אין ובוודאי אחד בפנים ועוסק המחבר השיג אשר פ״א

 שכללה ית׳ מאתו אשר התורה כעיקר חשוב זה החיבור
 נועם דרכי דרכיה הפסוק ככוונת אחשוב וזה פנים מכמה

 שלום נתיבותיה שכל נועם דרכי דרכיה אימת והיינו כו׳
 לא אבל שלס ית׳ מאתו שנאצל והפנים הנתיבות דכל פי׳

 א׳ ופגים א׳ נתיב רק לה ואין ופנים הנתיבות כשחסר
 אותו הש״י שחיגן מי אבל . האנושי שכל שהשיג מה

 שיוכל מוסק הוא אשר בפנים ואותיות דיבורי׳ להשיג זוכה
 חורה כמו אחרים בפנים גס והאותיות הדיבורים לפרש

 פסוק על במדרש אחשוב וזה ית׳ מאתו הנתונה הקדושה
 תורה בדברי חורזים שהי׳ בשעה בחרוזים צוארך

 הדברי' והיו כו׳ לכתובי׳ ומנביאי׳ לנביאי׳ תורה ומדברי
 עתיר ותיק שתלמיד מה כל כי מסיני כנתינתן שמחין
 הנביאים דברי כל ונרמז נכלל ובוודאי בתורה נרמז לחדש

 התורה מן מרדכי ז״ל שדרשו שמצינו וכמו בתורה וכתובי׳
 התורה מן חורזים שהיו המדרש שאמר וזה וכדומה מנין

בנביאי' שמפורש למה בתורה רמזים שדרשו פי׳ לנביאים
כי



מהיקרים תהלים ליקוטים
 הדגרי׳ שהין שמסיים וזה בתור׳ הפנים כל שהשיגו היינו כי

 הוא וחידושיהם בדבריהם וגם . מסיני כנתינתן משמחין
 ובגמרא במקנה כמו התורה ונתיבות הפנים כל נכלל

 בחפצה בתורה עסקיו ע״י לאדם בא זו וזכיי׳ כמדובר
 מכל יותר הוא זה תענוג כי ושמחה ובדביקות רבא

 היא אימתי המדרש כוונת וזה שבעולם התענוגים
 והנתיבות הפנים בכל תמימה לתורה שיזכה פי' תמימה
 גדול בהשתוקקות התורה שלומד פי׳ נפש משיבת כשיהא
 מהתורה נהנה תהי׳ שהנקמה נפש משיבת היא אימתי וח״א

: והנתיבות הפנים לכל זכה א״כ תמימה כשהיא
ך  בזה הכוונה .וגו׳ נפש משיבת תמימה ה' תורת יאמר א

 בה דעסיק בעידנא בין תורה ז״ל מאמרם דידוע
 בעידנא ומצוה ומצלי אגינה בה עסיק דלא בעידנא ובין

 המצוה בזכות להנצל רוצה האדם אס נמצא כו׳ בה דעסיק
 בעידנא כ״א מציל שאינו מאחר תמיר בה לעסוק צריך

 בה להתיגע יעסוק לא אם אף התורה משא״כ בה דעסיק
 ה׳ תורת הכוונה וזה בזכותה ניצול הוא אעפ״כ תמיד

 שבת כמו מנוחה לשון הוא נפק ר״ל ,נפש משיבת תמימה
 כבר שנתיגע בזמן אף אז התורה עסק קע״י ור״ל ,וינפש

 הצלה לו מגיע אעפ״כ אז מעע לנוח ויושב תורה מדברי
 בה עסיק בדלא אף מצלת שהיא מאחר התורה ע״י

: במצוה רקא״כ
ך  אימתי אמר חד בגמרא .וגו׳ תמימה ה׳ תורת יאמר א

 אימתי אמר וחד , תמימה כשהיא נפש מקיבת
 מצוה קכל הידוע ע״ד נראה ,נפק מקיבת כשהיא תמימה
 חד ■א שה ית׳ מאתו נחצבין כי מצות מתרי״ג כלול מהמצות

 וזה התורה מכל נכללת מהתורה וחתיכה התורה כל כן
 תמימה היא מהתורה ודבר דבר קכל תמימה ה׳ תורת
 ומקשר לקמה כקעוסק לארס בא וזה התורה מכל שנכלל

 כשהיא נפש משיבת אימתי אמר חד וזה ;באחדות הכל
 האף המיס בגדר יהי׳ שתורתו בקדושה כ״כ שלומד תמימה

 וזהו כולה לומד כאלו תמימה נקראת מ״מ כילה לומד שאין
 נפש משיבת כשהיא תמימה אימתי אמר וחד , נפש משיבת

 היות באחדותו התורה שהתקשרות בהיפוך רק לזה גס כיון
 , נפקו משיב שבלימודו מחמת בא כמדובר תמימה נקראת

 :והבן ודו״ק האחדות להקשיר בכוחה מעוררת הנקמה ואז
ת א ״ ר  הנחמדים יחדיו צדקו וגו׳ לעד עומדת מהורה ה׳ י

 נזהר עבדך גס נופיס ונופת מדבש ומתוקים וגו׳
 לו ורע צדיק בבחינת כי הכוונה .רב עקב בשמרם בהם
שע  מישראל לכ״א כי א׳ לדבר מעמיס ב׳ נרא׳ לו, ומוב י
 שאוכלין ז״ל כמאמרם בעוה״ז מוב איזה גס ית׳ מאתו נגזר

 כלל נחת לו אין רקע של שהענין רק בעוה״ז פירותיהן
 הוא לו ממלא ע״כ חמדתו כל וזה הרבה ממון לאסוף רק
 עיקר כל לו ונותן ברי׳ לכל שכר שום מקפח שאין ית׳

 בלא״ה לו יש לצדיק אבל עוה׳יז מובות דהייגו לו המתאוה
 המשיבת הקדושה בתורה בהעסקו ברוחניות עוה״ז מובות

 ;״ל במאמרם מרומז וזה , גדול בדביקות ובתפלה נפש
 מלימוד גדול ונחת תעניג לו ומגיע מצוה מצוה ששכר

 די כי מגשמיות ונחת לתענוג יתברך מאתו צריך אין ואז
 אמונה לו אין לרקע כי הב׳ ממס הרוחני מתענוג לו

 תיכף רואות שעיניו מה כ״א מאמין ואינו עוה״ב בגמול
 בו יבעומ פן בעוה״ז שכר לו למלאות הקב״ה הוכרח ע״כ

 לעוה״ב הצפון המוב לקכר מאמין שהוא לצדיק אבל ,יותר
 שאמר וזה בעוה״ז תאוהו לו למלאות ית׳ הוא צריך אין

 יחדיו צדקו וגו׳ מקפמי לעד עומדת מהורה ה׳ יראת
 מעמי׳ ב׳ ומסיק לו ומוב רקע לו ורע צדיק שיש אף ר״ל

 ומתוקי׳ רב ומפז מזהב הנחמדי׳ הנ״ל הא׳ המעס הנ״ל
 ותענוג חשק עצמו זה בדבר •לצדיק ויש צופים ונופת מדכק

 בשמרם בהם נזהר עבדך גם הב׳ והמעס כנ״ל בעוה״ז
במצותיו אעפ״כ נזהר צדיק שהוא עבדך ר״ל רב מקב

 לסוף ר״ל לעקב כ״א אינו הצפון מוב שרב שיודע אף ית׳
 מובה שוס רואה אינו ובעוה״ז סוף הוא עקב כי במוה״ב

 העולם בזה לו נותן אינו באמת אזי ית׳ בו מבעמ אינו
 הרשעי׳ אבל בו יצעמ לא שאעפ״כ הקב״ה שיודע אחר כלל

 אינם כי יבעמו בודאי בעוה״ז ומובתס שלותם בהעדר
 להס לשלם מהמוכרת ע״כ כמדובר לעוה״ב מאמינים

 :לו ורע צדיק לו ומוב רקע יש ולכך משלם בעוה״ז שכרם
p ' : H l שמביא כענין בזה הכוונה שאגתי דברי מיקועתי 
 מתפלל שאדם שפעמי׳ ישעך באמת ענני ע״פ בקל״ה ‘

 נדמה ומתחלה לו לרע שהוא והסוף דבר איזה עצמו על
 ג״כ הכוונה וזה כלענה מרה ואחריתו למובתו שלוא לו

 על אתפלל שלא ר״ל מרע לקוני נצור אלהי הש״ע בסיום
 יודע אדם שאין מחמת וכ״ז לי לרע שהוא דבר עצמי

 דבר מראשית יודע מהוא ית׳ הוא כן לא הדבר עתידות
 לי שתתן ר״ל ישעך באמת ענני הכוונה וזה דבר אחרית

 שהוא שבתפלתי יודע ואס ישועה באמת שהוא הישועה אות׳
 רחוק הפסוק קאמר וע״ז בקשתי לי יעקה לא לי לרע

 ודרקהר המקרא סרס כמו ר״ל שאגתי דברי מישועתי
 וע״ז מישועתי רחוק שהוא דבר על הס שאגתי שדברי
 ברחמיו ית׳ שהוא תענה ולא יומם אקרא אלהי קאמר

 להיפוך שהוא מאחר תפלתי על לענות רוצה אינו
:הישועה מן .

ה  הכוונה וגו׳ אבקש ה׳ פניך את פני בקשו לבי אמר ל
 ערב קולך כי בשה״ש בפסוק שכתבנו שמה בפסוק י

 התפלה שקודם פני בקשו שמתחלה ר״ל ע׳ש נאוה ומראך
 יהי׳ ולא אלהיס צלם לו שיהי׳ פניו לבקש תחלה יראה

 יהי׳ ואז אבקש ה׳ פניך את אח״כ ואז מהעבירות מלוכלך
: ית׳ לפניו לרצון התפלה

ך  אליו הודע או ע״פ בזוהר שמביא מהענין זה ע״ד א
 בדרכיו לההולכים החעאיס מודעת שהשכינה חעאתו

 יודע ואינו עצמו נגעי על כלל מבין אדס אין כי ית׳
 שתודיעני ר״ל פני בקשו לבי אמר לך אמר ולזה מעונותיו

 : אבקש ה׳ פניך את אח״כ ואז שעשיתי עבירות איזה החלה
ך  אבקש ה׳ פניך את פני בקשו לבי אמר לך יאמר א

 דעיקר הוא המזמור בזה דהמע״ה דברי דכל נראה
 אורי ה׳ שמתחיל וכמו האומות ולא הישראלי עם הוא

 ע׳׳ד הוא (והכוונה בילקוע כמ״ש לרשעים וחושך וישעי
 הוא אורי וזה ירושלים של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא

 ונפלו כפלו המה לי ואויבי צרי מסיים ועד״ז חושך) ולרשעי׳
 בלי א״א כן רוחות ד׳ בלא לעולם שא״א כשם כי

 כי נופלים המה למלחמה עלי כשקרביס וזה צדיקים
 ירום ועתה ומסיים המפל יפול בוראי העיקר בנופל חלילה
 (ואפשר הצדיקים הוא העיקר כי אויבי על ראשי

 ממית הנחש לא כי וידוע תשובה אלא ועתה אין כמאמרם
 ראשי ירום בודאי בתשובי: ועתה וזה ממית החמא אלא
 שמצינו וכמו זה שורש המנגדת קושיא יש לזה אך אויבי) על

 הקושיא הצדוקי לאליהו(ששאל כן הקש׳ שרשב״י הקדוש בזוהר
 הישראל אס הנביא) לאליהו הקושיא הוא והקשה לרשב״י

 הס למה ולשון אומה מכל יותר לבורא מאוד מקורבים
 לאכול מותרים האומות כל וגס אומה מכל יותר חלושין

 ותירץ וכדומה בשרצי׳ אסורי׳ והישראל רוצים שהם מה
 מכל חלוש יותר והלב ללב נמשלו שהישראל הנביא אליהו

 אסר ולכך ללב בא המאכל דקות כי המאכל וגם אברים
 לעולם שא״א כשם בעצמו וזה וכדומה בש^ים לנו הבורא

 משא״כ לחיות יכול אבר מחוסר כי כו׳ רוחות ארבע בלא
 דהע״האנכי ודו״קוז״ש וכו׳ עיקר הוא הלב כי לב מחוסר

 קושיא ויש •כוכבים עובדי כל על ישראל מעלות כל מדבר
 כמ״ש לבי אמר לך בשביל לבי אמר לך ועז״א לזה המתנגדת
פני בקשו כי האלשיך כמ״ש הלב פצי דהיינו פני רש״/בקשו

קאי



יקרים;הריםלסטים
 פצי בקשו א־מר 3שהל הה ההכר הלב אמירת על קאי
 קושיא ומתורץ כמרובר אברים ובשאר בלב שיתבוננו פי׳

 כמו בעולם מעולים יותר שהצדיקים והעיקר המתנגדת
 שתראה אבקש פניך את ועי״ז כנ״ל אניהו וכתירוץ הלב
 : כמדובר קרני שתרומם במהרה ה^מת לי ^ ^

/ , ן  מאמרם דידוע ה׳. אברך במקהלי׳ במישור עמדה ר
 תורה דברי שיכנסו מתפלל שאתה עד ־ !"נ

 באתרא באזניך הבאי דברי יכנסו שלא תתפלל באזניך
 אוכל שאדם כמו הרי וירקא בשרא ליעיל כוורא דליעיל
 א״א כן הבשר במעם שיב שירצה א״א ירקות הרבה

פנ: לא שאדם כ״ו וישרה יחול שהקדושה מ רו ה מ  עצמו מ
 לכור וא״א עוב ועשה מרע סור כמד׳א עולם מהבלי
 להנעותם עובים מעשים על בהכתכ:-ותו כ״א עולם מהבלי
 האדם יראה המדות שבכל הקדמונים דברי ויחע לטובה
 האדם צריך בידאי כי צר לשום לנטות שלא ממונע ש^א

 לבבך בכל וזה השי״ת בראם בחנם ולא המדות לכל
 בי שיש המרות דהיינו שלי ההרגל רגלי וזה יצריך בשני

 כי ה׳ אברך במקהליס אז הממוצע במדות במישור עמדה
: כו׳ נכנסין הלב מן היוצאי! דברי׳

ד ל ר  המת וגו׳ מרעים עלי בקרוב וגו' וישעי אורי ה' ל
 הקליפות בהיות כי בזה הכוונה וגו׳ ונפלו כשלו

 יעסוק שלא הארס את להמטיא בהסתס מאור מתגברי׳
 שכל ברבר גרול פגם מגיע להם גס אז כלל מצוה בררך

 כס מוסיפים שאנחנו ממעשינו כ״א אינו שלהם השיוגי
 יניקה ג״כ להם יש ואז למעלה השפעה וגורמים למעלה
 הי׳ מהם גס וממילא כלל שפע הי׳ לא להיפוך משא׳'כ

 ואין וישעי אורי ה' המשירר שאמר הוא וזה השפע נעדר
 בקרוב כי אותי לבלע יחטיאו פן מהקליפות כלל מתירא אני
 שגס ר״ל ונפלו כשלו המה אותי להחטיא מרעי׳ עלי
 השפע מהם שנעדר כמדובר ונפילה כשלון מגיע להם
 מגיע להם שגם מאחר כ״כ עלי תתגבר לא בודא־ ע״כ

: מזה רעה ^
ן קעי אורי ה׳ לדור יאמר א  מרעים עלי בקרוב וגו׳ ו

 הכוונה . בוטח אני בזאת וגו׳ ונפלו כשלו המה וגו׳
 כדי אדם של עונותיו ממרקין היסורין כי ידוע הנה כי

 את לאכול מרעים עלי בקרוב הוא וזה חטא בלא שיהא
 חטא ע״י עלי פורענות ולהביא עלי לקטרג ר״ל בקרי
 שעי״כ חסרו! להם מגיע שעי״ז ר׳׳ל ונפלי כשלו המה

 מחנה עלי תחנה אס אחריו שאמר וזה מעבירות נזדככו
 שיהא בוטח אני גופא בהיסורין ר״ל בוטח, אני בזאת וגו'

 : עונותיו נתמרקו שעי״ז מאחר לישועה לי
ר ו ד  הלשון כפל ,תבוא אליך ושועתי תפלתי שמעה ל

 תפלות ית׳ הוא בהתקבל בחינות ב׳ יש כי נרא'
 תפלתו דברי ואין כ״כ צדיק אינו שהוא אחד ארס בני

 שלא משאלותיו ממלא תיכך הוא אז ית׳ לפניו כ״כ ערבים
 לשרידי׳ משא״כ תפלתו דברי ית׳ אצלו מאוס כי עוד יתפלל
 אין אעפ״כ דבר איזה על שמתפללין אף קירא ה׳ אשר

 דאיתא כמו עוד שיתפלל כדי תינף רצונו לו ממלא הקב״ה
 הענין וזה צדיקים של לתפלתן הקב״ה שמתאוה בגמרא

 שממהר הב׳ בסוג אהי׳ ח״ו פן אף תפלתי שמעה כאן
 עוד מלהתפלל שיפסוק כדי משאלתו ולמלא תפלתו לקב.

 ושועתי מסיים ע״כ ית׳ לפניו עוד ותפלתו שועתו יבוא ולא
 שימלא ביותר המעלה בסוג הי׳ ש דיל תבוא אליך

 נדחה יהי׳ לא אעפ״כ פלו והתפלה תיכף משאלתו
:הא׳ כסיג מלמעלה

CJI ינחמוני. המה ומשענתך שבטך וגו׳ צלמות בגיא אלך כי
 לו אף ביסורין מדוכאין ישראל בהיות כי הכוונה

וזה ליסורין ג״כ לו ונחשב בדבר גרעון לו מגיע יה׳

 נחשב ופורענות לשבט לך שאף ר״ל שבטך דקאמר
 למשען כביכול לעצמו ית׳ הוא יהי׳ שבודאי ר״ל ומשענתך

 למשען לעצמו ית׳ לו ובהיות אעשה למפני למעני כמד״א
 גס אז אתן לא לאחר כבודי כי כמד״א השכינה לפדות

 , ; מתנחמים אנו שבזה ינחמוני המה וזה נוושע אנחנו
תשוב׳ עושה האדם שבהיות לי. למחול מספדי
 הוא ה ו זכיות נעשין העבירות כל אז מ;!הבה

 בלשון הפכו,יס עצמן שהעבירום ר״ל לי למחול מס:רי
 הוא מה להבין וכדי מצית דהיינו מחול נעשה הספר
 שהענין העולם מדרך כי נראה ,בזה שמכנה מחול הענין
 ואח״כ אחת בגת עימדין שמתחלה אצלם הוא מחול

 ח־זרין ואח״כ המחול הוא זה כי מחבירו איש מתרחקין
 אף כי ית׳ נגדו שלנו התירוץ כי בנו הענין כן ומתקרבין

 אליו להתקרב דעתינו אעפ״כ ית׳ מעבידתו לאחור שחזרנו
 ונתקרב רתוק •שהי׳ ממי למעלה שעשועי' יותר ולגרוס ית׳

 שמ^ה ר״ל לי למחול מספדי הפכת שאמר וזה אח׳׳כ
 מכנה ית׳ שהוא העינות לכפר יכול ית׳ הוא הטעם
 כמו וזה כמדובר למחול רק מאצלו אחור שחזרנו החזרה
 כמדובר ר״ל דמיא הלולא כבי עלמא האי חז״ל שאמרו

 חסד כל ורחוק במחולות שרוקדין החתונה שבבית כמו
: כמדובר עלמא האי כן מקרבין ולבסוף מחבירו

X ' בהיות כי הכוונה .לי למחול מספדי הפכת יאמר 
כזכיו׳ נעשין ה׳דונות אז מאהבה תשובה עושה האדם

 ענמן שמעבירות הנ״ל הכוונה ע״ד לי למחול מספדי וזה
 על^ מרומז שק כי שמחה ותאזרני שקי פתחת זכיות נעשין

 שהעבירו׳ במקומו שמחה ועשה שקו פתח והקב׳׳ה הקליפות
: קדושים מלאכי׳ אח״כ נעשין עצמן

ת י ב  ג הו לצדיק הקדוש בזוהר הקשה • צדיק רעות ר
 חלי<ה רעה שוס מזמין לא דלצדיק וי״ל לכתוב

 [והיינו לזה לציית לזה לציות אלא נבראו לא כולם כי
 נתגדל ואח״כ לצוות וזה הטוב לדרך סיוע צריך שמתחלה
 לזה) לציית וזה יעשה יראיו ורצון עליונה יותר במעלה

 אז להענישם רוצה ית׳ והוא בעולס רשעים יש אס אלא
 השגחתו ית׳ הוא נוחן אז חלילה כו רשות שנותן כיון

 בעושי ה׳ פני כי וגו׳ צדיקי׳ אל ה׳ עיני וזה הצדיק להציל
 ח׳.ילה רשעים בגחלת יכוה שלא צדיק רעות רבות ואז וגו׳

 עצמו הצדיק על חלילה שהרעות משמע הוי לצדיק (אבל
 : יצילנו ומכולם אינו) וזה בעצם

פ ח נ ם1ה י  שאוכל מי מדבש.כי ומתוקים ומפז מזהב ד
 מתוק זה אבל בה קצה נפשו כרבה דבש

 עקב המתנה לשון בשמרם בהם נזהר עבדך גס כי מדבש
 דברו בקול לשמוע דברו עושי במדרש שכתב ע״ד רב
 אחרת לשליחות כבר מקוי׳ זה שליחות עשותס בשעת כי

 עוד לעשות ומקוה מצו׳ שעושה מצוה גוררת מצו׳ באדם וכן
, : מדבש ומתוק נחמד הרי הרבה

י ת א ט  עלי אודה אמך^י כסיתי לא ועיני אודיעך ר
• סלה תטאתי עון נשאת ואתה וגו׳ פשעי

 אחר פעם ועוד כסיתי לא ועוני הלשון כפל לדקדק יש
 וכן הקדוש הזוהר דקדק וכן פשעי עלי אודה אמרתי

 הכפל נראה . סלה חטאתי עון נשאת ואתה שסיים מה
 שהוא לאשמעינן בא ואס אודיעך חטאתי בזה שהתחיל

 נשאת ואתה אודיעך חטאת•• תיכף למימר ה״ל מכפר ית׳
 שיש דידוע ונראה המקרא סוף עד בזה המתין למה וגו׳
 והשט זכיות נעשין והזדונות מאהבה אחד תשובה מיני שני

 בגמרא מצינו לא והנה שגגות נעשין שהזדונות מיראה
 ונראה דינם מאי העושה גשגגוס ולא הכל כזדונות אלא

 מיראה ולא מאהבה בודאי הוא שגגות על דההשובה הטעם
ולא השוגג על השי״ת מעניש דלא להיות א״א דמיראה

עישה



מויקרים תהלים ליקוטים
 כמו הנקמה נתמכף בקוגג דגס מאהבה רק חקובה מוקה

 רק הבגד נתקלקל מ״מ בקוכג יפה בגד טל שקופכין
 לסשית ראו' ודאי מאהבה אבל ב;וגג דמקה ליכא דטונש
 זה אב בפצמו מסיפק תשובה פושה כשאדם והנה תשובה

 הוא בודאי בשוגג משא״כ במזיד וכ״ז מיראה או מאהבה
 גס הדבר בירור לדבר תרופה ויש כמדובר מאהבה

 דאז המזיד טל תשובה פפמי׳ שני למשות והיינו במזיד
 מ״מ מיראה הוא ראשון דפטס דנהי מאהבה הוא בודאי

 הוא שנית התשובה ואז מזיד מאותו שוגג כ״א נשאר לא
 בשוגג אבל השוגג טל בתשובה כמדובר מאהבה בודאי
 הוא ובודאי אחד פטם רק תשובה לטשות צריך אין ממש

 דהיינו חטאתי המקרא כוונת י׳׳ל וזה כמדובר האהבה
 דבודאי אחת פטם מתידה אד פי׳ אודיטך כידוט שוגג
 אמרתי אז כסיתי לא המזיד דהוא וטוני מאהבה היא

 הלשץ כפל וגו׳ טון נשאת ואתה וגו׳ פשטי טלי אודה
 טון נשאת בודאי ואז תשובה פטמי׳ שני שעושה דהיינו

 מחמת שהוא מהמזיד שוגג אפי׳ נשאר שלא פי׳ חטאתי
 משא׳יכ מאהבה בודאי הוא ואז פטמים שני השובה שעשה

 אפשר אחד פטם רק המזיד טל תשובה עשה שלא מי
 ; כמדובר מיראה התשוב׳ הי׳ דסן הזדון מאותו שוגג שנשאר
ף צ ט אשוט אלהי ואל ה׳ אקרא לי ב מ  קולי מהיכלו ק

 רוצה כשאדם כי נראה .באזניו תבא לפניו ושועתי
 השכינה עביר שיתפלל הוא העיקר השי״ת לפני להתפלל
 בנו יכולת ואין הערל לב לנו יש שבעו״ה רק הקדושה
 מקודם שיתפלל היעוצה ועצה השכינה גלות טל להתפלל

 גלות טבור יתתלל הלב באותו ואח״כ שלם בלב עצמו על
 ההצטרכות דהיינו אקרא לי בצר הפסוק פי׳ וזה השכינה

 עבור אלהים בשביל דהיינו אשוע אלהי ואל ואח׳'כ שלי
 שלי ההצטרכות דהיינו קולי מהיכלו ישמע וזה השכינה גלות

 שאני מה דהיינו תבא לפניו ושוטתי מהיכלו רק
 תבא לפניו שוטתי דהיינו השכינה גלות טבור מתפלל
 פי׳ וזה וטיין מקובל יותר שהוא באזניו דהיינו באזניו
 על להקב״ה משבח שאני דהיינו עניתני כי אודך הפסוק
 השכינה גלות עבור להתפלל יכול אני זה ומחמת לי שמיצר

: לישועה לשמי דהיינו לי ותהי  רשו כפירים ליראיו מחסור אין כי קדושיו ה׳ את ירא•
הכוונ׳ . סוב כל יחסרו לא ה׳ ודורשי ורעבו

 אשר היצר ותחבולות טענות עצמו מעל הארס לדחות בזה
 שאין ראי' לו ומראה פיו מליו.בחלקת רשת משים בקרבו

 כן לא כל מחוסר הוא שהצדיק מאחר צדיק להיות טוב
 ה׳ את יראו קאמר ולזה צלחה דרכם הרשעים דרך

 טענת נדחה שבידאי ר״ל ליראיו מחסור אין כי קדושיו
 כטענת ליראים דוקא העניות חסרון כלל תלוי ואין היצר
 במה לדבר וראי׳ במזל מלוי הכל ז״ל כמאמרם כ״א היצר

 רעה הי׳ אס דבשלמא ר״ל וגו׳ רשו מכפיריס שמסיק
 טובות מושפעים היו הרשעים ולכל שבעולם הצדיקים לכל

 היראה העדר מחמת החסרון לתלות אפשר הי׳ עוה״ז
 שהכפיריס להיכוך אף לפעמים רואים אנו באמת אבל
 אין בודאי ואז טוב כל יחסרו לא ה׳ ודורשי ורעבו רשו

 :היצר טענת נדחה בידאי ואז והצדקות היראה מחמת הטעם
•  ליראיו מחסור אין כי קדושיו ה׳ את יראו יאמר א

. טוב כל יחסרו לא ה׳ ודורשי ורעבו רשו כפירים
 והרשעים עניים הצדיקים דלפעמיס הידיעה מכחיש וזה

 במעיו יתברך כי בחלקו השמח עשיר איזה אך , עשירים
 ולישרים לטובים ה׳ הסיבה וזה בתענוג לו טוב והכל
 ולישרים לטיביס ית׳ הוא ב שמט הטבה פי׳ , בלבותם הוא
 ולך כתיב ועד״ז בלבם הרווחה להם שנותן בלבותם הוא

 התשלומין כי כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד ה׳
 הגשמי,דרטה תענוג הוא יתברך מצותיו כי חסד הוא

לו יהי׳ שלא לחולש׳ יבא ולא יכעוס שלא נועם דרכי
כג

 כן פי על ואף צער ולא Tתמ תענוג לו ויש קנאה
א  תתאוה ולא וזה , החסד צד על משלם יתברך מ

 ע״ד משא״כ כלום לך חסר שלא גחל ששולחנך לשולחנם
 בתענוג בזה טוב לך ויש ביח תאוהו וחצי מת אדם אין
 שכר לך שישלם מלאכתך בעל נאמן פ״כ1ואנ בצער ולא

 ניזון העולם כל ז״ל מאמרם וזה החסד צד על פעולחך
 אמרו ולא חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינא בשביל

 ששמח לו דדי להורות כדי חרובין קב אלא לו אין
 שלא ליראיו מחסור אין כי מה במעיו ונתברך בחלקו

 חסר שאין אלא עושר להם יש כי אמר ולא להם חסר
 רעבו בודאי רשו שהם הכפירים אבל להם שאין אף להם
 ואין הכל להם חסר כי הוא רשו הכפירים כל וגס הוא
 שאין טוב כל יחסרו לא ה׳ ודורשי בידו תאותו חצי

: להם חסר
ן . ליראיו מחסור אין כי קדושיו ה׳ את יראו יאמר א

 גדול חילוק יש לעוה״ב העוה״ז בעניני כי הכוונה
 ראתה לא עין ד מא חשוב דבר הוא שעוה״ב ביניהם

 לאין ונחשב נפסדים דברים שהם עוה״ז בתאות ולהיפוך
 עוה״ז יש ולרשע לעולמות קיום שהוא עוה״ב יש (ולצדיק

 שהיא עוה״ז חסר ולצדיק קיום ואינו הנפסד דבר ש׳זוא
 חסר ולרשע עולמות קיום שאינו והנפסד ההעדר דבר

 חילוק ויש עיה״ב דהיינו תכלית עיקר ממנו ונעדר עוה״ב
 לו ויש הנפסד דבר חסר שלצדיק והרשע הצדיק בין גדול
 ויש הדבר עיקר חסר ולרשע טוה״ב שהוא האמיתי קיום

 ולאחוז בדעתו זה שיבחין נפש לבעל וראוי הנפסד דבר לו
 קדושיו ה׳ את יראו וז״ש ב^ייס ובחרת כמד״א הצדיק כמדת

 ליראיו נחסר תוהו של דבר ט פי׳ ,ליראיו מחסור אין כי
 משא״כ הנפסד דבר שהוא עוה׳׳ז דהיינו להצדיקיס

: ודו״ק עוה״ב דהוא העיקר נחסר לרשעים
ל י צ  למה עני עני קשה . וגי ועני ממנו מחזק עני מ

 כמו א׳ עניים מיני ב׳ יש כי כך הענין . לי
 והא׳ בממון, עני והב׳ , בדעת אלא עני אין ז״ל שאמרו

 להתור/ תואב דאין וע״כ ומצאתי דיגעתי ודאי תואב אינו
 וידוע אביון פעמים נקרא לכן תואב בממין'היא עני והב׳

 בקדוש׳ הוא כח כי האדם בסיבת אלא כח א׳ בכל אין כי
 ורחימו בדחילו הוידוי וכשאומר בשבירה הוא נפל ושם

 ר״ל , ממנו מחזק עני מציל וזה החטא אותיות מעלה
 התשובה ע׳׳י שהוא והצלתו מסיבתו הוא והכח שהחיזוק
 חרין בין עליון המחבר הוא צדיק כי מציל במילת נרמזת
 צלם וז״ש איש של דרכו ובסוד מילו״י בסוד ווי״ן יו״ד ריעין

 למ״ס באויר הפורח מגדל ■׳י ע למעלה המשכה ר״ל
 התחתון צדיק ג״כ צריך למעלה ממנה ובהמשכה הסתומה

 הבורא ולהתקשרות ליראה צריך שהלב ר״ל ,מציל וז״ש
 ועי״ז הלמ״ד סוד דחירות עלמא סוד בלב התשובה ועיקר

:ממנו מחזק מציל
וגו׳ ויונקים עוללים מפי השמים על הודך תנה

 שהמלאכים ז״ל מאמרם ידוע . צורריך למען
 על הודך תנה אשר ואמרו לנו התורה נתינת טל קטרגו
 קנאה כלום תשובה להם החזיר למשה ת השי׳׳ ואמר השמים
 שיש היצה׳׳ר מכח וא״כ ביניכם יש גזל כלום . ביניכם
 מלשון הוא תשובה דמילת ואפשר לתורה זכינו באדם

 לדרכם המפרשים שפירשו כמו החטא על ממש תשובה
 דאיכא להם שיחזיר למשה ציוה שהשי״ת י״ל פשוט וע״ד
 כאין כיון לקיים יכולין המלאכים שאין מה תשובה מצות

 לכס ואין גזלכו׳ כלום משה להם שהחזיר וזה ביניהם החמא
 אויבי נקרא וסייעתו שהיצה״ר וידוע תשובה לעשות מה על
 קטרוג פי׳ טדך, תנה אשר וזה יאבדו אויביך הנה כי ה׳
 הי׳ וזה עוללים מפי רק עשית כן לא ואתה המלאכים של

 משה אל ה׳ וידבר תורה במתן שכתב וזה , צורריך למען
ר פי׳ , ההר "מן בו ט״י השרת למלאט ולא למשה בא שגי

ההר ’



יקריםתהליםליקוטים
 הקליפות הס דהריס בגמרא כמ״ש היצה״ר דהייגו ההר
 והי׳ הזוהמא פסקה בסיני כי ההר נגד ישראל ויחן וזה
 עומד שהעולס ידוע או הליך בדרכיו אבו שלא היצה״ר הגד
 משא׳יכ מציי היצה״ר בגדולים כי תינוקות של פיו הבל על

 מן ולא עוז יסדת ויונקים עוללים מפי וזה בתינוקות,
: ביניהם שיש צורריך למען הגדולים

 לו עוז במדרש .בלבבם מכלות בך לו עוז אדם א^צך־*
 לפרש נראה .בלבבס מסלוה ת׳׳ל לכל יכול בך

 כ״א ה׳ בשס שיבמח לא^ם דאסיר בזוהר מ״ש ע"פ
 . אסר דבר על ולא לשמה כראוי מות בשלי אותו שיעבוד

 על בה׳ לבעוח שמותר פי׳ ,לכל יכול המדרש כוונת וזה
 מסלות ת״ל דעלמא מילי על אף הדברים כל על הכל

 מפלות לו שיהי׳ בך לו שעוז אשרי ע״ז דוקא פי׳ , בלבבם
 איתא דברכות בגמרא והנה . אחר דבר טל ילא בלבבם

הרשות לדבר אס לו נוגה ואין חשכיס דהלך הקרא על
וא״כ ה׳ בשם לבעוח דהו״ל משוס מ״ט ,לו חשכים הלך
 אפי' דעהו דרכיך בכל ידוע אך ,הזוהר נגד לכאורה הוא

 הכל יהי׳ וסיכה ושתי׳ אכילה כגון לאדם הצריכיס דברים
 יהי׳ לאדס הצריך דבר כל וא״כ המפרשים כמ״ש לש׳יש
 כי ,נא ראה , רפאינו מבקשים אנו וע״ו ית׳ לשמו הכל
שלא לראות אדם כל וצריך ויתעלה ית׳ לשמו צריך הכל
יהא לא ושוב לכבודו כ״א ית׳ מהבורא דבר שוס ירצה

 רק ה׳ בשס לבעוח הו״ל באמת כי אזוהר מגמרא סתירה
 שוס לו יהי׳ שלא הצמרכות כל לו שיהי׳ יהי' הבמחון
 גול הפסוק פי׳ לי נראה וזה ית׳ ביראינו בעבודת מניעה

עח דרכיך ה׳ על  לשין כסל דהוא יעשה והוא עליו נ
 b ה׳ על גול מתתלה לדידן וא״ש ובעח גול

 עבודת עבור הכל יהי׳ צריך שאתה ההנאות כל דרכיך
 לא אס משא״כ יעשה והוא עליו לבמוח רשאי ואח״כ ה׳

 דרכיך בכל וזה כנ״ל עליו לבסוח אסור אז ה׳ על תגלול
: אורחותיך יישר והוא דעהו _

ד  שסה כי ע״ד ימינך. תרוס ייך ™ גבורה זרוע^יעס ל
 הוא כשהנפילה לנו עזרתה קומה וגר נפשינו לעפר

 אח״כ באמת לבנו מכה כשהאב כי העזר בא אז מאוד
 כהה יד ידך תעוז וזה , עליו לרחם יהמו ומעיו לבו

 : חסד בא ימינך תרום אז בחוזק הגבורות כשמתגבר _
" י ס ח  אמר ואמת יברא אמר חסד איתא . נפגשו ואמת י

 מארץ אמת הה״ד לארץ האמת ה׳ והפיל יברא אל
 להסתכל רצה אלמלא שהשי״ת נראה . תמוה והוא תצמח

 בלי מרומם שהוא ית׳ נגדו שפשע באשר באמת האדם על
 שהוא רק ית׳ נגדו לעמוד יכול האדם הי׳ לא וערך שיעור

 הם אדם ובני בעולם לאדם בחירה שיש בארץ מסתכל ית׳
 מסית שבקרבו הינה״ר וגס חומריות בתר ונוכייס חומריים

 ממנו נשכח כי לעמוד האדס יכול באמת גס ואז אותו
 ברום וזה הבהמיות תאוותו אחר ונמשך הבורא גדולת
 כשאתה משפעיך נעלה כל על מרומם שאתה מושכך עולם
 אפסי עד הוא עושה שאתה הצדק וצדקתך אז משפע עושה
 נותן ולדין הארץ בחומריות שהס מסתכל שאתה ארץ

 אב״ד מהגאון זה ששמעתי ואפשר תאותס אחר שימשכו
 יסתכל השי״ת אס אף העול׳ לקיי׳ יכול ובחסד זעלחאב דק״ק

 הדין משורת לפנים הוא חסד כי למעלה שהוא כמו בגדלותו
 ה׳ והפיל ביניהם מחלוקת שהי׳ נפגשו ואמת חסד וזה

 יסתכל שלא פי׳ , תצמח מארץ אמת כמד״א לארץ אמת
 בני ואז הארץ על באמת רק למעלה שהוא כמו באמת
 היו הנפילים כי האמת מדת גס לזכות יטלין האדם
 תצמח מארץ וזה מעשיהם וקלקלו מעלה מלאט בארץ

 האמת עולם דהוא תפארת והנורא ז״ל האר״י ובכתבי
 בשאר משא״כ נורא הוא ולכך עמנו התחברות ית׳ לו ואין

; ית׳ עצמו את שהשפיל מדות
י שובר אנכי פי׳ . תמיד נגדי וחעאתי אדע אני פשעי כ

 בהס׳ ויודע מלשין הוא ואדע בעון שבראתי המשחית
 ששב מחמת חשש כי נגדי וחעאתי אבל סוכית אנשי את
 כשגגות נעשין וזדונות מירא׳ שב הוי הנביא נתן שליחות ע״י

: שוגג דהיינו תמיד לנגדי חעא ונשאר
 לבא סבר אביו ‘שיש ז״ל כמאמרם . חוללתי בעון ך,ן
 כמותו שצדיק נעלם סוד בזה יש ובאמת אמתו על י

 דקאמר וזה כזה מעשה לעשות ירצה נחש של בעעיו שמת
 חפצת וזה , בצדיקים חפץ שאתה אמת הן המע״ה דוד

 חפץ ית׳ שהוא פי׳ ודבק עח מלשון הוא עוח'ח כי בעוחות
 לחעוא אביו ישי ראוי הי׳ לא וממילא בו הדבקים בצדיקים

 חכמה ובסתום מבקש אני ולכך ־נעלם סוד בזה שיש אלא
: תודיעני

ף י  למה הכוונה .ורדפהו שלום נקש עוב ופשה מרע ס
 מאהבה מיראה וכאן מאהבה כאן בגמרא שמבואר

 . שגגות כ״א נעשה אין ומיראה זכיות מהעבירות נעשה
 מאהבה תשובה עושה שבהיותו ברבר חילוקים ב׳ והנה

 ליצה״ר מאוד בזה רודף הוא אז זכיות מיננו להעשות שגורס
 עושה בהיותו משא״כ מצות מהעבירות שנעשה מאחר
 רדיפה אין שגגות כ״א ממנו נעשה שאין מיראה רק תשובה

 והחילוק מוב לא נפש דעת בלא גס כמד״א להיצר כ״כ
 אף אז שגגות רק מהעבירות נעשה אין בהיות כי הב׳

 דעת בלא גס כנ״ל בנפשו שלימות לו אין התשובה לאתר
 נמצא מצות ממנו שנעשה מאהבה בתשובה משא״כ וגו׳ נפש

 וז״ש מצות שנעשה מאחר שלימות לו קונה התשובה ,מחמת
 ר״ל , עוב ועשה מהעבירות תשובה שיעשה מרע סור

 יהא רע שהס מהעבירות שיעשה באופן התשובה שיהא
;מצות דהיינו עוביס שהם דברים מהם נעשה ■

 לרשעים עובה שבא פי׳ וגו׳. להכרית רע בעושי ה׳
 מארץ זכרם להאביד כרי ית׳ פניו מאור בעוה״ז י*

 כתרגומו וגו׳ לשונאיו לשלם יאחר לא וכמד״א החיים
 להצדיק אבל מעוה״ב להאבידו בעוה״ז הזכיות לו דמשלס

אלא כן עושה אין ת/  אינו אבל שמסיים כמי מצרה מצילו י
 שום לו שאי! רע לרשע אבל כ״כ עובה שכר לו מרבה

: לגמרי זכות
ך  המה לעלות במאזנים איש בני כזב אדם בני הבל א

 מה בפרע כלל הבנה לו אין זה פסוק יחד. מהבל *
 הקדוש האלשיך שכתב ט״ר ונראה יסד, מהבל המה שאמר

 שלא שניהם גס ה׳ תועבת ואיפה איפה ואבן אבן ע״פ
 גס ממילא צדק שאינו איפה נותן שהמוכר הואיל תאמר
 ביניהם גזל וליכא צדק לא אבן על המעות משקיל הלוקח
 שחועבת אלא בזה זה יצא כי יה׳ לו איכפת לא ממילא

 ה^ כספך הפסוק כוונת בזה ונראה . שניהם גס ה׳
 הוא הקונה של שהכסף פי' במים מהול סבאך לסיגים
 במים מהול המוכר של שסבאך בשביל הסיגים עם מעורב
 רע וזה שוחד אוהבי כולם הפסוק ומסיים לזה זה ומאנה
 במאזני' וגו׳ אדם בני הבל הפסוק כוונת וזה ית׳ בעיני

 וזכיות עונותיהם למעלה כשישקול בדיינים שיצאו לעלות
 אותו לרמות בהבל עוסק כר שהמ פי' יחד מהבל מחמת

 וסייס ית׳ בעיני רע זה גם אבל בזה זה ויצא הקונה כמו
 שאנחנו לאלהיס עוז תנו כמד׳׳א לאלהיס עוז כי הפסוק
 והקונה ממוכר ואס למעלה כח תן ולי להחעורר צריכים

 בעלמא קושעא ליכא גזילה דליכא הגס ברמי׳ עוסקים
 ; חלילה השקר. כח מגביר ואדרבא האמת כח יגביר ומי
י  גודל מחמת כי בזה הכוונה . אלהיס ומגן שמש כ

 לקבל יכול העולס שאין וראה להבריות ית׳ אהבתו
 לקבל כביכול עצמו צימצס אהבה מחמת אז בהירתו
 הוה כד דסנהדרין בגמרא כמבואר עלמין בכל בהירתו
 רמז שהוא נא3שכי1 דספרירא אפותיא עזיזא רחימנא
 אלהו^ שירש הוא והצמצום הצמצום בא אהבה שמחמת

 מקבלין איןp pהשמ כמו ומגן שמש כי הפסוק פי׳ וזה
■ אור • ■



מזיסריםתהליםליקוטים
 ובין השמש בין המבריל ומ;ן מסך ע״י אלא השמש אור

 של בהירתו לקבל יכולין היו לא אלהים ה׳ כן הארס
 ר״ל תחכמני מאויבי וזה אלהים ע״י אלא ב״ה הוי״ה
 הי׳ הסזלקות וזה האור והסתלקוש התפששות שיהא
 שמזה תיזכמני הי׳ מזה אבל חוזר אור שהוא לי אויב כמו

; והבן ודו׳׳ק חכמה בא
 הא מאמרוח ה:!שרה מקשה .טניתנו כימות

בלי משמע ימינו בכל ונשמחה אמר מהחלה ^
 פסוק דידוע לפרש ויש .עניתגו כימות מבקש ואח״כ קצבה

 נכנע הוא לא־ס כ׳׳כ משפיע כשאין כי וגו׳ ושכחת לבבך ורס
 עצמו לדבק רונה שהש״י בזוהר וכן בהיפוך משא״כ ביראו נגד

 לישראל עניותא יאה אמרו העעס ומזה האדם בנשמת
 ברכית עלינו שתשפיע ימינו בכל ונשמחה מבקש וזה כו׳

 השמחה שמחמת עניתנו כ'מות שמחנו מבקש אנכי אבל טוב
 לב לנו יהי׳ השמחה בעת שגס רק ממך עצמי אפריד לא

 וראינו טניתנו בעת שהי׳ כמו בך והדביקות ונדכה הנשבר
: במהרה אכי׳יר רעה

י1 , ד  עד עלינו קדושה כ״כ שיהא פי׳ . וגו׳ נועם י
 ככן אלא עלינו יהא לא הגשמיות ידינו שמעשה

 לא הכרח רק אינו הגשמיות כי שנדע פי׳ רגל דהוא
 מדרגה שהוא כרגל אלא כלום חשוב אינו אבל יגונה

 עלינו כוננה ידינו מעשה וזה הכרח שהוא רק תחתונה
 : נחשת וכנו כ־״א ככן כ״א אצלנו יהא שלא
 הפועל כח כי פי׳ . עלינו כוננה ידינו ומעשה

 כחו וממילא אותנו עשה ית׳ והוא כנפעל
 אותנו שעשה העש'׳ ידינו ומעשה וזה עלינו מגן ית׳

 ממש ידינו מעשה פי׳ ידינו ומעשה ואח״כ עלינו סננה
 של בפמליא כח מוסיפין כי ית׳ אותו כוננהו עושין שאנו

 ית׳ שרוחו שע״י לחכימין חכמה יהיב ע״ר ו;ה מעלה
 להוסיך כח לנו יש עלינו כוננה אותנו מעשותו
 הטוביס מעשינו ע״י מעלה של בגבורה כח

 נאמר וגו׳ בו בטחתי אשר שלומי איש גס במדרש
 כו׳ לאשתו איש גק שלום שמשים אהרן על *
 אהרן זכה מדריגות שכמה הכוונה . עקב עלי הגדיל

 שלום משים שהוא מה פי׳ שלומי איש וגס מרע״ה ע״י
 טח כי בו בטחתי שלומי וזה ידי על בא לאשתו איש בין

 עקב עלי הגדיל בו דבק שאנכי ודבק טיחה לשין הוא
 כי לאשתי ביני שלום משים ואינו פרוש שאנכי עלי דיבר

 אהרן זכה לא פרוש ה מרע״ הי׳ לא אלמלא הוא האמת
: זה גרס מקה קדושת כי שלוס שישים

ך * ק  ארדם בסך אעבור כי נפשי עלי ואשפכה אזכרה א
 שכתבו מה ע״פ הכוונה . וגו' אלהיס בית עד י

 נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ע״פ המקובלים
 כל נגד השקול נון השער יתגלה שלעתיד פלאות נון ר״ל

 ועליו נו״ן שער מגולה אינו הגלות בעת אבל השערי׳
 כי אזכרה אלה פי׳ וזה מאלהים מעט ותחסרהו נאמר

 מחמת נו״ן שער מ״ט״שחסר מנין שהוא אדד״ם בסך אעבור
: נפשי עלי אשפכה הגלות

 ענני חסדך גרב אלהיס רצון עת ה׳ לך תפלתי ואני
 ביחידות ר״ל תפילתי כשאני הכוונ׳ . ישעך באמת

 הרחמים דהיינו ה׳ לך להתפלל אני צריך בהכרח אז
 אלהים למדת ולא רצון ועת בעולם נתגלי׳ שרחמים בעת

 מדת כי ר״ל , חסדך ברב אלהיס הטעס ומסיק
 כשמתפללין ברוב כ״א למטה חסד נמשך אין אלהים
 הוא וזה אלהים ממדת גס החסד מתפורר אז בציבור

: ישעך באמת ענני חסדך ברב
ך  במחשטתינו ההלה לך יש בשתיק׳ גם .תהלה דומיה ל

 מלך לשוס אין התהלה וזה תעלומות מבין אתה כי י
אחר פי׳ כעין וזה מחשבה מבין אין ארס כי לבד לך רק וארס

 <ך: כ״א זה שבח נמצא ולא תהל׳ לך שהדומי׳ במה לך שהתהלה
א  זכא זהב זר ע״פ ז״ל מאמרם ע״ד זר אל בך יהיה ל

 ס לקרוב זר שבין הפרש ידוע כי זר זכה לא זר
 זכה ואם זר משא״כ קרוביו טובת ̂ על "שוקר קרוב

 כלל זכות לו ואין זרה ולאו לזר ומעש״ט והמצות התורה
 ושוקד לנו וקרוב אב הוא ״ ;וכים כשאנו ית׳ הוא וכן

 אותנו מוליך חגילה לאו ואס ישראל בכורי בני לטובתנו
 לו נחשבנו וזרים נכרים כמו אלא עלינו חס ולא בגלות

 לאב בן כמו מאהבה עושים אנו אם בעבודתינו תלוי וזה
 באמת ית׳ הוא עצמו האב כמו האב לטובת שוקר שהבן

 שכיר כמו שכר לפעילת אלא עושק אין ואס ,לאב לנו
 והאכילה מקווה השכר רק בעה״ב בטובת משגיח שא'נו

 משתכר בעה״ג אס לו איכפת ולא מבעה״ב רוצה■ והשתי׳
 על משגיח ולא זר כמו אצלינו ית׳ 1הוו גס אובד או

 בחינה בך יהי' שלא זר אל בך יהי׳ לא וזה טובותינו
 בעסקך כבודו על תשגיח ולא אצלך זר יהי׳ ית׳ שטא

 שכנתא ולאוקי׳ משיחנו ביאת לקרב לש׳יש ומצות בתורה
 ותעבדהו ית׳ הוא לך יהא וקרוב כאב אלא מעפרא
 היום בר״ה אומרים שאנו הכוונה וזה . לאב כמו מאהבה

 כעברים אם כבנים אס עולמים יצורי כל במשפט יעמוד
 משיחנו ביאת על ית׳ אליו וזועקים בניס קרואי׳ שאנו פי׳

 כסאות למעלה נתעורר ר״ה ובכל קוננו בטובת רוצים ואנו
 יצירי כל וזה .משיחנו יבא אס דוד לבית כסאות למשפט
 ויבא כבנים נהי׳ אם ל׳1נד מצבא ומשמאילי׳ מיימיני׳ עולמים
 וזה המקנה לאיאסף ועדיין כעברים שנהי׳ חלילה או משיחנו

 כעברים חלילה ואס רחמנו כבנים אס מכיימיס שאנו
: בשיעבודנו מחי׳ לנו שתתן תלויות לך עינינו

ך  יזט אס למשפט עומדים עולמים יצורי שכל יאמר א
: כעבדים שיהיו חלילה או למקום בנים להיות

ך  שמעו שאס פי׳ . יהלכו בדרכי ישראל לי שומע עמי ל
 הכל מקיימין היו ית׳ מפיהו התורה כל סיני בהר

 וגו' טמנו אתה •דבר למרע״ה שאמרו מה ע״י אלא בנקל
 כנוי עם ט או הלכו בדרכיו בוראי לי שמעו אם וזה

 כמה חז״ל מאמר וידוע להמובחרין וישראל עם להמון
 שאין אלא כמרע״ה שכינה עליו שתשרה זה ראוי פעמים

 הצדיקים ישראל ל' שימע עמי אם וזה לכך ראוי הדור
 בכל שנאמר וכעין מעלה של בעולמות היינו יהלכו בדרכי

: הוא נאמן ביתי
ן  דהנה .יהלכו בדרכי ישראל לי שומע עמי לו יאמר א

 נתהע ולכך שמענום הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי
 ישראל פושעי ואפילו מישראל א׳ [כל בלב האמונה

 ב״ה הקדוש מפי ששמעו לפי יתברך בו מכחישים אינם
 בעצמו הקב״ה מפי התורה כל שומעין הי׳ וא:ו בעצמו

 לי שומע עמי לו וזה מצות התרי״ג כל מקיימין הי׳
 הלכו בדרכי ישראל התורה כל ממני שומעין שהיו ר״ל

: ודו״ק כמדובר
ך,  פי׳ . מח־בוהיך עמקו מאוד ה׳ מעשיך גדלו ^ן

 הבריאים ע״י אלא ניכרת אינה המחשבה שגדולת ■ *
 לידע אבל המחשבה עומק ניכרת המעשים גדולת ומכח

 : ידע לא בער איש כי א״א בודאי המחשבה עומק
ר כי להגיד וגו׳ יפרח כחמר ד צדי  ולא צורי ה׳ ק

 ויהיו ית׳ בקדושתו כשיפרח פי׳ .בו עולתה י
 צורי ית׳ שהוא מה עולה בלא ישר הוא אז בביתו שתולים

 כי חלילה כעולה הוי זה זולת אבל אותי וצר שברא
; נברא שלא טוב

ן ר כי להגיד א  וגמרו נמנו כי בו עולתה ולא צורי ה׳ ק
 עולה נמצא משנברא יותר נברא שלא לאדם לו טוב

 התנאים אמרו זה כל אך שבראט מה על ית׳ בו
גמורים צדיקים אב! לגינונים א״ע שהחזיקו .והאמוראים

בודאי
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 וכרומה והנביאים האגוח כגון שנבראו להס שוב בודאי

 בעלמא הוינא לא אלמלא אר״י נח פ׳ ריש הנעלם זבמדדש
 כו׳ כתמר צדיק ווה בי הדרי אמר לבתר כו׳ לן יאות

 ה׳ עושה ישר כי להגיד אלהינו בחצרות לפרוח ויזכה
 :שבראנו במה בו עולת׳ ולא אותי וברא שיצר במה צורי

ז ר א  ומעלה למדרגה יגיע שהצדיק פי׳ . ישגה בלבנון כ
 הנקרא בבהמ״ק פי׳ בלבנון ישגה כארז גבוה

 ה׳ בבית שתולים כארז; גבוהים מדרגות ישיג לבנון
 להפרד שא״א כמעע ומחובר קדושה במקוה נצמדים שיהיו

: השתקקותם רוב מחמת משם
ר ב ש י  א״ע שמתגבר מה פי׳ . הלבנון ארזי את ה׳ ו

 יתפרדו . לבנון הנקרא בהמ״ק בנין נגד כארז
 קם זה נופל זה אס כי קרני כראים ותרם און פועלי כל

 : קרני כראים ותרם אז יתפרדו וכשהמה
ף י ג ה  שכל לארס שאין נערות בימי פי׳ . בבוקר ל

 בימי אבל ית׳ מחסדו רק ונהנה קונו לעיודת
 שמשלם אמונה עושה הקב״ה אז לילות שנקרא הזקנה

: עבודתו חלף לאדם
ץ א כי ה׳ לפני היער עצי כל ירננו א  את לשפוש ג

 הצריק כי לגינונים מכונה הימר עצי הכוונה . הארץ
ה  תמיד הוא כן חמי־ פירות הטישה הש־ה עץ בשם מטנ
 במצות מרבים שאינם הגינונים אבל ומעש״ש מנות מרבה

 עושים אינם שג"כ היער לעצי כ״א מכונים אינם כ״כ
 ומדרך קינה לשון הוא ירנט אז לשון כי והכוונה פירות

 כל לקונן מתחילין שאינם היער לעצי המכונים הגינונים
 לשפוש בא שהקב״ה בראותם כ״א שלהם עונות על השנה
 ימיו כל הצדיק משא״כ וביו״כ בר״ה דהיינו הארץ

:בתשובה הוא .
 הוא האלהיס הוא ה׳ כי דעו וגו׳ בשמחה ה׳ את עבדו

גי. אנחנו ולוא עשנו  ולוא וכתיב קרי כאן ויש ו
 ויחדיו יחדיו צדקו ששניהם כפשושו והענין ו׳ א׳ עס אנחנו

 וזה אלהים הוא ה׳ כי דקאמר הפסוק ראשו על תמים יהיו
 אלהים הוא שה׳ שר״ל להבין נוכל או המתהפכת דבר הוא

 להיות הוי״ה למדת להתהפך יכול דין שהוא אלהיס שמדת
 יוכל רחמים מדת שהוא שה׳ חלילה להיפוך או רחמים

 ג׳יכ כיוון וזה אמת ששניהם הענין אבל למדה״ד להתהפך
 עם עמו אנחנו ולו במדרגת אנחנו שבהיות והכתיב הקרי

 על רק שכלנו שכל ית' שלו רק להיות אנחנו שמכונים ו׳
 שהדין א׳ כאופן הפסוק בראש הפי׳ אז ית׳ עבודתו

 עמו אנחנו ולא במדרגת אנחנו ובהיות לרחמים נהפך
 ב׳ כאופן הפי׳ ■אז שלו להיות כלל מכונים אנו שאין

: חלילה לדין נהפך שהרחמים
וכמלבו׳ באור מעומף ית' שהוא פי' .כשלמה אור

 לבושו מפשיע ופעמים בה לביש אדם שפעמים
 מגושם שהמקבל כמה כל המקבל ערך לפי ית׳ הוא כך

 שיוכל כדי לביש באיזה עוד א״ע מלביש ית׳ הוא מפי
 השמש באור כמסתכל לו יקרה ושלא מאתו לקבל מקבל

 מפשיע ית׳ הוא כבר מזוכך וכשהמקבל כהות שעיניו
 לבושים שני ית' מפשימ לפעמים המקבל בזכות והכל הלבוש

 השמש באור גס מעמ להסתכל יוכל בראי׳ הבריא כי
 : כתנתי את פשמתי אומר הוא וכן ממש _

□ י ש ל  אהבה כי הכוונה . אמונתך רבה לבקרים ח
 ובהיות אור בוקר בלשון נקרא ית׳ אותו

 אהבה השם באמונת יותר ומרבה האדם שכל מתגדל
 דכל אמונה מחמת בא בה׳ אהבה ועיקר ביותר מתרבה

 אהגה יותר בא השם באמונת יותר לבו שמחזיק הפם
 סיבה באיזה ר״ל לבקרים חדשים דקאמר וזה להשי״ת
 יותר לאדם שמגיע דהיינו לבקרים שמתחדש יצוייר

לזה ג״ה לבורא מאתמול יותר יום בכל אהבה התחדשות

 יותר אצלו נתרבה כשהאמונה אמונתיך רבה קאמר
 : להשי״ת אהגה יותר ממילא גא אז לה׳ בהתחזקות

 שהולכי׳ אע״פ פי׳ .וגו׳ ההולכים דרך תמימי א*^ץךי
 לתמס ̂ הכל ודואגים רואים מ״מ בתורה ’

 ית׳ בעבודתו מקצרים ואולי פן בפחד ימיהם וכל דרכיהם
 שהולכין אע״פ ה׳ ירא כל אשרי הקדוש האלשיך וכמ״ש

 בעיניך יהיו יום ובכל היום מציך אנכי אשר וזה בדרכיו
 שקצרת הנה עד מאומה עשית לא כאלו פי׳ כחדשים

וכדומה העשי׳ בכוונת
ך  וכ״כ דרך בשם מכונה מוה״ז כי דרך. תמימי אשרי; יאמר א

 שעבודתו לן גילה וקרא בדרך ובלכתך ע״פ האלשיך
 להביא לדרך נוסע כאדם דעלמא מילי כמו אינו ית׳

 אבנ לדרך ולא תועלת לו רנן מגיע לא ממילא סחורה
 עצמו לעולם דהיינו הדרך גס מחמימיס בתורתו ההולטם

 : תכנתי ואנכי וגו׳ ארץ נמוגו ע״פ ז״ל וכמאמרם
ן  מתמימים הצדיקים פי׳ .דרך תמימי אשרי יאמר א

 דהיינו עולה פעלו לא אף ועי״ז הדרך ומשלימים
 מי גס אף וזה הצדיק של זה בדרך לילך יכולין הבינוניס

 ית׳ ה׳ בדרך היינו הלכו בדרכיו עולה פעלו לא רק שאינו
: ית׳ אליו הצדיק של בדרכיו או

י ח ב ש  לילך חושב אני יום כל במדרש . וגו׳ דרכי ח
 עדותיך אל רגלי ואשיבה כו׳ קרקראות לבתי

 הגיע אס חז׳יל ודרשו הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף כי
 ואין •הלכה של אמות גד׳ שיושג ומי ופורש לידו עבירה

 ושהכל ית׳ גדולתו ומחשב עוה״ז עוגות ומחשב לחוץ יוצא
 ג״כ והוי נבראיו כל על ית' אותו ממליך אז נגדו כאין
א כאלו  ויפה חשוב לשון חשבתי וזה ופורש לידו עבירה ג

 שאשובה אלא לחשוב יפה הוא עוה׳׳ז עובות גס כי שהרהרתי
: עוב היותר עדותיך אל רגלי

י  לבתי לילך 3חוש אני היום כל המדרש פי׳ יאמר א
 א״א תאמר אל ז״ל מאמרם ע״ד הכוונה . קרקראות

 ונפרד עולם תענוגי מחשב דוד הי׳ ולכך כו׳ חזיר בבשר
 כמה לבחון במכוון כן שעשה או ית׳ יראתו ע״י מהם

: ית' לעבודתו שיתלהב ומכ״ש לעוה״ז מתלהב
ך  לקדושה שהוא הדרך כי . וגו׳ דרכי חשבתי יאמר א

 הליכה שכר עושה ואינו הולך ז׳יל כמאמרם חשוב הוא
 אגל חשוב אינו בגשמיות האדם לצורך שהוא הדרך אבל בידו
 בכל צדקה עושה כי ית׳ לעבודתו עצמו דרכי גס האדם אס
 לרוץ שאסור מצינו וכן עצמו דרכי גס נחשב וכדומה עת

בי חשבתי יזה לרהוע שרי למיעול ע״מ אבל מבה״כ  די
 אל רגלי ואשיבה כי חשוב שיהי׳ חשבתי ג״כ עצמי דרכי

 ואשעה ולזה למיעול ע״מ עצמי בצרכי כוונתי כי עדותך
 : ית׳ לעבודתו פנוי להיות עוה״ז בעסקי כוונתי עכל רגלי

י ב י ו א לי היא לעולם כי מצותיך תחכמני מ
 י.ה״ר על משל הזוהר בספר שמבואר במה ״

 במעשי להתפאר שרוצה לבנו לעשות המלך שדרך ממה
 פתויין מיני בכל בנו את להסית עליו ומצוה א׳ מעמיד אז

 הוח אז אביו כבוד בשביל עצמו לפתות יניח לא הגן ואס
 גדול̂י שעשועין עושה ואז כל בעיני לתפארת המלך בעיני
 שיהי' כל גרס שהוא ע׳'ז ותפארת יקר נותן וגס־להמסית לבנו

 לפתות מניח כשהגן להיפוך מחא״ע ידו על למלך תפארת
 לגרש לבנו גדול עונש נותן אז מנאפים כדרך להיות עצמו
 להתפתות גרמה שהיא לטונה עונש וכפליס מביתו אותו

 יש אז יצרו את כובש כשהאדם גיצה״ר הענין כן ידה על
 היצהר גס •אז להיפוך משא״כ ליצה״ר גס לשניהם ש:ר

 הזוהר בספר מבואר זה כל לעתיד גדול עונש לו יש
 מלהתגרו להניח ליצה״ר לו שהי׳ נותנת הסברא לפ״ז נמצא
 מתגבר הוא ומדוע הדבר קשה לו שגס מאחר באדם כ״צ
מאור וחשקן שרצונו מחמת כ״א הדבר ואין יום בכל

לעבודתו



מחיקרים תחלים ליקוטים
 טושה הוא רא3נ הוא התנפלות שפ״ז מאחר ית׳ לטנודתו

 שממ״נ ואף רטה לטצמו שמגיט אף יותר כהתחזקות כ״כ
 אס ואף ופיתויו נהסתו פטל מה הארס לו יציית לא אס

 טונשו היצה״ר שיקבל מנ״ש טבירה לטבור אותו יציית
 ב״ב ק״ו וה בשביל ב״ה המקוס צווי מניח אינו אטפ״ב

 ולא מצות לטשות כשירבה כי ישראל בני לאחינו ק״ו של
 בזה ולהיפוך הנצחי שכר ל3מק בודאי אז ליצה״ר יציית

pלהיפוך הוא הכרס א״כ עונשו יקכל בוראי ליצה״ר יצ'ית 
 המקוס לצווי שיציית אף שהיצה״ר היצה״ר מן יותר לו לטוב
 יש ג״כ אז ארס לבני להחטיא משמרתו על לעמוד ב״ה

 לארס והי׳ עונש שיקבל פשיטא יציית לא ואס כנ״ל עונש לו
 תחכמני מארבי הוא וזה היצה״ר מן ית׳ קונו רצון יות׳ לעשות

 שחת לבור להפילו אדם לכל אויב שהוא היצה״ר מן ר״ל
 כי ית׳ קוני רצון לעשות ממנו מתחכם שאני תחכמני

 אזכה בודאי אז קוני רצון נעשות כי ר׳׳ל לי הוא לעולם
: כדל ביצה״ר מכא״כ הנצחי לעולס

ך . לי היא לעולם כי מצותיך תחכמני מאויבי יאמר א
 הפחיתות לדעת רוצה כשאדם יראים מספרי ידוע כי

 כל לו ויגידו עמו שמתקוטכיס שלו אויבים בין ילך שלו
 מאויבי הפי׳ וזה לו חובות רואים הס כי שעשה העונות
 שעשיתי העבירות לרעת מצה כשאני ר״ל מצותיך תחכמני

 כי ויהכמני האויביס בין אלך לעצמי חוב נוחן ואיני
 נעלם לשון־ הוא עילם מאתי, שנעלמים ר״ל וגו׳ לעולם
 רואה ארם שאין ע״י מאתי הנעלמים עבירות שאותן

 ; כמדובר שלי האויבים ע״י נזכרתי לעצמו חוב
ר י פ ך 11 ס  כי . שקר אורח כל שנאתי ע״כ אתבונן י

 הרשעים כל כי בעיניו ישר דרך כל י *
 התועים מן נבדלין אנחנו אבל , ישר שדרכם סוברים

 זוכים אנו וע״י אמת הורת לנו נתן יתברך והוא
 נועם התורה דרכי ית׳ שדרכו ומבינים האמיתי להשכל

 לקבל ע״מ שלא לעבוד נצטוינו כן וגלל למוצאיהם, וחיים
 לידע שיוכל עיניו נפקחו תמים בדרך ההולך כי פרס

 ליתן באפשר הי׳ ואלמלא ומפז מזהב נחמדים ית׳ שדרכיו
 ונוכחת כל את לו ליתן ראוי הי׳ בודאי ית׳ אליו שכר

 אפשרי בלתי שהוא אלא אמת בדרך שהדריכנו מה על
 פרס לקבל ע׳ימ הטובים בדרכים לילך לנו אין ועכ״פ

 שנר מקפח אינו ית׳ הוא כי לבוא הכבוד סוף (אעפ״כ
 כל ישראל רשעי אבל וחסידים לצדיקים מכ׳יש ברי׳ כל
 למתוק מר ושמים להם בשר עיני בתורתו עוסק שאינו מ'

 הוא ששקר וסוברים שכל להם אין כי השקר ואוהבים
 לי יאיר פקודך שמירה שע״י אתבונן מפקודיך וזה אמת
 שהוא נכונה ידעתי כי שקר אורח כל שנאתי כן ועל השכל
 מגמותיו וכל רעות בטבעות נולד האדם וגס ורע שקר

 נצטוינו ולכך האמת ונגד ית׳ נגדו הוא ותנועותיו
 שמרתי וזה עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא

 הוא הטובות דריבוי פי׳ דרכי כל כי ועדותיך פקודיך
: התנגדות פי׳ נגדך,

במקום הא קשה .רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי
 וכי קשה ותו .רב ומפז מזהב הנחמדים אמר אחר

 .בה שישמח לממון צריך הי׳ ישראל כל על שמלך דהע״ה
 שלל מלת כי ונראה .אוצר ולא שלל אמר למה קשר תו

 שהוא ומי אותה מוציאין ואח״כ והנגנב הנגזל דבר הוא
 השקר הי׳ מתחלה כי הדבר באמיתת שמח במעשיו חכם
 האמת גבר ואח״כ כדת שלא ועשו גזלו והשוללים גובר

 בעולם נגבר יהא שהאמת שמחה וזה לבעליו הדבר והוחזר
 וחורת ובמצות ,גבירתה תחת ומוכנע מוחלש יהא והשקר

 הקדושה]והאמת כח שמגבירין כידוע זה דבר ג״כנפעל ה׳
 אמרתיך על אנכי שש וזה והשקר הס״א כח ומכניעים

 הוא שאמר המפרשים מתורן'קושית ובזה רב שלל כמוצא
ת׳ ולא מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי '

כד

 להדבק כדי הכל לנו הורה ית׳ שהוא בראתיך אשר אמר
 מדותיו לנו גילה וכן כו׳ רחום הוא מה כידוע במדותיו

 לעשות המרה כן ובעצמו בכבודו ממצרים שהוציאנו ית׳
 ולהגביר העושקו דהיינו השקר ולהכניע לעשוקים משפט
 הכל לראות מדתינו יהי׳ וכן העשוק דהיינו האמת

 יח׳ שהוא כמו העשוק ולהציל תילה על האמת להעמיד
: במצרים לנו עשה

^I p t לדרך הכוונה . אהבתי תורתך ואתעבה שנאתי 
 תענוגי אהבת אצלו עדיין שמושיש במי כי הלל י
 בהקיימו אף אז והמשגל ושתי׳ אכילה ריבוי דהיינו עולם

 רק בדבר הנאה לו אין מהמותרות עצמו ומפריש מצות בה
 דהע״ה משא״כ המלך גזירת כמקיים בע׳'כ הדבר שעושה
 שכבר ר׳׳ל ואתעבה שנאתי שקר מרו בא בזה עצמו השביח
 ואין לטבע לו ונעשה המותרות תאית כל אצלו ומשוקן מותעב

 ט״כ המותרות לגרר השיה מגדר ליצא כלל הנאה לו
 אצלי: אהוב שבה והפרישות התורה שאז אהבתי ותורתך מסיק

ך י ן  פי׳ . ויענני קראתי לי בצרתה ה׳ אל המעלות ^
 אותו קורין שאין שאף ית׳ לו שיש המעלות נשיר

 זה ואין יענני ומ״מ קראתי ־ ל' בצרתה אלא באמת ית׳
 : כמוך אין כי וגו׳ אקראך צרתי ביום וזה ב׳יו מלך מרת

.וגו׳ עזרי יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות
 וזכרתי התוכחה באמצע שנ׳ מה של״ה דברי ידוע

 שאתם והיינו התוכחה מעין זה שנס וגו׳ יעקוב בריתי את;
 לילך אביתם ולא וגו׳ ויצחק אברהם קדושים בני*"

 ,כ״כ עונש היי לא קדושים בני הייתם לא ואס בדרכיהם
 אל עיני אשא וזה אבית נקראו שהרים חז״ל דברי וידוע

 קשה שעונשי עזרי יבא מאין וזה כיס גדול ושברי ההרים
 יועיל שלא ואפשר בדרכיהם הלכתי ולא קדושים בן בהיותי

 וארן שמיס עושה ה׳ מעם עזרי אומר וע׳יז תשובה לי
 וארץ שמיס בריאת שתכלית ז־׳ל האר״י מכתבי ידוע כי

 רחום שהוא ית׳ כחותיו להראות כדי אלא הי׳ לא והעולם
 מה כל נמצא ירחם מי על העולם אין ואם כו׳ וחנון

 אלא עושה כן לא ית׳ והוא חשובה יועיל שלא נותן שהדין
 ית׳ מרותיו יותר ניכרים תשובה יועיל שלא דבר לך אין

 במקום חז״ל אמרו זה מטעם כי ונראה וחנון רחום שהוא
 לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומרים תשובה שבעלי

 שכיכר ממה יה׳ מידותיו יותר ניכר תשיבה בעלי ע״י כי
 הוא הבריאה תכלית שעיקר וכיון גמורים צדיקים ע״י

 במדרגה יותר תשובה בעלי ממילא ית׳ כחותיו להראות
 הואיל שאדרבא וארץ שמיס עושה וגו׳ עזרי וזה מהצדיק
 בודאי כמדובר קדושים בן שאני מחמת גחל שהסמא

 ברא זה לתכלית אשר ית׳ מרותיו להראות תשובתי יקבל
 ידוע כי רגלך למוט יתן אל ברוה״ק ומסיים ,וארץ שמיס
 הזה כסדר לפני שעושין בשעה מאמרם על של״ה דברי

 רחום אתה אף רחום הוא מה מדות הי״ג שיעשו דהיינו כו׳
 הוא שהאדם לו מודדין מ־דד שאדם במדה כי והטעם כו׳

 הזאת במד׳ פעולותיו ע״י ית׳ מדותיו ומחזיק מרכבה כמו
 בשם מכונה וזה עצמו מרה אותו למעלה ומחזיק מעורר
 המעמיד דבר דהיינו ברגליהם אשר היקום ואת ע״ד רגלים
 הרוה׳יק שמסיים וזה רגלים בשם נקרא לדבר ומחזיק

 תשובתך שיקבל וארן שמיס בהעישה בוטח כשאתה
 לך היעוצה עצה אז וחנון רחום שהוא הנעימים במדותיו

 הנעימים במדותיו תמיד ותדבק רגליך למוט יתן שאל
 שומריך ינוס שאל הפעל ואז רחום אתה אף רחום הוא מה

 אותך וישמור הטובים במדותיו לקראתך יצא ית׳ הוא שגס
 ינוס לא ית׳ שהוא פי׳ וגו׳ ינום הנה שמסיים וזה

 לפניו שינה כמו ח״ו פעולתך שזולת אלא משמירתך לעולם
 שתלוי הצל כמו ית׳ שהוא פי׳ צלך ה׳ שומרך ה׳ כי

 וכדומה כך נראה בצל גם ידו פושט אם אדם בפעולות
הפעולה וכפי צלך הוא שומרך ה׳ וגס התנועות כל

שאתה



יהרים תהלים לירוטים
̂ה עושה ית׳ הוא כך עושה שאתה  ימינך יר על תמסייס ו

 דרך3 תלך כשאתה כי׳ בלילה וירח יבכה לא השמש יומס
 שוס לך יגיע לא בודאי והעוב הישר דרך דהייע ימינך

 בלילה וירח ינכה לא השמש יומס ימינך יך על 'זה נזק
 דהיינו נפכך את ישמר כי והעצס רע מכל ישמרך אלא

 ה׳ ממעל אלהי חלק שהיא בקרבך אשר הנשמה מפאת
 אלא ועתה אין כי עולס ועד מעתה וגו׳ צאתך ישמור

 יפקוד ולא יוכיר לא ית׳ והוא יפלו הראשוניס שהימיס תשובה
 ה׳ תה עתה נברא כאלו אלא שוב הראשונים מעשיו
 לא כאט תשובתך ויקבל עולס ועד מעתה צאתך ישמר

; מעולם חשאת
 יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות שיר יאמר
 למה הכיונה • וארץ ־שמיס עושה ה׳ מעם ע׳רי ע׳רי

 המתים בתחיית שכופרים האפיקירסים בגמרא שמביא
 והדחי׳ כ״ש לא הוה דלא מה הוה לא דהוה מה מעעס

 שמים בריאת מתחלת להיפיך הכ״ש שאדרבא לדבריהם
 דהוה היה הוה דלא ומה מאין יש ית׳ ר\א שהוציא

 פסיק על הקדוש הווהר בספר מבואר והנה . כ״ש לא
 יצה״ר דא לוע ויסע בהר וישב מצוער לוע ויסע בתורה
 מה גש דבר גופא דא בהר וישב ,גיהנס של מצער מצוער

 נמצא כלל תועלת בו אי! הגוך אף תועלת בי׳ לית הר
 ר״ל , ההרים אל עיני אשא ת׳יש הר בלשון הגוף שמכוון

 לומר עליו ומתמה בקבר השוכבים המת־ס הגופים על
 יצייר והאיך בתמי׳ עזרי יבא אי! שכבר מדבר ר״ל ,מאין

 ה׳ מעם עזרי לדבר התחי׳ עצמו הפסוק ומסיק התחי׳
 כזה ג״כ הי׳ הבריאה שבעיקר כרל וארץ שמיס עושה

: כלל להיפוך ונ״ש
ן  עושה ה' מעם עזרי וגו׳ ההרים אל עיני אשא יאמר א

 העזר לי יבא זו שמסיבה הכוונה ד׳ל . וארץ שמים
 מחניו׳ בעולם שעשה ר״ל שמים שעשה מחמת השיי׳ת מאת

 בשכלו מגביר ובהיותו ורע מעוב מורכב והאדם וגשמיות
 לגמול ראוי הוא אז הגשמי חלק טל הרוחגי חלק את

 שוס הי׳ לא באדס זו סיבה הי׳ לא אס משא׳יכ עוה״ב
 וותרן הקב״ה האומר כל ז״ל כמאמרם לגמול ראוי אדם
 ביום והי׳ בלק פ׳ בהפעורת פסוק יבואר ואגב כו׳ הוא

 . מרכבותיך והאבדתי מקרבך סוסיך והכרתי ההוא
 הסוס בגבורת לא כמד״א הגבורה על מורה שסוס הכוונה
 ההפסד מסיבת יצרו נגד עצמו להתגבר מאוד נריך והאדס
 נכלל הכל שיר\׳ לעתיד משא״כ ורע מעוב מורכב שהוא

 סוסיך והכרתי ואז , באדם הרכבה שוס יהי׳ ולא בהעוב
 ומסיק להתגברות צריך ארס שום יהי׳ שלא מקרנך
 הרכבת שוס יהי׳ שלא מחמת מרכבותיך והאברתי העעס

: באדס ורע שוב
 הוא שיר . ההרים אל עיני אשא למעלות שיר יאמר
 וזהו עתה ולא אשורנו כמו הסתכלות שור מלהון

 אשא בהם שולעת העין שאין עד הגבוהית המעלות בראות
 שהמה הריס הנקראיס האבות הס ההרים אל עיני

:בעזרי יהיו
ן ע ס  האדס אס כי . בך שלוס נא אדברה וריעי אחי ל

ית׳ אליו תענוג יש חבירו על ית׳ מאתו קש3מ
 אחיו כל אוהב ואמו אביו את שאוהב ומי שבעמו מהאחדות

 וזה בניהס כל את אוהבים ואמו• שאביו שיודע נשכיל
 יש בך שלוס אז בשבילם וריעי אחי למען מדבר כשאני

; ושלימות תענוג האל ל
]1̂* ו 1 י י  כי נראה . לעמו סביב וה׳ לה סביב הריס ל

 הפשתני כי ממנו, גדול יצרו מחבירו הגדול
 כן שלס שישאר שיודע מקיש השלמים על מקיש כשהוא זה

 לצדיקיס משא״כ ית׳ מאתו יותר שמירה צריך הביכיניס
הריס כי לה סביב הריס שלס ירא הצדיק ירושלים וזה

 להר דומיס צדיקים אמרו וגס ז״ל כמאמרם לס״א רמז
 השגחתו להם סביב ה׳ כידוע עס סתם דהיינו לעמו אבל
 כשר הוא שלכך איוב על השען וכמאמר ויותר, יותר ית'

: אותו בירך שהקב״ה
ו  חייסבלעונו אזי אדס עלינו בקוס לנו שתי׳ ה׳ ;s"'ל

 רשות שניתן כיון דידוע הכוונה נראה .וגו׳ * י ‘
 בהנויי ית׳ הוא ולכך לרע עוב בין מבחין אי! למשחית

 להנילס ישראל בגי בתי על שיפסח כדי למצריס הכה
 במרת מע:יש יח׳ שהוא וידוע שליח ע״י הי' אס משא״כ

 הוי״ה מדת מהפכין והרשעים אלהיס הנקרא הצדק דינו
 חייס נקראיס הצדיקיס כי וידוע לדין רחמיס שהוא ב״ה
 נת:פךללנו שהוי״הב״ה לולי פי׳ , לנו שהי׳ ה׳ לולא וזה

 מעניש ית׳ שהוא לולי פי׳ , אלהיס כמנין פ״ו שגימערי׳
 תייס ואז שלוחו ששלח עלינו[אדס בקוס אלא סוחט בעצמו
̂ס הנקראים שבנו הצדיקים פי׳ , בלעונו  נבלעין ג״כ היו חיי

 מעניש יתברך שהוא כעת משא״כ , ט׳ ן מבח אין כי
. : הצדיקים ונמלעיס

ך  נרע עוב בין מבחין אינו שהשליח במה הכיונה יאמר א
 גמור צדיק שהוא ע״מ האשה את שהמקדש ידוע כי

 הרהר שמא כי לקדושין חוששין גמור רשע שהוא פ אע׳
 המשקצ חשובת דבעינן אע״ג המתני׳ וקמ״ל בתשובה
 יתברך אנלו וזה מהני בחשיבה הרהור גס מ״מ וכדומה
 בכומל התשובה שיראה עד יבין לא המשחית אצל משא״כ

 אס קל בעונש גם מעניש ית׳ כשהוא נמצא מעשיו ויתקן
 רגע באותו אז בתשובה ומהרהר לב• על משיס האדם
 נפסק והעונש ית׳ אותו מעניש אין ושוב תיכף צדיק נעשה
 בין נחח^ף אחד •שברגע לרע עוב בין נקרא וזה תיכף
 נפסק בשלימוח העונש נגמר לא שעדיין הגם לאוהב אויב
 לרע עוב בין מבחין אין המשחית משא׳׳כ ^בו תשובתו ע״י

 ברגע עוב שנעשה החילוף מבחין אין כי העינש כל וגימר
 במעשה תשובה עשה שלא מחמת מתחילה ש:י׳ רע ובין
 בחרות בלעונו חיים אז כמדובר ה׳ לולי וזה הצורך כפי

 מעניש ית׳ שהוא כעת אבל הכעס כל מכלים שהיו אפם
 מליעה יש בעצמם היסורין מאוחן פי׳ , יוקשיס מפח נפשנו

 שהעונש נשבר הפח ותיכף בלבם תשובה שעושיץ לנפשנו
 דרשי ורבותינו , נמלמנו ואנחנו כלל גמר לידי בא לא
 נשבר הפח והיינו מלך ולא אדס עלינו בקוס המן ימי על

 ולהרוג להשמיד ובניו להמן שנהפך נמלטנו ואנחנו
 עלינו העונש בא ולא תיכף תשובה מכח נמלטנו ואנחנו

 הנ|׳ל הפסוק פי' למטלה ולפמ״ש . למעלה וכמדובר כלל
 משא״כ הצדיקים מעניש אין אז בעצמו מעניש כשקוב״ה

הפסוק יובן .שליח ע״י
 :שליח ע״י משא״כ יתנחס הצדיקים עבדיו ועל אז בעצמו

ח פ  כי הכוונה . וגו׳ בשס עזרנו נמלטנו ואנחנו נשבר ה
 גוף כמנין פ׳יע הוא ההולל עם פ״ח חיבה

 שכבר דהיינו אצלינו נשבר שהגוף ור״ל פ״ט ג״כ שעולה
 להיות ̂ נמלטנו אנחנו ע״כ הגופניות תאות כל המעטנו

 צדיקים השער ובזה הלבב לאנשי העיקר שזה ה׳ בשם עזרנו
 ה׳: בנועם לחזות יזכו ואז פנית הגי חאות כל לשבר גי יבאו
׳  אצל נדמה הקב״ה כי הכוונה . וגו׳ ימינך יד על צלך ך

 איבריו רמ״ח בכל שלס האדם שבהיות צל כמו האדם
 משא״כ בשלימות הוא והצל כלום נחסר אין בהצל גס אז

 חסרון או קיטע או יד בלא ג״כ הצל נראה גידם לאדם
 אצלנו שתסר מה שכדמיון אצלנו הדבר כן איבריו בשאר

 חסרון מחמת איבדיס מרמ׳יח אחד אבר נפשינו בתיקון
 באותו ק המוסר בספרי כידוע האבר לזה המרומז המצוה

 נשמה שורש ארס לכל־ שיש נשמתו בשורש למעלה מדת
הרומני אבר אוחו שס חסר ג׳׳יכ למעלה קדושה ושורש

כפי



מטיקריםתהלים ליקוטים
 הה לארס הצל כרמיון הגשמי באיברי חשר אשר כפי

: וגו׳ צלך ה׳
עיר ישמר לא ה׳ אס בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא ה׳

ז ע״פ ז״ל רבותינו דרך ע״פ שומר. שש־ שוא  אשר אי
 בנאים שהת״חינקראיס בוני׳ אלא אבני׳ תקרא אל בסל אבני׳

 דבונה ירושלים בונה כלשון ששמעתי כמו ירושלים שבונים
 כדמיון הנאולה מקרב ית׳ הוא •וס שבכל הוה לשון הוא

נ:3 הוא הה לחומה אבן המניח  שתמלא עד יום בכל ו
 ועד״ז התחתון בהתעוררות הצריק מעשה ע״י הה בנינו

 מקדשין שאנו מה כי מלוכה עיר מלך במקדש פי׳ אמרתי
 בו המלוכה מעוררים אנו אזי עילם של למלכו
 שהיא השי״ת של מלכות מרת והיינו כידוע יתברך
 התחתון בהתעוררות לאו וכעת ולשין אימה כל בעין מלכות

 ורנה צ:לה נקרא הה , כל לעין ש־מלוך מעיררים אנו
 למלוך ורוצה מלכותי רהכיר שהשי׳׳ת כקרואין מלכותו לזכר

 הוא לזכר או קדושים למלאכים שמחה יש העמיס כל על
 כנקיבה כחו תשש כביכול ז״ל מאמרם דרך על זכר לשון

 יצא כגבור ה׳ אז בימינו במהרה שילה כשיכא משא״כ
 וזה זכר כמו כחו ויגבר , וגו׳ קנאה יעיר מלחמית כאיש

 לו שיש המדות דבכל או , שמחים הם ע״ז מלכותו זכר
 עבדיו נכללין מלכות במדת אבל בו עבדיו נכללין לא ית׳
 בזוכרם דוקא שמחים הס וע״ז עת בלא מלך אין כי

 ובהתעוררות ירא האלהיס את דבר כל סוף . מלכותו
 וזה • עלינו מלכותו יכין השי״ת אז נאמן לעבד התחתון

 עוררק עורי לשון הוא עיר אותו מקדשין שאנו מלך מקדש
 ממלכותו תענוג שיקבל ית׳ אצלו המלוכה באמת אנו

 כשאנו אבל בימינו במהרה העולם כל על מלכותו וישפשת
 תורה לימדי שיש אף קדשו מקום בונה לא שהשי״ת רואים
 חצילה כדומה או פני׳ לאיזה עוסקים הס שבשוא מוכרח

 עמלו ששוא מוכרח בית בונה לא שה׳ רואה אנכי אס וזה
 דרכם ע״פ פי׳ עיר ישמר לא ה׳ אס וכן ,בו הת״ח בוניו

 הצדיקים הן נינהו קרתא חרובי קרתא נמורי הנהו ז׳^
 :שומר שקד שוא ישמר לא ה' אס וחלילה העיר שומרים

 הי׳ שלא א׳ לשון כפל . עיני רמו ולא לבי גבה לא ד,׳
 משבחין היו שאחרים אף שנית עצמו מצד גבהות לו

 הלבבות בחיבת החסיד וכמאמר עיני רמו לא מ״מ אותו
 אס מסיים וע״ז בעיניך שוין יהיו והגנות שהשבח השתוות

 ועכ״ז השתוות ממדריגת נפלתי שלפעמים וגו׳ שויתי לא
 על עברתי ומ״מ צער מקבל והייתי אותי כשגינה ודוממתי

 פי׳ , נפשי עלי כגמיל אמי עלי כגמול נפסי וזה מד\תי
 בעת צער שמקבל הילד כמו אותי בחורפי צער שקבלתי
צער לי שהי׳ נפשי עלי כגמול כך מחלב אותו שגומלין

: מדותי על עברתי ועכ״ז שויתי שלא כעת
ן  יש שלפעמים שמה פי׳ . אמי עלי כגמול נפשי יאמר א

ולפעמי׳ השתוות במדריגת והוא דשמיא סיעתא לאדם
 שהאם כמו האדם למובת היא המדריגות בכל וכן לא

 כ״ז ועם לו לרע שהוא להילד וכמדומה בנה את גומלת
 מבני לפעמים סייעתו לוקח יתברך הוא כך למובתו הוא
 בעצמם עבודתם חלף שכר להם להרבות לעובתס אדם
 ית׳ הוא נפשי עלי כגמול כך וגו׳ נפשי וזה , סיעתא בלי

 שגלוי ולאחר שכר לו להרבות כדי מסייעתו לאדם גומל
 שמקרבו ה; האדם עם א״ע מתנהג ית׳ שהוא מה לכל
 ה׳ אל ישראל יחל .סייס , האדם לעובת הוא שמרחקו או

מרחיק ית׳ שהוא לכס שכמדומה הגס עולם ועד מעתה
 : למובתינו היא הכל כי לו יחל מ״מ אותנו
ם א י צ ו י  ישראל דה:ה . כושל בשבמיו ואין וזהב בכסף !

 והאלשיך במדרש כדאיתא דם ממכת העשירו
 עד דם לו הי׳ א׳ בכלי הישראל עם המצרי שתה אס שאף

. עשירים ונעשו ששתו המים בעד ממון לישראל ששלמו

 גדולים עשירים שהיו ר׳יל , וזהב בכסף ויוציאם וזה
 ר״ל , כישל בשבעיו ואין הפסוק קאמר לזה מה וע״י

 נעשו ועי״ז וכדומה דס מכת של כושל הי׳ לא יה בשבתי
: ודו״ק עשירים

ה י ל כ  הכוונה להבין לי. היו לאויבים שנאתים שנאה ה
 תיבת לדייק גם שנאה תכלית דקאמר במה

 שונא אומן שכל מה א׳ שנאות מיני ב׳ יש כי העני[ , לי
 ע״י, הפרנסה ומתקפח אומנתו את ג״כ העוסק האחר את

 שלו לאוהב שונא שחבירו על לחבירו שונא שהוא והב׳
 עצמותו מחמת שהוא גדולה יותר הא׳ השנאה ובודאי
 ית׳ הוא כי וידוע , אחר מחמת כ״א שאינו הב׳ משא״כ

 וגו/ ישראל בית אתכם אהבתי כמד״א מאוד אותנו אוהב
 אנחנו מוסיפים שלנו אוהב שהוא להקב״ה ששונאים ואותם
 שנאה תכלית ה״ש בעצמיתנו לנו השנא׳ הי׳ כאלו עליה׳ שנאה

 אס כמו השנאה גדולה שכ״כ ר״ל לי, היו לאויבים שנאתים
 : שלנו לאוהב שונאים שהס מאחר ממש לנו שונאים היו
 שעמנו עמים לריב נצב ע״ד כו׳• עמים בכתוב יספור ׳ ״

 עמיסבר״ה כותב שהשי״ת ומה כ״כ מדקדק אין ית׳
 ;לנו משא״כ דרכיהם מאוד סופר ויו״כ _

! ר מ ש  בעושו הק׳ הזוהר בס׳ מדקדק בעושיו״כו׳. ישראל י
 בעיני דהנה לזה שהכוונה ונראה .ע״ש מיבעילי׳

 נותן והוא לבעה״ב מלאכה איזה עושה כשהפועל אדם בני
 דוקא לו ליתן בהחלת הדבר אין אז תשלומין שכר מעות לו

 ליתן כגון אחר בדבר לסלקו יכול כי פעולתו בעד מעות
 מחוייב שבהכרח רק תשלומיו בעד קרקע או בגד איזה לו

 במעות מסלקו הוא ע״כ הקלומיו בעד דבר איזה לו ליתן
 מה בכל כי במעות דוקא לסלקו בהכרח שהוא ולא

 ולהיפוך ,ליתול מרוצה הפועל תשלומיו לערך ויהי׳ שמכלקו
 שהתנוצץ הרוחני שהאור מצוה מצוה ששכר ית׳ בבורא הוא

 שכר בהכרח הוא בעצמו זו המצוה עשיית בכח למעלה
 פי׳ אחר כמקום שכתבתי כמו אחר בדבר ולא תשלומיו

 שר״ל בראשיהם ועתרותיהס יושבין צדיקים חז״ל דברי על
 עצמו בזה המציה בבהירות שהתנוצצו עצמם שעתרותיהס

 ר״ל.שישמח ,דייקא בעושיו ישראל ישמח וזה יושבין הס
 הבהירות והתנוצצות דוקא שעשה עצמו המצוה בדבר

: ודו״ק לעתיד שמחים הס עצמו בזה בהמצוה שהתנוצצו

י ל ש מ

ת ת  סובר שותה שהוא למי כי׳ . ערמה לפתאים ל
 שפלות יודע התכס אבל ויראה בחורה מלא שהוא

 שאדם מה כל כי הזקן פני להדר התורה ציוה ולכך שלו
 צוה ולכך בעיניו נבזה י והוא חסרונו מכיר ת״ח וכן מזקין

 משא״כ הכבוד אחר רודפים אינם הס כי לכבדו התורה
 בחושבו בחזקה כבוד בעצמו לוקח בשנים ורך הארץ עם

 שנדע תכלית בספרים הכוונה וזה הכבוד כל לו שראוי
 צריך עניניס בכל הן ית׳ ברוממותו הן נדע שלא מה

 שהם ,שידעו ערמה לפתאים לתת וזה , חסרונו להכיר
 וזה , מלאים ולא הס וריקים ובמצות בתורה ערומים

 הנכנע אצל ערמה שכנתי חכמה אני הפסוק כוונת עצמו
: בדעתו וערום

ן . ומזימה דעת ולנער ערמה לפתאים לתת יאמר א
 דעת ולנער ערמה לפתאים כתיב אמאי לדקדק ויש

 ולנער ונדימה דעת לפתאים בהיפוך לכתוב לו הוי ומזימה
 •ער ובין בין.פתאים יש הפרש מאי קשה ועוד , ערמה
ק שונות ,במלות הלשון כפל ואמאי  ומעסלה עד״ז לתרץ ו
 והוי הרבה ועשה מעכו אמור אבות המשנה.בפרקי נתרץ
ר האדם את.כל מקבל  סמיכות,הוא מאי וק׳ פניס׳יפות בסי

יפות פנים בסבר האדם כל ל אח מקבל והוי מעע אמור זה
כי



יקרים תהלים ליקוטים
 א3ל יכול אדם דאין כך לתרץ ונראה .לדנא אוכלי ס

 כי א״ע ויחשוב לאין א״ע משים אא״כ גדולה למדריגה
 יחשוב אפפ״כ גמור צדיק הוא אפי' וכל מכל ערום הוא

 ובאפס בדעת ובער ית׳ נגדו ואין ונבזה שפל שהייא עצתו
 להיפוך משא״כ גדולה למדריגה לבא יוכל ועד״ז מזימה

 הארס כל של כללות היא כי ־ האדם כל נקראת והשכינה
 שהיא אמור עושה שאתה מה כל פי׳ מעע אמור הפי׳ וזה

 את מקבל והוי לאין, א״ע שיחזיק ועי״ז הרבה ועשה מעע
 כל של כללות שהיא הקב״ה את תקבל ועי׳׳ז פי׳ האדם כל

 שהעיקר הוכרח זה מכל נמצא , יפות פניס בסבר האדם
 ופתאים וכל; מכל ערום היא כאלו בעיניו יהי׳ שאדם הוא
 מדריגת וע״י ; ניעור לשין הוא ונער מפתה לשין הוא

 שהוא ואומר היצה״ר אותו שמפתה מי (^כיללבוא) התורה
 ערום שהוא עצמו להחזיק למדריגה לבוא יטל צדיק
 עבדות מן ונער לכלום עצמו וחושב צדיק שהוא ומי וכל

 לתת הפסוק פי׳ וזה ; נסתרות סודות התורה מלמדתו
 שיחזיק ערמה היצה״ר אותו שמפתה מי ר״ל , לפתאים

 מן נעור שהוא מי ולנער וכל מ:ל ערום שהוא עצמו
 : ודו״ק התורה סודות מלמדתו ומזימה דעת העבירות

י ד ׳וגו׳ תושי׳ לישרים יצפון וגו׳ אתך תצפון ומצותי כו׳ ר ' 
וגו׳ רע מדרך להצילך וגו׳ עליך תשמור מזימה

 ואל וגו׳ זרה מאקה להצילך וגו׳ במעגלותס ונלוזים
 מדרך קאמר לא למה לדקדק ויש וגו'• מעגלותי׳ רפאים

 קאמר למה וגס רע מדרך מתחלה שאמר כמו זרה אקה
 ונלוזים אלא כן אמר לא ומתחלה מעגלותי׳ רפאים ואל כאן

 מאמרם על כתב שמואל דבמדרש ונראה ■ במעגלותס
 עבירה מכבה לא דמציה דנראה מצוה מכבה עבירה ז״ל

 לעהר רהבא דירוע ותירץ . עיבה מדה מרובה הא ואמאי
 למהר •שבא מה כ׳׳א במצוה לאדם אין וא"כ לו מסייעין

 כי האדם של הוא העביר׳ כל בעביר׳ אבל והרצון החפץ דהיינו
ד שכל כיון העבירה לכבות במצו׳ כח אין אי׳׳כ לו פותחין עבי  ה

 ומבואר .עכ״ל והחפץ רקהרצון שלו אינו והמצו׳ האדם ש<
 יכבה המצוה שמחשבת ראוי העיירה מחשבת דעכ״ש לפ״ז

 דאין אךדידוע המחשבה רק אינם ששניהם כיון אותה
 לא לכאורה נמצא בעבירה למעשה המחשבה מצמרפין

 דידוע אינו דזה אך כלל כיבוי העבירה מחשבת צריך
 בפועל אח״כ עבירה כעושה נמשך וממילא חומד שהלב

 יתיצב ע״פ המפרשים וכ״כ סרסורי תרי ועינא לבא כי
 און שמחשב מה תיכף כי ימאס לא רע מוב לא דרך על

 לעשות ימאם לא רע אז במחשבה מוב לא דרך על ויתיצב
 שלא כרי כיבוי צריך העבירה מחשבת גס וא״כ במעשה

 גוררת מצוה אמר (ועד״ז : המעשה לגמור המחשבה יוכל
 לעצמו קונה מציה בעשיתו כי עבירה גוררת ועבירה מצוה

 אס אמרו ולכן להיפוך ובעבירה למציה ומתאוהעוד קדושה
 שמצוה והגס מצות הרבה כנגדן עשה עבירות הרבה עשיח

 כח לעצמו לקנות היא הפעולה מ״מ עבירה מכבה אין
א קדושהעכ״פ סדל הג מ  שיקנה לאחר עבירות עוד יגרור ו

 מחשבת מכבה מצוה מחשבת ונמצא קדושה) לעצמי
 מעש׳ יגרור לא עבירה שמחשבת והפעולה כמדובר עבירה
 מאחר כיבוי צריך אין לבד מבירה מחשבת על אבל מבירה

למעש׳ שמצערפת חליל׳ מ״ז מחשבת אבל ,מנערפות שאי,־
 המעש׳ שיגרור זולת גס עצמו מצד גס כיבוי צריך כידוע י

 מחשבה לך שיהי׳ אתך תצפון ומצותי הפסוק כוונת וזה
 שינפון מה פי׳ ;וגו׳ לישרים (יצפין מצוה לעשות קדושה

 וזה החומר) כח שמתיש תישי׳ ג״כ הוא ליישר במחשבה
 לעקות שחשבת המחשבה לך שישמר עליך תשמור מזימה

 לשמור צריך אין ולכאורה לממשה מצמרך שאין ואף ר®
 מחשב׳ פ׳׳י כי רע מדרך להצילך הקרא סייס מ״מ מזימה

אז מזימה כשיקמור משא״כ בפועל רע לדרך תבוא רעה

 בעכו״ס שמדבר זרה ובאשה , בפועל רע לדרך תבוא לא
 לא שכחה אלהיס ברית ואת הפי מסיים וכן רש״י כמ״ש
 כיבוי צריכה בעצמ׳ המחשבה כי זרה אשה מדרך קאמר

 המעגל גס שבעכו״ס לותי׳ מעי רפאים ואל מסיים ולכן
 טון הגיהנ׳ דהוא לרפאים תירוף הוא והמחשב׳ ההכנ׳ דהיינו

 דבשאר כן קאמר לא מתחלה אבל , למעשה קמצערף
 אחשוב וזה והמחשבה ההכנה על גיהנס ליכא עבירות

 בלבי וגו׳ דרשתי בלבי וגו׳ יזכה במה בתהליס בפסוק ג״כ
 לשמור ארחו יזכה במה שהקשה וגו' ברוך וגר צפנתי
 ל״ת הוא ואל פן הקמר כי ל״ת מל לעבור שלא דהיינו
 לי שהי׳ אמרתיך צפנתי ובלבי דרשתיך לבי בכל ומסיק
 לידי אבוא שלא רעה המחשבה ומכבה המחשבה קדוקת
 הוא וזה לך אחמא לא למען וזה כמדובר בפועל מעשה
 וגו׳ ברוך וזה השמים מן לו מפייעין כעשה אבל בל״ת

 מסייעין לעשה כי בחוקיך אותי תרגיל פי׳ ,חוקיך למדני
 כי המים בריכות לשון ברוך ואמר ית׳ מאתו כיקש ולכך

 ויש כמדובר החומר על קדושתו נמשך עובה מחשבה ע״י
 : ורו״ק בחוקיו אותי וירגיל ילמוד ית׳ שהוא מקום

, ד מ ד  העוזבי וגו׳ רע מדרך להצילך וגו׳ עליך תשמור ס
 רע לעשות הקמחי' חוקך בדרכי ללכת יוקר אורחו׳

 וגו׳ ונלוזים עקשים אורחותיהם אשר רע יגילסבתהפוכות
 תלך למען חיים אורחות ישיגו ולא ישוכק לא כאי׳ כל

 רכו הדקדוקים וגו׳ תשמור צדיקים ואורחות עוביס בדרך
 הוא ויגילו רע לעקות השמחים כפל שאמר מה בפרכן
 מובן אינו רע תהפוכות שאמר מה גס גילה הוא שמחה

 דבודאי מותר דהוא עקקיס ארשותיהס אקר קאמר מה גס
 ללכת יושר אורחות שעוזבי׳ מתחלה קאמר דהא הוא כן

 אין ישובון לא באי׳ כל שמסיים מה גס חושך בדרכי
 הוא תשמור צדיקים וארחות שמסיים מה גם לכאן ענין

 שהולך גמור רקע על מדבר לא ש־בודאי ונראה למותר
 קמדבר אלא במתים תורה דברה לא כי לבו תאית אחר

 מחמת ולקוב רע לעשות היצר אותו יסית שלא כשר באדם
 יכולי׳ גמורי׳ צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי קמקוס
 כל כי גמור מצדיק תקובה הבעלי מעלת וגדולה לעמיד

 מספיקין אין ואשוב אחעא ז״ל וכמאמרם היצר פיתוי זה
 קמקא המפרשים הואכמ״ש שהכוונה תקובה לעקות בידו
 הפסוקי׳ כוונת וזה מלמעלה לו מעזרין ולא לשוב עליו כבד

 לעסוק נוגה כאור צדיקים אורח דהיינו יוקר אורחות העוזבי׳
 להיות חוקך בדרכי ללכת הימים כל ויראתו ה׳ בתורת
 נתהפך מאהבה תשובה וכשעוקין תשיבה לעקות כדי חועא

 בתהפוכות יגילו כי רע לעקות הקמחיס וזה לזכיות הכל
 שאף הפסוק ומסיים לזכיות העון כקיהפוך קיגילו פי׳ רע

 אינר זה דרך כי עקשיס שאורחותיהס מ־ה למובה כוונתם
 כל שמסיים וזה הוא גדולה וסכנה לתשובה יזכו לא כי ישר
 תשמור צדיקים ואורחות וגו׳ תלך למען וגו• ישובון לא באי׳
 צדיקים של האורח כ״א תשובה בעל אורחות ולא

 :ובמע״ע בתורה לעסוק והקדוש הישר בדרך לילך
ח ר ו  פירק״י . תדע לא מעגלותי׳ נמו תפלס פן חיים א

ששכרה־ מצוה איזה תשקול שלא המדרש בקס
 תפלס פן וזה מרובה שכרה שאין ואיזה ותזהר מרובה
 נודע ולא המצוה שכר הכתוב הסתיר ולכך חיים האורח

 לא מעגלותי׳ נעו וזה מועמת ואיזה המרובה שכר איזה
 אמר ואח״כ חיים אורח אמר מתחלה למה לדקדק ויש תדע

 נודע דלא פשימא מעגלותי׳ נמו שאמר לאחר וגס מעגלותי׳
 במקום למ״ש אבל למותר הוא תדע לא שאמר מה וא״כ
 שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי המשנה בפי׳ אחר
 • איזה דנודס טון וקשה מצות של שכרן מחן יודע אתה
 דמפורש ל״ה במצות דאיירי (והיינו חמורה ואיזה קלה מצוה

ולמה מהקלה מרובה חמורה של השכר בודאי א״כ הטונס)
קאמר



ניקריםמשליליהעים
 הוא דודע וכתבתי שכרן מהן יורט אתה שאין קאמר

 ולהגיע סולם לעשות אכשל הי כי אדם ט ויד! דביקות לשון
 בזוהר כר״ש המצות כל בטשיית כ׳יא שכר קבלת מ^וס אל

 ברגלי מנהון דמלנא ט ברר מנהון דמלכא ברישא מכהון הק׳
 והקלות דמלכא ברישא הוא החמורות ובודאי דמלכא
 הרגלים אל מתחלה טולה לא אס לראש לטלות וא״א ברגליו

 כי הקלות גס לעשות הזהיר ולכך , למדריגה ממדריגה
 כיונת ע;מו וזה • המצית בשכר שתדבק א״א זה זולה

 שלא מטגלותי׳ נטו שאס חיים לאורח תפלס לא הפסוק
 התחתונו׳ מדריגות דהיינו המעגלותי׳ ותאבד הקלות תטשה

 לקבלת לעלות הסולס תדבק לא תדע לא אז וקטנות
: כמדובר השכר

ר ו א  תישן טובה ושמועה לב ישמח עיניס מ
בקרב חיים תוכחת שומטת אוזן עצם

 יתכן ולא ביאור להס אין הללו הדברים .תלין חכמים
 ועליו המוסר בתוך כאלה בטלים דברים שלמה שחיבר
 של טיניו מאור כי ונ״ל . אדם מכל ויחכם נאמר
 להסתכל הגשמיות בחינה האחד בחינות שתי בהל יש אדם

 ,ומלבושים נאיס ומשקים כמאכל לגוף הנוגע בדבר
 היצר כה נע״י בעו״ה בדורותינו הנהוגים נאים
 תאבל עליו והנפש הנשמה כח ׳ ומחשיך מתגבר הרע

 בחינה ויש כידוע הסמאל ומנביר הגיהנס אש ומבעיר
 הנשמה ובכח ברוחניות להסתכל עיניו במאור אחרת

 מביא הגשמיים בדברי ואף ומוסר תורה בדברי להסתכל
 ומחשיך מיסר ספרי בכל כידוע הנשמה ואל הקדושה אל
 כמאמר אדם של התכלית עיקר זאת כי החימיד כח בזה

 מצותיו ואת ירא האלהים את נשמע הכל דבר סיף שלמה
כל כי דבריו ביאור . האדם כל זה כי שמור  האדם •̂ה

 הכל ולביש׳ באכיל׳ הגוף אל הניגעיס דברים על רמז
 לאוזן הנשמעים בדברי׳ יש וק שמור מנותיו את כוונתו יהי׳

 בזאת הנשמה מחליש הגוף שנהנה מה אלו בחינות ב׳
 הרע ולשין ־ ורכילות בטלים דברים קול לשמוע השמיעה

 את המשמח ומשוררים ניגונים כל ושאר שיר כלי וקול
 וכן הקדושה והנפש הנשמה כח בזה ומחשיך החומר
 אף ומוסר תורה דברי קול לשמוע אזנו להיות להיפוך

 מהונך ה׳ כבר רז״ל כמאמר מציה במקום שירים קול
 לדביקות א״ע ולהתפורר ית׳ לשמו הודי׳ לתת מגרונך

 כח מעלה ג מאיר הוא בזה בתפילה כוונתו ולעורר הקם
 מכל הנכבדים באברים ובפרט ההמאל כח ומחשיך הנשמה

 נכבד האוזן כי רז״ל כמאמר האוזן כח הוא אורים שאר
 עינו דמי לו נותן עינו את סימא שאם אברים משאר
 בכל השי״ת לעבוד חייב והאדם כולו דמי לו נותן חרשו
 אף למענהו ה׳ פעל כל כמ״ש יצרם לעבודתו כי אבריו

 אדם נפל רז״ל כמאמר אוזן כעין כבדים ה באברים כי
 מאבריו אבר על רטיי' צריך אבריו ונשברו הגג מן

 פוגם אחד באבר החוטא כי באבריו חטא אשר •והחוטא
 בי אין ראש ועד רגל מכף שנאמר הנשמה של אבריו בכל

 והיא אחת ברטי׳ אבריו כל רופא הקב׳יה והנה מתום
 ותחי שמעו אלי ולכו אזניכם הטו שנאמר אוזן שמיעת
 ומחריד המתעורר שופר תקיעת קול לשמוע ובפרט נפשיכס

 לא וטס בעיר שופר היתקע כמ״ש אדם של אבריו כל
 שהוא השופר טעם על דכתבו מה וידוע . יחרדו

 שמכוון מי ובודאי הלבבות את ולהחריד העם אל להכריז
 ולעזוב העונות על לחרטה א״ע ומתעורר שופר לתקיעת

 הרעה לדרכו ישוב שלא עצמו טל ולקבל הרעה דרכו את
 תקיעת לפני הנשמע המוסר עליו ולקבל ולהלאה מעתה
 יגרע שלא והחכמים התורה תופשי יורו אשר כפי שופר
 מאפילה יצא קטן ברגע הזה האיש הנה מדבריהם דבר
עליו וגרר במחשבתו כזאת עליו שקבל ומעת גדול לאור

כה

 ואשריו המצית כל על ושכר זטה לנפשו קונה לבו בכח
 ויעשר וילכו רז״ל אמרו וכן ̂לה בשעה נפשו צדיק כי
 טון אלא לחודש בי׳/״ אלא עשו לא והלא עשו מיד וכי

 אמרו- וכן עשו כאלו עליהם מעלה לעשות עליהם שקבלו
 שנאמר מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובין שמעשיו מי כל

 נאמן בלב נפשו על שקבל כיין כנ״ל היינו ונשמע נעשה
 על הן המצות כל על שכר בידו יש התורה ע״פ לעשות
 מחכמתו מרובים שמעשיו והיינו ממש הנעלם על והן הנגלים
 לבו על חקוקים להיות המוכיח מפי מוכר השומע והעיקר

 רשעים ולב צדיק לשון נבחר כסף אמר ושלמה תמיד
 רשעי׳ לב אבל נבחר ולשוט הזה הצדיק ת מס פי׳ כמעט

 ומי ששומע שעה לפי רק הוא א׳ רגע המוכר השומעים
 מוסר ונאמר ונשמתו לנפשו אוי המוסר בעיניו שמאוס

 אמת רכסר חכמי לפני ימות תוכחת שונא אירח לעוזב רע
 על ועובר אורח לעוזב גדול ועונש רע מוסר ראוי כי

 רע אך הרפה מדרכו ישוב כי תקוה יש אק תורה דברי
 א׳ אבל במוכר ותקנה תקוה לו אין כי תוכחת שונא ממנו
 ויתכן וההאווהו יצרו תתקפהו עביר׳ העובר כי להמית דמו
 ותיקוני מוסר לתוכזת יכסוף ואולי אח״כ לו מרת נפשו כי

 נפשו מייאש כבר תוכחת שונא אבל לשרשו הכל ויתקן תשובו׳
 כלל ת השי׳ דברי שונא הוא כי לראי׳ לו תהי׳; ההוכחת ושנאת
 כל ולתקן הפעולות לכל נבחר דבר היא שהשמועה. הדבר

 הרעה דרכו את לעזוב אמנם ימיו כל פגס אשר הפגמים
 כי וירחמהו ה׳ אל ויטב ואח׳׳כ דרכו רשע יעזוב כמ״ש

 הרעה דרנו עזיבת בלא מועיל אינו והעניתיס סיגופים כל
 ואדרגא בידו ושרץ כטובל והוא לקליפה פח טהן ואדרבא

 כדי לו במותר עצמו ולקדש גדריס כמה לעשות צריך
 התשובה עיקר והוא בו הרגיל להאיסור חלילה יבא שלא

 ישמח עינים מאור שלמה במאמר שהתחלנו במה ונחזור
 חיים הוכחת שומעת אוזן עצם תדשן טובה שמועה לב

 מה על מאמרים בליקוטי איתא דהנה תלין חכמים בקרב
 רואים אנחנו והנה אותו מסייעין לטהר הבא שהמרו

 או מצוה דבר באיזה א״ע ליטהר בא פעמים שכמה בחוש
 להתפלל ובעומדו גדולה הכנה לה ועשה בכוונה להתפלל

 מצות בשאר וכן התפלה עיקר בתוך זרה מחשבה נפלה
 הוא האמת אך ועיכובים וביטולים מניעים כמה לו יזדמן

 שהשי״ת פעמים כמה כמבואר שלו הסיוע הוא בזה כי
 מגלגלין כדרך להעלותם כדי זאת המחשבה לאדם שולח
 אל להעלותה אלא מיקריות המחשבה ואין זכאי ע״י זכות

 אל רעה אהבה מאיזה מחשבה לו שבאה דהיינו .שירשה
 א״ע ומדביק אותה מדחה והוא בו וכיוצא רעה י־אה

 יותר בהסלהבית תפלתו ומסיים ה׳ ויראת לאהבה
 הפסוק פי׳ וזה מהקליפה ניצוצות נדוציא ובזה ק־ושה

 להתפלל עימד שהאדם ר״ל ,השמש ובא השמש וזרח
השמח בא ופתאום השמש וזרח גדולה בהתלהבות

ולמה זרה מחשבה ע״י הלזה ההתלהבות שאבד
 להוציא כדי שלאף מקומו אל אמר לזה מלפניו זאת הצא

 שלמה מאמר וזה . ולשורשה להקדושה להחזירם הניצוצות
 דברים שרואה במה לב ישמח רואה שאדם מינים מאור

דברייס מכה עצם הדשן טובה שמועה וק לגוף הנאיתיס
אל דברים מביא חפס שהוא מי אבל לגוף הנוגעים
 .להעלותן גדול חכם צריך לזה אך המוסר ואל הקדושה

 י ע׳ שמבין הבנה לשון והוא חיים תוכחת שומעה איזן וזה
 חכמים בקרב וזה באמת חכם נקרא הוא סייס תוכחת

 הפסוק הפי׳ ויבואר החכמים בין נמנה להיות הוא ראוי תלין
 העבירות ידוע דהנה וכו׳ הזאת האלה דברי את כשמעו והי׳

 דהיינו הדין ביום האדם את מסבבי! בעקביו דש שאדם
 רובן כדאיתא הרע ולשון בגזל לעצמו המורים טתריס

: הרע בלשון וכולן בעריות ומיעוטן בגזל



יסריםמשרי;וטיטע
ך ל  יאמר מי רט כל בטירו מזרה דין כסא •ל ישכ מ

 זך אס נטר יתנכר במטלליו גס וגוי לכי זכית' י
 הברהס נכרא כתשרי ז׳׳ל מאמרם ידוט .ספלו ישר ואס

 יוס הוא שר״ה לפ' מהרק״א וכתי , בפסח ויצחק , ויטקב
 ית׳ היא רצה לא לכן דדינא' מסישרא הוא ויצחק המששט
 הפסיק כוונת וזה , מ־ה״ד ולהתעורר יצחק את להיליי

 ולא רע את מרחיק מזרה לכן דין כסא על יושג מלך
 וגו׳ לבי זכיתי יאמר מי שמסייס ו־ה , דין שוס התעירר

 ואומר . בדין יצדק מי כי לרחמיס כולס צריכים לכן
 ולא בתשובה אדס כל להתעורר וגו׳ ואבן אבן בפסוק
 רשע מעשה שוס עישה אינני התפלה בעת הואיל תאמר

 השעה אותו של מעשיו לפי אלא דנין אין כי בדימוס אצא
 לשעבר לא אגל שלהבא העבירות על כ״א אינו זה כי

 אינו מתפלל הוא אשר התפלות וגס במימאה ע א ודגק
 במעלליו גס אחי׳כ שאמר וזה מצואתו רחץ לא אס כראי'
 לא בביהכ״נ מתפלל שאתה במה־ תפעל ולא נער יתנכר
 :פעלך ישר ואס זך אס למעל׳ תנכר כי שוסעון שס תפשה

ך ר  הוא נשר (כי לקדושה ירידה שיש .בשמיס הנשר ד
 הנחש דרך הראקנט) כמ״ש הנישרין פירות מלשון י

 הנקרא הקדושה על מתגבר הנחש שהיצה״ר ציר טלי
 הספינה פסיעות ניכר שאין יס בלב אני׳ דרך יוצרנו צוד
 עושה או תירה שלומד מי כן פסיעותיו שניכר קרון כמו

 התפל׳ ללאחר מקדושה רשימה אצלו נשאר ולא ותפלה מצוה
 לבו פג חילות או משריפה פתאים פחד עליו שנפל מי כ'
 ראוי כן החיילות שעברו או האש שנכבה לאחר גס

 התפלה לאחר בעלים דברי׳ לדבר יתאוה שלא להתפלל
 חסידיס וכמו , בקרבו עדיין שנשאר קונו יראת מחמת

 למי משא״כ התפלה לאחר שעה שוהים שהיו הראשונים
 לאחר אצלו קדושה שיס ניכר שלא יס בלב אני׳ שדרך
 דרך ולכך כראוי בודאי המצוה עשה לא המצוה פשיית

 א״ע שמדבק פי' ,רש״י כמ״ש זנית שהוא בעלמה גבר
 כראוי המצוה עושה הי׳ אס משא׳׳כ בתאותלהגשמיות בעוה״ז

:עוה״ז בתאות א״ע להתדבק שלא מגינה הי׳
 נשמת בעיבור שזוכה מי פי׳ . וגו׳ ימצא מי חיל

 מכרה מפנינים ורחוק ז״ל מאמרם וזה צדיק
 עיבור זהב מפניני שעוב תי׳ / עיבורה אלא מכרה אין

 יש הראשון הגוף פי׳ , בעלה לב בה בעח , צדק נשמת
 נתעבר שהוא החי בגוף הנעמה שפועה במצות הנאה לו

 בעבירות נענש לא הראשון שהגוף יחסר לא ושלל בתוכה
 הנעמה נועלת שבשכר האר״י כמ״ש החי האדס עעועה

 רע ולא עוב גמלתהו זה ולמה . לא ובעונש המעוברת
 עוב רק עשתה לא בחייו הראשון הגוף פי' ,חיי׳ ימי כל

 לתרי״ג רמז לציצית הרמז ופעתיס צמר דרשה , רע ולא
 אדס עכל כפי׳ בחפץ ותפש ; המצות כל שקיימה' מצות
 הצדיק נעמת אבל עוב לא המעעה רק קונו לעבוד רוצה

 עובד שהי׳ וברצון בחפץ המעשים דהיינו כפיה עועה הי׳
 על כתבנו כי , סוחר כאניות היתה , במעשה גס ה

 המצוה לאחר קדושתו ואינו'ניכר ה׳ שעובד מי יס בלב אני׳
 ביס ניכר לא שהפסיעות יס בלב אני׳ כמו כלום שאינו
 שמביא סחורה ע״י הפסיעות ניכרין סוחר אניות אבל

 פסיעותיו עניכרין סוחר כאניות היתה 'וזה ליס מעבר
 ניכרות אינן עפסיעותיו סחורה בלי אני׳ כסתס ולא
 כאניות היתה ,לקדשו יהודה היתה במסורה שאיתא וזה

 וחוק לביתה ערף ותתן פסיעותיו. ניכר שהקדוש סוחר
 בני וחנינא בני חנינא בשביל ניזון העולס כל כי לנערותי׳

 סל רק הי׳ לא מגמותיו עיקר כל כ' חרובין בקב ט די
 וחוק לביתה עוה״ב מתיקות הוא ערף ותתן וזה , עוה״ב
לנערותי׳ חיקס לחס ואכלו ע״ד עוה׳׳ז, מזונות דהיינו

 כמאמרם לזה לציית אלא נברא לא העולם כל כי העילס לכל
 היינו לנערותי׳ וחוק או נערית■הצדיק, האדם וכל ז״ל
 ולא וקצוב חוק רק דאינו בזה עצמו הצדיק מזונות על

 : הגוף לאברי לנערותי׳ הגשמיי, מזונות וזה בהרחבה
 מצוה כי . לנערותי׳ וחוק לביתה מרף ותתן יאמר אך

 כגון ללמדם רשאי שאין דברים ויש וללמד ללמוד
 ע״ד הצפונית הסודות מן בראשית ומעשה מרכבה מעשה

 וזה חוקה, ולאחרים הפרה עעס מגלה אני לך אדומה פרה
 משיגה היא הקדושה שנעמה לביתה המתיקות ערףי ותתן

 מלמדת היא ולאחרים לנערותי׳ וחוק , התורה עממי
 השדה כי ותקחהו שדה זממה , כ״כ עעמיס בלי החוקים

 קדושה שחשבה פי׳ , שדה זממה וזה כידוע לקדושה רמז
 כו׳ ישע ועס זמס) כאשר ומחשבה רצון הוא זממה (כי

 , אלהים בישע עאראנו זוכה אורחותיו שמשים כמאמרם
 , לרחק ואיזה לקרב דרך איזה ותקחהו שדה זממה וזה

 והפירות לעוה״ב קיימת הקרן כי כרס נעעה כפי׳ מפרי
 וגם בכירות גס מצות עוד עושה צדיק שהוא ומי בעוה״ז
 לעוה״ב, קיימת הקרן שיהי׳ אסר פעם כרס ניעע בכירות

 צופה ה/עוזרו לולי כי זרועותי׳ ותאמץ מתני׳ בטיז חגרה
 ועיקר כמאמרם עליו מתגבר יצרו יוס בכל לצדיק הרכע

 וזה , ז״ל כמאמרם התורה תבלין ע״י הוא היצר הכנעת
 האמונה האמונה(כי מתני׳ התורה ד?יא מתני׳ בעיז חגרה

 דהיינו זרועותי׳ ותאמץ ועי״ז כידוע) דבר סוף הוא
 האהבה הוא הזרועות (כי יתברך בעבודתו והיראה האהבה
 כ״כ שנכנסת סחרה מוב כי עעמה . כידוע) והיראה

 גשמיות שעוס גרה בלילה יכבה שלא עד הבורא בדביקות
 שנם או דביקתו אור ולכבות להפרידה יוכל לא מעוה״ז
 מהפך הצדיק כי נרה יכבה לא ללילה הרמז הדין המדת

: לרחמים הכל

ב ו י א
כשעוסק ישראל בר כל כי תאבל עליו ו איוכ

ית׳ נגדו נכונים דרכיו ומעע״ע בתורה
 ומרמה ותוך שפלות לידי בא אז הוא עיף כי נח באשר רק
 מועב וינכש גת שלמה תאכל עליו וינכש לשון ונפשו וזה
 בבורא מאוד שדבק מי אבל בעורה הכל לעסוק לו הי׳
 לדוד וזה אצלו ויראה רשימו נשאר הוא טיף אס ס ית׳

 אליו נושא וינפש נח שאני מה גס אשא נפשי ה׳ אליך
 : ודוק כו׳ לעולם אגוש שלא עד יעחתי כך כל כי ית׳

 האנוש פי׳ . גבר יעהר ומעושהו יצדק מאלהי
 ממעשיו אבל להצדיק א׳׳א בודאי בעצמו

 קדושים מלאכי׳ בורא (ועי״ז ומצות תורה דהיינו שעושה
 מעשיו ע״י גבר יעהר וארץ) שמיס עועה לשון מעועהו וזה

 ממעשיי ליגוש אדס לכל וראוי לעהרה זוכה העוביס
 מפיו שמוציא והתפלה התורה ואותיות הקמשיס העוביס

 משי בגדי עושה ובמעשיו ובפיו הגשמי חומר הוא כי
: עולם לp ברומו העימריס ודברים וכבוד

מ דניאל ך  פיתןתי דהנה . וגו׳ ונהורה בחשוכה מה י
 תאוות ושאר באכילה שאף פעמים כמה ^

^ לעבודת חזק להיות לש״ש הכוונה שיהי׳ צריך הגוף  הנו
 דרכם כשזה משא״כ ית׳ לפניו מרוצה ג"כ ואז ביה
 והנה יה׳ לפניו מאוס הוא אז תאוותס למלאות רק למו

 מודעתנו בועז . לאשה ומודע כמו חיבה לשון הוא דעת
 החיצונות אף יח׳ הוא שאוהב בחשוכא מה ידע הוא וזה

 שר עמי ונהורא באופן רק חושך כלשון מכונה שהוא
 שחף אור ישכון דרך זה שאז לש״ש התאוה כוונת שיהא

: להיפוך משא״כ הקדושה אור שורה ע׳׳ז
נחמי׳



נאיסריםנחמיהליקוטים
** <תמי' ח גר הלילה לנו ו  נהגלה למלאכה. והיוס למ̂ג

.ל״ת ומצות טשה איכא-מצית כי בתלוס לי
 אמרתי וזה ררןלגוח ..ול״ת בטונדא גפוטל לקייס טקה
 דהיינו ולטקות לכמוד כתפלה מבקשים• שאנו הכפל לשץ

 טל הוא ולטשות שמירה יק דאעי ל״ת טל הוא השמירה
ממרת נמשך דהמטשה וידוט טשי׳ דצריך טשה מצית

 ולא טשה על שכי איכא ולכך יוס מדת דהוא החסד
 לילה מרת דהוא הפחד ממרת נמשך והל״ת ;אטשה טנשינן

 הלילה לנו והי׳ בפסיק מרומז וזה , עלי׳ עגשינן ולילו
 ומדת ,שמירה רק דהוא ל״ת דהיינו ,לשמור לילה מרת

• בתלוס) לי לתגלה (ע״כ . למלאכה היום

 בענקים הגדול -סהאדם נ*ך הליקוטי* נשלטו- י שחקים ברא במאטרו אשר האל בעזרת
♦ גהים וייטיב הלבבות ישטחו עתה כן «כטתים נפישות הרוה בחיים באומר

ורבא דאביי הויות
ה ג ש  אנוסים אבל זה הוא ירינו כתב שאמרו הפריס ס

 אנוסים דוקא ומסיק נאמניס אלו הדי היינו
 שיד ידוע כי ,רמז , ט״כ ממון מחמת ולא נפשות מחמת

 שבאמת ואומר חיקך מטיר־משוכבת ומי יחתוס אדם כל
 ביטולים לנר שהי׳ היינו אנוסים אבל זה הוא ירי כתב

 מחמת ורוקא מעילה טענה זה הרי ית׳ מעבודתו הרבה
 פצמו והסתפק לפרנסתו כ״א בעוה׳יז עסק שלא נפשות
 ממון מחמת אנוסים אבל יתברך בעבודתו ועסק במופע
 זה כסף ישבע לא כסף אוהב טין כי קרח ממון לאסוף
 כעין פי׳ , כפו מיגיע הנהנה גדול נאמר וע״ז רשט נקרא
 ממנו נהנה הוא אותו ה׳ שחנו מה וכל בחלקו השמח כשיר

 נאמר וע׳׳ז כלל נהנה שאין אוצרות שמאסף מי משא״כ
: לב מחלת ממושכה תוחלת

ה נ ש מ  ידוע כי . חורש עשר שנים לבתולה נותנין ב
 ירח אמה ואת אבי׳ את ובכתה שדרשו מה

 יש הזה בחודש כי אלול חודש על רמז והוא ימיס
 וימינו בתשובה שיחזורו . ישראל על מלמעלה התטוררות

 מתנין וזה , השנה כל זה בחודש ונתקן לקבל פשוטה
 חודש י״ב אלול בחודש השולט בחולה מזל דהיינו לבתולה

 :בה ונכללין מתוקנין יהיו החדשים שכל כידוע
ה נ ש מ  הדליקה מפני אותן מצילין הקודש כתבי כל ב

 ואע״ס בהן קורין שאין בין בהן שקורין בין
 קורין אין מה ומפני גניזה טעונין לשון בכל שכתובין

 למיתני הו״ל דכך לדקדק יש . ביהמ״ד ביטול מפני בהן
 לרמוז דבא ונראה , הדליקה מפני קודש כתבי לכל מצילין
 באיזה מבחין אינו ית׳ והוא ומצלה מגינה דתורה דירוע
 לתורה קודש בספרי שלומד מה כל כי אדם לומד ספר
 כתבי כל וזה , וכדומה במשנה ויש במקרא יש יחשכ

 ונכלל מפורעניות הדליקה מפני לארם מצילין הקודש
 בין פי׳ ,בהן ן קורי שאין בין בהן שקורין בין דליקה בלשון

 כידוע מגינה עסיק דלא בעידנא בין בה דעסיק בעידנא
 אינו הנר כי אור ותורה מצוה' נר כי וזה ;ז״ל מאמרם

 והמצוה מרחוק גס שמאיר גדול אור כמו מרחוק מאיר
 והתורה מקרוב דהוא בה דטפיק בעידנא אלא מגינה אירה
 . מרחוק דהיינו עסיק דלא געידנא גם שמגינה אור

 בספר מעשיך שבל ידוע כי לשון בכל שכתובין ואע״פ
 לשונות מיני כמה יש כי וידוע ,ג״כ הזכיות כל נכתבין

 משונה מדריגה וכ״א וכדומה ב״ש וא״ת ותרגוס לה״ק כגון
 שלומד ומי למעלה יותר וזה למעלה יותר זה מזה זה

 ומי גבוה היותר בלשון הלימוד נכתב בודאי מאוד לשמה
 כגון פחותה במדריגה נכתב לשמה כ״כ לומד שאינו

 מגינא לשון נצל שכתובין פי על אף וזו וכדומה י תרגום
 שכתובין אע״פ דמצילה דמתניתין לרישא למעלה וקאי
הוכרח גמור רשע שתי׳ מנשה כי גניזה טעונין לשון בכל

 : יראו לבל כבודו כסא מתחת חתירה לחתור השי״ת
ה נ ש מי  אני׳ דרך שנאמ׳ טהורה שהיא לספינה מנין ב

 התפלה כי ידוע מוסר ע״ד הכוונה .ים בלב
 . יתברך הבורא אל גדולה התקרבות פועל הוא בדמעות

 יבשה דרך ילך ואם למרחקים לילך צריך אדם ,־ למשל
 לילך לדבר והתחבולה תפצו מקום אל מאוד רחוק הוא
 זה העניו כן יותר קרוב דרך והוא ונהרות ימיס דרך

 וכשהוא ב״ה לבורא התק־בות פועל שבתפלה בבכי׳
 התקרבות מהרה יותר ופועל ימים דרך כמו הוא בבכי׳
 ספינה בלשון אדם לגוף מכנה שהזוהר וידוע בכי׳ מבלא

 מאיזה כמו מנין ר״ל , טהורה שהיא לספינה מנין הוא וזה
 וקרישה טהרה לעצמו הגוף שהוא הספינה יפעול סיבה

 דרך וזה הבכי׳ ביס ר״ל , יס בלב אני׳ דרך שנאמר
 : ב״ה לבורא התקרבות בה לפעול יותר לה המקורב

ה ג ש מ  המבעה והבור השור נזיקין אבות ארבעה ב
 מו״ה אדמ״ו הקדוש מפי שמעתי . וההבער

ב ו ך ד ו ן  שמזיקין יש גרועין מיתות דד׳ , ז״ל ב
 בדברים ההסתכלות הוא השור , לאדם

 הולך ארס יש פנוי הוא והבור , להסתכל ראויס שאינם
 הוא והמבעה , קדושות ומחשבות ומצות מתורה ופנוי בטל
 וההבער , אכילה המותרות והיינו בגמרא כדאיתא השן
 המשנה דברי לסייס נ״ל ועד״ז . ע״כ כעס של האש הוא
 רוח בו שאין אש כהרי חייס רוח בהן שיש וזה זה לא

 מן לכם חדלו ע״פ הקרוש הזוהר דברי ידוע כי חיים
 ממנו הולך ר״ל כועס כשאדם באפו נאמה אשר האדם

 דבר שום הקדושה מנשמחו בו נשאר ולא בו שק הקדושה
 נשמתו בו נשאר מ״מ שעושה שפלים דברים בשאר משא״כ

 נשמתו שמחליף וחימה אף לשון באפו נשמה אשר וזה
 נשמת שעדיין חיים רוח בהן שיש וזה זה לא וזהו , באפו
 החיוני שכל חיים רוח בו שאין אש וכהרי בקרבו חיים רוח

: ממנו הולך מקדושה
ה ל ג ת  בגי ישראל פי׳ ,לבור שנפל בכור ,בחלום לי נ

 יתברך הוא המומחה ירד בגלות נפלו בכורי
 שבורים בכלים משתמש שהקב״ה ע״ד מוס בו יש אס ויראה
 יעלה לנו הכנעה יש אס ונדכה נשגר לב והיינו

 מו״ם כי בחלום לי נתגלה ועוד , מגלות בכורו בנו את
 גגימטרי׳ כי שהכוונה ואפשר שמות מע״ב א׳ שם הוא

 להקריבו אסור גו שלטה שמדה״ד מוס לו שיש ומי אלהיס
 ; רחמים להוי״ה הוא קרבן כל כי

ה ג ש מ  ובא ע״א לפני רבוצה חבירו בהמח היתה ב
 אוסר אדם אין רמ״א אסרה בה ושחט חבירו

 הכוונה . מכוין לצעורי׳קא רק אינו כי שלו שאינו ידבר
חבירו של בהמות מחלקי שהגוף ר״ל כו׳ בהמת היתה

הנפש



יקרים ורבא דאביי הויות ליקוטים
 להקליפה רק חלקו כל היינו כוככי עבודה לפני הוא ה-פש
 פי׳ בה ושסכן חבירו ובא כלל הקדושה בתכלית משגיח ואינו
 נגדו המקולקלים מעשיו על אותו והוכיח אחר אדם שבא
 ואסרה הרעה מדרכו לשוב מעצו הכנעה אצלו וגרס ית׳
 העגין כן התקשרות ל׳ שפי׳ , בעבותים חג אסרו לשון פי׳
 אותו להדבק ולחוור ליישר בתוכחתו יכול שבודאי כאן

 ע״ד ר״ל , שלו שאינו דבר אוסר אדס אין רמ״א חי אל3
 מכל נפרד שכבר מאחר התקשרות כלל יצוייר שלא הלצה

 רק כלל בו פעל ולא עבד יוסר לא ובדברים הקדושה
 בדברי צער אדרבא לו שמגיע ר״ל ;מכוין קא לצעורי׳
 כמדקרת ביכיה יש כמד״א חרב כמדקרת לו וקשה המוכיח

 באמת אבל לו שציער מה רק כלום אצלו פעל ולא חרב
: כבראשונה נשאר .

ה נ ש מ  עצמות השולחן מעל מגביהין אומרים ב״ש ב
 כולה השבלא את נושל אומרים וב״ה וקליפין

 ע׳'כ דדינא מסשרא הי' שב״ש ידוע כי הכוונה ומנערה.
 מ״מ מקיל שכאן שנראה ואף תמיר להחמיר דרכו הי׳

 בש״א לוה ומרמו לחומרא כאן גס הי׳ שכוונתו נראה
 השולחן שע״י ר״ל , וקליפין עצמות השולחן מעל מגביהין
 אעפ״כ מצוה הוא שהאכילה השבת ביום אף האדם ואכינת

 עצמות הוא ווה הנחש וחלק להקליפות גדולה הגבהה מגיע
 מאכל בכל שיש הרוחניות הקדושה לעצם ר״< , 'וקליין

 האדם צריך ע״כ ראשו על תמים יהיו ויחדיו לקליפות וגס
 מלמלאות ולהניס בשבת אף לו במותר עצמו את לקדש

 שבלא׳ן ר״ל , כולה השבלא את נושל ובה׳יא כ׳'כ תאוותו
 ̂ חלק אף שבשבת לה הוא שוב שכולו חיבות שני כמו הוא
 מה כל באכילה להרבות מותר וע״כ בקדושה נכלל הרע

 בחרת ז׳׳ל האר׳׳י יסד ע״כ כב׳יה הלכה ובודאי שצריך
 הני אעלין ולא ■ נשלין לבר כו׳ לי קריבו כו׳ היכלא בני

 ר׳יל , נשלין לבר w לדבר שכוונתו כו׳ דחציפי; כלגין
 ולהנות לעצמו לישול הישראלי איש כל רכאין שבשבת

 ולא כידוע חיצונות לשון הוא ובר החינונות דבר מכל
 להרבות כ״כ רשאין שע׳יכ ר״ל דחניפין. כלבין הני אעלין

 הני בשבת אעלין לא כי ̂ימים משאר יותר בשנת תאוותם
 בקדושה נכלל הקליפה של הרע חלק שגס דחניפין מבין

 : האכילה בקליפות להאחז בשבת כלל עלי' שוס להם ואין ׳
א ר מ ג  בתוכו נכנס ואינו בעירו בה״כ לו שיש מי ב
 הנה כי הכוונה . רע •שק נקרא להתפלל ■

 מלוכה עיר מלך, מקדש שבת בליל התפלת בנוסח הכוונה
 ע׳׳י יח׳ הוא מלכם את מקרשים הצדיקים שבהיות ־כו'

 ■לשון הוא עיר ר״ל מלוכה פיר או הפונים מעשיהם
 מלך להיות החשק הקב׳׳ה אצל או. שנתעורר. התעוררות

 המדה או למשה הקב״ה• מקדשין כשאק להיפוך משא״כ
 מי ווה בהמדה יזפץ האיט סתיס כמו הוא. מלך גהיות

 שלשם לכל כמסיא בית ביהכי׳נ ר׳׳ל בעירו בהכ׳׳נ לו שיש
 רבבות שכל רבבות ובמקהלות כמו נתקבצין הנשמות כל

 הוא בעירו ביה״כ לו ויש ההוא במדה לשם מקבלין ישראל
 התעוררות ית׳ הוא אליו שהכניס ר״ל התעוררות לשון

 שלימות שוס ■ •קונה שאינו בה נכנס ואינו מלמעלה
 שמיד רע שנן רשע נקרא כלל בה■ פועל ואינו בהתעוררות

̂יו בהגיע  בה וישתדל שיתמיד צריך מלמעלה התעוררות א
 ; ח״ו לריק מלמעלה התעוררות יהא ולא מצית ויעשה

א ר מ ג  כשבילין דרקיעא שבילין לי נהירין שמיאל אמר ב
 דיבר ולמה התפארות הוא לכאורה .דנהרדעי

 החזיק לא שמואל דאדרבא ונראה סודו, וגלה כן שמואל
 לו אפשר דאי נרי׳ בן לברוך ית׳ דברי דידוע לעצמו שיבותא

 למדריגת הנביאי׳ וזנית ישראל שחשאו כיין הנבואה להשיג
 כמרע׳יה מצינו וכן ישראל זכות מצד אלא בא לא נבואה

מצד דלפעמיס הרי רד לך הקב״ה אמר ישראל כשחשאו

 ישראל זכות מצד רק כ״כ לגדולה ראוי אדס אין עצמו
 גדולה למדרגה ראוי ארס אס וכן למנהיגים שצריטס

 כמאמרם הדור בעון משיג לא ראוי אינו הדור אס מ מ"
 לכך ראוי דורו שאין אלא שכינה עליו שתשרה ראוי ז״ל
 נהירין ואמר בנהרדעי נשיא דהי׳ שמואל כוונת נראה וזה
 נהרדעי שאנשי כמו פי׳ דנהרדעי כשבילי דרקיע שבילין לי

 ית׳ מבורא מדריגה לי מגיע כן ידיהם במעשה מנהרין
 דאגי בו יש ענוה קצת אדרבא אלא גאות זה ואין מעשים לפי
 מוכיח והי׳ עירי בני ע״י כ״א למעלה לעלות שוה איני

: דרכם שיישיבו עירו לאנשי זה
א ^ מ ג  מעלה של ביהמ״ק נגד מגוון משה של ביהמ׳יק ב

 להקב׳׳ה מקדש הם שהצדיקים הכוונה ר״ל
 ממש בתוכם ר״ל בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשי כמי״א

 ועושה יח׳ לעבודתו ולבו מחשבתו אדם הכין אשר וכפי
 מקדושתו מלמעלה עליו משפיעין ק מקדש עצמו בתוך

 הקדושה שכשיעור כפשושו או הרבה ואס מעש אס עליונה
 להשפעת זוכה שבהיותו בארס נכרש כן מלמעלה הנובע
 גדול רושם בו נעשה או הרבה הקדושה ממקום שהרה

; להיפוך דמיון וזה ית׳ לעבודתו
א ל מ ג  נטייל ישי ובן ואני בך חזור הקב״ה שאמר ב

 בראש ישי בן בראש מי אמר בג״ע עמך
 שאמר שאף הי׳ ירבעם אצל בשלמא יפלא לכאורה . כו'

 הוא מ״מ קודם ילך הקי׳׳ה דמשמע ישי ובן אני הקב״ה
 באמת שיודע הקב״ה אצל אבל ישי לבן עכ״פ יקדים

 ואני לומר הקב״ס הקדים מדוע יקדים ישי בן שבודאי
 שהענין רק ישי בן קודם ללכת לו והקדים ישי וגן ואתה

 מאהבה תשנבה שיעשה בתחלה הי׳ הקב״ה שמתשבת הוא
 ישי בן קודם הליכה לו באמת הי׳ ואז פני׳ לשוס ולא
 שבעלי מקום. מ׳'מ ז״ל כמאמרם גמור צדיק שהי׳ ואף

 כוונת שאין בדיבורו שהראה כיון אבל כר ע־מדין תשובה
 בראש מי כשאל כק ישי לק להקדים כדי אלא ממש תשובתו

 בכח חין שכך מכיון ה הקב׳ לו השיב שפיר לפ״ז ע״כ
: ישי לבן להקדים תשובתך

א ר מ ג וכל כו׳ כמי דומה ישראל ב
 מ רומה הלשון .כו׳ כמי דומה ־בח״ל הדר

 שמביא מה ע׳'פ הגמרא כוונת ונראה כלל ■אינו,מדויק
 לפי אצלו בא א׳ לכל - היצר מהתחבילות הלבבות בחובת
 הגעת כבר לו אומר השי׳׳ת בעבודת א״ע שמרגיל לזה ערכו

 ע״ש אחרים את לדכיח לך וראוי החסידות ״למעלות
 הנא לו מוב לא סלהיס קרבת אשר ולרשע בזה שמאריך

 חייס באלהי׳ חלק לך חין כבר לומר במרמה אליו כ ג׳ בא
 הגר׳ כוונת וזה ית׳ לעבודתו להתקרב תקומה עוד לך אין

 וזה כידוע ית׳ ותוvאלר יראת נקראת א״י כי בא״י הדר
 ביראת בא״י למר ע א׳ שמרגיל מי ר״ל בא׳יי הדר כל

 למדריגה הגעת. כבר לו ואומר אצלו היצה״ר בא גאלהי̂ס
 דומה וזה אלהי לו אין באמת אבל אלוה חלק גדולה

 י לארן • בחוץ והדר אלהי לו ש'ש כמי
 מרוחק מטנן שהוא,רק אף השם ליראת חיץ מי.שהיא

 ̂ , לר אין כבר לו ואומר אותו היצה״ר מכית מהשי'ת
 נבח יכול הי׳• ובודאי ושתה אכול בחור שמח באלהיס

 מפרידו והיצה׳יר הוא חסד חפץ כי תשובה ע׳'י תקנה לידי
 א״ע שמייאש אלהי לו שאין כמי דומה וזה העולס מן

 שנפרד עד לו.תקומה שיהי' וא״א אלהי שוס ־ לו שאין ־
 וזה תשובה ע״י תקומה לו שיהא באפשרי הי' ובאמת

: ודוק דייקא דומה
א י י מי  במיתתם צדיקים מתים קרויס בחייהם רשעים בג

 ומעש״ט המצות כי הכוונה . חיים קרויס
 והצריקי' מוח בלשון מכונים והעבירות חיים בלשון מכונים

וש^ אכילה כמו בעוה״ז שעוסקין שאף ר״ל במיתחס
ושאר



1 א5יר  TOT;-נב יקרים
 טלה שסיא אצל-הקטשם1<ראה,גכמות, דנבי׳^שהוא ̂אר5(

 גה'לש׳׳ש:אז,א^ שמציוניס אאתר Jאעפ״כי רוסגיתז איות
 שה1נג1 חייס גם קרויפ אמו.מיתה נראא שהוא דגר׳3

 רותנטס..א^ חיוס דבר-שהיא 1ג;מע/ מדברי אף■ אצלם
 לפעמי׳ בהמצותישעושין בחי'הס'ר״ל .אף ברשמים להיפוך

 מאתר מפיס בה קרויס כלשס..תיים,-אעפ:׳ט מכוצה שהוא
 או מטוגיי'לש׳׳׳ש אינם לפפמי׳ מצוה' איוה במשותס שאף
 ; מות הקליפה.הנקרא לצד תלק געשה שלהם המצית אף

 הבויוצ׳ .הוא סמור צדיק אי בנפשי׳ איניש ידע בנס^';־י;
דברי׳ ב: ;ופו 'באוך .הוא ־רשגי אצל ר'הגה

 לצד והנשמה •החומריו׳. לצד נומה הגוף נתיקים הפכים
 התומריו׳ הודככות לו שיש אצל.הצדיק שא״כ מה הרוחניות

 שניהם כי אשד הכל הוא או צורה ;״כ מהחומר ונעשה
 התחברות לשון בנכשי׳ אינש ידע, הוא ווה נתכוונו א׳ לדבר
 גידו .לאחרים והם שלו בהנשמה ר״ל בנפשי׳ מחובר שהיא

 .המעלה .לוה יוכה. הוא ;מור. צדיק אי הוא שכ״ו ומשיק
שאי; .הנשמה מן וכל מפל נחלק (צ־וף רשע אצל משא״כ

ו ואצ״ז' כלל ,.להד,שייכות
ק ־ ך; ס  ,עינא ום־ימנך .עחדתי קשה ?עתיקי למיגמר בג

 הקדוש 'בווצר. עמ״ש ב׳ה הסונה צ עינא בר י
 ־.הודם'השיבה:ביצורו תשיבה שיעשה ר״ל תקום שיבה מפני

 את ארכו ._יר;יל לאם המע־גלה התשובה שאו.היא בבחרותו
 יממני יסור לא כי.יוקין ;כ או, בבחרותו מ<ליו, היצה״ד
 יקשת •ואד מנון יהי: ואחדותו עבה' מנוער מפנק כמד׳יא

 בעתיקי למ;מר הואי ווה יצרו את לשכל הדבר מאור עליו
 וקנותו בע.ת בליעוד.התורה ;תשובה ■לעשות מ־וצה ר״ל

 בימי תיכ.ף' ־עצננו־ מרגיל, הי: מאס ■יותר מחדתא קשה
 לדבר גדול התתויקמז צריך -וע׳יכ. הנורה בלימוד נערותר

 שינא בר וסימנך.עינא תשובה לכעוס כשירצה וקנתו בימי
 העימ מגבל כגהיוא. האדם על והנעשל ע״ע י לפירש■ ל״ל
 קל יותר מנעוריו.תיגף,.או החומריו׳ תאוות ולשבר מחדש שלו

ר ברמינאשהי׳ אבל הדבר  רק,שנתייבש חומר.מ^ג?ל מ
 לבנק שיע אותו ולעשית אותו לשרות לחוור קשה יותר או
p בימי שלו.־ החומר אא משינק־ כשהוא־ באדם הנמשל 

בתורה רצה.'לפסוק .ולא' כביש לא. ה׳ פעולת ואל נערותו
 וקנתו שמחמת .ע:החו־מל■3נתיי סקנה בימי עכשיו אף

 ממנה לכשות מ״מ.קשה:הד?ר. החומר תאוות אסר ר!דף אינו
כראוי חשוב׳ לעשות להסירה־. בלימוד אותו ־־להרגיל רי׳ל בגין

 שהוא..אינו.מדרכי המותרות מושרש־בתאוות שכבר מ:חר
 לעבורתד-יס׳':בי^ אדס,ירגיל'.עצמו כל ע״כ תורה על

 יוצה נאו. נכו,ן1 י ע,אוי תסבה, לע;ות תכה ואז .נערותו
.'י . ^א^- ה;,ולבקר.?היכלו. בנועם לחזות
אלא..לאו'ל.וחירו.. בורקיןהחמן:לאור^.אבוקה ־בג^׳:אין

 והיציה״ר האדם בגוף שבהיות,היצ״ש'מאיך בזה הרמז ־ ’
 .לבדוק מאיד.'ים.שגוף:בלתי.אפשר ״כ.0 הגופניות \פאוות

 לאור רק :אמז הנקראים. מעביתס א:׳ע אמק־ל'יל'להפשיש
,יוכל לשדה.מאירל־׳גגוף;או: ,משמה. שבהיות ר״ל יחידי

......... ולבשל,׳מעלידהצשירלת.;: לבדוק ־' . ׳־. ״ י
 דשכיר חייו <.1? .׳\משוס הל(ה ע״ד .׳־דקציצה

 גע׳:ה.כ מוהר.ני לבעה״ב..הכוונה־ע:יד נקסינהו , _
 ק:שהלעו1ננ1,3י׳ל:עעה׳׳5 כמאמרם בעל? ילד־,קרא הוא
 ׳p.(כר:.ללנמדפו'5ינ שהיא שכיר. נקרא. והאדס הקב״ה על

 W ־אחד^לשציגלת.׳: לגלים,,בת'רןז1העולס;..מ והגה.כל
 לשאמל^ות_ היר^להפ לא • ג!כ2 פצרנסה ־בראגת ;בורודם

 ־גהיר1ואש^ם'כרג,אויג בתורה,.זבענוד־תו.יא־.נוא:-שקאנןר
 מעגפ״על ןגהר\ס' האדש-צרין* שהוא .בשביל ר״ל

 ׳׳ג.:בקלעי::על^:י,ע^2^^קרוני/;נגע ירל::קי^ :ררקס,
 נהאגעה י /^נ.,לע.שו.פ:.רלאצט..;ע^קר, מלןת1ו -‘שלב:?תוכה

̂ו.להשאד'('עצ ‘האiT,'לאi:עכ׳?ל2^ו ̂רק ]̂ י;אנס'־צ,פ!לקי.פ״

 להאמע-^• קוסר-ולא ע'.ד< להלצה גראז כ׳׳ז בשוה. שנופם.
א3ג3 ר  י׳ילעמצגאד תסובב׳גגר. גקיבה יעי׳ שלעתי.ד ־
לך.מיפסוק לף- 'ערשה -עקתש הזוכר .בספר - - • :-

 .דא אבכס ני״רג׳ווקס -לי׳ אשתו. אה-.שרה אברם \<קח
 יאשה כדנטוו שהוא גופא- דא. אשתו שרה את .נשמתא
 .'תסיבב.גבר-/ נקיבה שלעתיד שכיענו ווה . ע״ש לנשמה

ממ הנשמע אחר :ימץצג״כ^״כפל שהגוף ר׳-׳ל שה' ^5ויג  ־
 כונסיהיו יהי׳'זס.נועה'לכאך׳וזעלכאן-כ״א ולא לרה

■ .■ - .4 יתברך לעבודתו א׳ בדיעס. שו\יס י . :
א ר ^ ג  ס . נושא ■ אמר וחד כיבש אמר חד כליגי ב

'עוגות מכפריס שבכם דברים מיני שני 'יש ' :
 כל כי ית׳ בגדולתו שמכתכל אחד התשעה לאחר לישראל

 גדס גשר. על להשגיח לו ומה יתברך נגדו כאין .ה,עולמות
 ומי.'הוא גדול שיהא כמבייש לפי וככל שחעא מרה אפר

 ס ציויו שישגיח*עליו-לעבר יתברך גגרו סרוחה .העפה
 משגיס ■אין יה׳ שהוא' שאמרו' ס1כל'גו על ה׳ רם באמת

 .שימקנם,גלולסו .'מאבמגיס. כאנסנו התתהונים‘מעשה על
 להקו? צרוןג ענותנותו,לאבל'להיפנך.ליס׳- אתה;מוצא' לה

x בגדוילתו'למחול,:העולוא r ’קוס .א׳,'ע» .ההלושפ'.מרים 
5מש .,יית' שהוא .והשנית סעולם  מגודלי..עעתנופו -אי׳ע 0

 לר י לפע שתועא '•'למ-י לפני'מלך שסנעא. ,מר. ״ ל-ימה אינו1
 שזיהא כדי ע איל.מרומם,.ונפעל ,כאלו’ והשי״ת'מסש:ב';א״ע

 לר:ל'ג/כיהרבשמעלכו׳'ור;מלךשמכל מקום \יש וזחעאקיל
 עזה , ••כמעלות שערך גדול' ^שיכא המתבייש לפי והקל, כי
שהכ״ת אמר '«זר  כ׳׳כ ס׳ לח כצלו .גדולתו. .כונש צובש̂י

 א״גג ית׳.מגביה שהוא ,,אמר';־נושא. נחד ,בערך..רוממות־
 ועל״ז כממבר'למעלה ,ערך ,בפסתי להסתכל' ראוי .לבלתי

 לעשוק 0'..בגויים'הגד-יל הפ.אוקצאז.־',ילמרו־ פי׳ לפרש יש
 לעתיד כי היינמשמחים.וגו׳ ה/לעכות.עמנו הגדיל ̂עם־־אלה־

 מערכוס העולמות.בשידוד מכל מובדל; שהא״ ׳׳'ת.0ה ̂ר,אה
 שלגדל: האנמוגגייובנלם-יאמרו להגביה.מצל לישראל ציעשה

 השי׳׳ת אך טרך שלפמוס' מעשים ,על להשגיס אין.ראוי קזה
 עליהם שראוללהקפגד בערך א״ע מקעין לישעי׳ בבא.לע:וש

 למעלה.מהקשע שהגביה״.א׳יע אלה עס וע׳ הגדיל ז,ה1
 הגדולה בזה 'א״ע מח^יק עמנו'שהי,׳ הגדיל מהכל ולממלה

̂ינו  מה:שעברנו.ער אותנו,על. הי׳.'מעניש לא כי שמחים א
א.-ל י- .יהב׳.̂' כן לא והאמת לצונו' ,י ., .

 וגגהג לתוהו העולם' :שיחזיר ט' לבא לעתיד
להסה^פושה,'bעושיפ"ה'ק ..הסי מ: הצדיקים . ־ ״

 ■..■.הבווגה.כקכנה-עגשע.שעפ כמים ט־־פ ^ודחפים קנפיס:
 אג קטן דהילנו הנגלית. .תורא' לור^.'ן.אזל שהעולם״קייים

 העולם וש-מעו(:נע״ז.'-הזכ'וס • ראובן אצל שיעבוד או. מכירה
 אעולם כשיקריב -אבל: התורה' הא״אצהלומד.'. וצפרע קייש
 עליאיזהדבר, קלימוד וסיחךלותיק- בעולם יהי/:מציאות ןלא
 להלך,לומדי! שאז jנf,אנל'העJנטלכlשאא־שוס.מצי.סות כרן

 סל.התודה תה״הוא^גמרחינצן'.ע׳פ-המיס ■הצורה ענימעא
 למיס: סחור׳־הנמשלה פנימיגת היעו גאצלה.למים,ופני״המים,

 ג־שע ■לחבירו .אדםקורא0א‘ בגימר״אלךב״מ-אי׳כ^סי
:: ט‘,יורד י־ ,  הןגמךא ל^ן לחייע'כו'.ל.-ע״ה עד ע

לא;׳י< עמו״עד ■■יושד לסביכג^שע מוס׳״בדסאדא-קנרא
 ^יעאון-נ\רר.-עמע^עש רבג ה;אונוס''מם צ׳י״באצגבא
מניין 'גדולה ותימא0ף',לו/^יע-מבותש0לש לחייוי־ראאי'

:׳UC׳:■ ך׳,םכד:
' 1

via דן^ ׳רד נ; 7.״ך[ רחם דם ר
̂׳ה׳ם ־):׳ח־׳דם >f׳rr די׳ך דחם! ׳־,ד ד׳ח: ד׳פ׳ ׳



יקריםורבא דאביי הורתלקוטים
P'JP ת כל הפסיד ואז רשע לחטרו ש־רא שיואין טו  הז

 טס במסלוקת ט הבוער היצר תאיות ובשביל געוה״ב שלו
 דבא הכל ומפסיד שלו הזכיות על שוב משגיח אינו חגרו

ב ק״ו בכך כעסו להניח כדי שהי׳ מציה בהידור ק״ו של ט
 אינו ועושר הין כל כי שמיס בחפצי ממונו כל לפזר לו

 עוה״ב שכר משא״כ הנפסד בעולם לקרן לו עומדת כ״א
 ממאמרם וידוע קייס כולו שהוא הנצחיים לעולם לו טומדת

 שקורא מאתר ובודאי פוסל במומו הפוסל כל כי ז״ל
 מדרך אינו כי ועוד צדיק אינו ג״כ הוא רשע לחבירו
 צדיק אינו ג״כ שהמבייש ומאחר חגרו פני להלבין צדיקיס
 בהידור ביתו שליש להוסיף במצית מהדר הי׳ לא בודאי
 ביתו הון כל את איש ליתן מהראוי הי׳ שמהק״ו ואף מצוה

 משגיח שאינו עבירה מדבר ק״ו מנוה לדבר השי״ת באהבת
 אמנם עי״ז שמפסיד הנצחיי שכר כל על חבירו את בטישו

 ניכרת ומחשבתו צדיק שאינו מאחר בודאי כן עושה לא שא
 אין ואס ביתו שליש אף פיזר ולא צדיק שאינו מעשיו מתוך

 והוא השדה מן שליש לפזר לו הי׳ שדות רק בית לו
 שדהו שליש לשרוף מהראוי ע״כ כנ״ל כן עשה לא טראי
 הגמ׳ קושית שייך אין אז כי מצוה בהידור מוסיף שאינו
 תהא שלא איגו זה ביתי׳ לכולא ליתיב כו׳ מעתה אלא

 גמול •כל עבירה בשביל שנותן מאחר כפונדקית כהנת
ש טוה״ב  כי מצוה דבר בשביל ביתו שליש עכ״פ שיתן י

 הגאוניס דברי צדקו וא״כ הנצחיי לעולס קייס הוא
 מוסיה שאינו על מדה כנגד מרה שדהו שליש לו נשרוף

: ורו״ק שמיס בחפצי ממונו
D״ £p מעש׳ לידי שמבי׳ גדול תלמוד או גדול מעש׳ דקדושין 

 טרו שניהס הרי מעש׳ לירי דמביא כיון ופירש״י
ה ר או נ  כיצר הדין שיודע היינו מעש׳ לידי מביא דתלמוד הח ו

 דבתלמוד רכ׳ ז״ל רנו׳י דברי מיבן ואינו המצו'. לעשות מה
 אלא בידו אין מעשה עושה דלא כ״כ דהא בידו שניהם

 פי' דרש״' ואפשר המעשה כלל יעשה שלא ואפשר התלמוד
 תלמיד וזה למועב מחזיר שבה המאור ע״ר הגמרא כוונת
 שניהם שכ׳ וזה ויקיים צדיק יהי׳ שבודאי מעשה לידי מביא
 על שמואל במדרש שכ׳ ע״ד לומר אפשר ועוד בידו

 אלא לעבירה אמר ולא עבירה לידי בא אתה ואי מאמרם
 דהיינו מהעבירה שגטשה הפעולה דהיינו מגירה לידי

 ידי נקרא והפעולה חלילה עבירה ע״י שנבראו המשח^זיס
 שנבראו פי' מעשה לידי מביא שהתלמוד מאמרם וזה

 ע״ד המעשה פעולת על פי׳ מהלימוד קדושים מלאכים
 רש״י שכ׳ וזה טולה הקריב כאלו עולה בתורת העוסק כל

 שבמעשה גדול התלמוד דלכך י״ל ועוד .בידו ששניהם
י ק 1״ י ה בניס אלא <ו« ילא ייקא כה! ציין־ ?  גיננ

 המלמוד הטולה הריי בתורה סא״כ מה בימינו במהרה
מל תלמוד ווה המטשה מפעולת גמלה יוסר  לידי שמביא ג

ה ^ • כהו איו אם גס המעשה פעולת פי׳ מ
ר ״ אי נטלי אילו פי׳ אווזא הלצה ע  נדפייהו ששמטו ג

 מהס הולכים והיראה האהבה או והריוח הנפש
ץ מני שו ט לי אית ושאלתי עולם תענוגי מחמת מ  מיני

 חברו ותלי, חלקו מטל וכה וט״ד דאתי ל«ל״א
 היא ירד כי השיב מצח בעזות אעמא לי דלי חדא ע בג

 לי שיש גדפוהי לי צל' וחדא לכת הצנע שהוא ומשיב בסתר
: בגוף ויראה נשמה

ר מ א כל שנתחבעו לו ועוב רשע לי ורט צדיק מ
שמבואר במה לומר ונראה ,ע״ו המפרשים .

 מחצס העולם כל כאלו לעצמו אדס יראה לעולם בגמרא
ח  את שהפך לו אשרי אחת מצוה כשה חייב, ומרוצה מ
 באס עבירות בנידון להיפוך וכן לזכות סלו השלם מ
 שהכריע לו איי אחת עבירה כשעובר מחצה על מחצה הי
 צדיק בודאי כי לו ורע בצדיק הענין תה ,לחיב העולם מ

 העולם בזה לו שרע מאחר העולם בזה כלל ט|ל ני מין
בלתי צדיק אף כי עבירה איזה לידו כשיזדמן בודאי ובזה

 יעשה אשר בארץ צדיק אין כמד״א כלל עטרה בלא אפשר
 לידו נזדמן רע שמזלו מחמת, עבירה ובשעת כו׳ עוב

רה  מכריע . ואז מחצה על מחצה שהעולם בעת דוקא עט
 העולם לכל שגרס רעתם תיסרהו וע״כ לחוב העולם כל

 עובה ואיבד בהכרח לידו שנזדמן קען חמא בשביל
 עושה כשהרשע היינו לו ועוב ברשע ולהיטך הרבה

 נזדמן העולם בזה גדול שמזלו ומחמת מצוה לפעמים
 וגמצוה מחצה על מחצה עולם בהיות המצוה דוקא לידו

 רשע הוא כך ובשביל לזכות העולם כל מכריע נעשה קענה
 עכס אינו האמת לפי אבל ;להלצה נראה כן ,לו ועוב
 שלזה מלפניו זאת תצא באמת למה קשה כ״ז אס כי הגין

; כך יזדמן ולזה כך יזדמן
ם א  יורדות אס אלא השמים מן יורדת עפה אין מ

 אהיה גענין הנה כי עד״ז הוא מלמעה עיפים
 מפני ית׳ נגדו מאצלנו אהגה לנו לייחס ראוי אין ויראה

 זא׳׳ז האוהבים א־ס בני כענין קרבות על מורה שאהבה
 שפלי אנחנו כי אצלנו שייך אין וזה לגמרי מקורבים הס

 היראה לייחס יותר ראוי אצלנו רק ית׳ גדולתו נגד ערך
 מזה זה הירא ארס גני כענין הסתלקות מראה שהוא

ח וזה ממנו מסתלק  שואל אלהיך ה׳ מה הפסוק טונ
 פרכך שפל מחמת ר״ל מעמך תיבת ליראה כ״א מעמך

 אצלו שייך האהבה אבל היראה רק לך לייחס ראוי א'ן
 כוונת זאת ותבין א^תנו לאהוב רוצה בעצמו כשהוא ית׳

 בסוד נקרא שהאהבה השמים מן יורדת עפה א'ן הגמרא
 עיפים א׳׳כ אלא כנ״ל ודביקות אחדות שהוא אחד עפה

 עיפים כמו שהוא מאצלנו היראה היינו מלמעה יורדות
 אהבה אדל מלמעלה אהבה מוליד ואז התרחקות שהוא

:אצלנו כלל מייחס אינו
ר מ א  משה לגבי אין היא זוערתי מלתא יראה אעו מ

ראי׳ ליקח להם שהי׳ פי׳ היא זוערחי מלתא
 הנוונ׳ וע״ז עליהם דזוערתא מלתא היראה שיהא ממרע״ה

 לו לעוב היוס ננצוך וגו׳ חקותיו את לשמור מרע״ה סייס
 לארץ לעלות שתזכו מצותיו בשמירת עובה לכס שיהא פי׳
 על וחרר ירא הי׳ ואפ׳יה זכה לא ומרע״ה ודגש חלב זבת

 גה שיקבלו ישראל לגני שראוי ומכ״ש מאוד עד ית׳ דברו
: יראים שיהיו עובה

ר מ א  חץ שזורק לאחר תיכף מלחמי: מעכסיסי ידוע מ
 הצי של ההן לו יגיע שלא כדי לארץ נופל

 עוגה הכנעה מרת כן . נהרג יהא יפול וכשלא שכנגדו
 רעה חץ לו יגיע לא ועי״ז , לארץ א״ע להשפיל מאיד

 עם להתגרות שלא רמז ועד״ז .בגבהות כשעומד משא״כ
ט אלא חז״ל כמאמר לו משחקת שהשעה רשע  כמעע ח
 חנוניו כי ממרום וירא ישקיף עד ס׳ תרחוק ואל רגע

: לו חנונים המה
ר מ א  דה"^( כו׳• ארמלא מלמיתג דו ען למיתב עב מ

יהי׳ ולא קדושיס יהיו והמעשה שהמחשבה
 :עוגה מעשה או עובה מחשבה או לבד א׳ פי׳ , ארמלתא

ר מ א מאמרם ע״ד .ךטייל דמית רצוצא מ
 כעדן עשה עבירות הרבה עשית אס ז״ל

 למנות רגלים כו׳ לרעה רגלים , מצות חבילות חבילות
 וכיוצא מצוה יעשה שחעא אבר באותו הוא וזה וכדומה

 יעטר היצה״ר את שעבד ואהגה חשק שבאותו ידוע גזה
 כ כ בהס שיש מגשמיות תענוג לעצמו ולוקח הבורא את

 ית ט שיש מכ״ש ית׳ מכחו נברא הוא והכל וריח מעם
 עעמו פי׳ ,ה׳ עוג כי וראו עעמו וזה , התענוגים כל

 תשובה שבעלי מקום וזה , ה׳ מוב כי ותראו גשמיות
 שחרב מיום ידוע כי לעמוד יבולין גמורים צדיקים אין עומרי!
 בזה חיוני כ״כ עועם אין הצדיק וא׳יכ ט׳ עעס נימל ביהמ״ק
 ממשיך האר׳ וידוע.כי חשוב׳ הבעל כמו בוראו למטר העו^ס

קנה משענת פל וגשען חלילה העומאה רוח בו שישרה עליי
רצון



iנגיקרים ורבא דאביי הויות ליקוטים
 קנס שנקרא הס״א דמ'ת רצוצא וזה מות, נקרא והס״א רצון,
 דעייל בהו מאדם הולך הוא תחבול׳ באיו׳ נפיק בהו ומס רצון

 וי;רש מצוה ימשה אבל באותו דעייל שפעל אבר באותו פי׳
 אחשוב ועד״ז כביר׳. שטשה החיול באותו או ממש כנגדן אותו

 ויתכפר יטשה מה חומא לחכמה שאלו ז״ל מאמרם מקצת
 ויש , ויתכפר קרבן יביא כו׳ תמית היא החומאת הנפש

 הנפש התשובה ובלשו חוטא כתיב שאלה בלשו! למה לדקדק
 בשאלה כי שחלה מטין תשובה זה שאין ומיד , החוטאת

 איזה ששואל רק שיכפר להחוטא תקנה יש שבודאי משמט
 לשואל כמתנגד תיקון שוב תועיל שלא היא והסשובה תיקון,

 האלבה שאותו נותן הפשוט דהשכל מ״ש ע״פ ליישב ויש
 ושאהבה לגמרי אותו לסלק ראוי העבירה שעישה רעה
 וידוע , ממש האהבה באותו ה׳ שיעבוד רק אצלו ישאר

 היא וזה חי׳ לנפש ע״ד נפש נקרא חיוני הרוחניות כי
 שחטא הרוחניות המדה אותו פי׳ ,החוטאת הנפש התקובה

 : ודו״ק שיתכפר לאדם תקנה הוא זה תמות בו
ר מ א  יש כי . פו׳ שלום מרבים ת״ח אר״ח אר״א מ

 היינו דבריאה , דאצילות ותורה דבריאה תורה
 והיתר ומאיסור בחלב מבשר בבריאה שמדברת תורה נגלה

 , וחי מת ואדם וחיות ועופות בבהמות וטהרה וטומאה
 ואצילות הכל ית׳ הוא עשה כיצד הנסתר הוא דאצילות ותורה

 ולא הבריאה בכחות ית׳ אצלו הוא שזה אצל לשון הוא
 של החכמה הבריאה.ונובלות בשורש אלא עצמה בבריאה

 עצמה חכמה היא והנסתר הנגלה וזה תורה הוא מעלה
 ולומדים העוסקים ת׳יח וזה , עשית בחכמה כולה כמד״א
 , בעולם שלום מרבים הס בנסתר והיינו עצמה בחכמה

 שהוא הבנין שלומדים למורי בוניך אלא בניך תקרי אל וזה
 עליונים הכחות מעוררים ועי׳׳ז העולם ופעל בנה ית׳

 מעשה נקרא וזה והעולם הבנין מחזיקין כי עוד ובונים
 : בשורשם הענפים ומקשרי! שמרכיבין המרכבה

א ב .למטתו סמוך שיהא חפלתו על כוי אומר בנימין א
 הפלתם בסיום שהתפללו לחז׳׳ל שמצינו ע״ד היינו ”

 שתהא מטתי ועל .שמך ליראת לבבינו יחול ונמצא ונשגים
 הכסף בצל החכמה בצל ע״ד פי׳ לדרוס צפון בין כתונה

 רמז וצפון ירריס להחכים שהרוצה לחכמה רמז דרוס כי
 היום כל יעשה שלא ובקש יצפין להעשיר שהרוצה לעשירות

 יהא לילה בכל לפעלה עלייתו מטתו וזה וצדקה חורה כ״א
: לדרוס צפון בין

אפשי אי אדם יאמר שלא מצינו אחד פעם
 קונו עול מחמת כן שעושה אלא מ׳ חזיר בבשר

 וכן . כו׳ קבע תפלתך תעש אל לחז״ל מצינו א׳ ופעם
 כתרתי והוא עול מחמת המצות יעשה שלא במג״א מצינו

 מצות בעשות הנטן הדרך דבודאי ונראה .אהדדי דסתרי
 כי בשכלו שיבין אלא וכמשא כעול מליו יהא שלא ה׳

 אלא לאומרם ראויץ מרו נא לא אלמלא ה׳ דרכי ישרים
 המצו׳ בעשיית נהנה כשאינו טפי עדיף אחת בחינה שמפאת

 שעושה יותר בזה דמראה קונו עול מחמת שט*שה אלא
 שעישה לומר מקום יש כשנהנה אבל קונו ציוות מחמת רק

 עשיית שרוב ונראה כ״כ העול כיכר ולא תענוגו מחמת
 לעתים קונו לעבודת והמצות משייתו לו שיערב יהא המצוות

 מחמת כ״א נעימות בלי מצות איזה יעשה ביום מועטיס
 א׳ בפסוק ז״ל במאמרם נרמז וזה כמדובר קונו <נול

 הנאה בלי בצער היחוד שיקבל פי׳ תצמרן לא טפי תנערן
בצפר חטשו לא פי׳ תצערן לא טפי עול ט״ר אלא ועריבות

 וכן היום רוב תעבוד ובזה ואהבת כמ׳׳ש בנעימות כ״א
 אדם שיתפלל דאמרר״יהלואי הא שהקשו להפוסקיס מצינו

 ואס יתפלל דבר בה לחדש יסל אם אמרינן והא היום כל
 וצהרים ובוקר ערב דניאל ע״י מפורש וכן יתפלל, לא לאו

 אבל , פעמים מג׳ יותר להתפלל אסור חובה שבדרך ותירצו
 הרא׳׳ש כמ״ש כולו היום כל שיתפלל הלואי נדבה בתורת
 מחמס מעצמו להתפלל הראוי שמן כדפירשתי והכוונה

 יכולין לא ואלמלא״זה עלינו משגיח רגע ובכל עולם אלהי שהו׳
 וזה מצות בכל וכן אליו להתפלל מעיד והשכל להתקיים

 מצד להתפלל מוכרחים פעמים ג׳ אבל היום רוב על יהי׳
 בכל האדם מחויב נמצא . כמדובר עול מצר דהיינו חובה

 הלכות השולה כל וזה בחינות בשתי קונו את לעבוד יום
 כפל הוא שונה כי עוה׳׳ב בן שהוא לו מובטח יום בכל
 אחד הילוכים שהי פי׳ , הלכות וזה ,ומטבל שונה כמו
 שהוא לו מובטח ואז ,ועול יראה מצד והשני , אהבה מצד

ידך: תנח אל ומזה מזה גס כי עוה״ב בן
ך מ׳׳  שיתפלל הלואי דר״י ממימרא סתירא דליכא י״ל רמז ן

 וצהרים ובוקר ערב דניאל של לציוי היום כל אדם
 זמנים לשלשה האדם חיי שחלקו וכמו האדם ימי לכל רמז
 וצהרים עלי׳ ימי הוא ובוקר יריד׳ וימי עמידה וימי עלי׳ ימי
 תפלת אמרו ולכן , יריד׳ ימי הוא וערב עמידה ימי הוא

 שהולך במה כ״כ וחביב מציה שאינו פי׳ , רשות ערבית
 האיש אשרי ע״פ המפרשים וכמ״ש זקנתו לעת הישר בדרך

» :בכוחו הוא שהאדם זמן כל הוא העיקר כי
ר ו ס  כמו טה הגמרא כוונת .אמות לד׳ חון להסתכל א

 ע״ג להקנות יכול אדם שכל הפוסקים שכתבו
 סוף היא זה כי קבורה של אתות ד׳ על דהיינו קרקע

 יום לו יזכור לאו ואס ז״ל מאמרם וידוע , האדם כל
 מחמת יראתו להיות הארס לב את מכנים זה כי המיתה

 לד״א חון יסתכל שלא הגמרא כוונת וזה תמיד פחיתותו
 ע״ד או ,המיתה ביום. תמיר לזכור קבורה של מר״א ר״ל

 אמות דד׳ פעמים כמה כמבואר תמיד לנגדי ה׳ שויתי
 תמיד שישים כאן ג״כ כוונתו וזה ב״ה הוי״ה אותיות היינו

תמיר; פניו הוי״הנגר אותיות ד׳
ד ״ ש  לחבירו אחר המתין ולא להתפלל שנכנסו שנים ב
 מחמת להתפלל עומד אדם הכוונה . חייב ^

 מבואר והדין מלמעלה עליו הבאה הדביקות התעוררות
 מהארס לפעמים הדביקות שהולכת התפלה שבאמצע בש״ע
 הוא וזה ,הדביקות עור שיתעורר עד ולשתוק לעמוד צריך
 הדביקות ממנו הלך שכבר ר״ל , חבירו על המתין ולא רמז
 המתין ולא כן עשה לא והוא בשתיקה לעמוד צריך והי׳
 שום בלי תפלתו שגמר אלא הדביקות על ר״ל ,הבירו על

 לפניו דיבור שום לומר שלא שצריך חייב הוא אז התעוררות
: והתעוררות דביקות בלא יתברך

ר ט פ נ . הלכה דבר מתוך אלא יפטור אל מחבירו ה
 המדרש שלא שר״ל מתוך תיבת לדייק הכוונה *

 מהחוכחה נפטר אינו והמוכיח המעשה אלא העיקר הוא
 ועיקר ,התוך לבו על ליקח בחבירו פועל שיהא עד

 העולס רוב כדרך ולא התוכחה בתוך הנמצא המעשה
 עיקר ולא נחמד פי׳ איזה מ״ש רק לבם על לוקחים שאינם

 :וגו׳ מגבים לשיר להם ואהי כמד״א עצמו המוסר
א ג  לו מובטח יום בכל הלסת השונה כל אליהו דבי ףן

 תקרי אל לו עולם הליכות שנאמר עוה״ב בן שהוא
: הלכות אלא הליכות

ת תר אל בעזר ת ם ם. מ על ך ונ ת הלייקוטי ׳ וגואלם ראל1צורי^צ טל  ונ^טלם תם ורבא דאביי הורו
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 ׳ מססייעטיש זללה״ה הירש צבי מרה ובו׳ המפורסם הגדול הרב תותעי מכבוד מ׳ב ת׳י אשר השני בהעתק המאסף אמר
, , מסטריקעף פישל אפרים ברח אלהי איש המפורסם הצדיק הגדול מהרב הכררי קבל אשר

̂־ךשל3מו תלפי)ל : ,-׳ פ ^׳ל ר5̂fe'ה1b-הקהpl'■הג>4א'בי ת ה‘הצגתי /-̂ע ת ב ״■ ’ ■ ׳'7 1^וזר ל
ע״ד' סרץV ונלאה..!ה א.1ה מה,סמיכות וקקה .כל3 אבמס־ אס זק^בא;סנמם/;והד'נרר ^פ׳

: ' ך רוצה קרח אוצרות,לל 'לו. יק אסי לממון חומד. זו^ניס׳הוא ורך נטר בטוינו האדס. מוסד.כי: ' י
̂ותר  לכנוס.ממו!ן1 לאסון הוא קעיקר וסוגר בקלס רך זןטדיין לפי גידו כי;וחצ^־\תאוותו אדס אק גמ';3 לדאיהא '־אוא״

 ואנרהס ההו הצכור' לקול ויקום הטוחנות בטלו כי רואה כי לממון: יותר חומד איצר הבל הכל כי ורואה לעתןקמתו כקכא אבל
 זקנתו לטת וגס הצל לו הי׳ כי חומך הי׳ ולא זקנותיבכל לטח קהי׳. בכל^כמו אירהס ירךאת3ה׳;5בימיס־ בא זקן
א חומד ין_א־ם5 ב כך. דןודס טס ט/  קלא אברהם את, בירך וה׳ וזהו הברכה לאחר כמו־ הברכה כל:'ימיו.מיוס־הולד̂ו

 כי ויהי וזהו.ג״ל׳י.הפי׳ מטלה., לפלות.מעלה מגמתו כל היי׳ ב״הוב״ש הרורא ־לעבדות כלום,קיחמוךאפס לויחפררך ■ה̂י
 ו;ה כו׳ כהר ■נדמה כו׳.וצד\קי׳ "להם נדמה היצה״ר לטתיד גל׳ד מראות ותכהינה־גייניו זקנתו לעת הקבא יצחק זקן

 דבר קוס׳ לחמוד מראות עיניו גןנחמעט הי׳ ו׳ה קכינט הגבוה ההר , בל בחייו ־קתמה מראות עניו ותכהין
 לא־וגי״המלך יבקקי המלך נערי ויאמרו לו ־יחס ;ולא ־בבגדים' ויכסוהו זקן־־יא:בימים דוד; רטגה־ןןק^^ד׳ך ^־אק

דימה המשפט ביום כי קרב, גיוס וכחרות בירד דזקנה ידוה כי , סוכנת לו ותהי־’בתולה נערה \ ־ ' ' ;
 לאיש נמשל מלחמה ביוס מלחמה איש ה׳ כמ״ש לבחור נמשל מלחמה־עס.שונאו'היא קמושה הנס וביום לזהן א״ע הקב״ה

 שישב קורס ט.צמך את ולהדר ללגן קחראה זקן פני וה־רת תקום ק:בה כוונת־הפסיק'מפני וזהו לזקן ^ביוה״דהמשל
 .נגך.המשפט .חלילה' לעמוד כע אין:לנו כי זקנה לעת תשליכנו •אר פי'׳׳ ג׳'כ ׳וזהו־ זקן ונקרא משפע כסא על הקב׳יה

 וידוע מכונה,לשכינה דדיד וידוע סחינו״. ככלות תהו אותנו תשלך זקן־.אל כסא.משפע־ונקר^ת על יושי שאתה ולעת
/ אלהיס בני ויבואו היוס ויהי . הגמרא דיש והשמן מדה׳׳ד זה אלהיס ני3_ואו.3וי ר״ה זה־ היוס שנאמך־ויהי מקוס מ

ע.ל ירחס וה׳ שהיקה.־כוונת,הבריאה במו בראוי הזיווג ‘שיהי סוננת' ל: ותהי’בגלות עתה ־ כביכול^יקהיא ררא־הנךכינה
. אמן.,; בב׳יי עיזו ׳י'קכינת ; ־ : : ־ .:־'̂ן ׳ /־.,■.___ .. ־ ׳

j j j f l את;.טעמו' אבימלך: ביד כשהי׳ מדהמע׳׳ה בידוע הת^זולות הוא . ־כוראיס תת;ארק־־בימיס ־פתי ץ שינא'  ות.יריך ו
 נוךא.יס בימיס.: לפנט באיס בשאנו הענין לי^ויגרשהויכך יש משוגעיסי־הרבה אבימלך זקנו־ואמר 'יירו~על.

 ופלי.בוס יראה שוס בלי במרוצה. לתדת'המלך7 רק״פיותתיס תחבולה ש'ס חימיאיסיו־-ין־לנו ־שאנו ־ית־עים־מנררנו ואלו
תחק בדימיס ויוצא משויעיס ■שהס ח'שב. והמלך פחד פו אנו.  ית׳.'ב״ה,מושב ויראה..והשס. ש׳וס־פחד כלי הקודש ארק כך.

. :־ שגינו אוולתנו ברוב כי עונותישלנו מקגיח'על ואיני שהס_.פתא'ס־ . י / . , ׳ .
ש.ידא:את;ה׳ ק במנותיו .הא:  'בפשוחס אז המתלהייס־בעבודתוית׳ ישיס דהנה'לא הנדונה . מאוד ת

 נשמתכוצעת ;תיכף־ חסצס׳שתצא שכמעת יעד נפש ובמסירות ורחימי בדחילו עזשיס־ אז מצוה ־'אתה ־ " .. ״ ,:־ ־ י
ה’: המות מלאך' זה קוב כי מהש״ס מציה'וידוע־ ה י עשיית'׳ ל ה׳ את ירא האש אשרי' הוא וז  הגבוה יר.אה3 שב׳^כרוא ד׳

פן קבמצות עד , : כמדובר'; המ״ה הוא מאוד כי נפש במסירות המטה המיתה.כעשיית 'לחפץ ר״ל ה

 ה;ססמ.א לאור״עוד.תעלומות, לצגציא נכון.ל.פני המחוכמרד*. בית'ילראל רצון:נפש־ למלאות ,־ פקדתות הנזגתת^ בדפוס.
ת ^ל. ^ המחבר. רשגאזן"הקדק להגלות'; ב ס על / ובקיאות. עו,צט.■תרופות,,3 ס ת ו ו ב ל ה

־עצום־ חיבור. ר עס ,  ומצד..סשני.פלפול פלפולו .עומק: מתוך , 'המחולשים שלו דינים קיציר !ד5 ^מנד בפניס המחי
א , ארון ^ ה/ ד ת לה;נו’גו ר ^׳גפל תו רו בגורלנו דולעו ה ת החתום :על וגאו ס  הואילג.נא.גס:,שנת.ה ת׳. .ב,רולי0א

תוס^^יעד^, קי, ־בראש בהסכרות ^ז א ך ./ ס׳ רי פ ס  ■עמגך .בקדנשחס' אתפס ת.הלתו.מםפרים.,::וכרפו זמנינו א'ני7ה
/"̂ ע יתברכו , כל׳הקוניסיוהמסיייעיס , בכפלים 'בדכית רב ש׳מים מכל וינצלו , הרחבה,'והתלאה _ה׳ בברכת ילאה ־מאני'
̂מלאכ״ ̂;יל̂. ̂̂כ ̂םת .א.ט.לדור.״י.\דע־״י-די פה׳לחו̂ד הקוד ̂^


