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ישראלבראשיתענודה
אלהים ברא בראשית

ש ר ד פ סד בחכתה ה׳ זש׳ה תנחומא ב  ארץ י
 נתייעץ השלם את הקב׳ה וכשברא

 ותושיה פצה לי שנאמר העולס את וברא נתורה
. גטרה לי בינה אני ו' נ  החכמה כי נודע העני! ו

 אחרית אל וצפה הביש בחכמה כי ראשית גקראת
 ובחכמה ביי ימליכוהו אשר המלוכה היא דבר

ס בחי' מדתו את הקב׳ה הגביל  לכח ויצא אי
 ארץ נקראת המלוכה והנה .ושיעור ומדה כגבול
 פי׳ ארץ יסד בחכמה ה׳ כתיב ולק כנודע

 הוא גבול בבחינת חכמה לבחי׳ יסוד שמשה מה
כ . המלוכה אל שהביט ארץ מפני אעפ׳  לית ו

 איך הענין מהות להבין כלל בי' תפיסא מחשבה
ס ותכלית נבול בהי' נבול בלי מבחי׳ געשה  הג

 לתת בדבריהס האריכו הראשונים שהמקובלים
 הענין• להלביש וחידותס חכמים דברי ומליצה משל
ם .השומע לאוזן קצת  מעיני נעלמה פכ״ז אמנ

 האמיתית והחקירה בוריו על הדבר להכין חי נל
 כלל כח שאין הרמב׳׳ס כמ״ש הוא הענין גזה

 לא כי כמ*ש היוצר של מחשבתו להשיג נהשגתינו
 ולפ״ו . תשובה בה' ע׳ש מחשביתיכם מחשבותי

 אנחט אבל הבריאה ראשית מחקור שכל כל נלאה
 פנתו אבן היתה זאת כי מאמינים ועבמו בניו

 ביראה לפניו נעבוד כי בבריאה הכוונה ועיקר
 גלם בתי׳ הי' וזה בשמו ולשרת ונמליכהו ופחד

 השתיה אבן הנקרא והוא עולם לבריאת הראשון
מ׳ ינל׳ס  ונתיעץ ארץ יסד בחכמה וז״ש חכמ״ה גי

 היציח שאח׳כ דהיינו העולם את וברא בתורה
חי׳ המחשבה  המצייר הבינה עולם ידי על בריאה לנ

 על רומז ל׳׳י ני ותושיה עצה לי שנאמר ציורי!
ב יודין ד' מספר  אח״כ כנודע החכמה היא פבע׳

 בחכמה נכללת שהיא גט׳־ה לי בינה אני לבחי׳ כה
 ב׳ש נחלקו והנה . כנודע עליון עולם של וגבורה

 השמים אומרים ב׳ש י״ב רף חגיגה במס׳ זכ׳ה
 החלה נבראת הארץ אומרים וב״ה תחלה נבראו

 נקרא רקיעים מו׳ רקיע כל כי החיים ופי׳ ע״ש
 יש ראש על הנוטה מקנתו דהיינו ושמים ארץ בחי'

 נקרא מעלה של ומקצתו כערכינו שמיס נקרא
 מא״ח ולכן הימנו שלמעלה הרקיע וערך נגד ארץ

 שלם כל כי לפירושו פי׳ . ע״ש פליגי ולא ומאית
 הוא כי הימט שלמטה למה שמיס בבחי' נקרא

 הוא כי הימנו לשלמעלה ארץ ונקרא בו כמשפיע
ד ואפשר ז׳ל האר'י כמ׳ש כנגדו מקבל בחי׳  ש

ם לבאר  הארץ כי ב׳ה דעת דהנה דרכנו ע׳
 הבריאה יסוד עיקר היינו תתלה בי' תחלה ובראת

ק שאמרנו כמו המלוכה היא הארץ בעבור כיה ל  ו
 ציור ידי שעל כיון תחילה נבראת הארץ נקרא
ם. נברח בתחלה היוצר במחשבת הארץ ל  כלהעו
 נקרא שמיס כי תחלה נבראו השמים אומרים וג׳ש
 להיטיב הטוב מדרך !הנה כנודע ההשפעה בהי'
ט שחפץ ובנם להיטיב היתה הבריאה עיקר בעטדתי

 השמש •.*זנך לחשל הט והנה .הימים כל לט
 ,אשר בזמן ואפשר בה ומאיר בירח אורו משפיע

 • אן חודש בסון> כמו כראוי אורו יגיה לא הירח
כ ים  להאיר הרוצה השמש באור פגם בחי' חיוה ג'

 נקרא אורומלהשפיע כשמצמצם וממילא הירח דרך
 העטן וכן כדרכו. מהיר שאינו פגם בבחינת
של אז רנונו ששים כשנטו כביכול  להשפיע י

 בהי׳ נהרא אזי להיפך ח׳ו משא׳כ להם ולהיטיב
 כו' לינק רוצה שעגל מה יותר כי במשפרע פגם
ק' ולכן  בנ״י שיטיבו פי׳ תחלה נבראו השמים נ
 • וז׳ש . שכה כל להם להשפיע ויוכל מעשיהם חת

 לאמבטוא משל והארץ השמים ויכולו בם' במדרש
 צורות} [פי׳ נאים אישקרסי' ב׳ והיו מיס מלא

ק הצורות נראו מתוכה המים כשעירו  השמיס■'- הי׳ ו
 חו״ב נקרא והארץ השמים כי פי׳ . ע׳ש והאי־ץ

ש היו כי לעיל וכמ׳ש המקובלים אצל שג  . נמח
 ובוהז תוהו לבחי' קראו המקונליט וכן לבריאה

ק' החכמה כי חו״ב בשם  .! כמדבר שמס ד׳ל שהו נ
 המצייר הבינה ובוהוהוא »בו תפישה שאין ותוהו
 .י נכלל הי' ואז הוא בו וזה בו קצת וניכר ציורין

ח עד להדיא ניכרין היו ולא והארץ השמים  , שעי
ס לבחינת המשל הוס המים  שאק מיס הנקרא א׳
ל לבחינת ובא סון> להם ט  השמים נראו ואז ג

■ • : והארץ
ר מ א י  ׳ ,וגו׳ לבח האדם היות טוב לא ה' ו

 מאמרות מעשרה אחד זה בילקוט איתא
 אלקיס ורוח דאמרי ואית העולם בהם שנברא

 - בעשרה נברא שהעולם נודע כבר . וגו' מרחפת
ד שהם המקובלים וכתבו מאמרות  ספירות עשר ע
 - מדות מדות עשר בהתלכשות הקב״ה נתעטן*

 ויהיה דלמטה האדם יתנהג וכתיניתם הקדושות
 בספריה וכמ״ש יתברך רצוט לקדושת כבוד כסא

 . .יעו׳ש דבורה תומר בספר בכרט הקדושים
 ; לבשרנו חתם חי אל אשר קודש ברית אות והנה
ד הוא ק. הזאת המדה ומשנה צי״ע מדת ע סי  ב
שר הוא כי מנין של ופשוטו ע׳ש טוב בשם  הי
 י המלה־ דוגמת והמוליד המשפיע והוא טוב לכל

 ולכן הקדושה ושפע טובה כל המשפעת העליונה
ק' שד צדיק נ ת הסברא ועפ׳׳ז .שלם י  י כמן מתנ

ס ח״ז ולהיפך גדול כ*כ הכרית אות שקדושת פג  ה
 א*כ . לחיצונים השפע להומק שגורס מאוד גדול
 המשגל מתאות נעדר האדם שיברא הי׳ טוב יותר

ארן לבדו להיותו לו הראויה אפי׳מהאשה לגמרי  ב
 ואפ״ם חיו כזה גדול בחטא יכשל לא למען
 יוצר מחשבת כמחשבותינו לא כי רואים אנחט

 בווה״ק ואיתא יצרה לשבת בראה תוהו ולא כל
שבא למיעבד מינייהו אלא ביני׳הו לשבת לא  ״ ,י

 - ולא הזאת בתאוה האדם את משברא פי' מנהון
 מתלשגן לשבר רק התוהו עולם בין בןנייהו לשנת

 ויטהר מקרש זנונים כח ולהסיר עול
ס כיסודו לו במותר ויתקדש  יוגד לגרום משתו פ

ם עליון ■ התדופם עליוטתותתייחלהשנעת מדות פ
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ישראלבראעיתעבודת
ע׳י כנ״י אל  הקדושה אל והמשכתה התאוה שבירת ז

עי׳ז עליו; תענוג נולד  צדיס לבתי׳ האדם בעשה ו
 V ויאמר וזש*ה טו״ב בשם המכונה עולם יסוד

 האדם יהיה שלא פי' לכדו האדם היות טוב .לא
 נעדר ויהיה לבדו כשיהיה טו״ב לבתי׳ מרכבה
 בשבירת האדם עבודת זולת כי הזאת _מתאוה
 השמים וצבא מלאכים נבראו כבר הגשמית התאוה

 התענוג עיקר אכן שמים מלכות עול מקבלים
ר שנבראו מה חומר בתי משוכני צה׳ תהי תאו  נעלי

 אמר לכן נפשותס את וקדשו וטהרו נלחמים והס
דו עזר לו אעשה ע  כנגדו ע׳י עזרחו שתהיה פי' כ

ל ולא המסיתו והוא לאשה המתאוה כח הוא ט  י
 מאמרות מעשרה אחד שהוא רז׳ל דרשו לכן לו

 הוא הזה ומאמר ספירות עשר נגד שהמה כנ׳ל
ע בשם הנקרא הט' למדה מרכבה להיותו  . צי'

 הוא מרח׳פ׳ית אלהים ורוח דאמרי ואית ו׳ש
ח צירון ת רפ׳ ת« אשר דמיתו מלכין סוד מ׳  א:

 הרע כח ושבירת עבודתינו עיי ומנשאים מנטלים
ת לכל כולל המאמר וזה ; הבריאה טונ

ת. לקין ה' נעל שבת אות במד״ד או
א במצחו לו עשה קרן ״א7 . בפנמ  ד׳

> ד מ כ  הענין ביאור . עיש וכו׳ לשמרו לו ח
ע לקין אמר הקב׳ה דהנה ,  . בארץ תהיה ונד נ
 האדם ביד הבחירה הלא הקללה ענין להבין וצריך ’

 . ממקומו ינוד ולא לו לשבת מקום לו לבחור
כ ע' ס רוח בקרבו שמסך ציל א עי  פחד ואיזה עו
עון ז אשר מג  רק לשבת מקום לו נבתר לא עי׳
ע להיות  היה קין אם בודאי והנה . באר־ן ונד נ

ת׳ בבורא במחשיהו להתדבק יכיל  אז כראוי י
אי  הדינים כל ונמתקו הפחדים כל מעליו סרו טד
 הקללה גון> שזה אלא וגו' דעהו דרכיך בכל *מ׳׳ש

ע והי' מדביקתו מחשבתו שגתבלבלה  במחשבתו ונד נ
מה עד  אמרו ולכן באר] ונידוד הפחדים לו שגי

 ש״ק ביום שעכ*פ פי' בפניו נעל שבת אות במ׳ר
 בי' כי מטחה לו והיתה ית׳ בבורא נדבק היה
ם כל ס חייביא וכל אתכפיין דיני הנ  ד״א .נייחין דגי

 כי בהירות לשון הוא קרן פי' .לו עשה קרן
 דחולא יומא על שבת מהוד עליו נשאר הב' לדעת
 ד״א . רעות ומחיות מהפחדים קצת עליו שיגין
 שמרוהו לא הג' לדעה פי׳ לשמרו לו מסר כלב
 נזס׳א שמירה ענין לו מסר רק הקדושה מצד

ם נעשה שלפעמים סי  שמצינו כמו ידיהם על ג״כ נ
 נעשה ארגיניטן שע׳י תולדות פ' ובמד׳ בגת׳

ם סי גי  שלוחים והרבה והביריו הקדוש לרביגו '
: למקום י ■'

ח נ  סימון ר' אמר במד״ר . ה׳ בפיני חן מצא ו
 דכתיב אברהם .הקב״ה מצא מציאות שלש '

 מצאתי דכתיב דוד . לפניך נאמן לבבו אח ומצאת
 במדבר כענבים דכתיב ישראל . עבדי דוי את

 והא סימון לר' חברייא איתבק .ישראל מצאתי
 מצא הוא איל . ה׳ בעיני חן מצא ונח כתיב
ה אבל הנה המדיר ביאור .עכ״ל מצא לא הקני

ש בעלמא סימנא לשון בשמו רמו סימק ר'  זד
ם הקב׳ה שברא וציונים וסימנים ברמז ה ת נ  א

ו בראשית יוצר שעשוע דהייט העולם ^  ו
 תי׳ הקביה מצא מציאות שלש וז׳ש . בשמותם

 ורצה הבית הגיל צדיקים שלשה מציאות שע״י
 מרכבה שהיה אברהם דהייט העולם לברוא בס

 חסד ועשה אוהבי אברהם שנקרא חסד לבחי'
ה . בעולם ת לבחינת מרכבה הי׳ ודהמע׳  מלט

ה מבחינת ששרשה ר ט  וישראל . העולם את הדן ג
 P אשר ישראל כמיש תפארת האמצעי מקו הס

ם וז׳ש . אתפאר  ישר^! מצאתי במדבר כענבי
 שקודם הנעלם הזמן על רומז במדבר מלת

סת אפילו בו שאין הבריאה  ורעיון המחשבה תפי
 נברא ובשבילם ישראל של לנשמותיהם הביט ואז

 ק מצא ונח כתיב והא חברייא אתיבון העולם.
ט י הזה בפסוק שגס פי' ה' כעי  ענין על ח

 מ״ה ושם מ״ה ריבוע מספר הוא עיין כי הבריאה
ם מספר הוא ל  את ט לברוא במחשבה שעלה א

 חסיד עולה זה משם השורש אותיות והנה העולם
 שמצא נרמז ולדעתם . חין עולה מריבוע והמילוי

ד ח״ן שמצא פי' ה׳ בעיני חין הס׳  הרומז כעין ו
ה לשם  . הפילם נברא שבשבילו חסד שעולה מי

 מצא לא הקביה אבל מצא הוא סימון ר' והשיבם
ט סעד צריך הי׳ צדיק שהי׳ אע״פ כי מ ת  וז׳ש ל

ם(ובהעתק (חסר) ל  שהיי אע״ח מצאתי אחר העו
 למעלה ונתיב שביל בעטדתו ועשה גדול צדיק

אבל שעיני חן שמצא עד  לתמכו סעד צריך היה ה'
 אחר דהיינו נח התהלך האלהים את ט דכתיב

עד  לא אבל נח) התהלך עולמו וברא ה' מאת ס
 שעליז באברהם משא׳כ העולם יברא שבשבילו

ם והיה לפני התהלך נאמר  בצד^ הולך והיה תמי
 בהם שכתוב ישראל יכן . הבריאה לפני ומאיר
ט במדבר אחרי לכתך  הולכים שהיו מה דהיי

 לפט האיר זרועה לא באר] במדבר באמונתם
 העולם את בס לברא הקדומה במחשבתו היוצר

 צדקתם גודל על הרומז אחרי לכתך לשון וז׳ש
עד הצטרטת מבלי  הבדא שהתיטק כמו למשל ס
 בי בטח כי אמו אמרי הולך ברגליו ללכת וחזק
טל שלא לבה  מובטח היה הבוב׳ה וכן יכשל ולא י
ס אחריו שילכו בהם סייעם שלא הג  יהיה ולא י

ק לסעד להם : הנטלס נברא בשבילם ל

בהפטרה
הס שמיס בירא ה׳ המג אמר כה טטי ע ו ק  ח

 ברא בראשית כמדיא ירצה • וצאצאיה האר]
 האוה׳ח שפי' וכמו האר] ואת השמים את אלהיס

 הטלס כל נברא ראשון ומאמר ראשונה שבבריאה
ת במלת נכלל וזה ומלואו  המאורע!' כל כולל וגם א׳

 טוג אם השמש תחת נעשה יהא אשר מעשה וכל
 יתברל הבורא והביט צפה יבטלם ח״ו רע ואס

ם מעשה את הראשונה בצפי' מי אטש מדור טל ו
כמבול



לבראשיתעכודת א י ־ ש י

 כל סון> פד כאלו וכדומה הפלגה ידור המגוצ
 תוהו היתה והארץ אס״כ אשר לשה רפכיז הדורות

 אברהם שהכיר עת עד עילם מימות והייט וטהו
 ידי על התורה אור ונתגלה ית׳ בוראו את אביי'

^ ס ב עד כולה התורה כל שק־יס במה א  אותו ו
 ורוח אך השי״ת צפה התוהו וזה תוה.' היה שעה

 התורה על רומז המים פני על מרחפת אלהיס
ם פעמים חמשה נזכר ולזה • למיס שנמשלה  מי

ם תורה חומשי חמשה נגד בפסוק פ ג  .אור ה'
ם  חמז •חיב תורה סתרי מל אור ורומז רקיע ג
 שנע״פ תורה על רומו ורקיע שבכתב התורה על

ה. טהור בין ר״ל למים מיס בין מבדיל שזה מ ע  ל
 שצפה ומע״פ .עולמו ברח התורה שעשוע וע״י

 שאמר וזה . אור מה) (חסר כתיב דיה בתורתו
 את להוכיח אותו ציוה כאשר הנביא לישעיה הש״י

יי להתמיה ושלא ישראל ע/  להחזיר אפשר היאך ב
 כו' האל אמר כה אמר לזה למוטב הרשעים את

 העולם את כשבראתי ר״ל וצאצאיה הארץ רוקע
 כן דעת על ובראתים מעשיהם כל את ראיתי
 לאלו ר׳ל עליה לעס נשמה נותן . לשוב שיוכלו

 עוסקים שאינם ועליה הארץ מן למעל׳ שהם
 כיוס כל ד' ביראת כ״א ימיהם כל העולם בענייני

 . נשמה במדרגת היא להם גדולה במדריגה והס
 ואינם בעוה״ז שהולכים לאלו בה להולכים ורוח

 לפעמים אס כי בתמידות ה׳ בעבודת הולכים
א אין לזה ובא הונך  ע?ין וזה רוח מדרגת כ׳

 בבחינת וקין נשמה בבחינת היה שהבל והבל קין
^ ויהי כתיב ולזה . רוח  מלשון צאן רועה ה

 היוצאים הדברים שומר שהיה ר״ל וראנה צאנה
ת' מהבורא  ק״ן אותיות קי׳ן אדמה עובד וקין .י

 בעצמם שחושבין האנשים אותן על ורומז יויד
 כאלו ותסלהס בעטדתם להש״י ומושב קן שהם

ם שטיביס  בעיניהם זנתגדל יתברך הבורא ע
 כאשר ולזה . זאת היתה שמידם בחשבם העטדה

 והיה האד לו חרה מנחתו אל השם שעה לח
ת' הטרא על כמתרעם  מנחתו קיבל שלא על י

 מדה הבל אבל .באלהיו והתקצן> כמד*א והיינו
ס בעיניו וריק הבל שהיה ט היתה אמרת  וג

 שמיד בחושבו לכלום בעיניו נחשבת איננה עבודתו
 כח לו הנותן והוא זאת לו היה ומכחו ית' המרא
ס הביא והבל כתיב ולזה חיל לעשות  .הוא ג

ס .הבל זה בשגס ע״ה שה'מ וז״ש  לשון הוא נ
 מדת הי׳ זעטדתו שהבאתו ור׳׳ל הנטפל ולבד ריטי

ם ל. רק לכלום עצמו חושב היה שלא היינו ג פ ט  כ
ת והביא זאת היתה מה׳ רק ח ט ב  הייט צאנו מ

 כענין מועט דבר אפם התחיל רהוח חושב שהוא
 עזרוהו השמים ומן והרצון הבחירה לאדם שניתן

ם כתיב ולזה  זה שגם ר׳ל נסתר לשון הו״א ג
ם השפלות  נראה היה שלא אצלו בהסתר י.יה והג׳

 .מנחתו אל וישע יתברך ממנו והכל כלום אצלו
ה שנפל ר״ל פניו ויפלו שעה לא קי'ן ואל רג מד  מ

תשוקתו ואליך פו׳ קין אל ה' ויאמר . היחשינה

.ט תמשול ואתה  .16 יצה״ו• של שהתשוקה ר״ל .
תנה היא האדם אל י שעל האדם ביד נ  מ

t ממשיך להעביר׳ משתוקק שאדם התשוקה f e 
 שסד ר׳ל בו תמשול ואתה אבל . טצר תשוקת

 ושיעטד עליו ולהתגבר יצרו על למשול אדם כל
י טראו את והחמדות התשוקות באלו י פ י ו ת׳  י

 והמדרמת המעשות אלו וכל מעליו היצר תשוקת
 המדרגמן אלו בפני להפולסאשר וסדר הכנה היו

ם התלמידי כן וכמו העולם כל יתנהג  בבחי׳ חכמי
 ויקס כתיב ולזה .קק בבחינת הארץ ועמי .הבל
 הארז עמי על רומז ויהרגהו אחיו הבל על קין

 שמועל תורה לומדי ידי ומסעדין מספיקין שאינם
ני אנכי אחי השומר בחמרס עליהם  מועל עלי ו

ט ובאמת פרנסתו די להחזיק צריך כי כן אי  י
טד שיוכלו בכדי צרכם כל תורה לומדי ע  אגו ל

ם יתבעלו ולא הש׳י ת טד ע :מ
. ותהלסי אתן לא לאחר וכטדי שמי הוא ה׳ אני

א הכבוד .לפסילים ^ מה) (חסר ט ט ה
ת' דו הוא כאשר י ט כ  E" גריו ^ וכל ובעצמו נ

ת מה) (ההר קודם ולהעלות להתקן חג ד  ה מ
ם בנ״י לה' הביו וזהו וקין ס קין על רומז א.י  וג
ד לה׳ הבו וכתיב הב״ל הוא רית ט  ונחזור .ועוז כ

ס לא לאחר וכטדי וגו׳ ה אני ואמר לענין  אי
ס כאשר הש׳׳י כבול על רומז לפסילים ותהלהי  מ

ס שההמון התהלות על רומז ותהנה בעצמוריו תני  ני
 לישעיה השי׳ת שאמר ראשון לענק וורr וז!׳. . לו

^ לאחר כמדי שאתן דעתך < יעלה וני ל ה ת  - ו
«י' וחפץ זאת היתה שתילי לא מם לפסילים  א
 מ6סםו תפלות על רומז לפס<ים ותהלתי בתשובתן

 חן' יעלה בבל שהן וכיוצא זרות מחפטת ע״י
 כך כל נפסלים שאין זיש .לסט׳׳א אותו זורקי!

ס ע״י שיתפלי על אמד כהיכל איתס ומניחין ^  ת
 1ע^ או האדם זה נשמת מ«רש שטא צדיק איזה

ד לה' ישימו בעצמו האדס זה תשובת ט ס כ  היי
ם כל על ית׳ הבורא את להמליך בח  דיליה אי

 וכהילוכא דיליה ובקיצה ובשינה עסקיו ובכל
 שהם אותם אף יגידו באיים ותהלתו .דיליה

 אור יזרח עליהם אף העולם זה ובמחשכי בשמחה
צא. כגבור ה׳ תהלתו. ויגידו  ור׳ל הדמיון בכף י

ט הזייתו אמיתת הש׳י עצם מדאי כי א אי  עוב כ׳
 על להתגבר הגבורה במדת מתנהג והוא לבד

 העולם לצורך וגם יתגבר אויביו על וזה שונאיו
 הרעה מדרכם ויסורו פניהם על יראתו הוטלה

® וישועות טובות הוא באמת אבל ית׳ מיראתו  מא
 כאבים לה שיש היולדה כמו כיולדה אתאפק וזהו ית׳

 ללידה הכנה שהוא יודעים והכל הלידה קודם
 שעוברים והשיעטדים הצרות כל p כמו ולטובתה

 3כתי וזה ה׳ דרכי נסתרים שהם אך תמיד עליט
 שלעתיד ור״ל .וגו׳ ידעו לא בדרך עזרים והולכתי

ט יגלו ק פ ט וי ה שהכל ונראה עיני  לטובתנו ט
מחסח ' ■ :ויתעלה יתברך הגדול ו



עבודת
נח פרשת

נח

ה ל  סימן או״ח כש״ע איהח .!גו' נח חולדות א
 לחכירו שלוס ליחן אסור התשל קורס ס״ס

 המעסמה לבאר נ״ל . ע'ש שלום הקב״ה של בשמו
 כי שליס עושה ככהוב הוא שלום הקכ״ה שנקרא
 שאינו נברא דבר לך אין כי נ״ע מרבותינו קבצנו

 כי סתעדי' יסודות והס ארמ״ע יסודות סד' בולכב
 אחד כולם וכן מנפחו והלוח האש מכבים מיס

בתפיס' הס איך מבין אין השכל ומצד הבילו ^עומח
 המחברס שכח אלא ועשוצביס מיוחדי' להיות החח

 עבית בחכמה כנס וכתיב כל אדון הוא יחד וכוללם
 המעשים שכל דהיינו מ״ה כ״ח צירוף הוא מכמה כי

 להביש ההסהכלו' כח בהס נברא היסודות וארבע
 מחוללו לפני וחופש אפס והוא הוא מה כי דבל כל

 הגס בקרבו שס אשר יוצרו פקודה לשמור ומוכרח
 נעשה המיס כאשר וצפי״ז .ממציאותו יסנסל שעי׳ז

 כן וכמו שבקרבו כח נשמות ובהתסשסוס ואפס אין
 איש ומשולבים סתיימדים שעי״ז עד כלס וכן סאש

 דהיינו מרכבה מלאכי וכן היוצר בפקודת רעהו עס י
 שהם הגס ממלל משמאל וגבריאל מהלל מימין מיכאל
בגבור' מתגבר והשני חסד עושה זה מתננדיס כמוס
 ביניהם קנאה ואין שנאה ואץ במחיצתם שלום מכ״ז
א מ  בנח מסתכל מלאך כל כי הנ״ל משפם ג״כ ו

 איננו ה;בור׳ או עובה שהוא כתסד דהיינו עושהו
 וזה בעבודתו שרוצה קונו רצון רק עצמוחו בכח פושה

 חסד עוש' מי פי' כח״ל מ״י צירוף מיכחל של פסו
 יתברך מאל גבורהו כי מעיד וגבריאל כלעדיך

 במלים להם אשר וכל הס לכן אלקים אין !מבלעדיו
 ועי״ז שבקרכס ית' הבורא רצון עד גמציאותס

 וריעות שלום וביניהם לזה זה רשות באהב' נזתניס י■
 שכ״א למש' בנפרדיס רק וקששה המחלוקת אין כי

 או שבקרבי מכמ' מחמת אשתרל חני לומר מלאשא
 אמת מדרך הועים הם אשר אחרי עילוי אתה

תן הוא היוצר כי ושוכחים '  חיל לעשו' כח להם מו
 רוח כי מדעתם שמבינים המשכילים בץ למעל' אפל

'  כרצונו ומתנהגים כולם את מחיה והוא בקרבם ז
 שלום שסו הקב״ה ולכן במחנוחס ואהב' שלוס ע״כ .

 שנוס שנעשה עד ומשהמדיס יראים שמו מפני כי
 וכל במים עשחה ימינו הבוב״ה והנה .כנ״ל ביגיהס

 בס״י כמבואר דלמפה האדם בהנהגת וחלאס צבאם
ק, ס״  נשקף משמים צדק אז הצמח מארן אמת ואס ו

 ולחסיס מסד השמים צבאות כל על למעל' ומתעורר
 מ״ו בער ואיש מלס פ״י וחילופיהן עובות והשסעו׳

 ונפגמו למעלה להס פוגם הרעים מעשיו שע״י ,
 כלום להקדים לאדם אפור חז״ל וז״ש פקדושה'

להאדס כשמקדימו ח״ו כי שיתפלל קודם לסבירו -
למעל' פגם גורם אז הבורא את שימציך גירס לכבדו ,
 יזה היוצר זולת ומכובד כח שיש כמראה ק <ס ‘י

 w\ לעיל שלוסכמ״ש הקב׳ה של בשמו נמה סחירה ׳
 הנהגות כל כי הבריח' סדר עוד נפרש דברינו סת״י

p הנסראיס וסדר ממעל השמיס צגא ^ b מתנהגים הס

ישראל
 פולמוס כמה ומסתמא למס' האדם בני מעשה אמרי
 מהם וכמה ההדס בזה תלוים אשר נבראים וכמה
 כי דכתיב המבול בדור מציני ולכן אחר באדם

 ובהמית חיוה אפילו פי' דרכו אש בשד כל הש/תית
 מהביך יהלת הענין אשר במינם שלח נזדווגו ועופות

 כסו זע למה עביר' לעבור יצה׳ר בהם באין רחרי
 נשמשש ששורש שהברואים ניחא לפ״ז אכל האדם
 ק על דרכם שהשחיתו ההמה רשעים מצד היתה

 אשר משם והמעס דרכם כמוהם השחיתו המה גס
 ושנים שבע' שבע' השהורים מן התיב' אל נח א: באו
 שלא חזם משורש שורכם היתה מסתמא הממא־ס מן

 לא והתיב' במעשיהם פגמו לא הס גס וכמוהו מסא
 המבול דור שנגמו למע;' מצינו וכן מהם יותר קלפה
 והשמש נפתחו השמים שארובות עד ממעל אפילו
 בסמוך שנבאר וכמו ז״ל כמהמרם שמפו לא והירח

אני' פוב חך הי׳ נח מצד אבל  נה^־ הדין מדת ו
:ע״ש ז'נ רש״י וכמ״ש לרחמים

ד ל ו י  PT ומת הם את שם את פנים שלש' נח !
 זאש בשרשה מיוהריס בניס שמות ולכחזר'

 . בראשית ם:ר בסוף למעל' הינף שמוזכרים מאחר
 מעשה רואים שאנו חחדי הקדמה עפ״י לומר ונ״ל
 במחשביתו לעצמו גומר הם כלי העושה אומן אדם כני

 וקח׳כ בהם וכיוצא נאים בציורים כך או כך לעשותו
 אז כרצונו נעש' ולא בה שגה ואם מלאכתו כשנגמרה

 ולעשותה צורה מאותה להאגידה בכור שנית יתנהו
 משסע וזה כרצונו ותיעשה מחשכתו שתכון פד שנית

 בהנסתו כל היוצר אבל הומר בתי שוכני אדם נני
 שיסטן עליו לומר אץ בקדמותו דבר לסוף המביס

 ולהאכיח המבול דור רשעי עבור העולס את להשחית
 הפשוע ברצונו בעלה רואים שאנו אחרי וכל מכל

 עם החבות הצדיקים בל לנשמיתיק והביע לברהו
 לברחו הצמרך אז וכל מכל השחיתו ת׳ו ינחשר הבנים
 חסרון הי' וח״ה הח״כ שיבואו הצדיקים עבור שנית

 מר הכריח' מרס מעיניו נעלמה ח״ו כחבר בחוקו
 וא״כ שנית ייברא ויחריב שיברח כיין הח״ג שיהי'
 חת להשחית מדרכו הי' בלא נותנת הסברא עפ״ז

 הצדיקים ובניו נח שנשחר לא אם המבול במי העולם
 הת שאיבד עד עולמו לבריאת בארן שהרית ויהיו

 כלי הראשון בסידורו הבריאה נשאר ואר״כ הרשעים
 לשניו מסודר הי' הרשעים איבוד לק כי השתנות

 פהס לכן במ׳א מזה כבאר וכאשר הבריאה בלוח
 לפונע היסוד היו הם כי ובכיו בנח הזאת הפרש'

 עולפו להחריב באפשרי היתה לא שסכלעדס הרשעים
 ונקרחו לי זאת נח מי כי ז״ל הנביא ישעי' וז״ש כנ״ל

 בזוהר וכדאיתא רז״ל כדרשת גס שם על הסיס
 ק:® ולכאור' דורו בני על התפלל שלא /!;חמת

 כעד לה' מהעתיד שיחדל נח כמו צדיק על להאמין
 התיבה בכ;־ן כעסר, שכה ק׳ך כל תבל יושבי כל

 דרכ;^ ע״פ לומר נוכל איל המיד בהם והתרה
 נ:אר הוא צדקתו שע״י כיון שמו כל נקראו שלכן

 פל חמתו כאש הקי״ה שנד ופ־״כ בארן שארית
וננעי״ו לי זאת נח פ* נקרא ולכן כנ׳ל רשעים ראש

ניחא



ישראלעבודת
-ntt>6 ^n J r ק סז״ל 5 מ פ  בה־ו בעדי ד׳ ויסגור ג

 אל נכנס אוחז רואיס א;ו אלי דורו מ־ אוהרי*
 ובניי נח אר, והורני' התיבה את הובריס אנו ■מסינה

 את נס יאנידו כי להם כ*,ע סה המיה הדבר ולכאור׳
 אבל רשמי' שהיו והנס פרסה תשחר ונא ובניו נח
 בשכלם שהבינו ב׳והר כמ״ש ואדרבה שפש׳׳ היו לא
 שהי[ קשה ולכן למעלת למעלה בשורשו דבי כל

 רה לפי אבל ובניו נר. להאביד מזה גדול ספשות
 תהי' לה שעי׳ו כדי בהריגת' שרצו נ־קא שכתבנו
 אפו פמרון ד' שישוב מוכית וממילא באין כאדת

 מעשה סיף אל שהביסו אמרי עולמו לההריב .־לא
 ויעקב ויצתק אביהם את שיביא בלהס נאצסננ-נות

 השמתה שיה•' אכשרי בלתי וזה ההריהס והבאי'
 כדי ובניו נח להרוג רצו ולכן כנ״ל שנית יבריאה

 נראה הקב׳ה אמי ולכן כנ*ל ידם על הם יאבדו שלא
:יקום מי דבר

ת וז׳ל הזאת הכרבה ביחש בזוהר איתא  נת ה׳
 למיהוי עלמא דאתברי מיומא איהמזי

 איתמניו לא ועד בה ולמיעל ר״א בתיבהבמיבורה
 מזי והא וכו׳ יאית כדקא עלמה הוי נא כמדא

 ולהבין עכ״ל. הוא נמי הכי אוף דהיבוסת משיעורא
 כי זלה״ה מוהד״ב הצדיק באדמו״ר שמענו הענין
 מספר הוא אורך אמה מאות שלש הוא התיבה שיעור

 ושלשיס נ איי׳ בנירל' הוא רחבה מסה המשים ש אוח
 הוא מהן הצירוף ל אות גי' היא קומתה אמה
 אל הבא הצדיק על ממז הלשון ברית כי וידוע לשן

 הזוה׳ק כ«נה וזה עמה ומהמבר המלכות היא התיב'
 ויש .עכיל הוא הכי נמי אוף דתיבותא פשיעויח

 המלכות עם הצדיק הימוד דהנה לאלוה מילין עוד
 י' לומר יש א"כ אדנ״י עם הזי״ה ימוד בסוד הוא

 קומת (אמה) שלשים עולה ד' פעמי' ה' א׳ פעמים
 אורך אמה מאות שלש עולה נ׳ פעמים ו׳ התיבה
 ואתי רמבה אמות ממשים שלה י' שממיס ה' התיבה

 נבתב שכבר וכמדומה הכ״ל הזוה׳ק כוונה ספי ספיר
 :כדברי ממד מקובל נספר •

□ י נ  מה צמק’ ר' אמר במד״ר התיבה. את תעבה ק
•̂  תיבתך אף המצורע את רשהר הזה הר

 אמרו דהנה ההיקש לבאר ונראה עכ״ל משהרהך
 מעאם בשעת אפילו פי' הרסוה מנאיס רשעים הז׳ל
 ישראל נשפת הלא כי והתרסה ההרהור עליהם סבר
 מהמעשה להחדילו הזה ההרהור בכס אין אכן עסו
 מן דקה במחשבה מקומה נעלם כי אפס יעשה אשר

 משובה הרהור היוצר שברא ס־ הענץ ך וצו: הדקה.
 אח'כ לשוב יוכל שעכ״פ קצת רושם שיעשה כדי זה

פלכין הי׳ וזה ופשע נפע שעשה הנה  דסיהו העניןז׳
 פיבא ונפעל נרשם שעי״ז דהיינו למעלה אורס עעלה
 הרהור ענין וכן כנודע שיתסדש פולסהתיקק אר"כ
 כאשר המבול דור וכן והגן כנ׳׳ל גרשנניס תרפיה

 וערום שיעשה סי נשאר ולא כארן מן וימחו גנמו
 ועלה הצדיק הוא נח אך ויפאר הטלס לקיום היחוד
 הפרשנה בעולם הצדיק הסתלקות על מירה -ני.ינה
. הסנול אמרי התיקון לעילס הכנה והיה כטדע

ע י׳׳ה בשם נרמז הפמשנה עולם ומנה שכל טדו  ו
״ן מולה מעשר כ;ול אחד  P נסו א׳ דדך והוא ק

ה קנה בסוד והוא המצורע אס כפסהר מ  קה) מ
בינה:

 ראיתי אותך ני ונו' אהה בא לנח ד׳ ויאצר
 /אסל צח פיש״י .הזה בדור לפני צדיק

 שלא וכולו בפניו אומרים שבתו מקצה כי תמים
 השינוי מל אמר עעס עוד לומר ואפשר ע״ש בפניו
 .הפרשה בראש לעיל שנכתב מה המיס מלח כאן בספר
• האלהיס מת בפסיק לפיל פי' רב״י דהנה ^ ה  ה

 ט כתיב אבלהס אבל לתמכו סעד צריך שהי׳ גרז
 מסברא לומר נוכל לשי׳ז סמיס והיה לפני הת^ך

 הי׳ כי צדיק לימי׳ סעד צריך הי' לא נח כנס
 תמים צדיק להיות אמנס בצדקתו והלך מעצמו מתמזק

ה היותר מעלה שהוא ט  סעד צריך הי' לזה כמבואר ג
 הבדל הכתוב ששיפר למעלה ולכן .לתומכו ד׳ מאת

 המים צדיק נח כתיב אע״ה אבלהס מבמי' משנתו
 r כאין מה שעד צריך הי' שלזאת פי' האלקיס את

 הרי ח::יס והי׳ לפני התהלך בו דכתיב ס בהברה
 בפסוק אבל סמים לבקינס אפי' סעד צריך הי' שנא

 צרץ הי׳ לא נח נם צדיק לכחינת כי משמיענו זה
 לסני צדיק ראיתי אותך כי כתיב לק לתומכו ספד
 משכמו ממילא סעד הי'צריך שלא ז׳ייקא למי הרי

: המים ולא לבד צדיק בבמינח לק
 מקסני נח אף פרש״י המבול. מי מפני וגו' נח יבא1

 שיבאהסטל מאמין ואינו מאמץ הי' אמנה
 ר.מ^ והענין . ע״ש הסיס שדחקוהו עד נכנס ולא
 יתברך במראו אמונה הסר הי' שהלילה הצדיק נח

 סרת המבול קודם שנה ק׳׳ך כי מהידוע נס ואף
 נמטאל דורו בנני והמר' הוכיח וגס התיבה בבנין
 דברי לישב יש הכן . אמנה סקפני יהי' בעצמו והוא
 רמגר ולבקש הדינים להמתיק הצדיקי׳ מדרך כי רז״ל
 כהקב׳׳ה לו שנראה והגם ברואיו 1ע הש״י רצון
 עד הקדושים ובמחשבותיו בתפלה מרבה גזירה גוזר

ד לבא נאידלא ואיתא לעול' רחמים שממש־ך  ל* ט
 ע׳יש לעלפא דינין גלזחין לא אסכימו לא ועד ליראיו

 ולבסל המסדים להנניר שמפן אמרי הצדק נח א"כ
 המיזשבה התהשסוח לבו אל נתן לא המבול נזילת

 מתגבר הי׳ אבל לשנות ואין המלך דבר יצא כי
 על רתמים ויגילו וניחם ד׳ ישוב לאמי במחשבתו

 סקספי לטנס בצמות חז״ל קראוהו לכן .מדוחיו
 להאמין מפן לא סי׳ מאמין ואינו מאמין שהי' אמנה
 ימידי שהיה ספני ורק הדיני' פס להסכים שלא

 אבל דורו מי כל את להציל יכול לא בעולם
 :הסיס שדלזקוהו עד נכנם ולא שלו את עשה

 איסא וגומר התיבה מן צא נח אל אלהים וידבר
 השמים המת מפן לכל ועה זמן לכל במד״ר

 שיצא לו הי' וזמן כו' לתיבה ליכנס לנח הי' זמן
 אחר והושיב הסקוס מן שיצא לפרנס משל מפנה
 לטתר משל. ממקומך צא לו מגזר שנא כיון המתיו

 א״ל שבא כיון המתיו אתר יכושיב מריר למקום שיצא
M להודו® הפד״ר דנרי חמלת .פכ״ל ספקופך

לם



נחעבודת

 וב&רסיס נ"פ סרבוהינו שקבל<ו הישרה דרך לנו
 וקיצור תראנו ומשס ה' גבורות לס' נהגהות נצורך
ץ  האחד וסקריו !ס1הע לסדר הנהגות שני שיש הענ

p העת ושידר משי״ב בלוח יוצרנו שקבע .<וס n פה 
הי'  והארן בת' שנתבאר כמו הבדיקה ימי כל עי
 הקב״ס שצסה חהוס ע״ס וחושך וטהו תוהו סיתה

 רוחו הוא חלקים ורוח כך אסר שיהיו גליות ד' סל
 ואעפ״כ קסן ועד צסגדזל הענינים כל וכן משיח ל0

 כמ״ש התוריית הנהנה הוא אופן בתוך אופן עשה
 משר ונתתי תשמעו שמוע אם והי' בפסוק הרמב׳ן
 כיון(שהבחירה) תאמר ואל ההיפך יגרום והכיסך

 היוצר לפני מודעת היהה היך בבמיר׳ תלוי [שההנהג']
 מהחכמי' רביס נבוכו א^fוב העתים בלוח לסדר

 כפ״ש בסודו לעמוד שאין הרמב״ס כמ״ש בזה והעיקר
 שאמרנו כמו אמת והדבר מחשבותיכם מחשבותי לא כי

 בספר בשמי שנדפס בהגהות ועיין במ״א כאורך
 המד״ר לנו ביאר כאן וגס הענץ בזה הגולה כאר

 המבול דור פגם לפניו וידוע גלוי הכל הי' כי
 ונרמז התיכה מן שיצא ועת התיבה אל נח וביאת

 הצדיקי' פירש״י אלהים וידבר הנ״ל בפסוק קצת
 גימפריא אלהים כי סי' לסדה״ר מדה״ד עספכין
 לו שהרא' עד התיב' מן יצא שלא והייט כפב״ע

 המסודר הי'בלוח והכל עמו מסכים הדין אפילו כי
 משל ומ״ש צדקתו אל והביס וצפה משי״ב בפנע
 הנעלם לסוד בדבדהס רמזו וכו' וסרנס לסופר
 סכך ימי כל למעלה עלו ויסוד תפארת כי כס״ש
 יחוד לשום הצירך סן היה לא כי חו״ב במו' הפטל

 אל נח נכנס וכדונמהס דלתהא אתעלוהא הי' ולא
כ כס ונתכסה התיבה  רק כנודע בתשמיש נאסרו וע'
 דקה יחוד איזה התיבה אל ביאתו ע״י שנעשה

 כששב ואח״כ פ״י העולס קיום להיות הדקה }0
 הראשונ' מקומם אל הנ״לבאו ד׳והספירות וינחם

 כי צא היסוד וששה במקומם היושב לנח אסרו צו
:והבן לזה צריך העולס חין מפתה

ת  רשב״י ששאל אמוזז״ל וגו'הנה בענן נהמי קשתי א
 הן א״ל בימיך הקשת נראתה ב׳׳ל לר״י ע״ה

ש. ליואי בר אתה לאו א׳׳ב א׳׳ל  צריך והמאמר ע׳׳
ט כיון הבנה אי  יכול הצדיק נח הי׳ שלח הפעם ^
 בדולוח התימה כ״כ מה א״כ דורו בני על ^:גין

 הקשת נראתה אס נם רע״ל כימי כמו איזרונים
 זכאי דורו שחין רק גדול צדיק שהי' אכשר בימיו

 הגדול האף חרי מה וא״כ לקשת צריכין לכן לכך
 לת:ז ואפשר ליואי בר אהה לחו ח״כ שא״ל הזה

 מי כל מז״ל מאמר על פ̂י הקדוש האלשיך דהנה
 המעס בימיו נחרב :אלו בימת ביפמ״ק נבנה שלא

 זכות בלי יחידי לצדיק הנמנע מן בודאי כי
 ועכ״ז ביהמ״ק ולבנות המשיח מצך להביס כלל דורו
 ושנותיו וימיו מעשיו לתקן מישרחל אדם כל מייב

 העיכוב יהיה שלא לכחולה הכנה ע:״ס ולעשות
 בימיו ביהמ״ק נבנה שלא מי כל זז״ש ח״ו מצדו

 שיהיו .שנותיו ימיו על השגיח שלא פי' דייקא
נימיו נחרב כאלו ניהמ״ר לבנין יים1ורה מתוקנים

ישראל
ענין כזאת מיפא אק נחזי ומעתה זדפח״ת מכ״ל ג

 מ על להגן יחידי לצדיק הנמנע שמן הגש הקפת
ס אץ עכ״ז הפטל בדור שמצימ וכסו דורו בני  או

 זתעצופוס בעח הש״י למבול כ״א י״ס יוצא פישראל
פ עצמו מצד שהוא עד  חס לקשת pp5* לא עכ'

 תקנת סי' בימיך הקשת נראתה לריביל רשב׳י ששאל
 i והשיב לקשת עצמך מצד הוצרכת כלא עד ימיך

 בר אתה לאו א״כ לו אמר וע״ז הן בענוותנותו
 ומנין הפטל דור הגס עאר ומעתה . וח״ש ליומי

 טראנו כי הידוע מן לזה שייך כהוא מה הקשת
 ס תסיסה מחשבה דלית העלות כל על עלה ית״ש
 רק לא.היה העולם לברא הסשוס כענהברצוט כלל

 אלהותו בהם ויקרא רצונו בעושי ורט:ו מפצו לבעבור
 יסכן שאץ בה פנהחבשו הגדולה והחקירה יתברך

הט וציור סדה מכל המוסשע לבוראנו ורצון מפז  הטנ
 לעד אמונתנו מאמינים בני מאמינים שאנחנו ע״ז

מ לרצונו רצון בבמי' נתלבש שמלאי קיימת ט ע  ב
ר טריו על הדבר להבין ואין ובחורה ישראל מ  ו
ד הרמב״ס הניח ס  כי הכתוב ע״ש בזה אמיתי י

 ולהבין לדמת והחוקר מחשבוהיכס סמשטתי לא
 בי' הפיס' מחשבה ליה כי הוא ככל יוצלנו מחשבת

 ונפלו כרש הסקיר׳ זאת י ע׳ פופים הרכה והנה
ט ובישראל ובמשה יוצרט מאסונ׳ ומפדו  והחקיר' ע
 ני ואפרו דרערן כרעוא שפגמו פד התעתס הזאת
 אין דפסס שלפי עד מכוון כוונת מבלי העולס נברא
 נזה שהארכתי וכסו עש בעבודת ית״ש לבורא צורך

ת כרבה ס מ ה לספר ב ה׳וו ת טרו  פטר פסק הוא ג
 ותורש ד' משכן פעל ונעים הנדים רגל מעדי לכל

 מת השחיש ולכן המטל דור כגס הי' וכן ומצותיו
 שפפש פל להורות לבסלה בזרע ונגפו דרכם

 למרות מינו בפאיט מין הוונו צורך ללח המשפיע
 P וסדר בכונה היהה שלא הנבראים עירוב על

כ במקר' הכל " נ  ד' שנקס עד הפנס כח גדול ו
 גלי המבול מי עליהם והיריק במדה סדה נאייביו

 צמצום בלי בהשפע' כדצונס וצמצום ושיעור מדה
 על וינסם שבד׳ כאשר כן ואמרי למו זכר כל לאבד

 (יאסל נח אל והביע השמים סן הגשם ויכלא הרעה
 פי' בפק נתתי קשתי אס וגו' לקלל עוד אוסיף לא

ל החסד על עגן במלת ברמז מ ^ וכפ׳׳ש מ  בזוה'
» ויבא בפסוק  מיכאל מלק־ שמא הענן בסזך ס:
ה והעק ע׳׳ש רבא כהנא  ע״ג בשם נ״כ מסנ

 על מורה קשת ומלת חסד עולה שמסשרו
 את ה' אסר ולק חנכי רוח קשת אשה כמ״ש גבורה
^ סי' עבר לשן לייבא נתחי בעק נתחי קשתי א  כ

 נסי' נתתי רק השסאים כדעת שלא עולמי בראתי
 מד המסדים יתפשמו שלא החסדים :זלוך הגבורה

 ולק אותם להכיל להננראיס הנפנע פן דהי' .*י ייי3
 מנץ פוא עצמה הנבור' ס״כ ונבול שיעור עשיתי

ט' ולכן מסד  זמן בכל פי' הארן על ענן בע:נ־ ו
 הקשמ ונראתה בחסדים הנרמזים ההשפעות שירבו
 יזולו שלא להגבילם גבולה בחי' ק כש יהיה

שוש• קשת גטרס נבמי' רק הסטל בדור כפו די



ישראלנחעבודת
 לם1הם יתקיים פיהם יעל מזבזח «ל היזנוו?

 זאיתא עולם כרית לזטד ה וראיהי י׳ת (כב־ל &דסזי
 שהבפיס הענין פירם המנ׳ אל רמילה *הה׳א ג<והר

 שימלימ המלכות ע״ס תהיה;וכמת שההשכע' קנ*ה5
 נאה יהיה ואז עבודתש סדר וע״ש ישרתל בני אופו

: לעולם ונאה להם

ה ר ט פ ה ב

י ת ט ש .תפז לחמי נכיליך וכל כמכותיך כדכוד ל
 בה פליגי כדכוד מהו בילקיש איהא

 תמורתי ותרי! ינכרימל מיכאל ברקיעא מלאכי הרץ
 שוהם אמר חד חייא ר' בני וקזקי׳ ׳היד־ במרעא

 וכל וכדין כדין ליהוי אמר וקב״ה ■בכה ות״א
ה אמר מפז לאבני גבולך  סהחמין ינראל כפוה״ז הקנ׳

 ע׳י מתהמין יהיו לעתיד אבל וצרורות עפר ע״י
 פלונתת ענין הנה פכ״ל ומרגליות וזהב כסף אבני

 תהיה מי ע׳י לדעת הוא והאמוראים המלאכים
 מסקש ע״י עבודתם שעיקר צדיקי' יש כי הגאולה

 כי מש״ה אותיות ש״הם הנקראת בתורה היום כל
b משה תורה זכרו ככתוב במו על נק' ההורה 

 ויחודי' התפ;ה ע״י עבודתם בעיקר צדיקי' ויש מבדי
 המר וקב״ה פ״ה ■ש מירה שהצירוף הנקראי׳ישפ״ה

 הן וממתקי' מתמד•׳ בכלו דהיינו וכדין כדין ציהוי
 החורבן מבך ימי כל בפוה״ז רק התפלה הן ;הורה
 עכר מתוך קדושה הניצוצי שיבניש ללקוס כעבודה
 רת׳ל וביעבודים רמות צרות ע׳י דהיינו וצרורות

 אבל הש״י ועובדי' יונס2בנ עימדים הצדיקים אבר
 ד' כבוד ונגלה האיז מן סימאה רוח ביכיביר לעתיד

 מבלי הננלות מש ורבפי באהבה העבוד' תהי' וסז
 :וזהב ככף אבני נקרא וזה לבוש

ה ק ד צ  דאיתא מה וגם הענין להסביר . תכוננו ב
יזכסד כשת מתחת מתירה חותר שהקייה _

 גדולה חיצפת הוא בודאי כי חביבה בעלי (קבל
 וכי למעתיו מחילה לבקש הקב׳ה ממ׳ה לפני לעמוד
 העולמות וכל קדישא מלכא קמי יקום אגפין בשיזה
 עד׳ז רק האדם זה השנות לעלות מניחין קינה

 עצנט שיעשה צדקה בדרן הש׳יי סאת החדם שיבקש
כ האדם צדך ולזה בפתח כעני  עס צדקה לפשות ג'

מדין מודד כאדם במדה כי ואביונים העני''  לו נ
א'נ  לכנוס רגל־ס לו עושה שעושה הצדקה זו ע״י ו
 ית'ומצדק משאיוממנו על מסילה לבקש ולפנים צפני

 כי כםק'כ מהתת התירה מותר וזה צדקה נפשה
 לקרב א*א ית' הבורא ורוממות גדולת מסמת טדאי

 כביבול יתברך הבורא רממנות מגודל אך יתברך אליו
 ורוממותו מלכותו גודל הוא כבידו מכסא עצמו ישפיל

 כשהש׳י והנה כבודו כסא מהמת וזכו שביס לקבל גלי
 לנו וישוב היצר כח ומחליש יכורין תיזה עליו הניא

 מעשיו על ממזרע בוודאי אז נמצא יחי הנודא חל
 אבל ביסורין יבעע ולא מדותיו אחר יהרהר ינת

S_' מחמס שעשה והסצו׳ כצדק' מעשי על שעהחרס 
 איהו ■ידאי לה הצריך הפעיל׳ הועלה אליו הגיע •יא

1

 הסילוק דבורש מעשה גבי בר״ה בש״ס וכדאיתא רע
 בא מנין אמל נחכס שהקשו וכמו לעכומ׳ז ב'י כבין

 תהלים לומר לעניים מעותיו ופיזר מולה שאדם זה
 ע־*ז רפואה מליו הגיע לא ואעפי״כ כנהוג בעדו

 עובה אינו כשי־אדס כי הנמנע מן מינו שזה והביב
 חומרי׳ והם מעות להם בגושן כעניי׳ עס מליפין לק
 לכוין האדם צריך רק הדפוא' יבא מאין ההליס לו

 למען נ״ח כזאת אליו בא לא שבודאי כפשועו
 נקצב מדם לכל כי לו הנקצבת הצדק׳ לשלם הזכירו

 איס כונהו נמצא השנה בזו ימן צדקה כמה מל*ה לו
 הש״י בודאי וס״כ הש״י בעבודת הצדק׳ נמעבה רק

חובתו: שהכלים בעבור ירפאהו

ת ז נ / ד ך פ ך ל ל

י כ ל מ  אכרם ברוך ויאמר ונו׳ שלם מלך צדק ו
 אברם ברוך בזה״ק איתא וגו' עליו■ להל

 דנרכאן היקונא דמלא לזא התה ברוך דאמכינן כמה
לדברת קצת ביאור לפענ״ד ונראה עכ״ל אינו;

 מרביתינו הקדמה ע״פ הקדושי'
■ ‘ קפיפיל בתהליס

 פסוק שפירשו נ״ע
דהגה פי' לעולם

 אנו *אעש׳כ ועון חעא מלא• מומר קרוצי חנמט
 היוצר הוא הכביד סלך לפני ולהתחנן לדבר זוכים

 אותו קיראץ אט וגם בי' הפיסא מחבבה דלית כל
 1זה לעומתו הנצב אל איש ידבר כמכר אתה בלשון
 על הסרתם הנא׳י מרהמי ופלא גדול תסד נודסי

 כהן בשם תמיד מכונה החסד ענין כי וידוע בריותיו
 בלשון לך לדבר זוכין שאנו מה את״ה וז״פ חשד איש

 חסדו לשלם כי מפני היינו לעולם כ׳׳הן הוא את״ה
 אכרם ברוך הזוהר דבד כן לפרש נד׳ כ״כ ככ״ל

 ברוך לומר זוכין שאנו מה דהיינו תתה ברוך כמד״ת
 שהוא חברם במלת שנרמז סה הסם־ נחי׳ הוס אתה
 שפיררזא־ מסייםשס ולפ׳ז כנודע. המסד מיש ג״כ

 סוד כאן שרמז פי׳ אינין ןTדברכ תיקונה רמלה
 לשלם כהן אהה הפסוק לפרש יש וכן התפלה סדר
 צדק מלכי שרמז כמו פי׳ צדק פלכי דברתי על כנ״ל
 סובב כנ׳ל הקפיעיל ענין כי וגם הנ״ל הזהר כפי'

 איזה לומר נצד ונוכל שם כפירש׳׳י אברהם אודות על
 אומריץדס התפלה סדר כ^תז״ל לפי זה בפסוק רמז

 הבורא להמליך כדי דבריה' ופירוש תפתח שפתי אדני
 אפילו לט אין ורצונו חסדו שמבלעדי מקידם ב׳ה
 השתת שפתי אדני טתפללין ואנו לצפצף שפתים בחי'
 על חסדך זה כנ׳ל לשלם כהן אהה הפכוק פי' וזה

 אלין לדבר זוכים שאנו מה פי׳ צדק מלכי דברה׳
 נפתמי׳ ונזה האדנות שהוא צדק מלכי לך וקוראין

 אדני הפסוק כפי׳ כנודע קדישא מלכותא צדק שערי
 דברתי על הלשון א״ש ולכן ז'ל מהאר״י תפתח שפתי

 והשתא ע'ש דברת והיל׳ל יהיר׳ היו״ד שם רש״י שה'
 מדבר שתני סתסלן שזה עצמו על דוד שאמר א*ש

 ;גאולה סמיכת נענין חז״צ וז״ש צדק מלכי בלשון אליך
 דתקיה דכיון תפסק הוי לת הזה דהפסוק להפלה

פיזתלז ואל׳ף עכ׳ל דמיא ארינהא כתפלה רבנן



דלולו׳עבודת א ר ש

והאמין

 אמעורכין הפסוק פי'דבזה פריכהא כמו והד בעי״ן
 שמגלעדו לטר&נו מסליכץ 1הנ ככזה התפלה סדר כל
 :והבן המלכות הוא השפר וזה להדס פה שם מי

ל ת י  זצ״ל מהד״ב האלקי אדמו״ר .ככל מעשר לו ו
 משך שלס מלך צדק מלכי כי רמז המר י

ה' לו קרא שאת״כ מה לאברם ה' אוח נקדושתו
 כי מכ׳ל מעשר לו ויהן שנרמז חה אברהם תדם שס
 ה׳ אות הוא חמשה סמנו והמעשר סמשיט עולה כ״ל

:לאברהס שנתן וזה
 באברהם י״ל צדקה לו ויחשבה כד'

 בעכה לצדקה להקב״ה זה משב בעצמו
 פי' לזה וקלוב אחד בד' להאמין שכל לו שנתן במו

 הממלכה רק המלונה כ' ולא הממלכה ד' לך הפסוק
 הוא שלך שהכל ד' לך אמר שדהמע״ה נ״כ דהיינו
 הוא כי כלך מכח הוא תוהך שממליכץ מה אפילו
 מלפניך והכבוד והעושר חיל לעשות כה לך הנותן

 שיכול מלפניך רק הוא והכבוד הפושר שכל פי'
:אותך לעבוד מלפניך לעמוד

 ונו׳ גויס המון לאב והייח אתך בליתי הנה אני
 בשביל כי הידוע מן אברהם. שמך והי'

 בפסוק שנרמז כסו צבאיה וכל הארץ נוסדה אכרפס
 ת״הו ר״ה נהבר״אס והא׳רן השמי״ס הולדו״ת אלה

 אברהם אור שזרח עד ובהו תוהו העולם הי'0
 וכמ״ש והאיז השמי׳ נתקן ובשבילו בהבראם לוחיות
 הסול לו גילה הקב״ה כי לומר ונוכל ע״ש גזוה״ק

ה  דהברית התך בריתי הנה אני הדברים באלה ס
א ר  יומס בריתי לא אס כמ״ש העולם קיום על ק
 הקכ״ה לו ונילה שמתי לא ואר; שמיס חוקות ולילה

 ואל בשבילך הוא פי׳ אתך הוא הברית עיקר כל כי
 שהשיג הגס בעצמו זה השיג שלא אברהם מל חתמה

 מדרך כי האחד י״ל כ׳ודע הצירופי' עס התורה כל
 לבו עבה ולא לוש וכסל דכא להיות האמיתי כצדיק
ס חלילה ט  נברא בשבילו כי בעצמו להאמין עדן כ
 בשבילי לומד אדם חייב מז״ל שאס' הנם העולם

 לוח אח ולנמל לנשא כיוונו ח״ו לא הפול' נברא
 ופחד ביראה וישפל שיכנע ואדרבה זה מיי האדם'מל

 לעבוד צריך הוא א״כ העולם נברא שבשבילו שאפשר
 כהוא פה וכל בכהו שיש מה עבדות פיני בכל ד״

 לעבוד חייב בהוא מה כעד מדין מקצר הוא פוגד
 ה' בלא אברס קידם שמו שהי' כיו! לומר פוד ו&תשר

 במו על רמז בנגרא״ם הצירוף עדיין הי' לא א״כ
 הקב״ה לו שאמר עד הזה הסוד אליו עלה לא לק
ה  הצירוף וניחא אכרה״ס שמך והי' אחך בליתי מ

 הכ אבלם כמו הי' שמקודם פי' רש״י והנה כראוי
 זזה לא אכרם של ורי״ש להמון אב הוא ועתה לארם

 בהוסיפו עד נתדעסה שדה של יו״ד כאף פמקזאה
 הרי״ש ג״כ יגרע ח*נ וקש׳ יפכ״ל שמו על ליהזשוע
 שרה של היו״ד כסו אתר צדיק נשם אח״כ ויוסיפו
 דברי ע״פ וי״ל שנא דמאי מלהבין נפלא מדבר
 ב״ן רכו״שו ואת לוע ואת בפסוק ככתב זיל האר״י
 ונכבה בלוע רבא נשמת שהי' ל״חרבא אבלס ^ס״י

״' ע״ש אברהם שהשיבו על ^להמלכי׳ רי שכיון א״

 רבש נכסה נכל: נ:ן מזול: יקר ופד' אברהם שהשיבו
 ולק ה״ב׳ריהס מ:מו ראשונות אותיות בג' כאברהם

:ממקומה זזה צא הלי״ש
י ת ו מ י מ ה  ט מהידוע ובינך ביני בריתי את ו

 והיא המשפעת הסד' נקרא ימין
 שבמדת יבנה הסד עולם כמ״ש המסד מדת נקראת
 הגבור' מדת נקרא השמאל העולם נברא החסד

 השלם נברא שניהם וע״ש ההשפע' ומגביל המצמצם
 לכל' הבריא' התפשעות היתה כי רז״ל דברי כידוע

 המגביל כת והוא די והמר הקב׳׳ה כנמר עד סיף
 הוא ממוצעת מדה יש ושמאלית ימנית מדה בין והנה

 ומנהיג מהם המקבל עולם יש־ד צדיק ונקרא המכריע
 ברית הקמת נקרא וזה מישור באורח הלשפע׳כסדר

 ט כנגדו מקבל בחינת צ״ל משפיע לכל והנה כנודע
 המקבל שיהי' מהראוי ובלדמי משפיע אינו בלא״ה
 ממוצעת ומדה ושמאל ימין דהיינו המשפיע בצורת

 אות כי וז״ש ובינך ביני בריתי את והקימותי וז״ש
 ואגבאבאר .יבין וכמכניל ישראל בני וכק ביני הוא
 ול^ כמך העוב בס״ת במ״ע בכוונת ז״ל האר״י מ״ש
 ט משני הסעס נראה ע״ש נה״ת שם להודו״ח כחיה
 תאבד שלה שמירה וצ״ל היחוד נעכה אחרונות בשלש

 כהוא זה בשם לטין כתב לכן שתקלוט רק הסשפע'
 היוצא והוא מגביל כח הזא זה פס כי להריון טוב

 והנד במ״א מזה עיין ויולד״ת הר״ת הני׳ך מס״ת
 הוי״העס שם שלום שים בברכת לטין כתב האריז״ל
 והוא ע״ש אי״לה״הו״יה״ם דהיינו משולבים אלהי״ס

 הוי״ה שם וכן במקבל המשפיע כנכלל היחוד בסוד
 הוי כובו עם הכם ראש הצירוף וסדר אלהיס בשם

 ולד בציור ההשפעה מצייר שהמקבל א*ס אותיות
 נכש' בע״י מ״ה שגימ' יל״ה אותיות ונשאר ס״ס ונקרא
 ק^פר עולים יל״ה עם הוי״ה אותיותיהם ושאר היהוד

 ;והמ״י מגולה גורן כחצי שהיו סנהדרין כנגד פ״א
 אכרהש זה לנך על כמוהס שימני בילקוס איתא

.בזרוע תפילי! כחותם בהקב״ה דבוק שהי'
 חה ואוה: כנאמר יעקב זה אהבה כמות עזה כי

 כרכשי צדקי' של זיוון שיהי' אש רכסי רשפיה יעקב
 לכריכת שיצאה התר כמו יפרח כתמר צדיק .אש
 כל יבושו הצדיקי' כל כן שונאיה נחביישו ואז אש

 דבק הי' אאפ״ה כי הדברים ביאור . ע״ש שונאיהם
 כסו שכנגדו במה צורתו מצייר החוהס ט במוהס
 בזלסה צורתו החותם אם דהיינו בו וכיוצא גשעוה
 ה׳ימשל וכן בולט בככגדו שוקע הוא ואם שוקע שנעדו

 כו שנחקק עד נהקב״ה דבוק כ״כ שט׳ באאפ״ה
 הכל שהשיג עד ומצותיו תורהו פם הבורא רצון כ״כ

 דבקותו ומחמת הבשילין עירובי אפילו וקיים
 בהה שיבשה מה הרשימות כל נחקקו ית״ש כרצונו

 שלא מה אומרים וכמעתי התורה כל שקיים מד
 טודאי כי כנצסוה קודם נדלה מצות אאע״ה קיים
 את לקיים רוצה שכי' רק בדעתו המטה את השיג

 וגזול ועונה מצווה שיה׳' כדי הציווי לאחר המצו'
 הציתי קודס פילה מצות וכשיקיי' מצווה באינו סמי
כיצוכו הנם המצות כאר פשא״כ עזד להייס׳ א״א

הבוב״ה



עבודת
 על מל1ל ונוכל עוד לקייע׳ לו ר2אפ י)ה״כ הטנ׳ה
 מילה ומ5מ קייס שלא הנס אברהם אבינו קדושת
 בהשתוקקותו בקרבו התלהב לנו מ״מ הציווי קודס
 וזה ושקייהנה לידי יבוא מחי לומד גששו ונלות
 שבא מהס״כ יוחל נהשלהבות הוא ההשיק׳ ענין

 ואש עוממות הנראות הגוזלות כמו מעכה לנשי'
 ליגע יוכלו בלא מאד רותמי' והס בם הנער סתדיס

 בכוונת האריז׳ל וז״ש בהצנע נפחד יהוד ונקרא נס
 כי רומז ע׳ש ולמעל' מהחז' היהוד לכוין מנח׳ .נלח

 בכסריח כמו בגלוי ולא מסותרת אהבה אל הכו;׳ פס
 כחכילין דבוק שהי׳ זרועך על כמוהם והבן דוק

 הנבירוס כי באיתגליא גכורה לבמי׳ בשמאל המרמז
 עדיך באי בזריע והס וז״ס מהחפדים יותר מנולי'
 לאשריסלאות ולא ודרכינן לחות לך והי׳ דה' ואע״ג
 כבול לעתיד ש־חנלה אשכר עכ״ז באיתכפיא שיהי'

 דהיינו לאחרי' ולא לאות נך והי׳ יתקיים ואעסי׳כ ד׳
 ולא לבדם ישראל לבני מד' האהב׳ אות כי שיהנלה
 יעקב הוא המכריע הקו ואת״כ בשמהחם זר יתערב

 הצדיקים וכל ישורון שנשי י׳ב נתנלו שאהבו פמאהב'
 התלהבותם כיהנל׳ אש כרשכי זיוון ויהי' אח״כ שיהיו

 מן השומשה רוח ויעבירו וישרשו יתנער כן וע׳י לד׳
 מסרו אשר לד' אש ברשפי התלהבות יהי' ואז כארן
 ומזה לשרישה שיצאה תמר של כאש לד׳ תמיד נסשס
כל יבושו כן שונאי' ונתביישו הבירור הי' עצמו האש

וויק־לן

אי שונאי  לבדו ד' בסלוך ד׳ ד
; בימינו במהרה

בהפטרה

הארז כל על

ה מ  דרכי נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאמר ל
 הוויכוח הוא זה יעבור משפטי ומאלהי מה׳

ס הנביא ישעיה שנתווכח ת אנשי ע  אשר על דו
 השגחת והסירו ומעשיהו ה' פעולת אל הגישו לא

ת' כבודו זה שאין באמרס מעליהם ית׳ מילא  י
 השפלים מטה ברואי על השגחתו תמיר שישים
 השמים לצבא אחרים לכמות עובדי׳ היו רק ונבויס

ה כי רה״ל הכסיר׳ מדרך אדרב' הוא זה צנל  החמ׳
ם שהוא הקב׳ה  בפקיר׳ לפניו נסקרין וכולם ב׳ה א׳

 כל על להשגיח יכול לתכונתו חקר ואין אחת
 תאמר למה וז״ש בזה כבודו יקל ולא כאחד העולם
כ מבינים שאינם הארץ לעמי רמז מנקב  פעולת כ'

ס׳ הבורא ואחתת ה'  תאמר למה להם ואמר י
א ואמירה כ גדול אין שעונם רכה לשון ס  מחמת כ'

 לומדי על רומז ישראל ותדבר אבל ידיעתם חסי'!
 שגדול קשה שהוא דיבור לשון להם ואמר ה' ימית
 נסתרה .האמונה רק חפרים שאינם מנשוא עונס
א מה׳ דרני  שאמר אך ותחבולותיו האדם מעשי ס
מ ועוצם נחי  הוא יעבור משפטי ומאלהי וכו׳ י

ר השתנותו וכל העולם הנהגת ט ע  באמרס מלפניו י
 ה' ידעת הלא כן להתנהג בעולם מוטבע שהנל
ד ר׳׳ל הארץ קצות טיא  שאמר בגת׳ דאיתא עי

הס וכחותיו ס״ס הוא ית׳ הבורא כי די ׳עיגמו

ס  העולם היה העולם את שיברא וכשאמר א׳
 הכח והוא קיצין לו לברוא והוצרך א״ס עד מתפשט
 הארץ קצות בורא וזהו יותר יתפשט שלא המגביל

טר הוא ירבה עצמה אונים ולאין כח ליעף נותן  די
 קאי כח ליעף נותן דיבור המהרנס ומפרש כפול

 ולעסוק לעבדו שכל לאדם הש״י שניתן הש׳י מל
 לו בא זה ירבה עצמה איניס ולאין .בתורתו
 נקרא השכל ובודאי הש״י שעובד מחמת משכלו

 המתפשט השכל ע״י הם האדם נחות כל כי כח
 הוא אחד באבר חסרון איזה יהי ואס איבריו בכל

ם ויעפו .בו מחפשט השכל שאין מחתת  נערי
 סוברי׳ שהם אותם ר׳ל יכשלו כשול ובחורים ויגעו

 הבחירה ובידם משלהם הוא ושכלם שכחותם
 השגחת ומסירים וחפצם כרנונם לעשות והרצון
 וכשל ויגעו יעפו המה מעליהם הפרטייח הבורא
מן שהם מחמת כח יחליפו ה׳ וקוי אבל יכשלו  מחזי
ת׳ הבורא אל ושכלם כחותיהס תמיד  באמרס י
ת' אליו  ומחזירים לך גתנו ומידך הוא שלך הכל י

 ואז .למקורם כחותיהם ורגע רגע בכל תמיד
 שכלם להם ומחדש כחותיהס מחליף ית׳ הבורא

 הוא הדס ומקור הוא בדם האדם שנפש כמו
 ומתחלק הלב חל למקורו תמיד חוזר וכשהדם בלכ

 ובריאתו עמדו על ויעמוד תמיד נתמדש אזי שמה
 למקוח ישוב שלא דם צינור איזה שיסתום ובאם

 הנהלים כל כתיב המיס וכן האדם ימלש אזי
 שס הולכים שהנחלים מקום אל ונו' הים אל הולכים

 למקורם המיס יחזרו לא ובאם . ללכת שביס הס
 ברצוא הוא העולם היות כל כי המיס יסרחו אזי

 הנערים אבל כח יחליפו ה' וקוי ולז״א ושוב
ח מהויריס שאינם והבחורים ת׳ הבורא אל הנ  י

̂  והולך נפסד ממילא ממקורו נפסק הוא וא׳׳כ
 נקרא שלזה כנשרים אבר יעלו .יכשלו כשל וזה

 יאח״ו. שניו הניצות תמיד ומשליך שמנשר על נש״ר
 אבר יעלו ה' קווי כן כמו אחרים נוצית לו גדלי׳

 ומתחדש למקורם כחותיהס שמחזירים כנשרים
' ידברו אז כוי החרישו .אחרים כחית להם  ט
 ואמר ישראל לכל שקיהל משה גבי שפירש״י כמו
 שם הייתי אלו אחד יאמר שלא ההוכחות להם

 וכו׳ החרישו אמר ישעיה כן משיבו הייתי וכך כך
א משפט נקרבה למשפט יחדיו ידברו אז  לשק מ

 תוכלו אס יקום מי דבר ונראה דברים בירור
 זה צדק ממזרח העיר סי להם ואמר להשיבני
 צדיקו של שחו שהרגיל לרגלו יקראהו צדק אברהם

ס לפניו יתן .בריות־ו בפי עולם של  אורת וגו' מי
 המלכים ורדף שעשה מה שכל יבא לא גרגלת
 רק זאת כל עשה בכחו ולא יבא לא ברגליו בודאי

 העולם כי מראש הדורות קורא ועשה פעל מי
הס בהב׳ראס כמד״א אברהם בזכות נברא ר׳  באנ
 , אהבת יתביך לפניו עלה העולם שנברא קודם

 כל עליו כמצא .עולמו וברא רחימו אברהם
 ונצחם המלכים אחר רדף זה ובכח עומד העולם
השתיחה נא הבט וזש׳׳ה לשמו העולם כל והכניע

ופשר



V 1 ו ' hע iישראליף1ל
ם יספור  והנ,רה בהירות לפון הוא ספור הנכבי

ת למעלה שהעלהו שלרז״צ «ה  ר״ל הרקיע מקונ
 המאיר והוא העולמות מנל למעלה שהוא שהראהו

ס כולס ובגינו ומזלות הכוכבים בכל מלי  וקיימים עו
 לפי עליהם אנרהס את להמליך לם1כ השוו ולכך
 . העולמות כל עיקר והוא קייס הם שבצילו גזדאו

 האהרוני' כדורות סף ר״ל זרעך יהיה כה א"ל1
אן ישראל לפני יהיו  חזי לא שאיכהו ע״פ ש

 ודולג מכינים שהס מעלה שרי והס חזי מזלייהו
 וקיימים חיים הס פיהם שעל איך ומעלתם ישראל

ם והס עי : אכי״ר לפניהם נכנ

וירא פרעת
 רפ״א גימסריא מרד״א כג׳ולי־ני ה׳ אליו וירא

ת״ת)1 (ת״נ) כמלת דהיינו פא״ר ליותיות
תח יושב והוא .כולא וכליל עמודא  כחס האוהל נ

ח כדביקות לשבת זכה שאאע׳יה היום ת  אוהל נ
א מ7 ע  היום כחס קדישא מלנזתא דמהמכזתא תי

ס הנקרא צי׳׳ע בחיבור  שמהלכשיס וממילא היום ח
ס ה ע ואריך עתיק העליונים עולמות ג ד  וזה מו
מוז א במנת י הי ם כי יושב ו ל  נקרא הנסתר ע
א  שבחינת מהמתי נכתר ואי״ן במ״ח וכמ״ש מ
 נקרא ז״א שהוא חמיגו במדת ומלצלבש נסתר איין

: כנודע שמש
א ו ה  איתא י ה״וס כחס האהל פתח יושב ו

 ושביס לעוכרי' פתחת עוב כתח במד״ר
כו' אתי לא עתה שאילולי ז  שנאמר ואר] שמים בי

 פ״ס חאע״ה הנה .ענ׳יל לשביצ כאהל וימתחם
 הקרינז ושתיה כאכילה אורחים הכנסת מצות

 האר] עמי כל דעת למען כקב״ה שמושל בפיהם
 את ומכרנס וז; המכלככ הנא הבורא הוא כי

 מעין הביב רביס ועי״ז במדיר כמ״ש כרמהיו
רם י כדאיתא ביצשובה מחזי ד מ רד כחל ב  בן י

 מ ומצטפר והי'יושב בוראו את הכיר שנה ס״ח
 ואמר הקג״ה שנחמהז עד ס!ב רא: ולא שעברו

ך תי מ ל לי ס ם ביאור - ע׳יש לו ה ס  אחר כי דב
 נעשו זדונות אז מאהבה בתשובה למראו שנתקרב

 בת הזדוטת שע׳׳י מחמת והעעם כעדע כזכיות לו
 אל המתקרבים ומסתמא תשובה בעל למעלת
 בשמעם תשובה לעשות ג״כ אורחותיו למדו אברהם

 היללות שני כי ילדותיך תל הקב״ה תנחומי ממט
 השונית לשנים כטל הס בוראו את ידע שלא

 כל תשובה בעל להיות הגורס היו והס הבאות
 הל לשוב עבירות בעלי כל נתחזקו ועי״ז ימיו

 לקבל פתוחה ימינו שהטרא שיאו מאחר ה'
 ושבי׳ לעובדי׳ פיגחת טיב פתח ברמז וזה שביס
 שנגר נפתח האורחים שהמיס הפתח שפ׳יי

 ושבי׳שמרחילה ע־ברי' ונקראים בתשובה לדופקי
רו  וזה ^צונו עובי לירית אח״כ ושביס רצונו בנ
 מחד נכ לשוב וארן שמיס מעשה תכלית <יה

: יוצרו אל

א ו ה ס האהל פתח יושב ו ח  ר״ב במל״ד .כיוס נ
 לעמוד בקש כתיב ישב חמר ר״ל בשס

 אתה מה לבניך הימן ואתה שב הקב״ה לו אמר
 ושכינה יושבים בניך כך עו.מדפ ושכינה יושב

 כנסיות לבתי נכנסין כשישרמל גבן על עומדת
 יושבין והן שמע קריאה וקורין המדרש ולבית

 בעדת נצב אצהיס שנחמר גבן על עומד וחני לכבודי
 שפירושן חסר ישב ממצת הענין הכה .עכ״ל אל

 זכה מילה מצות ע״י כי הענין וביאור ישב כמו
 עלמא שהוא מלכות לבחינת לעלות חעיה אברהם
 וצק ז״ל מהאר״י כטלע הישיבה שבו דנוקבא

 לעלות שיכול במדרגתו שהבין אחר לעמוד ביקש
 בחינת היא ושם דדכורא לעלמא גבוה מעל גבוה

ע. עשרה שמונה בשעת כמו עמידה ל ט  וחמר כ
ס פי' גכניך סימן וחתה שב הקב״ה נו  שאתה הג

 מבחי• תזוז אל למענה לעלות גבוה במדרגה
 לבניס סימן החבות כי לבניך סימן והוא הישיד

 השער וזה והלא׳ מלכות מבחי' לעלות יוכלו שלא
ש ל בחצחת לבאי  יבא בזאת בפסוק בזוהר כ^
ס לבו שת דלא ומאן הקודש אל אהרן  פלל לזאת ג
' ע״ש זאת את יבין לא וכסיל אתמר  זחת כי ט
עי' כמה ונלכדו נוקש! בה אשר הרשת  שעזבו טז

ה נזעל לגבוה לעלות ורצו המלכות בחי' ט  כנזו ג
 על שנסכו פי' הבית על נסבו דכתיב סדום אנשי

 לעלות ורצז בזה וכפרו בית הנקרא מלכות בחינת
 ברשת נפלו טעותם שע״פ עד דדכורא לעלמא
 דדכוראולא עלמא לעומת זכר משכב חטא רשעת

 ונדעה האנשי׳ הוציא שאמרו לוט בנות בשתי רנו
תס כפי והכל אותם הנ  להמשיך שרצו בטעות הנ

 יטלת שאתה ר*ע'פ לחנרהם הקב״ה הזהיר ולכן
ל המנכות דרך לעלות ע מ ה ט ה צג ט  אתה מ״מ ג

 ומשגין כנסיות לבתי נכנסין כשיהיו לבניך סימן
 עומד ואני דטקבא עלמא הוא בק״ש כי ק״ש וקורין

א הנהגת אבל עליהם מ  מוחא כל צית לדכורא ענ
: א 7 סביל

א1 ס '  נצנים אנשים שלשה והנה וירא עיניו י
 ועקב יצחק אברהם בזוה׳ק חיתא עליו

 סהת וכוונתם רפאל גבריאל מיכאל ג״כ וחיתא
 ויראה אהבה המרכב' הכוללת מלת עליז שנרצגלה

ק ומסתמא והתפארות  תלת ומתלבשי' טללים ב
ס מעע נא יוקח ואמר .ריפין  רגליכם ורחצו מי

 הקלושים המלאכים כי דהיינו הע] תחת והשענו
 חומר כמין להתלבש מוכרחי׳ השכל לעולם ברדתם
 ירילחס עיי ומסתמא כנודע העולם לסטל שיוכצו

 מעלתם ר^נת נפחת לעוה״ז ובואם ממדרגהס
 חלו המלאכי׳ כי ואפשר כמקדם הקדושה בהשגת

 כטלע התלבשות ע״י ע״ה אבינו אברהם אל שבאו
 כתו בהשגה מעלתם אין כי בעצמם שהבינו ועיי
 אנהט אס בלבם אמרו ברקיע מלמענה הם אס

ט ירדט כשעה  לתז תמיד שהם אדם בני מקחשתי
ס שא׳ כ״אגו״כ  אר^נהס לכן החלישה משיגים נ
מעש נא טקח אלה כל את הבנלצו אחרי חבר־ס

ש ח*



אעבודת ר יעזראל^י
 ורחצו .מקדושתו עליהם שהשפיע דהיינו מים

 ומדריגה שלהם הרגלין להרחיץ דהיינו רגליכם
עז תחת והשענו .המסביבם חחתונ'  אילנא תמות ה

 כי להם שהראה והיינו בווהיק שכתוב כמו דחיי
 אשר חומר בתי שוכני ואדרבא כדבריהם כן לא

 מתגברי' והשתדלות׳ עבודתם ידי על יסודם בעפר
כ בהדושה ונאחזים  הקדוש' המשפיעי' שהם עד כ'

 : הכל נברא בשבילם כי למלאכים אפילו
ח ק ו א י י בירש״י מים מעש נ  והקדוש שליח ע׳

י לבניו שילם הוא בתך ׳  וירם שנא' שליח ע׳
 הבנה וצריך ע״ש הסלע את ויך המטה את ממה

 נכשל מדוע החסד איש אאע״ה מה מפני באמת
ס לחת  ט בעצמו אורחים כיבד ולא כשליח ע׳׳י מי
ס מבשלוחו יותר בו מצוה כ וג  ואקחה אמר אח'

 מקודם ולא עבורם יטריח שבעצמו דהייט לחם פח
 לעבודת עולם בני כל לקרב הצדיק מדרך דהנה וי״ל

ה אברהם ומכ׳ש הש׳י ת' שמו שהקריא אע׳  בפי י
 ערביים שהם לו נדמה שמתחילה רק הברואים כל
 פן עמהס ולהתערב מקדושתו לרדת רצה לא

 הרחיב בענין ולכן .וממחשבותיהם מהם יתלכלך
א יוקח אמר מגילולס אותם להרחיז שצריך  מעט נ

 כי שלכם מרגיליות רגליכם ורחצו שליה ע״י מיס
 מחויב הקדושה אל יכנס אדם שטרם מונח בכלל

 ומטומאת מחלאתו ולנקות ולטהר עצמו את לרחוץ
 החיים עץ הוא העץ תחת והשענו ואח״כ מעלליו

 ואקחה אמר אח״כ ולכן .הקדוש' אל להכניסם
ת כי לחם פת מט' פ׳  לאחר דהיינו תלמו׳ד גי

 להשפיע בעצמו הטריח הקדושה בסוד ובאו פנטהרו
 עברתם p על כי הטעם להם ואמר הקדושה להס
 הצדיק כי עבד בלשון עצמו וקרא . עבדכם כל

 עבורם לעבוד שצריך עולם באי לכל עבד בחי' נקרא
 וקדושה טהרה להם להשפיע הן עבדות מיני כל

 דאפשר מה גופניות השפעות כל וגס ובינה וחכמה
 כיא המי׳ לבניו הקב׳ה שילם שלא נענש ואעפ׳כ

 על הקב״ה של רחמנותו גודל לפי כי שליח עיי
 להם עצמו את אברהם שיטה מהראוי הי' הברואים

 ולבטוח בעצמו ולהרחיצס הרחיצה בבחינת אנילו
 : רע מכל שישמרנו טרחו על
ה ס כ מ ד במד׳ר מאברהם חני ה  ד׳ סוד הה׳

 ואח״כ ליראיו סודו הי' בתחילה ליראיו
 לנביאים כך ואחר סודו ישרים ואת כמ״ש לישרים

א דבר אלהים ד' יעשה לא כי כמ׳ש  סודו גילה כי
 מרמו הזה המדיר . וכו' הנביאים עבדיו אל

 כי מלמעל׳למטה והשתלשלותה הנבואה להשפעת
ם עולמות חו״ב בסוד הוא גתחלה סי  ונסתרי׳ המנו

 נקדאי׳ שם והדבקי׳ והפחד הגדול המורא ושס
 אותיות וסוד חג״ת בחי' הס לישרים ואח׳ה יראיו

י מנצפ׳ך  לנביאי ואח״ב ישרי גי' בנפילה הס נ
 זה וכתבתי כידוע הנביאי' ינקו שמשם נהיי כוד

: זוה״ק תיקוני להגהות באורך
D u ר״צ בשם נחמן בר ריש בשם ר״א במד״ר 

הי' חצירות עירובי הלכות אפילו אמר

פ .יודע ע״ה אביט אברהם  אמר ריש בשם ר'
 לירושלים לקרוא עתיד שהקב׳ה חדש שם אפילו

 אברהם ד׳ כסא לירושלי' יקראו ההוא בעת שנאמר
׳  בשם דתמן ורבנן חייא ורבי ברכיה ר׳ • יודע ט
 הלכה מחדש הקב״ה !ין1ש ויום יום אין יהודה ר׳

 והגה קולו ברוגז שמוע שמט שנא׳ מעלה של בביד
 ס והגית שנאמר הורה אלא הגה ואין יצא מפח

. יודע אברהם הי׳ הלכות אותן אפילו ׳ ר ט ^  בי
 אברהם כי מרמזת במד׳ הראשונה הדיעה הענין

 בה' תתאה ה׳ בסוד העולמות וקשר ייחד בקדושתו
 שאברהם ר״ם והוסיף . חצתת עירובי וז״ס עילא׳

 שכבר מה ע״פ דבריו ביאור החדש שם יודע הי'
 הטלה באר לספר בהגהה בשמי ונדפס נכתב

 יש כי מבואר ושם כו' הזועות ופל חזיל במאמר
 עד משי׳ב ובא מסודר העולם להנהגות וסדר לוח

ת היה וקטן גדול ופגעי׳ המקרות וכל אחריתו ח  מ
ם צפוי הכל כי הבריא' בשעת הלוחות על  אמנ
 התוריית הנהגה ברא שהיוצר אופן בתוך אופן יש

 תשמעו שמוע אס דהיינו מעשיט לכי יתנהג שהעול׳
ט איר הזה שנין ומהות להיפך וכן מטר ונתתי ט  י

טו יחדיו אלו הדרגות שני יחד  מלמעלה תואמים ו
 בהל׳ הרמביס ונח׳ש מלהשיג דעתינו קצרה

 מחשבת מחקר על לעמוד מאתנו שנעלם תשובה
 והארכט מחשבותיכם מחשבותי לא כי כמ׳ש היוצר

 לעניניט הצריך מועט תפשתי אבל בהגהה שם מזה
מו אחרית ועד מראשית צטי הכל כי  שאמח נ

 גליות ד׳ כל שרומז ובוהו תוהו היתה והארץ בפ'
ט' והיינו משיח של רוחו זה אלקי׳ ורוח ה קב״ ה  ש
 וחורבנם המקדשי׳ בתי בנין זה כל ומביט צופה

אי לבא לעתיד שיהיה ישראל של וגאולתם טד  ו
 לקרוא שעתיד נזדש שם לפניו וידוע גלוי היה

 מי כי יצירה הראב׳׳דלספר בפי׳ ואיתא .לירושלי׳
 אותיות צירופי ע״פ יציר' ספר בחכמת ומבין שיודע
 המסודר הלוח ולהשיג לדעת יוכל שפרי' ברל׳א

ה אבינו אברהם ימכ״ש אחריתו עד משי״ב ובא  ע׳
f כדאיתא היציר׳ ס׳ של מחבר בעל הי׳ שהוא p 
 אברהם כי ריח עליו והוסיף .הנ״ל כל והשיג שידע
ה אבינו  בכל מחדש שהקב׳ה ההלכה יודע הי' ע׳

 ט על הם יום בכל שמתחדשות ההלכות כי יום
 התחתונים מעשה ע״י נייק שנברריס הבירורים
 החיים עץ נתקן ועי״ז ובתפלה בתורה ועבודתם

כ' היא המלכות ומתחדשת לעילא מתתא מ ק ה  ל
 ממילא מחדש בירור יום שבכל הבירוד ענין לפי

ט קדושתו לפי ואברהם מתחדשת שההלכה ל  ו
פ לדעת השגתו  משי*ב ובא המסודר הלוח ר'
 הנהגה ג*כ שהשיג אמרו דתמן רבנן עליו הוסיפו

ק התוריית  נתבררו קדושתו לעוצם כי אופן בתוך או
 המד״ר והביא ההלכות ונתחדשו עיי הניצוצין
ג׳ז שמוע שמעו הפסוק רו  ראש רומז רג״ז כי קולו ג

 לעילא עד מתתא שנעשה התיקק הרומז זנב גוף
ק לפי כי יצא מפיו והגה ואח״ב לעילא ר ח  הני

:ההלכות מתחדשין '
ותאמר



ישראלוידאעבודת
ל מ א ת  הזאת האמה גרש אברהם אל שרה ^

ה ואת ' כעיגי ממול הדכר וירע וגו׳ מ
 אברהס אל אלקיס ויאמר בט אודות על אברהם

 כי וגו׳ אמתך ועל הנער על בעיניך ירע ל6
 לגוי האמה בן אח וגם זרע לך יקרא כיצקק

 קראה ששרה לשון שיטי ביאור וצריך • וגו' אשימט
 על אברהם בעיני אומר והכתוב האמה בן אותו

 על בעיניך ירע אל אלהי׳ ובמאמר .בנו אודות
על לא שהרי אחתך ועל הנער לו שחר׳ מ  לבר מצי
ט. ע״ד זולת האמה כי ע״פ ליישב ויש ב מ׳ ד ק  ה
חי מישראלית הבא בנך חז״ל אמרו  ולא בנך ק
 את גרש שרה אמרה ולכן ועטמ״ז משפחה הבא

 אכן כנ״ל הוא בכך לא כי בנה ואת הזאת האמה
 שראה מאחר בנו הוא כי נדמה אברהם בעיני

 שיחרר' מסתמא וס״כ בחיקו שפחתה שרה שנתנה
לל אישות לשם אותה וטבלה ת) ( ח  לא שבודאי גי
 אמר לכן טביל' בלי אברהם אל הגר את כביאה

 לשם ובטביל׳ משוחירת אותה עשתה ששרה בלט
 בעיני וירע וז׳ש בנו ישמעאל נקרא וא״כ יהודית
 היודע הקב״ה אמנם .בט אודות על אברהם
 ששרה בס״ק כתיבה הוא שרה ומחשבת כאחת
 צ״ל בט ויצחק זוהמא קצת באברהם שעדיין הביל

פ5 ה קדוש' ט תנ  ממט להמשיך הגר את לו ע^כנ
 נקראת ולזה באורך ע׳ש ישמעאל בהריון הזוהמא

 וא״כ הזוהמא נגר שע״י המוגרי' כחי׳ לשון כגר
 אדרבא הגר את לשחרר שרה כוונת היתה לא

 יודע והקב״ה הזזהמא להמשיך כדי שפחה תשאר
 בעיניך ירע אל לו אמר זאת כל והכין המחשבות

 והוא אמה עדיין היא כי פי׳ אמתך ועל הנער פל
ם ואמר בדבריו האמה את הזכיר לכן נער  הטע

ט זרע לך יקרא ביצחק כי  שרה כוונת שכל דכיי
ש'והגר מטיפ׳ יצחק הכשר כנך להוליד היה'  קדו

ס שפתה ;שחר'' פיי  לגוי האמה בן וקראו הענין ו
: אשימט

ע ק ב י  בקיעות שני כשכר בילקוט עולה• עצי ו
 זכה העול' עצי הע״ה חברהס שבקע

 ונאמר ויבקע כאן נאמר בניו לפגי הים שיבקע
 אברהם כה עד דייך לוי ר׳ אמר המי' ויבקעו להלן
 דבריכם ביאור .כחועכ״ל לפי והקב״ה כחו לפי
 היחודי' לכל לכוון האריז״ל מ״ש עפ״י להיות יוכל
 אא׳לל״הה״יי״סם כזה משולבי' אלהי״ס שמות שני

 יעק״ב עול' אותיותיהם עשרה עם עק״ב מספרם
מטאר קפ״ב ג״כ שמולי' נקולותיהס מספר ועס  כ
ם שני הרי שם מט׳ יעק״ב מספר פעמי  השט״ו גי

ם במצילות ותשליך בסוד  לדמותו חטאתם כל י
שלא פה ולסתום טני'  ביחוד יתגרו ולא יתאחזו החי
ם הידוע מן והנה מ״ש הקלוש  צריכים שאט הג
 עליוני׳ בעולמות טראות קדושות פעולות לפעול

 לשמור אנחנו צריכי׳ עכ״ז הקלושים שמות וצירופי
 וציצית תפלי! מעש" כמו בגשמיות כמצות ולעשות
 די לא לכן חומר קרוצי שא^י מחמת ולולב וסוכה

במעש' ולצרור במעש' זולת לבד כמחשב' עטלה לט

 למפלס לפעול והנפלאה המראה ככוונ'
 מ הנ^ל שקיפות בב' אאע״ה שכיק אפשר לכן

מן ותיקי והכין הנ״ל עק״ב אותיות בק״ע  טו
 וכיוזן הנפלא היחול העקיד' מעשה קודם השמות

 ע״י ככוונ׳ ועשה פעל שהוא שע״י ללוחת ג״כ
ם שני שבקע מעשה ז פעמי  רגיו אנחנו טכל פי׳

ש/ בלא לבד במחשבה הנ״ל השמות ליחד ע  ט מ
ם כמה  ט על הכנה עושים שאט כן מציט פעמי

עת  כל שיהי׳ הנהיר׳ לכל הכל דר״ה שופר הק'
ח בשאר וכן ביומו יום דבר השנה ט ס ומניות מ  מ

 פעם צ׳ל במחשב' יום בכל נעשה הענק שרוחנמת
מי וכן במעשה בשנה אחת  אאע״ה כוונת היתה נ
חת הכנה הנ״ל בתיעות שני ע׳׳י  וז״ש כנ״ל לדו

 לבקיעת לבניו זכה בקיעות שני ע״י כי הילקוט
ס  הקיטחג היה י״ס קריעת בשעת כי סוף י

ס׳  כנ״לוז״ס השטן לדחות ישראל וצריכים הללוו
 נמשה הנ״לוההכג׳ שלזות ע״י דהיינו המים ויבקעו

 לסי אברהם וז״ש .אאע״ה של בקיעות שני ע״י
 ויבקע המצו׳ לעשות בנו בשחיטת נפשו שמסר כתו
תעחתא הנ״ל לסוד העולה עצי אי  דלתתא ו

תא תכח  השטן לדחות כחו לפי דלעילאהקב״ה הי
ם: בניו מפני תי ע רי ק ב

ס אברהם ליקרא ה ההוא המקום פ א ר י  וט׳ ד'
 ולא דתמי הוא אתה פי' ירושלמי ותרגום

 דהנה ונ״ל • ביאור צריכין דבריו . פ״ש מתחמי
 מכר האדם את הקב״ה כשמנסה הנסיון בשעת

 קדושתווממפט מסתיר כביכול הרגע בזו מסתמא
 האדם לולי כי מקדם לו היה אשר האדם השגת
ר יהיה  כיה לא כמקדם הנסיון בשעת וכלול בח

 שיודע מי תימה אין ובודאי לכלום נחשב הנסיון
 והוא ס ימרוד שלא וטרא גדול מלך לפני שעומד
 האלם בהירות שמסחלק הנסיון ענין אמנם רואהו

 באמנומ יצרו וכובש נסיון לידי בא הוא והרי
א הוא אז למראו לשוב ומתחזק ר  .בגסיון עומד ^

סה האלקיס כאשר מסתמא ולפי׳ז  אברהס את נ
 בקי את נא קח לו שאמר אחר העקידה בדבר

תו ודביקותו בהירתו ממנו נחלק מסתמא  לנטתאו
ת שזה ואפשר .כנ״ל בצדקתו יעמוד אס  הפטק טונ

 מקום נקרא הקב״ה כי מרחוק המקום את וירא
 מרחוק הוא כאילו נ״ל עולם של מקומו הוא כי

טל ולא » דביקותו דרך להשיג אע״ה אברהם י  כ
ס בשאר  פה לכס שבו נעריו אל אמר ולכן .פממי

ם רז״ל ודרשו החמור עם  ואני לחמור הדומ׳ ע
 בעצמי מתמיה הי' שאאע״ה דהייט נלכה והנער
 שט שבשביל לו ונדמה הקב״ה מעליו סר מדוע
ם נעריו  שכינ'כמי ממנו נסתלקה לתחור הדומה ע
 להס אמר ולכן ומדרש כפרש״י עמו לוט שהי" בזמן

ה. שכולכם  לעשות בתמימו׳ יחדיו שניהם וילכו פ
 שנשלם עד באמונתם ובחיבה באהבה קונם רצון

 וט׳ ידעתי עתה כי ידך תשלח אל לו שאמר הנסיון
 שג אז לטלה להעלזת איל תמורתז לו והראה
ה מדרגתו אל אאע״ה טנ א והדני? להבהירות הר

מי'



תדר»עבודת

ח הארץ כל מלא הרכ׳ה כי פי״ז מבין מי'  יאם כבי
ס עיניי מנגד נטתר אין ימםתרי׳ איש ־8משד  אמנ

 ט רואהו הקביה אין חליל׳ כאלי נדמה האלס ל6
 ד׳ המקים שקרא יזה .כנ׳ל רנסיון בש-עת כן צ׳ל

 דהייט מיתתמי ילא חמי דאח החרגים ישי׳ ידאה
 חמיד האדם אח ריאה שהקנ׳ה עתה לי נודע6

ם ט כשהאדם ג : לעיל כנזכר הכהירות מרגיש אי

בהפטרה
ה ש א י  אל לעקה הנביאים בני מנשי אחת .

 מלכותי פל רימז אחת .לאמר אלישע
 ייכסלי יבערו ובאחת כמד״א שמים מלכות יתברך

ם שעכומ״ז ר'ל  עם וישראל המליכ' מן מתנערי
ת' מלכותו עול קבלי הם קדושי  זה יגם עליהם י
 באבותינו בהר אשר עלינו יתברך הבורא חהסד

 ישעו ולבל אלילי׳ אחרי לכת לבלתי עם נוכל
ת׳ אותי לעבוד כ״א צהריהס  האמת אלהי שהוא י

 מלא פיני אלי משבהין שאש יזה בדרכיי וללכת
 אחת על לך להודית מספיקין אגו אין כו׳ שירה

 ונתן בני שבחר ע״ז לי להודות סיפוק בש שאין ר׳ל
ת' לעבדי ובינה שכל לש  ולזה בנחלתו ולבחור י

 עיז להתעורר בלבו ד' יראת שנגע מי כל צריך
ד ולבקש מי ת מי' ת' מלכותי על רח  שיתרת'עלינו י
 עול את כילם ויקבלו לעבדי אחד שכם כונס מישי

 וכדאיתא ליל׳ בחצי׳ תמיד זה שנתעורר כמי *!כיתי
 אסער דלתתא ונאתעריתא ברקיע בעיטין בעיט

א לעילא  וגו' לכס דמי אל ד׳ את יהמזכיריס כד׳
 לכן .לילה חצית בכל תמיד מתעורר טענין מה

פ בחשת שיקום ראוי ד׳ דבר על החרד עכ׳  בשלשה י
ו ג״כ להתעורר משמורות  אחד פעם פ“ועכ ע׳

 לומר אדם כל שמחויב ובסרט בחודש או בשבוע
 במגילת הכנין וה וכמרומז העולם נברא בשבילי

 הבורא על רומו האיש ויחרד הלילה בחצי ויהי חת
 והנה משיב .מין על :מלחמה איש שנקרא ית'

מז אשה כ׳ על ח  חין כי נקיבה לשון שנקראת המנו
כ עם בלא וזלו  והיא העם מן המלטת מקבל א'

 מושפלת היא בגולה שעתה ריל מרגלותיו שוכבת
 שרויתי אמתך רות אנכי ותאמר . עליה ושואל
 ועל כ״י על יום בכל י' המתגבר וגזירות בצרות
 שתיתי אמתך רות אנכי יאמר או .עוזו שכינת

 על כנפיך ופרשת . ותשבחות בשירות להקנ׳ה
 ויכירו עלינו כנפיך שתפרום ממך בבקשה אמחך

 הבוקר עד שכבי ד' חי ויאמר .מלכותך כת הכל
בנ' שלא לה נשבע שהש׳י ר׳ל ביקור לשו! מא עז  י
 עת תמתין כ״א השעה את תדחוק ולא לעולם לו

טי ויגאלנו וסת . ולדרוש לבקר הש״י שיחטן  כאנ
0S ת ריל טוב עאלך כו  טובי׳ ומעשים התורה ס

f לא ואם יגאל o הקץ יגיע בעת אני אגאלך 
 הראשון מן האחרון חסדך היטבת ויאמר :^גתיתי

׳ לכת  יותר חסד עושים הכנ׳י שעתה ר׳ל ס
? ס' אותו ששכדי* ע בדרני^גכז״ם הולנין ואין י

 אבדה אלהיכס איה באמרם אותן ומגדפין החחרפין
כ תקותס ד משא״כ .לו קוינו ר' זה ואעפ׳ ס  ח
 גדול איננו נעוריך חסד לך זכרתי דכתיב הראשון

 הנסיש כל שראו כ״כ חידוש אין ודאי כי כ*כ
 וזק־שק הכנוד וענני ובים במצרים להם שעשה
 להכיר להם סי׳ בודאי ושליו ובאר ומן אותם

ם אנו שאין אנו משא׳כ אלהותו חי  עניו שוס ח
בה ית׳ מאלהותו  ישראל בני הבל דרי כל בין אדי

כ קשב ואין קול ואין רב זנזן וה ונבזי׳ שפלי׳ אעפ׳  ו
ד . אמן בימינו במהרה ויושיענו לו קזיט תזו נ

:המאמר) חשלום (תשר

עזרה היי פרשת
ו י ה י  ל״ז ג•' ויה־״ו בזוה״ק ס־רשו ונו׳ ברה סיי ו

 עד יצחק :גולד מ־מ' ח־יה ימי מיקר כהיו
̂ cהעקיד׳כש בשעה מתה היא כי בנים שמתהל׳ז

 ויהיז הורה בלקועי וחיתא כ!זדע. שנה ל׳ז בן
 . הנהר בסוד שנה מלה »נ’ם מיצוי ל*ז נימטדיח
 ושבע .מעשי כלול אסד כל סו׳ב הם ועשרים

 השגחיט קט וע*פ . באורך ע׳ש מדוח לז' רומז
 ז״ל צסשריא ויה־׳ו .הש*י לעבודת דרך בו נרמוז

 נשסר בלב שמהמרסל על נעיניו זל נעשה כשהאדם
 חצות מחר הארוכים גלילוח ונפרט עונותיו על

 ומוטר בוראו לכני לבדו והוא בביתו קם כשהאדם
ס עברו ושנותיו מי הוא אשר הבל חיי על א׳ע  ע

 קלקל ואדרבה ליוצרו רוס נסת עכה ולח אנה אניות
 והפירוד קצר והיום רגליו יעד סראט במעשיו ופגם

 כל על ותכנון דין ליה! ובא ממשמם העולם סן
 מעשיו על ומתמרע מהנתם הוא ופי׳ז מי אשר רנעיו
 נעשה הוא ועי*ז שנכפים אביו לפני נשנר בלב ובוכה

א כי בעיניו וסזולזל זל ע כנ׳ל ס*נ מילוי מ  דהיי
 תכלית עיקר אמנם ם־גיס מלח שהוא בלבד נאמרו
ה הוא הוידוי  שפים מלטה עיל וקבלת החעא עדנ
 הרשעים בכלל יהי' שלא והלאה ההוא מיום עכ״ש

 שבמיתהן הצדיקים עם רק מתים קרוי' שבסי־הם
 הכנס עושי׳ מיוחס ימי שכל דהייט מיים קלויין
 וכט״ש ובטהרה בקדושה ספוה׳ז ש־^דו השירו־ נרנע

 יוסא' ההוא כאילו בלנייהו מכבי צדיקי הני בזוה׳ק
 ובעוג בשממה עצמם את מכינים מכלסת מם־לקי׳

 סרבים וכמיש . לשרשם נפשם עלות צעת לבב
 סעוה״ו להפרד היש׳ חשוקהו שכל זצ״ל פ׳ם הצדיק

 הסומר לגוש סבלי הקדוש׳ במקור ולעמוד החומרי
 ימיהם בהבל העבירו אבר אדם בני אלו pn .העב

י ולטב להחטרר עכ״ש הקנמם ׳nבא^ ושנוהם  ע
^ ועיקר השמש חמבך לא אשי  וכמניעם התשובה סי

 עונומח רוב ת6 *נד ני בעיניו מחילול כשהאדם
 יחטא שלא סנאים •בים על חדש לנזיוה בא ועי״ז

 1א שרה מיי כג*ל ז״ל נימשריא ויהי׳ו וזה . עוד
 •td( יהייט הכחר בסוד שנה טאה .חי איש נקיא

' לעבוד הדש רצון לו פתסדש החשיבה  והרצון י
בטנזין ככנחקק שנה עשרים ואס״כ כחי נקרא

צעסד



וזיישרחעבודת8

מ׳ כסוד ד' לעכוד  לסוס נקרח שפרים ובינה ח:
עודן  וזה זה בדרך נדרים לו עבה זה כי דציבח קי

 פבע למדח בא ואת״ה שימת אשר לתקן ההד בדרך
 ע״' ית״ש הבורא להמליך מדות ש:ע הם :יס3

 לא והודיה!ההדבקות וניצוס והתפארות ויראה אהב?
c ובכל עירהם מראות שפח ע״י הרשפיס כן r הילך 

 עד לפשוע ומרב? ית״ש מנוראו נפשו ונכרת ומכר
 להוסיף באפילה ממשש כעור נעשה עונותיו גודל סעפ״י

 שהוא ברומו לדמות בעיניו צדק לטוח על רפא
 מצות וזוכר שעושה העבירות ושוכח בוראו עובד
 וממשבות במיות ואדרבא כוונה בלי שעושה קלו'
nvונשמע סצינו וזה כפנלזס שנר עציהם ומבקש ׳ 

 ותפילין מלית הנחתי ב״ה בזה׳ל שמתשאר סדשע
 פ' ולמדתי ומעמדות ההליס אמלהי נס והתפללתי

 וישר צדיק כמוני ומי לצדק? פרוסה ונתתי סשרות
 אני לאמר משנשא חניה בן ואדניה בהפסרה וז״ש

 ממליכו ואני הבורא מלכות שאנ׳־׳י דהיינו אמלוך
 בשממה לבי מילא שעי״ז ונו׳ ומריא ובקר צהן זבמ1

 בהכינה בעוה״ז לשמוח רשאי ד' עובד שהוא סאחד
̂י ובת־?  אמר הולך אדרב? בקרבו נשברה לא ורול
 דהיינו לשונו על רגל מלשון רגל עין אצל אשר וזתיהו

 יחליק לשונו ונדונו כרסו ומילוי הגבוה רוחו פ״י
 יראי על לדבר בקדשים ומום דופו ומפיל לה״ר לדבר

 וסההקרכות מזה כהיפוך אמנם הדור ליצני הס והן '7
 בקרבו רוחו שמשכר ע״י הוא כנ״ל ד' רצון לעשות
 רחוק שהוא וע״י ית' ד' מאת הרחוק מקומו ומכיר

 : ית״ש בבוראו ומתדבק עצמו משקרב
 הבשן שבישר איתא . ארבע בקרית ברה ותטת

 שנשסס וכסעע בנה יצחק שנעקד שרה את
 הצדיקים הלא ביאור הפנין וצריך .נשמתה ופרמה

 נפשם ומוסרים קגנס רצון לעשו' וחיותם רצונם כל
 ואץ ית׳ש כבודו במכור מלציהס דוצאי ומאודם

 אברהם כי׳ אשר הצדקת אמנו שרה על לומר ♦חכן
 כרתה יצחק מעקידת שכשמעה בנביאו' לה טפל אבינו

 כל אשר בכ׳יא סשוסי כדרך ובהל' מטרדה ממחה
 או הבנים ובפירוד הון ולהרבות זרע לגדל חיומס
 אמנו שרה כן לא המנס .ימותו כמסע הממון
 העקידה מעשה בשמעה כי לומר רקמכג לה מצילה
 והבינה לד' לעולה בנה יצחק את אברהם פעקד

 והמקום וקדוש גדול יחוד עייז שנעשה בקדושתה
 אב מס להתדבק שמה ללכת ממנה רחוק הי' ההוא
 נפשה מסדה מרחוק עכ״ס לכן היחוד בקדושת ובנו

 ושעה רצון בעת מעוה״ז להפר־ ובפהר' באהבה
 נפשה דצאה ידה מל הסכים והקב״ה כזאת קלושה

 בקרית סרה וחמת נרמז וזה זאת בשעה בקדושת'
 מרבע סי על הי' שמיהתה הקריה מקום רומז ארבע

 נפשו' מכירת כוונת שבהם אדנ״י אותיות ל' הכ3
נ מ״ש פול וקבלת

ם ש העין אל היום ואבא בפסוק נבנ״ס הליב׳ש ב
ח נבי שאסר מכאן באתי והיום יצאתי היום ופירש^י

 יצאזז היום וז״פ הארץ לקפיצת שם יוצת גופא
 מדביים :ופא מכא; סי' שקפנה מכאן באתי וסיום
 שלככ^ שיחתן יפה וז״פ .והבן המאמר שבזה האלה
 יהודיפ עס נפלאות סידות רומזים בשיחתן כי אבות

ק; ע׳ס הפי׳ בנים ביד שאין מה הארץ לקפיצת ר  תו
ק ח צ י / רואי למי באר ממא בא ו ו ג  בתרגוס ו

ט העקידה שלאחר א־תא יונתן  סלי
 שכעת ואיהא • שם של לבהמ״ד יצחק את כמלאכים

 מדרכו ביאתו היתה יצחק את רבקה שפגעה הזאת
 לרמוז ונוכל .לאשה לאביו קעורה חת להביא שהלך

 רק הוא ו' אות כי מב״א בא ויצחק זה כפסוק
 מב״א אוהיו' נשאר .כנודע שעליו חולם לנקודת

ע' ב״א  סב״א שבמלת מ' ועס ש' במ׳ג עולה ג' גי
 שהנך הרמז ונס שם של מכהמ״ד שבא שם אוהיו'
 ליחוד יצחק כיון בודאי כי נרמז קעורה אח להביא
 נקראה בח״ר כי רואי לחי באר וזה ונשא גנוה

 שבכתב התור' ב־אור שבע״ס הורה שהיא המלכות
 במלת נרמז ונם שבכתב תור' העולמים חי הוא לח׳י

 בינה נערי מ״ט ניממדיח מלא מנ״א בה ויצחק
 ושה הנסתליש עילמו' שם כי מתערין דינץ דמינה
 ענ״ז מהשנה נםתר ש?וא הו״א בשם הבורא נקרא

 דרועא החשד הוא דרום כי העב בחח יושב הוא
 ספני הוא כביכול א״ע שמסתיר ההסתר נם כי ימינא

 מצמצם לכן נסובלו שיוכלו בלותיו על מסדו גבל כ•
החרכים! מבין ומצין צורו

בהפטרה
 קדום הצדיק הנה וגו' בימים בא זקן דוד להמרד

כשירו: אמר כריב׳ש נכד בחך מוה' ל' *
ק דאיתח ע״פ בימים בא זקן ואברהם הכתוב  מץ בזוה̂י
 ולתתא לעילא היינו משה משה אברהם אברהם שכתוב

 מנ״מ כשמתו ומהצב שירש לו יש למשה צדיק פי'שכל
 בעוה״י הוא עראי ובדרך באמת דבוק הוא ושם
 קדושתו ממביך הישרי' ודרכיו הקדושי' מעשיו ובכל

 וזה .הז? לעולם למעלה הוא אשר נשמתו משורש
 זקנה כשש הנקרה הנשהד מעעלם שהוא זקן ואברהם

 .עכ׳ל ובזמן בימי' שהוא לעוה׳ז למבוך כימי' בת
 למפה קדושתו שהמשיך המלך כדוד בודאי הפי' וכן

 הס ההדס חיי הימים והנה . והזמן הימים וקידש
 שמתנהג העובי' ימיו ידי שעל לנשמתא לבושין כמין
 להמשיג' דלעילא לנשמתו לבוש עושה בצדקתו בהם
 ישד מתאספי; אדם של מותו לפני ומסתמא למעה בזה

 חייו ימי כל בהם שהתנהג מצות ומעשה הלכושיס
 שבסיף דהיינו למות לוד ימי ויקרבו הענין הוא וזה

 אהד להיונז נא־דיס כל ונתקרבו נתחברו ימיו
 - מ^ד עד ונפלאה גדולה קדושתו היהה ומסתמא
 מאימת לז״ל ולי־:ו לן יחס ולא בבגדים ויכסוהו
קדוכ״^ לגודל דוד והנה . ע״ש נצעק המלאך

וה״ר1לי-קרבי '* *
 פבלי של שיחתן יפה ר׳א אמד • האדן לו קפצה0

זה מפשוק הנה .ע״ש וכו' כניס של מתורתן צמת
 שתזקין מה כל ומדאי חז״ל כמאמר בתענית

וחרלהי צעדו אחרי ובסרט וקדושתו חכמתו ניהזספה
מא־מת



טוישראלתולדותעבודת
)aימל ולא מאמו הלע יצל לוה נמוג המלאך ^•פת 

 ולא בבגדים רכסוהו וזה מנין לבום להסיתו עוד
 בלבושי׳ להתלבש עוד יכול היה שלא דהיינו לו •מם

 ונדמה לנמלי היצה״ר מאתו סר כי ד' ולעבוד
 העוה׳ז מיות ממילא לו הי' לא וא'כ חלקים מולאך

 עבדיו ויאמרו .בעוה״ז ד' למלאך ענין מה כי
 והיא . סוכנת לו ותהי בתולה נעלה למלך יבקבו
 ואינו נשים י״רז על נוסעת השונמית אביכג היתה
 פלישתו וע״י בתיקו נתמה והם אליה לבא רשאי

 שנעשה ונמצא כראוי עבדד' אליה בוא לבלתי מאתה
י ד׳ את עבודתו ממעשה ולבושים •סיס לו  כבישת ע׳

 לשלמ' נסש׳ה לננבא ססדי׳ אנישג אליו ואמרה יצדו
 המשוש ורעש הרע יצר כח סמך שהוסר כלו׳ נקיס

 הפרישות בזה ד' עובד אתה כן ואס לגמרי הגשמי
 מלמד א׳ר ר״י ואסר הרזדרה שבע לבת שהזמין ע־

 כס עדיין לו שיש בזה והראה מפות בי״ג שקנתה
 לעשות רק ופרוש וסהור קלוש הוא אכן מכסי

; והבן והגבוהי׳ הנפלאות לי׳ג לכוון ימודיס

תולדות ־
ה ק ב ר  איז שמעתי לאמר בנה יעקב אל אסרה ו

ד' לפגי ואברככה וגו' מדבר אביך
 נפלא והענין . ע׳ש ידי על שיכניס ברכותו ופירש״י

 רק ד' לפני שזמר יצתק בדברי לעיל מצינו לא ני
 שאמר הדנרי׳ לעז ונלאה . מותי לפני ואברנכה

 במסור' ותשבו צידה לי וצודה השדה וצא לפפו יצחק
 יצחק כי נראה לכן קרי צי״ל ליתר צידה שבמנת ה'

 במלת כי הגנוז הוי׳׳ה לשם בדבריו רמז הצדיק
 י׳יה צידה ובמלת וצד ל הל״ כי יתירי׳ ו״ה יצורה

 אלא הניצוד דבר לשם צד באותיות די כי יהירים
 .ידו על יסכים שהוא הקדושים רוסיות לארבע שדפז

 ואסרה הרמז הבינה חכמתה לגודל הצדיקת ודבקה
 ועיין ד׳ לפני ואנרככה פדנר אניך שמעתי נעל־ל

 ונדאה קcהפ בזה ס״ב לך ויה; בד״ה מיה״ק
הנ״ל: דברינו כונת

ר מ א י  במד״ר איתא .בני למצא מהרת זה מה ל
 נתברך אביך בני הברכה אח למצח מהרת

 . שנים ם״נ בן ואתה בנים וחמשה שבעים ק
 סד ור׳׳ל ל״י לפני אלהיך ד' הקרה כי ויהכר
 שנאסר הקב״ה לך המציא לקורכנך אס אמר כינהון

 לסאכלן איל והנהי וירא עיניו את אברהס <יכא
 דכתיב לך המציא לזימגך אם א' ואוחרנא עהכי״כ

ה .וכו׳ קרה  בוריו על ידע לא שיצחק אע׳׳ס מ
 ברוח מפיו הרנריס יצאו עכ״ז .בנו יעקב הוא ^

 מהרת זה מה הג׳ל המד׳ כדברי יודע כאילו קודש
ה בן נתבדך אביך בדבריהם רמזו הברכות מנס  ע׳
 באע ומשם דרכד משערת והוא כה׳ן גיס׳ ע*ה ייס
 הסכימו אס יודע אינו מדיין אבל הברכות אליו

 שהוא ס"נ לשם רמז כניס ס׳ג בן ואתה הנטיו'
 כתמה וזה לנרכתך ססכיר.י׳ שהנב־רות ונראה ®ימא

עסה בדרן יעקב לו והשיב .נכך זכה מהיכן

ע הסקסינים ישלים כדרכי  אמרים בזכות ותולין א׳
 הוא שאתה בזכותך כלו' אלהיך ד' הקלה כי ואסר

 אם עוד ורמז .לבנים סובה ומנחיל ד' העובד
קנ •דע ט סאכו׳כ למאכלך הפציא לקורבנך פ  י

הודי' ועושה ובעהר' בקדושה שאוכל אביו קדושת  י
 מם אסרנו כבר כאשר ורמז אכילתו ע״י נפלאים
 ואנחנו מזבמ במקום אדם של שלחנו בגמרא שאמרו

 מזבנו מה בק״ו השלמן נמלח ומגדלים מוסיפי'
 יספכ קובן עליו המקריב ועצי׳ הדסה אלא ה•' שלא
 ונעהרס בקדושה האוכל עאכי״כ לד' גסות ריס אשה
 אינו ובעבודה בחורה צעשיק מתחזק אכילתו וע׳י
 אם שאסר אוחרנא דעת וכן השלחן עליו שיכפר דק

:והבן לזיווגך
 לן ויהן ברכו׳ לך יתן במד״ר האלהי׳ לך ויתן
א אחיך ושל הביך של לך יסן כבישהון י  ר׳

 רש״י הנה . עכ״ל אלהוסו לך ויחן לך יהן אמר
 וא״ל לו יחן לך ראוי אם בדין האלהים לך ויהן הי'
 בין מושבך יהי' האלז משמני לעשו אבל לך יהן לא

שעיזן ובין צדיק שו יביהור ע״ש. לך ר  העגיןכיע
 יברכהו לולא כי דלעילא וחסד מנס למת;' צריך הרבע

 פי אנזת פעה ני אפי יחי' לא בסדה מדה בהשפעה
 בעולם קיום לו שיהי' כדי ולכן מעשהו זר מעבה

 בין צליק בין סנס חסד השפעת כליו להמשיך צריך
ד שמא ה אע יעקב משח׳כ רשע  דאסצע־תא פסולא ע

 עבודתו ע״י עליו עוברת ההשפע׳ לכן הקוין ועולם
ק משר ונתחי תשמעו שסוע אם והי׳ כמ׳ש  . להיסך ו
 הוא ישראל על סובה הקב׳ה כשסשפיע נמצא

 שמיס מקבלי׳ במשפט הם כי הדין מדת בהסנמרז
 נקראים הצדיקי' ב• עדיך באי בזרוע והס נאסר וכן

 בכל והנה ספשיהס ע״י החסד להמשיך זרוע נמלי
 השל בו גנוז עכ׳ז קוק דרך שבאה הגם ההשפעה

 ועל הה*ד ה«ה בפסוק בסד׳ ברמזו וזה .העליון
 הנק׳ במדה נמשך דבדולמא העלא כי בקצירו ילין

 שברכו וזה . ש״ק בעל בהוא ז״א נק' ובש׳ק קציר
 המסד•' יכבשו מעשיך שפ״י דהיינו כנישהין לך יהן
 האיש וסמיך דכורא בהוד ההסדיה כי הגבורות את

 שהוא יצסק דהייט מביך של לך יחן וזה לכבוש
 סם אמץ■ של וגם להשפעה עמך יסכים הגבור׳
 ■ ני׳ים והוסקז ולברכה לטובה יסכימו החיצונים עולמו'

 ־5סוש שיהי׳ שברכו פי' אלמתו לך ויחן לך יתן
 5צד בי מושל פי כמ״ש בשמיש אלהיס כסו בארן
כ מבעלה והוא גוזר שאני כ״  I ליפקב ויקרא ו

: ידוע חז״ל ומדרש

ויצא פרעת
 הצדקי' ט הרמז נראה .שבע מיהר יכק: ויצא

 ושפלות תרעה מלאי' הם באמת ד׳ העובדי'
 תמיד מחרחקי׳ כאלו חסיד להם נדמה ואדרבא רות

 הרשעים משא׳׳כ ד' לעבוד סתהזקיס ולכן מקדושה
 אווד כל נם אף ד' מאוזרי שסלי' די לא שקר ואנשי
ונאמן. X’ הוא כי בלבו ומתהלל בעיניו ישר דרכו

ועובד



יישרארויצאעבודת9
ד  שכע סבאר יעקב ויצא וז״ש בפ״א נפ״ם ד' מונ

 לו נדמה עקב ובבחי' וחשיד צדיק כיעקב שהוא פי
 הקדושה הוס שבע מבאר ומהלסק יוצא הוא כאילו

 כי נימות מלא בהוא מי כלומר וילך אבל העציונ'
 וז׳ש אף מרון מצילה מביא הזח מדנה הוא הילך

 שס ופי׳ אבימלך לפני שעמו את בבמתו לדוד הכתוב
 אבינו לפני ורימו פעמו את בבנותו ז׳ל האד״י

 ומשנה בע״ת נעשה כשהחדה פי' עי״ש בבשעיס
 וילך וינרשהו חז שבשמים אבינו לפני וריחו מעמו

 בחי' מגרש שהוא ל מעובד הרמשין הסימן סי׳
 ונדמה בעיניו נכנע הוא ואדרבא הוא הולך כי וי^י

 : ויקרבהו הש׳י ירממהו עד הוא לחזק כי נמשו
 בדרך לבאר נראה . שבע מבאר יעקב ויצא

א שרואה בזמן הצדיק מדרך כי רמז  ע׳
 כ״א נפבו עיניי על מצשער חיני עלות או בצלה

דשכינתא איברין הן
צריך

 הן דישרחנ שנשמהין מהמת
 בשכינת הכנס כן כמו יימסתפא

 כשהוצדן יעקב וכן עלי' צההסדמר
מרן הילוך כהרניש הי' הדנה וילך שבע מבאר עזיו

 לכן עוזו
עשו מפני לברוח

 שצ מקימי שמא מקים אותו וקוראץ הקב׳׳ה של
ה דכחיב מה מן מקומו עולמו ואין פולס  מקים מ
 להודיע בדרוש מז״ל האריכו לא והנה פ״ש וכו' אתי

 השמ-ם כתוב מקרא הצא כי מק־פי מולם אין כי
 להורות הענין ביאור אלא .יכלכלוהו לא השמים ושמי

 אדם לעיניה בנראה אפילו הבורא סיבוב הכל כי
 אתה ברוך לו ואומר ב׳׳ה הטרא וממליך עומד

 הנרמז מקום לבחינת כביכול אלהותו בממשיך וממילא
ה כס הכל באמת אבל אתה במלת ב״ ק הט  כנז
 של מקזפו והוא הדיבור וכח והשכל דעה באדם
 לעצ?!ו רצון הנק' בחינה א^ה שעשה לק פולס
ש זמקיל לפסה ישראל בעבודת נרצה להיות  הענ
 דמות שאמדו וזה . העולש ברא ובשבילם סהס

 שאי ונעם הרצון נתהוה ובזה בכסא חקיקה יעקב
 לכבורא זה שיק איך הענין מחקר על לעמוד אפשר

 פפכודם מאמינים בכי פאוניטם אנו מ״מ ב״ה א״ם
 עולמו לכליאת לרצונו ופנה יסיד היתה יעקב זלע
 מפונה כתיב יצחק ר' שם ואמר .אתי מקום הנה וזה

של מעיני הקב״ה אם יודעים אנו אין קדם אלהי
ד מה מ: מעינו עולמו ואם עולמו בחלום כי חז״ל רמזו וכבר מלילה הדין מדת :וח
מעונו הקב״ה הוי החורבן הזא שבהם והחמור גליו' ד' כל לו נרמז הזה

 קז ואץ
ף שולום

 והנה . ידוע קן גילוי לנו אין אשר האמלו;
 שני ובית הכרהם כנגד הראשון בהמ״ק כי ידוע
 לאבק שלימו יעקב נגד ב״ב שני והבית יצחק כנגד
 לא ושיתא הריסה. לו יהיה ולא שלימה ̂וîפכ

 כיעקב אלא שדה שקראו ויצחק הר שקלחו כאברהם
 משנתו יעקב וימקן זה בפסוק רמז זה .בית שקראז
 נפל האחרון החורבן לאורך כשהביע דהיינו ויירא
 ויאמר , הקן יהיה מתי לחמר ופחד היראה עליו
 שמסתמא שהתנחם כלומר אלהיס בית אס כי זה הין

 לירה בית שנקרא בהמ״ק על הכנה הזה החורק
 מרך כן הגאולה אורך ערך ולפי לעולמים קבוע

 .ק; ואין לב זמן הזה החורבן נמשך לכן כסורק
 סוף אין בבהילות תהי העתידה הכחולה כי נהורו׳

 אלהים מלאכי והנה הכתוב שאמר זזה
 שקודם עלייה מבואר והדקדוק בו ויורדים

 בני כאשר ה5דה עוד וי״ל בסדש״י ומבואר ירידה
 DT על קונס לצון ועושי; אדמתן על שלוי! הראל
 מקבלים העולמות וכל עליונה המרכבה סחנהג

 הנעשה צינור ע״י וכשורה בהדר כ״א השפעתם
 חלילה צז בשפלות כשישראל כן שאין מה יבנ״י
 מהמוהרו' וא«זנו ההשפעה עיקר מקבלי׳ הם נהיהך

 עכזמ״ז עובדי בבח׳ל ישראל בגט' אסרו ולזה
 ע״י השפעה לקבל צריכי' כשהם כי ס*׳ הה בפכרה
 הבכי' שיתפדנט סהלאוי כי ע״ז כע־ן נחשב השלים

 שיש להה נדמה הדמיון לפי והנה . חביהם כלחן על
 סדר זה בהמת הבכ בעצמם שמקבלים עלייה להם

 במדרש וכס״ב . רצינו עישי עפ״י להתנהג הראוי
 וכו' יודעץ היו אלו ריג״ל ממר במדבר פ׳ הולזומא

 ויכנע כנ״ל בו ויורדים עולים וזש״ה באורך ע״ש
דאיתא לבו על תנחומי! עוד לו שהראו כי' במקוה

התה מעץ ך
 כנה מעונו עולמו ואין ז

 ה־י״ה נץידות מהשד קי״ה במלת רמז ז״ל האר״י
ה. חות כל נקוד קמ׳ן בשב״א  סוד ונוכל עולהקד״

 אהי״ס שהוא הכולל עם קמ״ג כולה קד״ם כי לומר
 אלינו אלהותו התסשמות על מורה אלפין במילוי

מע מהפר עוד דש  והפס קד״ס עולה ב״ן בס ר
 עבודתו פול שמקבלת ישראל כנסת על מורה הזה
 %K ה״א עילם נברא שבשבילה כיון אמר ולכן

 היית אתה מעון ד' דכתיב וממה מלילה מעונו
 שפהל פי׳ עילם בל משנו שהקב״ה יודעים אנו

 ואותיות נוע״ס אותיות מעון כי באלהושו כלול
 בעולם שהס למסה ישראל ע״י כלי שנועם פי' מונ״ע
 משדדת ומהיחס החתעאיתם בירכה ויצה״ל ה:נל

ואעפ״נ נזעמו וזה ד׳ דת לע•: מתחזקיס והה ד'

 על תגחומין עוד לו שהראו י'
שיע Iפי מפני אסל ר״א בשה ר״ה כמדרש

 ומוסנא מכוסה הענין וחקירת שלם של מעונו הוא
 וציחסים .חשובה בהל' הר־״ב׳׳ם כס״ש מלהשיג

 סלהים התחת לזחל יעקב שהמר בפשוק נזצאיס הללו
 שרתחה כיון דהיינו בסן פרי ממך מנע חשד אנכי
ש רחל  ויפסח לאה שנואה כי ד' וירח כמ׳

 לק פקר' היה' אותה יעקב מהכת ע״י ח"כ לחמה
 י נוה לי החייב אתה פי' בדם לי הבה לי אמרה
 לאת כי פי' מין פדי ממך מנע אבר לה והשיב
 הצ*מף ונהפך ניע״ם הנקרת עליון סעולס בדשה

 שם ואמר בדבר חייב א־נני פנל מנע לאותיות לך
 רזכב שהי' לגמד יודן בר אבא ס״ר עול במדרש

 סת• הסוס ואילך לך א משיפעים וכליו הסוס על
 is הרכב כי הה׳׳ד לסים טפל הרוכב יאין לרוכב
 כ* נהירו' הנ״ל עדן לבאר בזה הוסיף וגו' סוסיך

 עבדי* כל כת והוא פילם של ומעונו מקיסו הקג״ה
 י*ש נש־ כעבדי פבליס שהה הלילה וצא ומשרתיו

 רייע מפדת־ו ענידת על נשסד פולס בכל והנס
פ:צ כהו־־. ש פס וה:ל הכל ומנהיג הכל כושל הוא

צדובג



אעבודת צ י ישראלו
ד' סוכפכים וכליו יכב לו  הממכשהיה הסדוס על סו

 וחעצו הסשוס בלצונו והכל וחנמתם ויראה באהבה
 זה בנסוק רומז סוסיך על הרכב כי הה״ד הנכין

 :הכשוס רצונו הוא שהכל בכת״ר אוהיו׳ הרכ״ב ;ק3
א1 צ  כקורה ר״אמציגו ל״פבשש בעד״ר יעקב. י

 איש של זיוונו שאין ונכחונים ובנביאים
 ויש זיווגו אצל מ^־ שהוא יש וכו' הקב׳׳ה מן מל?

 ררא לכתיב אצלו בא זיווגו יצמק אצלו בא שוייונו
 ויצא לכתיב זיווגו אצל הלך יעקב באים גמלים והנה
ל יעקב  הוד ה לפי למסה ווג ז כל הנה .׳ל ע

 מן אוא מיש בל זיוונו אין יז׳׳ש למעלה שנתעורר
 כי וכתובים ונביאים בתורה כסצינו ורמז הקב״ה

 תנ״ך כמו גוונין בתל' שנעשה הינצד לפי כזיווג
 פירוש הדין כירת יצוזק נשמת והנה מזה למעלה הוה

 אתר לתזור צרץ היה לא לכן כידוע דנוקבא מעלמא
 בעל דרך יעקב משח׳׳כ הצלו בא ואדרבא זיווני

 :זיווגו מצל והי־ אבידתו אסר לחזור אבידה
ה1 נ ק וגו' ויאיר עליו נצי ד׳ ה  אתה אבר הא

הן P התבית ני פי' וני כ'יי: שיכב
בנכדי כיתה וסמשבותיכם;מ עסקיהם וכל המרנבה

 מנכותו בארן ולדעת צבתות ד' למלך כסת להכין
 ר::י הדוס וההין ע״ש מרן נקרס מנכות ובתינת

 אתה אבר התרן ניעקב ב״ה הסרה שהבעימי וזה
 עניה כנסהך כל השר המנכות מדת פי' עליה כיכב

 להמליכני הנינ־ו צת־1• עה שתזכה ולזרעך אתננה לך
 כ• וגו' ופרצת התרן כעפר זדעך והיה . הימים כנ

 כנפייר״ו ולכן לכוכבים ומשולה לעפר משילה זו מומה
מ האדן כעפר שתהיה כגם  רוסית ופרצת״לארבע מ''

 בדיכ׳ מלשון הרשב״ם פי׳ ק־ תברכו . העונה
 סנהם אבן ויסוד עילפת שרשי יהיו בהם דהיינו

: העניונה הבריכה תהיה ומהם
ר ד י ט' לאמר נדר יעקב ו  לאלהיס לי ד׳ והי׳ ו

 המונות כל הייך ה הקב׳׳ אסר במד״ר
 חלא נוהנם מיני לבניך נותן כו^׳ ונהמות וברכות

 סיים מים יצאו ההוא ס ני והיה שנממר הזה נלפין
 . ידו שנית ד׳ יוסיף הסוא בץם והיה מירושנים

 ביום והיה .כסיס ההרים יגיפו כהוא ביום והיה
 שכל היתה ההגעוזה עכ״ל גד*ל בשופר יתקע ההיא

 בהם שמהתו מרוב ישפיע ס הקב״ שישפיע הבפפית
 כמבואר במנזה על מורה והיה שנחמר מקים בכל ני

 הנזסיד ivהני מתיב קבלנו לזה ושעם . נסד״ר
 פנ' ו״ה שם והי׳׳ה צירוף כי ז״ל יצהק ליי ^לי'
 דודה עם ישראל כנס־ יחוד שמתרומם ליינו ד י״ה

ע' והחד״א והבן. יעשרה :נלי  פסוקים רמזבלרנ
 לפי ה.ימ דלעילא וא־המרוהא ההשפעה כי «״ל

 ריייס מיס יצאו כזה סידר לכן דלתהס איתעדהא
 מלכיה מנחי' ואהבה המ׳׳ן התעוררה יירושניס
 יוסף כי ד׳ יוסף הרומז מולם יסוד לצדיק יילנעלה

 האבות הם רג״ת לבחי' מהיומם זאת״ב צי״ע טל
 הוא גדול בשופר ישקע ואמ׳׳כ כריס בשה מסיניס

 סלתהא איחערוהא ידי העלייןיעל ונועם דחירו •י׳פא
ונהמות וישועות ברכה כפס היוצר משפיע מילא

א«ן. ישרקל כל ועל עלינו
ב ק מ י ד נ י w י פירש" הוא. אביה אחי כי לרחל ו tf 

 וכי ו בדבר סיים ולכן ע״ש ברמאות אני
 ס6 ס•6 אוצי הולני' בנים רוב ר״ל הוא רבקה בן

 ממ»י רפאו׳ בקרני'סלק יש תם איש שאני הגס לכן
 אחרי כגיס שרוב כסו לה שרמז ואפשר .אס
כ אב אחות אחיי בנות מהראוי א״כ אס *י א''  ר

■י רבקה: כמו להיות בצדרץק יחל שתתזיק
י נ י ע ג פ׳׳ב מספר רל״ו ר״ח רכות לאה ו  ס״

 מר<*פ סהיתה טללים הד׳ מס ב״ן מ״ה
 (י"סס ת״ואר יפ׳׳ת ה׳׳יסה ורחל קומה שיעיר לכל

 פאסס יתומה היתה כי רומז יתומ״ה ר״ח מ׳׳ראה
' :לאביה והגד ותרן כס' במד״ר כמבואר

ל ח ר  'jp'o במד״ר איתא ויפ׳׳ס יפ״ת היסה ו
; .ע״ש היופי אלא הי' לא יתל של סימנים

 ׳ אופריס ב״ש הכל' לפני מרקדין כיצד בגמרא איתא
 יפי׳ להלל שצריך ב״ש לדבד פי' וחשודה נאס בלה
0 רון בו׳׳ד ביוסי תתהלל לא דאל׳׳ב וחסודה צ״ל 6 
 יפ״ס שהיה הנס להכלה לה היופי אז חסודה היא

 על מתאמצת והיא קרניה נין מרקד השען וססתמס
 היופי כי תתהלל אז אלהיש בריש ושומרה היצה׳ר

 והבל התן שקר וזש׳ה ד׳ את מעבודתה ענין הוא
 היא סי' תתהלל היא ד' יראת השה הבל היופי

 ההלין בחורה כשנמצא ולפי׳ז .כנ׳ל ניפיה התהלל
 סלילה כי צדקנית שהיתה מודעה ממילא ביופי׳ לתל
 .היופי והבל הח; שקר לשבח במתים תור׳ דגלה לא

 אלא הי׳ לא רחל של סידניס עיקר המדרש וז׳ש
 ; צדקתה מודעת יסיה את הכקוב ומחהלת היופי

י ה י  לי׳ אמר במד׳ איהא .לאה היא והנה בבוקר ו
 א5קרי הזה בלילה לא רמסה בה רסייהא

 ליה דלית ספר אית לי׳ אמרה ענית יאת רהל
ט אביך לך צוח כן לא הלס־דיס  לים עניס ואת ס

 יעקב דהנה שכל ע״פ תשינתה לבאר ונראה .עכ׳ל
 הוא אנכי ופרש״י בכורך עסו אנכי לאביו יזמר
 ביון כסשופו ואפשר ע׳ש בכירך עשו הבל מנכי

 האמת ואפר בקרט פשו חלק נשלל הבכורה שקנה
ט אנכי הוא כאשר  ר ידוע והנה .פמש בסרך ע

 מדולה אינשי דאסרי כיון היהה לאה של יראתה כל
 אנפי יעקב שאמר פכיין אבל .לקמן והקפנה נגחל

ט  בקרט הבכירה כם טסו נננל כי באמת בטרך פ
 הטבקה שהיסה וז? . השמים פן מלט לאת א׳ה

ל לו <יח כ! לא נצייי•  16 פ*כ .ערת ואח עשו אנ
:אשתך להיות לך וראוי הנקך

א ר ן ר ת  1 «ץ לי ד׳ .יוסף לאמי יוסף שסי את ו
גגי6 מ שאסרה הלשון שינוי וצ׳ל .אהד

ס עיד אסרה ולח  , סהיזיע הנה אכן .אמד בן אי נני
» שעושה למי אלא בריח כירתת אשה אין כי  0א

 ישרי פרוחא כראשונה הביאה ע״י לנפלה דהיינו כלי
 עהיץ במילוי היי״ה שם מא ב׳ן בשה המכינה בנייה
א ס' ז׳ל מכאר״י הורה בלקיעי באורך כס׳ש  , די
 ' ססוה נפסק וכאשר לאשה הולדה כת ומזה . יפו׳ש

למויושס רק בקרנה נפש בחי' רק ונשאר ר.זה נח
צו



i Oיעזראלויצאעבודת
ד י ספמז  כל קב: מימין רמלכי ענק חה סלדח. ^י

 החלק גס בו ונכלל ברחל שהי' הזה סס «
 שלה הכפש מלק הסי' סהסשלקוה לכן שלה מזיוכיח

th משה כי נ״סשה ב״צאת ויהי וזש״ה .ממש סחה 
 כשלימות שלס ב׳ן הפס כל שנסתלק דהיינו ב״ן ל״ח

ט ז״ל האד״י כמ״ש פתה כי גפפה והזא ס  בנימין ש
ס לי  רחל כי י״ל ח״כ .בזוה״ק כמ״ש דוכתהא ^
 כ״ו השינה בה בהי' רוה״ק ודל3 הצדקה &סח

 ב״ן שם כח כל יסתלק בנימין בלידת כי והבינה
ד׳ יוסיף יוסף לידת בשפת התפללה ולכן ,סנ״ל

 איזה לה להוסיף שמיס בידי שהכל דהיינו ב״ן 4
 אשר ונפשי מיונית חלק מלבד עמרם בן ושס מ

 כי אמות ולא אחר בן להוליד אוכל ואז .בקרבי
 ראתה כאפר פי' בלדתה בהקשותה דהי וז״ש אמי'
 מדברי' נסבהל' רמ״ל הדינים והתגברו' הלידה קושי

 שראתה כיץ אסר בן בלשון שהתפללה הראפוניס
 גרמה הל^ה אולי כי לנפשה יראה הועילה עלא

 דקדופה מספרא לא מספ׳׳א אחר בן להוליד כדבריה
אד  תמיד פרפה במלא־ס הצדיקיס כדרך והוא עי

 מעשיהם על ד' מכחד בהטבה ושביס וסספחדיס
 המילדת הרגישה הצער ובזה . וסחשבוהס ודיטרס

ס מסתמא ט  דבריה ונכתבו צדקנית היהה היא נ
 P לך זה גס כי תיראי אל לה ואמרה .כתורה
ק שזה רק אחר בן אינו כי ורמז'  בץ שס הוא ה

 ולכן וכל מכל מסתלק ש^י כב״ן כי עצמך סול
 נפשה בצאת ויהי .בן לך סי' וזה בלידס ?קושי

 כפו כת מלשון אוני פי' אוני בן לו קראה כליל
 כמי כל של הב׳ן הוא שאתה פי' אוני לאשית
 אסר P לי שיוסף תפלתי נתקבלה לא כי «יזתי

א אמה •לכן  ע״י מסתלק כמי כל כלומר אוני בן מ
 ספלסא הוא ברפין כי בנימין לו קרא ואביו .דלזן4

א ב ק  הצדיקים שלשה נשמת סוד ז״ל האר״י וכמ״ש מ
 צליט' והם כדיני; משורש הס חבקוק בניפק ^קק

 ז״ל סהאל׳י שם כידוע המסדים ולסגבורת אהמפקה
p41 בנימין לו וקרא במסד להמתיקו יעקב רצה 
xfn• ימין כי ימין בן שמו צירוף דהיימ בחסד אוחו 

:הגטרות ונכתקו החשד הוא

ויערה פרשת
ח דותר קבלב ע  ישודק כאל אין במד״ר איחא . י

 כאל אין צמר סימון בר ר״י בשס ר״ב
י ם ישורק כאל »  אתה שבכם והמבזבקים הנאי

 לבא לעתיד לעשות עתיד שהקב״ה מה כל מוצא
ס  מחיה הקב״ה בעוה״ז הצדיקים ע״י ופשה סקדי

 הקנ״ה . מתים החת ואלישע אליהו המתים ת6 ^
פ עו מי ה ת א ך ר ב  הקדוש המיעוס את בירך אליהו מ

ד הוא מ־נך ק  עקרות סקל ואלישע עקרות את ס
 המר את המתיק ואלישע המר את ממתיק מקב״ה
 מר המתיק ואלישע במר המד את המתיק ^נןב״ה

 כאל ומי ישורון כאל אין אמר ברכיה ר' במר
ונשגב בי' כתיב הקב״ה מה סבא ישראל •פירח

 המדרפ כבמיעכ״ל יעקב דותר יעקב ן>6 לבדו ד'
 ביראת מושל צדיק שכתוב מנין מלמדם הזה

 והנה וחידותס הצדיקים מעשה לדעת אלקיס
 ישורון כאל ומי ישורון כאל אין הדרש ראשית
 שהוסיף נראה לכאור' שבכם והמשובחים הנאים

 אמנם כאל מי בו כתוב שלא מה בפסוק המד'
 אין מלת כי אין שורש הערוך מספר נודע אמת

 מציט מקרא בלשון כי ולא! הן במשמע מ יש
 איזה על בהודאה אמרו חז״ל ובלשון לאו שימושו

 שדרשז קידושין במס' ומציכו אין לי' אמר דבר
 לאדק כסף אין ש״מ כסף אן כתיב מדלא ח/״ל

 יש כי תראה ומזה אתר לאדון בסף יש אבל זה
 בלי אן דהיינו ולאו הן משמעות שני אין במלת

 ס על מודה נהיו״ד לאו על מורה באמצע יו״ד
 ומשם בערוך עיין ולכאן לכאן ונדרש שבקרבו
 חז״ל מדרש וסובב הולך זאת פנה ועל תראנו

 שיש משמעותו ישורון כאל אין דכתיב שלפנינו
 שכתוב ומה שבכם ומשובחי' הנאיס והס כאל ג״כ

ת דאתא הוא לדרשא אין במלת הכל מכלל  לפרו
 באיזה הצדיקים מעשה וגדולת האמת דרך לנו

 המד' כדברי לבוראם ושויס מתגזלין הס ענין
 דהייט מ שמתדבקי' אי׳־ן במדרגת ניהו הזא
 השגתם מגודל ואפס לאין נחשבים בעיניהם ׳שהם

ל בעבוד' קיצורם ומידיעתס הבורא קדושת  מה ע
ס הס כך ומתוך ב״ה להבורא חייביס שהם  מטי

 עצמם לטובת חוששים ואינם עצתם בעיני ושפלי'
 במטר להם אשר וכל עצמם את מפקירי׳ אדרבה

מל  כק1ז שהם ועי״ז ומצותיז ותורתו ב״ה הבורא כ
 ומחדשים דנזלכא בגוכא מתדבקיס אי״ן לבתי'

ת גזירות כעולם  רטנם כפי ונחמות ישועות טונו
 מסרם בין הביצה מן שנולד אפרוח לפנין וכמ״ש
 להשתנות רוצה כשדבר והייט עפרא הוי לגיטל
 ואחר אין לבתי' כרגע לבא צריך לענק מענין

 בתחלה היה שלא פרן ולהיות׳ להתחדש יוכל כך
 הדין מלת להשתטת שצריך גזירה איזה מנין וכן

 כנ״ל אין בבתי' שהוא הצדיק ע״י צ״ל לרחמים
 חדשה טרה ומתהווה הראשונה הטרה בטל זע״י

 ואלישע אלי' החיה ועי״ז כזה וכיוצא אחר וצירזף
 שאמר בגת' וכמ״ש המועט את וברכו המת את

מז וידליק לשמן שאמר מי רהב״ל אמרלחו  וידליק י
 ונתפר העולם והי' שאמר מי ירש לש הכל והדביק

 שלא מה הדלק׳ כת שהשיג עד אין בבתי׳ הדבר
 ואלישע עקרות את פוקד הקב״ה מקודם בו הי'

ה כי עקרות פוקד  בשם כביטל דהיינו פוקד הקב׳
א פק״ד ס מדע דע״ב אחוריים ו  ע״ה הזה והשם כ
 שיע עולה זה שם וב״ס במילואו א״ל שם עולה
 ש״ע לשורש נדבק שבקמשתו אלישע בשם וכרמז

ד נהודין ^ן ף כמדרש שם אח״כ העקרות את ו  ססי
 יעקב ויותר מדכתיב סבא ישראל לדרוש ברכיה ר'

 עשו לקראת כשהלך ע״ה אביט שיעקב דהייט לבח
אי  יהודים לעשות לפנים הזאת בלילה הוצרך טל

מו וכמו •שלטו שלא הדמק להמתיק נכלאים א נ
נמלרש
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 אלישע אף המר את ממתיק שהקב׳ה נמדרש
ר המר את לומר והוסיף המר את המתיק מ  נ
 אבינו יעקב וכן בשורשן דיניס שהמתיק דהיינו
 צריך הי׳ מ-סתמא הדינין להמתיק כשהוצרך הנ״ל
 יעקב ויותר וז׳ש .כנ׳ל אי״ן בבקי׳ ולדבק לבא
 במקוס לבדו ונשאר גשמיות בקי׳ מכל שיצא לבדו

 להמתיק יוכל שעי׳ז כדי לבדו ד׳ ונשגב דכתיב
:כנ״ל הקסדים

ר מ א י ב .השחר עלה כי שלחני ו תי כ מד'י  ב
 אמר אמונתך רבה לבקרים חדשים

 יודעים אנו בוקר בכל מחדשנו שאתה על רשב׳א
 ר׳ אמר . המתים חת להחיות אמונתך שרבה

 אנו ‘כו לבוקר! מחדש שאתה ממה אלכסנדרי
 בשם חלבו ר׳ .לגאלנו רבה שאמונתך יודעים
 מקלסת מעלה של כת אין לעולם אמר רשלן
ה יום בכל אלא ושונה ל ק  מלאכים כת בורא ה

 והולכין לפניו חדשה שירה אומרין והן חדשים
 והכתיב חלבו ר' את השבתי ברכיה ר' אמר .להם

 שירה לומר זמני והגיע השחר עלה כי שלחני ויאמר
 דעת לפי רשביא דעת לבאר נראה ע״ש וכו'

 דהיינו המתים תחיית ענין על וכקובליס החולקים
 חדשה בריה יברא ואח״כ לגמרי מת שהמת לא
 איזה בקרבו נשאר עכ״ז מת שהאדם הגם רק

 תחיית ברכת עליו שיחול חיות רושם ומנין משהו
 לוו שמעצם במדרש וכדאיתא לבא לעתיד המתים
 כמו וישוב האדם יכנה חתנו נרקב שאינו שבאדם

ל מדברי לזה רא׳' להביא עוד ונוכל שהיה  חו'
 נפשך ואם שבמיתה מששים אחד שינה שאמרו

 חיונית רוח כל מסתלק אדם של מיתתו שע׳י לומר
 למיתה שינה חז״ל המשילו איך מאומה בו נשאר ולא

 בשעת שעכ״ם כיון מששים אחד חלק בערך והעריכו
 דחיותא קיסטא אתה בו נשאר האדם תרדמת
 ומיתה לשינה וחין לגמרי מת מת כשהוח משא״כ

 לנמשל דומה המשל ואין הדדי בהדי ערך שום
 לגמרי ממת מששים אחד מת עדיין החי שזה נומר
 חיוה נשאר מת כשהאדם שגס כדאמרן ודאי אלא
 היוצר כשירצה לבא לעתיד עי׳ו שיקום דגרמי הבל

 מאזד קטן חלק היא הלז החיות אמנם ,להעמידו
 אחד הוא הזה הקטן חיונית שחלק חז״ל שיערי לכן

 הוא השינה וכנגדו הישן באדם חיות שיש ריששיס
 ביניהם ודמיון י1השו שייך ואז שבמיתה מששים חח>

 מת אחד !הלק חלקים ששים חי שהישן כלומר
» זלהיכך  חי א׳ וחלק חלקים ששים מתים *תה נ

 דעת לכן . צפונות וסודות כדרבונות חז׳ל זדברי
 דהיינו בוקר בכל מחדשנו שאתה ה מי׳ הנ׳ל רשב״ח

 שרבה יודעים אנו עי״ז מהשינה מתעוררים שאנו
מז נשאר כן כמו כי ה<תת־ם להחיות אמונתך  רו

ל. לוז עצס כמו במת חיוני כנ׳  משל אמר ור׳א ו
 שאי לה מחכים שאנו הא׳-מיתית הגאולה לענין כזה

 גם ד' יעשה איך בוריה מל אותה להכין אפ:ר
ח לרומם כארן הגדול  . צרותיהם מכל ישראל ק

׳1 לבוקרן מחדשגי שאתה ממה אכן רואים אט ט

 ית״- השס ורחמי דחטתא קיסטא במרבנו שנשאר
 'וו»יד עלינו הקמים מיד אותט להושיע בצחתיט

 ש1 ובודאי לגאלט אמונתך שרבה יודעים אנו
 לגאולה רחמיו שיתעוררו '7 מאת זרוע אור בקרבנו
 רשב״אוהק הנ׳לשאמר הדמיון כעין והוא שלימה

כ נקרא השלימה הגאולה כי  חיי המתים תחיית ג'
 לעזלס המלאכי׳ כמערכת חלבו ר' ואמר .הנפשות

ת בורא הקב׳ה אלא ושונה מקלסת כת אין  כ
 והמקובלים .לה והולכת חדשה בירה ואומרת חדשה
 הבזק מן היוצא באש מתלזביס שהמלאכים אמרו

ם באור לדבק ורצונם  אש התלהטת כטבע א׳
 במציאות מתבטלים ושם לשורשו להמשיך למעלה

ס באור p להבק ביאור להוסיף נראה ולי א׳ p 
 עבודתו לצורך נברא מלאך כל כי למשל .הסילוק

 מנין וביאור .בו וכיוצא יראה או אהבה בבתי׳ או
 ב״פ להבורא אהבה בחי' לעורר בריאתם שתכלית

 יתעורר שעייכ כלי ודוגמתס יראה בחי׳ או בעולם
 לעבוד הללו הקדושו׳ המחת ישראלי איש בלב למטה
 שנברא מהם נפקא מאי שאל״כ הכל ליוצר בהם

 הואיל אחרת במדה או מאהבה ועובד אהבה בבחי׳
 אלא שנברא ענין לפי כ״א ברשותם הדבר ואין
 ידם פל שיתעוררו כדי בריאתם שתכלית ודאי

 דרכו צדיק איזה ויאחז למטה והמרות הבחינות
 לדבןק יראה או אהבה איזה לו שבא כשמרגיש

 ‘הנכר כשהמלאך לומר נוכל לפי׳ז א״כ ית״ש בבוראו
 ו7י ופל החדה שמעורר בעכידתו פועל מדה לאיזה

 לעבוד ית׳ רצוט מעושי איש איזה למטה מתעורר
 ונכלל המלאך מסתלק ממילא אז זאת כבמי׳ לד'

מס לעולם צורך שאין כיון בשורשו  ווה . הי
ת בכל מחדש ההקב״ה כ ס  היום מנין לסי חדשה מ

 איזה ומעוררי׳ שירה אומרי׳ והם הניצוצין וביתר
 להם והולכי׳ ישראל ע״י למטה שנעשית עד קדושה

 פי* אחד חכם בשם אומרים ושמעתי .והבן כני׳ל
 לומר זמני הגיע ליעקב המלאך שאמר המדיר

 עשו של שיו שנברא שמיום ביאור וצתך .שירה
ע לא  ביעקב שנלחם המם פד שירה לומר זמנו הגי

 להטרא וומר' שירה אומר איט מלאך כל הנה אמנם
^ רצוט לעשות שבראו החסד על רק ית׳ש ב ת  י

 ומלמד ית״ש רצוט כשפועל מיכאל מלאך ולמשל
ת ר ישראל על זנו מגני  התכלית לזה אשר החשדים ו
ה .המלאכים כל וכן ירה נ אומר אז נברא הנ  ו

 השטן הזא היצה׳ר הוא הם״ס הוא עשו של שרו
 כי מצח מדעת ולהסירו האדם להסית שנברא

ם .נברא לכך עיג אמנ סן אין נברא שלכך א  ח
 הר* לעשות לקולו האדם שישמע באמת הזה המלאך

 והאדם ולהדיחו פעולתו לעשות מחויב הוא רק
 בריאתו תכלית וזה אותו ויכבוש כנגדי וילחום יתחזק

 לא מאתו כי אמר באופן ב״ה המצר בראו לא כי
 הנזכר בה*מ עם הזונה כמשל רק הרעה תצא

 לזונה־ המלך בן ישמע אס כי שם וכתוב בזןה׳ק
 <חת מזה אין בה וידבק המלך במצית האסיתתו

וגוער המלך p כשמתגבר רק להזונה רות
c«n1 .
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חה  מתעורר אז תקום לא כמהמוחת אותה מז
ס לבנו שכר ומשלם המלך לאביו •מ״ר  להזונה וג

 יכלה ולא להסיתו רצונו שעשתה בעטרו מיסיב
i ח נחת ונעשה  להיצה׳ר הנמשל וכן .להמלך ח

ם  ברשעים חהצו אין מ״מ האדם את שמפתה הג
 עולה ומסית יורד אמרו ולכן .לקולו המקשיבים

 כשמפת׳ באמת פעולתו נעשה אז אכן .ומקסרג
טל ולא לאדם ס ואז ליוצרט נח״ר ונתעורר לו י  ג

ר גרס שהוא בעבור משלם שכרו לוקח היצה״ר  הנחי
 המלך יחפוץ למי בלבו המן ויאמר פסוק נמ״שעל

 שכל כלומר דייקא ממני ממני יותר יקר לפשות
ר ח״ י בא «  לי לשלם לו יש וא״כ ממני הפיתוי ע׳

ט ונחזור . במ״א עיין וגדולה יקר סל  לענינ
 שנברא ממס שירה אמר לא עדיין הנ״ל שהמלאך

 אביט יעקב כמו לגמרי שכבשו אדם היה שלא
ד בן שהיה דאבהן שלימו ר שנים פ׳ מ  בגבורתו וג
 שמעביר כמי הבאר פי מעל האבן מעביר שהיה
 בטחו נתעורר לא ואעפ״כ הצלוחית מעל הסקק
 וראשית כחי ראובן כמ״ש רעה תאוה לשוס סלילה

 יעקב וישק וכתיב ראשונה מעיפה שטלד אוני
 בקדושה הנשיקות היו וטלאי נשיקות ז' ואמרו וחל4

מלה  שראה ויבך ענין על וכמ״ש נפלא יחוד ואיזה ג
 כשהי׳ ומסתמא לקבורה עמו נכנסת שאינה בחה״ק

 הנשיקות היו צא מסתמא לרוה״ק ראוי זאת בשעה
 בעולמות בדביקות רק גשמיית במחשבה סלילה

 כשנלחם והנה ישראל קחש כמוהו ומי עלממס
 פשוט בדרך האביקה היתה לא עשו של שרו עמו

אי רק מלחמות בעלי שנלחמים נדרך  היתה טל
ה מ ח ל  אביט יעקב של מחשבתו לבלבל ברוחניות מ

 עמן אשר ורשתו עצומות חקירות באיזה יודע מי
 התגבר יעקב שאבינו לי יכול לא כי וירא וז״ש

 בזוה״ק עיין יריכו בכף שנגע עד נגדו נקמשתו
 הנבחרת הבריא׳ שראה אחרי לכן מזה קצת ותראה

טל לא כי קם איש יעקב  כי שלחני אמר לו י
ה  שלכך שירה לומר זמני והגיע השחר ^

 חפץ אני לכן פעדצתי שפעלתי ל' וברוך נבראתי
: שירה לומר

וגו׳ ותשתחוין וילדיהן הנה השפחות
 לשק זתשתחוין כתיב השפחות אצל הנה *

 הזכרים הילדים ונכללו שנים הס כי רכות נקטת
ם ה  רבים ובניה אחת שהיא לאה אמנם עמהס מי
ב  נכללת והיא נסתרים רבים לשק דשתחוו ^

ס וצ״ל וישתחוו כתיב ויוסף רחל אכל פמהס ע  ע
ה. םע״פהדרך לז מנ  בזוה״ק דאיתא ניחא הנכון א
t m ד ליעקב ח״ו ארצה וישתחו לפניהם עבר  סגי

ט' ג  קב״ה מל רמוז והו״א אלא רשע דההוא ל
ד י ג  מה לומר ויתכן באורך ע״ש שכינתא לגבי מ

6 שטק עבדך את אלהים <זק אשר מר0  לנגד לא
 לשמים כוונתו אמנה עבד בשם עצמו לקרוא פסו

־ ח י  לתרי למשתמע לישנא המדברים הצדיקים ג
0 6. ה י  אתרי תיכף ראשונה שטו השפחות מנ

ם ע פ ובחכמת׳ בחה״ק הביט דבריו מ

 ממלל עילא' לצד לפניו עוברת השכינה שמסתמא
ק ס ל  וחשתחוק ותגשן ד' אש בס בערה הס ג

 כזאת לאהבינ׳ מאחוריו רחוקה שהיתה לאה אבל
ת על בהתקשרו' משתהוה שהיתה אפשר לכן  טונ

. לכסא מרכבה ונעשית הצליקי׳ בניה ד מ  ראוק כ
 שמקורו מלכו' יהודה ת״ת לוי גבורה שמעון יזסד

 מכתר זמלק מחכמה שמקורו תורה יששכר מנינה
 התקשרה הזאת המרכבה ז״לוע״י האר׳י וכמ״ש

 להורות וישקהוו כתיב לכן כבוד כסא מול להשתהות
תה גרי ט סהי  בלשון שנתכללת והיינו משתחוה בני

 על מגין יוסף שהיה אחרונים ורחל ויוסף זכר
 ע״כ רשע אותו של עינו מפני אותה ומכסה רחל

 היאג׳׳כמשתהוהכדיי משתחוההיתה שהיה בשעה
 זכרוכתיב בלשון ג״כ נכללה לכן אותה יראה שלא

: וישתחוו
ק ב ד ת  הידוע מן .וגו׳ יעקב בת בדמה נפשו ו

 צריך שהיה בשכם שהיה הכ״ק כי
 נפשו ותדבק וז״ש כזאת מעשה ד׳ הקרה להתברר

 לפי ר״ל יעקב בת בדינה ט שהיה הנ״ק הנפש
 הולך מין וכל דקדושה מספרא יעקב בת שהיתה

 באמה שכס אבי חמור כונת שזה ואפשר מינו אצל
 שהיה דהיינו וגו׳ בבתכם נפשו חשקה בני שכס
 בדרך המעשה פשה שלא כלומד בנו עבור מליץ
 בקדושתכס לדבק לתשוקתו אמנם וניאוף זמה

 בשלמת ומתככי' מומס על מכסים הרשעים וכדרך
א לזה ראיה ואמר צדיקים. טנ  לולאשה אותה ת

 עליו נמאסת תאותו שגמר אחר המנאפים מדרך כי
 וע״ש ודביקותו בחשקו עומד עדיין בני ושכם

 ולזה לחשה תהיה ולו בכסוק מהימנא ברעיא
 חסן לבו שבנך א״כ יעקב בני תשובת היתה

ט והיה ע’א ימול בקדושתיט  אחד לעס ונהיה כמו
ס בקדוש' לדבק א״א כי  עס ושכס וחמור הערלה ע

 חת ומלו לקולם שמעו המזויפים עירו שער מצאי
 הם כי להראות רק לש״ש לא שקר במהשכת עצמם
 כתוב מקרא לכן הקדושה דביקת ומבקשים ישרים

 עושה כשאדם כי כזאבים בהיותם השלישי ביום ויהי
 מסגף כשאדם אבל ממחץ ירפאהו הוא לשיש מצוה
 מחי בל כמשיג ממילא ושקר זיוף לשם א״ע

 להעביר ולוי שמעון נקמתם לקחו בדק לכן הרעים
:הארץ מן שקרנים וכת המזויפים

 ונראה אותו ויברך יעקב אל עוד אלהיס וירא
 מיותר הוא שלכאורה עוד מלת לבאר

 המושלבי׳ אלהי״ שמות שני מהאר״יז״ל ידוע אמנם
 ופס ועקב עולה אותיות עשר ועם עק״ב עולה

 חלו שבשמו׳ השפן עולה הזה כמספר נקודותיהס
 לעזאזל שעיר דחיית סוד השם זזה לעשו יעקב דחה
 יצחק לפני עשו בדברי רמז אמרתי וכבר . ע״ש

ם זה ויעקבני  פעמי' בשני אותי שדחה כלומר פעמי
 וירא הכתוב שאמר וזה הנ״ל השמות הס יעקב

 על הוא ברוך הקדוש שהסכים כלומר עוד אלהיס
ם ב' כלומר עוד אלהיס כצירוף ידו  אלהים פעמי

הק כו' : ו
ויאפר



ועבודת ^ י י ■ישראלל
ר מ א  בגמרא וגו׳ יעקב שמך אלהיס לו ד

 אבדם לאברהם הקורא כל אמרינן
נ יעקב לישראל הקורא מעתה אלא בעשה עובר  ה'
 באמת למה וקשה . קרא דאהדריה התם שאני

 שניתוסן לאברהם דבשלמא וי״ל . קרא אהדרי׳
 רק שמו ישתנה שלא הקב״ה ה5ר בשמו ה׳ רק

 השם לה שנשאר שרי לשרה הקורא וכן אברהם
ס י' ת א שנשתנה רק דמקודם  ניתוסף י' אות וג
 לא אם ישראל משא״ב לעיל וכפירשי׳י ביהושע
 וכל מכל ממנו יעקב שס נשכח היה קרא אהדריה

 לעולם שמך זה כלומר יעקב שמך הכתוב אמר לכן
 נראה השמות וביאור שמך יהיה ישראל ואעפ׳כ

 שנ״ל העבודה אופן על רומז יעקב כו רמז בדרך
 בראש הכתוב י' אות בפני עקב'ושבל תמיד האדם
 בשום לדמותו שאין עולם בורא על מורה שהוא
ם שהם אדם בני לך יש אמנם .קוין ציור ד  ענ

 וכורקי׳ בעלים שהם מחנות אמנם בעיניהם ושפלי'
 שעה בכל לעבירות ועלולים ועבודה מתורה עול

 הדרך זו ולא שפלותם מכירים הס זה ומשעם
 ודקדוקי ול״ת עשה במצות ד' לעבוד רק ד' לעובדי

 לפני ונמוכה נשברה רוח בו תהיה ואעפ״כ סופרים
 י״ח יצא לא שעדיין לדעת כח ורב אדונינו גדזל

 ולא וענוה בעקב שתתנהג כלומר יעקב שמך יזש׳ה
 כספשיס שתהיה כלומר באמת יעקב שמך יג^־א
 עבודת גדלות המורה שמך יהיה ישראל רק פג״ל

: ממך תזוז לא ענוה יעקב ושמך ד׳
י י  בחי׳ שצ״ל ד׳ העובד הצדיק על שמרמז א

ם ואפס אין הוא כי ולדעת וענוה עקב  אמנ
 עמדו על ולעמוד להתחזק הצדיק צריך לפעמים

 גזירות לבשל יר׳ה והשרים המלכים רחמי לעורר
 וכמ׳ש המקטריגיס פי ולסתום אחב״י מעל רשת
 ששמעט וכמו בעלמא יוחאי בר הזוהר בס' רשב׳י
 ולא זצ׳ל מ״א הצדיק החסיד ממורט זה בדרך

 מרוממים שה רק באמת בזה רוחם שהתנשאו
ע ומנשאים  כהרים ולעמוד הדינים להמתיק א׳

ם ד  יקרא לח מ״מ כנ״ל יעקב ששמך הגם וזש״ה ע
א לעולם לא כלומר יעקב שמך  ישראל לפעמים כ׳
ם שרית כי בדרך ותתנשא שמך יהיה  אלהיס ע

:ותוכל ואנשים
*^ל  מה יודע איני ופירש״י וגו' אלהים מעליו ןי

 בפסוק נרמז גדול סוד ומסתמא מלמדט
ה  שטכל קצת רמז איזה דרכינו לפי נבאר אמנם «

 את עבודתו לפי וצדיק צדיק כל הנה .ט לדרוש
 יתברך הבורא קדושת בו ממשיך בחינה באיזה ד׳

 להשראת דלעילא איתערותא דלתתא יאיתערותא
ה אבינו אברהם למשל הזאת בבחינה השכינה  ע׳

 ויעקב ויראה בפחד ויצחק מאהבה הש״י עובי־ היה
 במדות עצמן על שכינה השראת והמשיכו נת*ת

 מקום הלל המדות שנקראו נמצא הנ״ל הקדושות
 הצדיקים על שכינתו להשראת וגטל המקום שהיו
 מי יהיה השפל בעוה׳ז היותו מדי צדיק כל והגה

א שיהיה בבחי׳ בקדושתו תמיד להתקיים לו א׳

ס אט כאשר תמידיית אחת אי  שא׳א למשל ח
 כמו היום כל האלהות וגילוי הדביקות להמשיך

 ויו׳ט שבת כימי החול בימות או ותפלה ק״ש בשעת
 יותר קדושה מרגיש בחינתו לכי אדם בכל וזה

 יורד ואח*כ קודש וימי ותפלה ק׳ש רצון בעת
 כמקדם לעלות ויתאמז שיתחזק עד ממדרגתו

 חומר בתי שוכני כן להנהיג מלכנו רצון היה וזה
 תמידי תענוג להם היות לבלתי הגשמי בעולם

 אלהי׳ מעליו ויעל וזש״ה כנודע ירגישו לא אז כי
 במקום אלהיס השראת קדושת שנסתלק דהיינו

 כמו משמשת במקום של ב' כי אתו דבר אשר
ו לנו מורה שהכתוב דהייט מקום עם  שיזך אי

ם נסתלק כי אמר לזה השנינה הסתלקות לומר  ע
 והבהירו' לד' בה עובד שהוא המדה דהיינו המקום
 להורות מצבה יעקב ויצב וזש״ה נסתלק משלא

 ע״ה מבינו יעקב בה דרך אשר הכמה דרך לט
 עצשו להכין הבהירות בשעת מחויב צדיק כל כי

 זמן כשיכבו־ אפי' לגמרי יפול שלח ולהתאמץ
 בדברי ורמז במ״א מזה די כתבנו וכבר הכשירות

 ראה רעה וביום בטוב היה טובה ביום ע״ה שלמה
 ולהתקשר נסמן במקום יתד לתקוע צריך לכן . ע״ש

 מצבה יעקב ויצב שכתב וזה הבהירות בשעת היטב
סך עליה ויסר לבהירתו מצבה שיהיה דהיינו  נ

 עילאין מוחין שהמשיך דהיינו שמן עליה ויטק
 חלילה יפול שלא בם להתקשר ושמן יין הנקרא

 : ומצב מעמד לו ויהיה ממדרגתו לגמרי
ם' ידוע .וגו' מלכו אשר המלכים ואלה  מ

 אשר אדם כל כי זצ״ל רד״ב רבי׳
ק אני לאמר בקרבו רוחו מתנשא  עובד ואני למ

 והתיקון ר״ל תבירין ומאנין דמיתו ממלכין הוא ד'
א  שפע זולת הוא מה כי לדעת מ״ה שם ע׳י מ

 המלכים ואלה וזש״ה . באורך ע״ש ב״ה הבורא
 כי לבניי מלך מלך לפני דמיתו מלכין ז׳ שהם
 מתנשא האדם וכשח״ו כל היוצר הוא לבנ׳י מלך
 המלך זולת פ״ע יש שהוא כלומר גבוה ברוח נגדו
 חזיל וז״ש המלכים מאלה עצמו הוא חו הנ״ל

ס פי' נמחק הוא מלפניו לשם הנטפל כל  שאדם הג
 שנדמה כלומר מלפניו אבל להשס ונטפל ד' נג־בד

 הבורא לעזר צריך ואינו הש׳י לפני הונך כי לו
הר אז עצמותו בכח תורה ולומד ד׳ עובד הוא כי
 הוח כי ממש בו ואין דקדושה מסטרא נמחק זה

 וכירשו מאחריו לשם הנטפל אבל תבירין ממאנק
ק חז״ל בו טי ט  מי רמוז אלהיכס אלקינו כי

 הש'י רק כלום עושה שאין לו ונדמה הש״י שעובד
 והשכל דעה בו ונותן מנהיגו הוא לפניו ההולך
 אינו זה הרי חחריו הולך רק והוא מישרים ללכת
 מקדשו הקב״ה כי השם קדשו שכבר נמחק

י ויותר יותר פעם :• כנ׳ל ועטה הכנעה ע׳

בהפטרה
ה ע לשר בודאי כי פי׳ ונו׳ בגוים נתתיך קשן ד

שמל ה
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 גחלתו ורואה המלך של הפנימי בהיכל העומד

rn ובא בעיניו ״פ6 מקטין ויראתו מפחדו 
ח ושפלות הכנעה לידי  והבזוי השפל העבד משא״כ ח

מד אעו  המלכות אימת כ״כ עליו ואין מבחי־ז שזו
חו שמתנשא ממילא  נבאר ומעתה .בקרבו מ

 לדעת לאדום עובדיה שאמר הפסוקים סמיכות
 זדון לפיכך מאוד אתה בזוי נתתיך קטן כי ואת
 אמנם שיאו לשמים הבאות בך ומתעורר השיאך לבך
 רמוז קנך שים כוכבים בין ואס כנשר תגביה אס
ס לשים שרוצים הוא התנשאס עיקר כי  בין קנ

 הרבה שמים לכוכבי שנמשליס ישראל אלו הכוכבים
ם  משס אבל בס למשול חצים והס במקרא פעמי
 ישראל ידי שעל דייקא משם ד' נאום אורידך

 להוש־ע הנני ואומר ישוע בצרתה לי הקוראים
 גיוvמצכ נבעו עשו נתפשו איך .המציריס מכל להם
ס לעיל כמ״ש עשו של לשר בדבריו רומז  שנדמ' הג

 השטן הוא והואהיצה״ר הגרוע השר הוא כי לט
 טוב הוא פגימותו איל חינונותו רק הוא כ״ז מ״מ

ם ישראל לבר להחטיא חצה ואין כודאי  לפתיתז אמנ
 נואש לו ויאמר עליו יתחזק חכם ובן טובה מדרך

ם הזונה במשל לקולו ישמע ולא לו יאבה זלא  ע
ל. וכמ״ש בזוה״ק המבואר בה״מ  השר והנה לעי
 עין לגילוי אבל בהסתר זה בתכלית נברא הזה

 בימי והנה הגרוע היצה״ר הוא כי נדמה הראות
 יכול לא כי וירא השר עמו נאבק כאשי יעקב

 לעיל וכמ״ש שירה כומר זמני הגיע שלחני ויאחר לו
 אשר בריאתו כיונת תכלית כל נתגלה אז נאורך
פן ט גברא  בזה באתת ושמח האדם בטוב ח
 איך וז״ש שירה לומד ורצה יעקב את שברך וכמו

 הפנימית נתגלה כלומר מצפוניו נבעו עשו נחפשו
 כי נאמר רמז ובדרך אע״ה יעקב צדיק ע״י שלך
 בלבדו המילוי והנה .ו״ו שי״ן עי״ן במילואו עשו
 שם קכ״ו עולה שבאותיותיו והמכיסה הנעלם הוא

טע אדנ״י  רומז שבמלכות בכתי שהוא ברי
ם ומסכים ט־ב רח הוא שבעשו שהפנימית  P ג

:שמו יתברך הבורא מלכות לכתר

ב1וי;* פישת
ב צ / י  המציך יצילוך בזעקך כתיב במד״ר יעקב ו

 עשו מיד הצילו בניו וככוס כמסו תני
ת ישא כלס ואת  ע״ש. ואלופיו עשו זה הבל יקת ח

ת ונראה ט מי  ישיב כי יעקב דשב לפסוק העני! ס
 הכתיב רמז כי המד״ר ואמר שלטים י״ב שטריקון

ס יעקב כנוס כי  עשו מיד הצילוהו שבסיס י״ב ע
א לכן וישלת בס' למעלה ונזכר ואלופיו ח  מש״ה ט

 לא כי המשרשים והקש־ יעקביוסן* תולדות אלה
 הכ״ל ולפי' שם ותירצו יעקב תולחת לבד יוסן>
 מלעיל רביע טעם נקוד יעקב דהלאבמלת ^:יחא
ם והוא ע ק ט  דהיינו מהמדקדקים כנודע מפסי

 יב״ש דש״ב במלת ברמז למעלה הכתוב ^שהזכיר
אמר לו ואומר וחוזר יעקב תילדות אלה עליהם בג׳

 :ונוי רועה היה שנה עשרה שנע בן יוסף בפ״ע מנין
 להמיתו אותו ויתנכלו וגו' מרחוק אותו ויראו

 העתק נישן ישן בס' ונמצא פרש״י עיין
ה גדול מקובל באמתחת מ״ש טנ מ  בן מן נש ר' ה

 ביאור צריו ביאורו אכן הלז רש״י על ביאור שמואל
ל ד' כיד אבאר מהם וקצת סתומי' דבריו כי סו  ה

 נער והנה בפסוק נכלל הענין כל כי מ״ש עלי.
 כן המך תבין כאשר תבין הענין כל וכתב בוכה
 ישורון שבטי י״ב דהנה לזה ונקדים .ע״ש ירד

 אחיהם יוסף למכור להם חלילה עולם יסודי צדיקי
ם בזדון ח ע ם. צדיק שהוא בו הכי ל דעו ט לסי  א
 למצרי' אבותינו לגלגל הסיבה זאת היתה ל מאת

 צליק אינו אחיהם יוסף כי ברוחם ונדמה טעו לכן
ס  פסולת בחי' איזה מ״מ אביהם מזרע שהוא הג
 מאברהם וישמעאל מיצחק עשו כמו ממנו שיצא

 ט הידוע ומן .הענין זה להדיא ז״ל האר״י וכמ׳ש
 לידו אנה האלקיס אשר ובפרס בשיגג חוטא כל

 ובושה חרט׳ מתמלא החטא עשות אתר מיד הלא
ע היכן עד לראות עיניו ונפקחו  .במעשי; הפגם הגי

ם כתונת וישלחו כתיב אשר נבין לכן  וגו׳ הפסי
 גדול דבר על לרמז הפסים כתונת שליתת ענין כי

ח ושברון  ב׳ דף ת״ז בהקדמת דהנה להם אשר ח
 דע״י הפנים שר מלאך איקרי ובג״ד איתא ע״ב

 ביומא איל דחול יומץ בשיתא מתיחדין דא שליחא
 ולא ט' אילין שמהן תרק סלקי! לא דשבתא

 כי הענין ביאור .עלמין חי בצדיק אלא מתייחדין
 וצריכה גדולה במדרגה אינה כנ״י הימים בששת
תב מט״ע והוא ולפטרון למליץ ט  ישראל זכיות ה
 ע״ששהזא הפנים שד ונקרא ידו על היחיד ונעשה

 אל ישראל ופני ישראל עמו אל ד' פני פונה
ש כדרך שבשמים אביהם  רחמים מלאני היחודוכמ׳

 עולי! כשישראל בשבת אבל עליון פני נא חלו
 למליץ צריכים אינם למקים בניס ונקראו במעלה

 בודאי והנה .והבן עלמין חי בצדיק דמתייתדין ונק׳
 היחזד נעשה אז אביהם בבית יחד השבטים כשהם
 חי לצדיק מרכבה הצדיק יוסף ע״י שחת ביתר

ע. עלמין ד  פ״י היחוד צ״ל הי׳ נמכר אחרי אכן כנו
 בשגגה החוטא כי אמרנו וכבר הפנים שר מט״ס
 . הפנס בעצמו מרגיש החטא את עבור אחרי

 יוסף מכרם אחרי הקדושים השבטים ומסתמא
 להבינו עיניהם ויאורו עליהם ד' בסיבת בשגגה
 צ״ל ובהפרדו צי״ע הוא אחיהם יוסף כי האמת
 סקי״ן פ׳ הנקרא הקדושים המלאכים ע״י היחוד
 כטלע שמותיו שטלס מט״ט ה!א״ל יי סגרי״ן
 כ^כפ וישלחו וז״ש פסי״ס של בנוטריקון ונרמזו

ד על נולד אשר המרירות לגלות כלומר הפסים  י
ס הס כי אחיהם מאת הפרדס כי  לפפי״ם עתה ציי

 נפר והנה בפ' הנ״ל המקובל שאתר וזה . כנ״ל
 וסיים כידוע נע״ר בסוד נקרא מט״ט כי בוכה

 כנודע מט״ט הוא חנוך כי ירד ק חנוך תבין כאשר
ס לקמן עוד יתבאר וכאשר  סמך לכן אלו מעניני
ת ויהי יוסף למכירת הכתור ה ההוא בע מל רדי  וי

שהורידוה



ישראלדשבעבודת
 יוסף הפרד אחרי כי מגדולתו אחיו שהורידוהו

ס נתגלה אן הצדיק  הכא דוד בית במלכות הפג
 להורות תמר מעשה ונסמך . כנודע יהודה משבט

 ביתר ע׳יי היחוד נעשה אז כי יוסף שנמכר לולא כי
ס היה ולא שאת  יהיה א! דוד בית במלכות פנ

ז את ומוליד לו הראוי׳ חשה נושא יהודה י  וזרע פ
ם ונעשה יוסף מכירת מהרי אבל המליכה  פג
 לידת להיות צייך שהיה ממילא דוד בית במנכית

 וחילופי' תתורו' ע״י ובהצנע בהסתר המליכה זרע
 ויחשבה יהודה ויראה . תני- ששמה אשה י’וע

 גודל שהרגיש אמרי הענין מהות הבין ולא לזונה
 יכול לא כי וירא .עלי׳ לבא בי בוער ויצרו תאותו

 וחלילה גמור צדיק שהוא בעצמו יודע והיה לו
כ בעריות פרוץ להיות ליכודה  לא כי קצת הבין ע'

 המתאוה כח בו להבעיר ד' מאת אש יצאה לחגס
 הבה אליה ויאמר .גדול דבר מוה שיולד לא חס
 להומין אזחה וירי כי הימנה פי' אליך אבוא גא

 לצדיק יאונה ולח כשוט הדבר מין כי בקלונה ח״ע
י לי תתן מה ותאמר .‘וגו  הדבר הבינה תמר נ
 ברוה׳ק שראת' ונפרש׳י מס״ק כנשמע בוריו על

 מותו הטעימה ולכן .ונביאי' מלכים ממנו שתתעבר
 לי תת! מיה ואמרה הענין ירגיש למען בדבריה

ה שם קדושת לה להשפיע שצריך פי'  לצורך מי
ס גדי אשלח אנכי ויאמר כנודע היחוד  עיין עוי
ק  ואמרו ומעך וכתילך חותמן; ותאמר הביאור בס׳

 סנהדרין וכתילך מלכות זה חוהמך שרמזה בחד״ר
 ישלח עוזך מטה שנאמר המשיח מלך זה ומטך

 מזה כי הענין שירגיש לו שרמזה דהיינו וכו' ד'
 והסנהדרין דוד בית מלכות והכונן תבנה הענין

 בשם הנרמז המשיח והמלך יהודה בחלק היושבים
 עליהס לקבל כלס עולמות כל להטית שעתיד מטה

סה עול ס מל מי  ע״ז שמו נקרא מט״ט וכן ז
 משה ביד שהיה כמטה ויה בס״ק כנזכר הכעונה

י שהיה ואהרן  להטות הזאת לפעולה התחלה ע׳
 כי יציר כל ולהבין הכל יוצר ממשלת ההד! הכל
 עיין כמשיח המלך ביד להיות ועתיד יוצרו הוא

: ^במד״ר
 במד״ר וכן ופרשיי אצלה לשכב אליה שמע ולא

 עמה להיות תשמיש בלא אפי׳ אצלה לשכב
 חלילה בזה חידשו מה קשה לכאורה לעוהיבע״ש.

 יעשה לא וכן ארמית במטה לשכב הצדיק ליוסף
 מעשה ידי פל הצמק יוסף דהנה לומר וניכל

 קדושה מרכבה שנעשה עד נתגדל הזה הנסיון
 צכתה הזאת המרשעת והנה . כנודע צייע לבחי'

 ונבאה בן ממנה להוליד שעתידה שלה באיצטרלוגין
 בע״י ואכשר כמבואר נבאה מה יודעת יאינה

 וכבישת הזה הנסיון שע׳י השכילה שלה איצטרליגי;
 להיות מאוד גדל כי עד וגדול כולך יוסף יצרו

ה ע ר  את לעשות היצהיר ומדרך כנ״ל קדושה מ
 בלא יהיה כלומר ענוי שכבה אותו הסיתה לכן אלי

 חכי' לעשות מפליא יתהיה יצרך את יכבוש תשמיש
ם גדול׳ היותר מדרגה שתשיג עד אחת במעה אמנ

 א״ע להביא לאדס וחלילה תנחם ישריס תומת
 סומכק ואין יקום בל במהמורות יכול פן נסיון לידי

 אליה שמע לא הצדיק יוסף פשה וכן הנם על
 הנסען להגדיל סי' תשמיש בלא אכילו אצלה לשכב
ה כ; ע״י אשר  עמה להיות וזהו יותר ב’לע!ה יונ

 וכמ׳׳ש לפוהיב ידה על שיזכה דהיינו לעוה׳ב
 הידתה ויבא ׳. מדובשך ולא מעוקצך לא לדבורה
 היה שבת יום במד׳׳ר ואמרו מלאכתו לעשות
 הי' יוסף כי ע״ש מלאכתו מכל שבת בו כי שנאמר

 יחודים pבמחש הצדיקים כדרך בקדושתו הולך
 המד״ר שמסיים כמו מלאכתו היה וזה נפלאים

 הוא המקקא סוד כי מאביו שלמד מה ושנה שקרא
 ומהס שבע׳ס תורה המשניות ושונה שבכתב תורה

 >י.ךרש הוציא והמדרש . והקדוש הגדול היחוד
 P/C זמן השבת יוס היה כי וגו' איש ואין מפסוק

 עתיק■ וסעודת תפוחין דהקל סעידתח סעודית
ק ונרמזו ז״נז וסעולת  לעשות/ הביתה ויבא נפסו
 הנשאר ואותיות נחה האלף כי מלכות הוא מנאכהו

 סעודתא הוא ואי׳ן א׳ סעודה ת מלה אותיות הס
 וז״ש איש הנקרא ז״א סוד הוא אי׳ש .דעתיקא

 ודיוקנא ז״א סוד הוא יעקב כי מאביו שלמד מה
 והיה לעילא היחוד לעשות לו נזדמנה אביו של

ס המשכתו  % שד׳י אל הוי״ה מל שמות שלשה ע׳
ה׳י כי יוסף את ד׳ ויהי ב' בס׳ ונרמז אדנ׳י  וי
מט' ס איל ני  איש ויה״י שס הכתובה הוי׳ה פ
ס איש כי שדיי א״ל רמז מצליח  שלה אותיותיו פ

 אדנ״י א״ל לשם רומז אדוניו בבית ויה׳י .שד״י
 רו׳׳ל ואמרו . כנודע היהוד נעשה ידו על אשר

 יוסף בפרט מדרךהצדיקי׳ כי בקרקע צכרניו שנעץ
 ברקיע שוטטיס ומחשבותיו למעלה אהלו לתקוע

 מרכבה ונעשה יצרו כבישת ואחרי תמצאנו אשר לכל
 בקרקע מדותיו עשר הס צכרניו עשר נעך עליונה

 החוצה ויצא וינם .עולם קרקע הוא לשכינה רומז
 הנ״ל שימרשעת שכרו והי? ההחהוניס מעולמות

כ ערבית לבשה לא שחרית שלבשה בגדים חעכ׳  ו
 הקדושה מם להתיחד למעלה ונדבק בצדקתו נשאר
 לבש לא בצפרא לבושין-דלבש זה כעין והשיג
 תמיד לו שיהיה היינו ונו' יומא דלבש לבושין בפניא

ס להתדבק הדש בהירות :והבן מצח פ

לחנוכה דרוש
ם י ל ה ת  פלא עושה האל אתה . פ״ז קפיעל ב

 סאי ב' פרק שבח במס׳ איחח ונו'
 דמנוכס ממי המניא בכסליו בנ״ה רבק הט חנוכה
 החרמ לשנה מ' להיכל עכומ׳ז כשנכנסו כו׳ חינו;

 זרמים הלא חמיה ולכאורה . והודאה בהלל קבעום
 ולא החמרת לשנה הססינו ומדוע למצוה מקדימץ

 סס להבין יש נס בענמה ההיא מנורה(בשנה) (פשו)
 וכמג הודאה בברכת הניסיס על חומרים באנו

 ניתקן מ־תיהו ביפי דאז מבוס חסעס ז״ל האר״י
 ובמד מ״ה בס וננצח בהוד ואיהו בנצח דהיכו ההול

CS ג



1 ישראלוישבעבודת8
 הקע בנרגח וכן נ״ס מספרס ועניהס אדנ״י שם

 בניקיד הדהימה והוי״ה הוד כ:נד בהוא בכץפר
ק  ולכאירה .גליוהינו לקנן נס ושא הנוסח שם מינ
 כניהס שרות ימוד מל פורש נ״ם דמלת כיון המזה
pfn למה ה״כ נופא הלנא הרי והוד גצח נף״ל 

 7כס על וכמ״ש בהוד הנסים ברכת לקבוע חז״ל הלו5
 ולא מידים כברכת ממנו יוס שבכל נפלאותיך ומל

 כחדא ששניהם כיון בנצח בהוא בביכ' זה חקט
 בשם השבת כמר בפע״ח מ״ש לבאר ונקדס ופיבא

 הקדמי מסכר ע״ש ניר מספרו היכל ני המכריס
 אות שהיא ה' אות פד א' מאוח גה״ב דהיעו
 פד מת' ז"כ7א .ס״ו עולה היכ״ל כמ^ח רא־/יד

 פד וכנ״ל ע״ה .כ' אות עד וכנ׳ל נ״ה י' וס6
 בארס וכבר ע״ש נ״ר עולה הכל p ק״ה ל' אד*

פ' נ׳׳ר ט במ״א האר״י מיש ונסוקז נעמו  ני
 והלא בהס כעולה דרופין והרץ איבדין רפ״ח

 דנוק' איברין רכ״ב ונחשבת פסקיץ מלכות בספירת
 .ע״ש ב״ענינו נ״א ר׳אה בר״ח גופי' האר״י ונמ״ש
 דה:ה אלוה אחזה מבשרי הקדמה ע״ס י״ל אסגס
 בחשבונה וניתוסף הזכר כמו הנקבה איבד״י דמ״ה

 פתיחת שבק דלתוס וב' צירים ב' שהם היבריס ד'
 בכפה אפה קז״ל ואמרו חלד אשר הלידה לעת הרחם

 יולדת וע״ז לכפלה תזקק שלא נשבעת לילד שכורעת
 על עוברת ואמ״כ הואיל שמפה בקרבן סייבת

 כך שאחר נותנת הסברא מסתמא לכן פבועתה
 צער ממנה נשכח בעלה עם ומשמשת כשסובלח

 שהיה אלא עמר מתימדח היחה לא שא^כ הלידה
 הפשל אחזה מבשרי ועהה . הכ״ל צפל משכחת
 כי . כקדושה מרכבה עליונות בספירות <:יטל
 יאנו החורבן על רי־רה בע:ימ נ״א רא״ה בברכת

 נחשבים אז רחמים בפרי 1שיפתר רחמים מכקשיס
 בכונת ק שאינו מה בר״ת כמבואר איברים מ״ב

 איברים ל משכחת שאז הימוד מל שמירה נר סדלקת
 הלידה אל צורך בהן יש אשר דלתות וב' צידס ל

ל ׳  ונחזור איברים רמ״ח רק נחשבים ומנדלא מ׳
 כ״ה שהבורא היינו בנצח דאיהו סזד לפרש לפנינו

 נצחי שהוא נצח נקרא דבר כל ובורא המהווה הזא
 בלמעה והנס לגדולתו הפסק ואין לעד וקיים

 הפגם ואין .לא לו כחת כתיב בו ופושעים סורדס
 סרס לפניו וידוע נלד הי' והכל בעצמותו מגיע

 מעשה וראה צדיקים כמעשה והשתעשע הכליאה
 חכובה בה׳ הרמב״ס כתב וכן והפמריניס הרשפיס

 השגה אין כי מרשביהיכס מחשביתי לא ט פסוק פל
ק אין בוראו מחשבת לדעת נברא פוס בשכל ה  י

 הוא יכריס ואמונת תואמים והיו והידיעה הבחירה
 דבר הי' שלא נתונה והרשות צנזי הכל המשנה

״י אפי' בעצמותו כגם חץ לכן פולס מבורא מלס  ע
 עד מראשית כל את והביע צפה כי הרבעים פפשה
מ״ז שיכנסו ראה ובודאי אחרית ט  ובית להיכל ע

 הקת שלא טתא לכן חדש כל ואין ינצחוס משפונאי
 הטרא על המורה בנצח שהיא בברל הנסיס מלאה

ה ״ הנמכה ט כהי' דבר על גדך כשדאה ט ג

ם ע״ה רטהיכו וכמ״ש ההודאה בא ואח׳׳כ ד  סו
 מניע הי' כלא הבורא בעצמות אבל ״ דפליגי מכלל
 יותר עניין בו ניחוסן לא וככה בעצמותו פגם
 נקרא ולכן בחוקו ומסודר דדוע גלף הכל ט כנס
א גי די^ה אסונה זאיהי אמת א*הו ר  ב׳יהאסש מו
 5אב אפיתי והוא ישמנה ולא ישנה שלא דהיינו הוא

 אמונה ואיהי אדנ׳׳י בשם בהוד דאהי ישראל כנסת
לי'  אתה ואומרים אותו מסליכין שבנ״י דהיינו ד

 כפמתעלה ולפעמים המפשיס כל פל ואדון אחרנו
מ'י ככנכנכו כמו בעליל נראה ואין המלכות בחי'  עכי

 בר ומאמינים דילי' אסונה איהי אעפ״כ לטכל
 שהס עד זמתחזקיס ברמונקם ועזמדים מאמינים

 .הכל את ומנצחים בנצח דאיהו בבוראם סתדבקיס
 כסי' מעשה זאת היהה בשר עיני ראות לפי לכן

 המלנז' בלירות בחי׳ נסתלק להיכל עכומ״ז ככשנכנסי
 המכוניס הקדוניח המחשבות כהס השמנים כל וממאו

 מצויה חכמ' חצוי :!השמן ס כמק כמ״ש שמן בשם
 לכנסת הנס וניכר ונצחום מבמונאי בית נברה ואמ״כ
 הנסים על ולומר ולהלל להודות בהוד דאיהי ישראל

 בקשו ושם אדנ״י עולה היכ״ל ט להיכ״ל שנכנסו וז״ש
 בום שייך לא בעצמותו אבל יטלו ולא הפנס למשות

 מגודל כשנצחו הראטנה שנשנה ואספר כל׳ל• סנם
 כגון) ונעשו ביוצרם היפב נהדבקו והיהירות הנס
 והודאה בהלל לקבוע הצריכו פלא עד כביכול אחד

לי' מוונא  לקבוע צריכים היו האחר־ לכנה אמנם ד
 שיהיה והודאה בהלל ימונז לא במסמרים קובע כמו

 החברים מ״ש י״ל והנה • ההודאה ע״י בד' דבוקים
 הככל קדמות על שמודה לטן הקדמי משפל בניר

 להסשיך צריך שמהם והנטהיס הנעלאיס ועולמות
 נ׳ר ממספר היכ״ל מספד כשהמסר גס כי האור
 בטיליאו א״ל הסני״ם אור סוד קפ״ה מספר נשאר
 (צ״כ ח״ל ה״פ שהיא הק״ף ומספרו למ״ד אל׳׳ף
 הנ״ל בכ^זק נרמז לזה .דדיקנא כפשוטו וק״ל)
 עישה א״ל ה״פ רו-זיס הא*ל א־תייח הא׳ל אתה
 בא״ח פלא כי האר״י כס״: פלת מעשה בא מהס כלא
 לרגליך הכ״ו והם בכזד והוא תכ״ו אותיות ב׳ש

 ליס מא עלמין ת' כאבר תכ׳׳ו של הצירוף כלומר
ט הפילט כל הז הוי״ה שם הוא כ״ו באותיות  ח
ך בעמיה הודעת דקיא סיפא וזהו לרגליך.  פו

 שסידר והגם .הוא שלו העוז כי לכל מודיע כאז
 אמנם הנוכ' בל א' ללינה א״ל שם בכוונות האל״י

 ה״ל שם בסיד לילות ח' לכל מאיר זה משם ההמשכה
 בכ״ה הז״ל וז״ש • דיקכא תיקוני להמכיא המאיר
 בכסליו הבכ׳ה דהיינו אינון ממין המניא בכסליו
 וממנו יומין המניא כל נכלל בו ח״ל בשם שכמנחו

 • דיקא ימים לשמונה הנם שתי' וזה האורה יוצאת
 כה"נ של בחותמו מונח החד כך שנשאר מז״ל ואמרו
 ttn ונראה .ע״ש עמאוהו ולא מוצנע שהי' וסרש״י

ט'1 רכא כהגא סוד מסד ודב תיקון כנגד הי' א  ל
ס׳ ואפרו .לשבעה להאיר נש נעשה זממנו סגס ט  ט

 ן5רמ״ פילה נ״ר כי דהיינו וניסו איש מנוכה נר ה״ר
ק' איגרץ נ iTf:פס מתיסדת ישראל כנסת היא ד

ן ד



בעבודת ע ־־•ישראלרי ך י

 המורים והגבירה הססד הס מנלכא דלועץ מרין בין
 וביהו C'b נמלה ;רמז והימיד . ויראה אהבה *ל

 הבהירות האדם שיביא די א־ן ני שד מזיל ורמזו
» צ כ שיעבדו ביתו לכל להששיע רק ^  ד׳ מת ג'

 הדלקה ע׳י קדובה להם להשפיע ויראהו נאהבהו
 ביב ס י■ דהיינו ״א1לכא נר והמהדרין מנוכה. «ר

 קדישה בעצמה להם למשך ויכולים לבב אנשי «ס
כ ואמרו .לכאו״א נר אז הסס  ביחו כסח על מנימו ג'

ז מי  בכמו שיש מי לכל מנוכה הארה עיקל כי מ
 עדיין העומדים לאיהן ר׳ל מנחוז הקדושה להמשיך
 העולמו' לכל ולהאיר הקדוש' משיגים ואינם מבמון
 תככי בכל המישל הוא לבדו ד' כי וידעו שיכירו

 מנוכה פלפולי נזכר לא זה מסעם אפשר ולכן ארן
 המשנה כי וביה ב״ש כלוגהה בהם שיש הנם משנייה

 נזכר רק כ'כ צירך אין ושם העולמות פניטיה סוד
 הני כוק כמ׳ש חיצוני׳ נשון שהוא בברייהא הפילסול

 הקדושה לשלשל הבהירות עיקר כי לרמז דהיינו לברא
 הנערים נוהגין אברהם במגן וז״ש מכמיז להאיר
 ורמז הוא. תורה ישראל של ומנהגן כחנוכה לסבב

 נער במדלגת שהוא למי בחנוכה להשפיע צריך כי
 צדקה למעלה מתעורר לנערים שנוחני׳ הצדקה וננ״י

 וגם נער בנתינת שהוא הנם לאדה להשפיע ימסד
 אחריהם הבאים הימים על בחנוכה ההכנה בלס׳ה

 האדם צריך חמי־ כי שובבי׳ם ימי שהה ושבנו נובת
 הנמוכים ימים על טובים מימים קדושה להכין
ה וביוה בטוב הי׳ סובה ביום בפסוק וכמ׳ש ע  ראה י

 אסור הקדוש בספרו זצ״ל מ״א מרבינו שקבלנו ינסו
 שחין שמימי הקטנים על גדולים להזהיר ואמרח
 והחדשים דקסנות דמוחין יומין על הכנה צ״ל דנדלות

 נפשה לכן כנודע דרמל עיינין סוד הם הנ׳ל
 בלבד לראותם מנוכה בנר הסתכלות עפ״י ההכנה

 ואמרו .עין בראיית מעודו כפנס מה אחל כל לתקן
 רתיתי ז״ל בסאמרס פירוש בעליה דר הי׳ והס סס
 נקראין הנחלים הצדיקים כי סועמיס והם עליה בני
 מתקדשים בהם פי׳ י׳ה ע׳ל צירוף עליה בני

 בקוצו ועולי׳ אי״ן בח•' שמשיגים עד א*ע ומסדרים
 שעמי׳ הס לכן י״ה על והוא הוי״ה משם •׳ נ0

 והנשנה ויסול. יבא השם את ליטול הרוצה כל שלא
ה הפלך שלמה נימי היסה סזא־  סיהרה דקיימא ע׳

 דודה מם עה־חדת ישראל כנסת וכן נשלימותא
 למאומה שלמה בימי נ־שב כסף אין וז׳ש נשליסוח

 שלמה בימי וכשנתעלו אהבה במיג׳ הוא ככף כי
 יהיו הגשמיות והתפשטות איין נת בנח עובדים והיו

 וכמ׳ש מאהבה אפי' מדות בבחי׳ מלעבוד םנוסלים
 דהיינו רברבנוהי בלא משנן בנה ע׳׳ה רבינו יקה

 נעצמו בשל בי׳ ב״ה הבורא והשגתו הכרתו ספנודל
 נקרא וזה ודוגסתם ויראה אהב׳ בסמת •לעביר

 גדולת מגודל שלמה נימי וכן פכ׳ל דניבנוהי נלא
 אפילו דהנוששו אי״י לבתי' הניעו עולם של מלט מלך

 בחינת כאיזה עבידחס היחה רק הבורא תת יאהוכ
 עבודה כן כי ספציאוח יתבטלו שלא־ הר־ומשת ידאת

כאהבה שנותני׳ רק שפים מלכות עול מקבליה ••לאכי'

 כשיורד׳׳ הם לזה זה ההשפע׳ כי לזה זה יפות
 נמל־כז הסדות כל כביד׳ בנתינת אבל הגדול׳ ססדיגהס

 הבהירות ונהקסן הממא אמר עד כלמה בימי ונמשך
 חז״ל וכריש כאבנים הככף אח ויהן הכחוג ואמר
 ונחזור .ומשכי אהדדי קראי דרמי סנהדיק במס'

 יה פ רנגי שיוא כזה גחל צדיק יש אס למנינינו
 לרדת כזה לצדיק אפשר ומי בעליה דר ונקרא
 מרשו אררו לו כנ׳ל כנחוז לכאיר לגמרי למעיה
 דרך אורו לשלשל בצריך דהיינו לרה״ר הסשך במלון
 ועינם המל' של לרה׳ר הנמיך מלין שנק' הז״א

 אומרים ביש וב׳ה ב״ש שם וכליגי כרדע המקבל
 בע׳־פ ביש שדעת דהיינו התג פלי כ:גד והולך פיסת

ק השיצונים נדחים הקרישה והמככ׳ מעכה נר  ל
 וב׳׳ה כוונתם כנודע המג פרי נמו והונך פומה אמרו

 הקדושה להמשיך הכוונה כי והולך מיסיף אוסרים
 לקחשה עילוי שזה דש בק מעלין וזה לכל ולהאיר

 להאיר ג*כ מורידין אין בחינת דהיינו שרידין ואין
 על שגזרו פרש״י הסכנה ובשעת שם ואמרו למסה
 בשעת כי הענין ביאיר .ודיו שלחנו על מניש המצות
 שלטין והדינים המצית מל שנזרו מאמר הסכנה
 האור להמשיך כ*כ בהירות בקדושה אין חלילה
 שלחנו על מניחו אמרו לכן התיציניס ימאחזו פן סבסיז

 צירוף ודי״ו בצפון שלמן הנקרא הבינה עולם הוא
 לעילא לעילא היחיד וצ״ל החכמה שהוא יו׳ד אות

 וצריך רבא אסר וע׳ז בבינה חכם בסיד בחו׳ב פכ׳ס
 ההלכה בלא״ה הלא וקנה לאורה להשתמש אמר נר

 על כשמניחו וממילא לאורה להשתמש דאסיי פסוקה
 רכא דעעסא ואפשר קמ״ל ומהי אמר נר צריך שלחנו

 גילה זיל האריי כי בדבריו רניוז וסיד אשמעינן
 יתאמזו שלא כדי לאורה להשתמש ר שאס העעס לנו

 ולק^ הזה ההול השמיש עיי האיר בקדושה הסיציניס
א  ודיך' שלחנו על מנימי הסכנה דבשעה פיון כל׳
 למןיה לאיר התפששות ואין לעילא הימוד ועושה

 שייך לא דשם כיון להשתמש מ.יתד דאז אפשר ח׳כ
 והסעם אסר נר צריך לאפיה רבא קס׳ל מיצוני' אחיזת

 נר הוא כי לזכור כדי מצוה ביזוי משום כפשוטו
ע נעשה והנה הקדושה ש: חנוכה  משמנאי עיי ה
 שבית מיודש לעבור ביסיהס בנגזדו גזירות על שרומז
 שימ׳ן ציריף נו ויש משמנאי משם חפ'מ ריח של*ה

 ואותיות ימים ח׳ על בשמן נעשה הגש כי להודות ח'
 שנתעלה הקלוש משש ויה משפר על רומז משמו י*א
 או^ מצות על שנזרו והפעם . היחיד ונעשה ידו פל
 בפוכו הססדש ישראל סכני להשכיח מלילה רצו כי

 שדש במצות ונרמז ברהשית תמיד,מעשה יום בכל
 שהיא מילה ומצות . עילם הידיש על שרומזים ושבת
 פר״ע צירוף פריע״ה בסוד כמ׳ש אלהות גילד שד
 שמא להסתיר רצו והש עילמיס ציר ד' בי״ה כי י״ה

 יש ני נתגלה הסנחמה שע׳י עד האלהוח יתגלה
 על שמרמז כנ׳ל נם ונעשה בחרן בופעיש אלהיס

ה' מיריט הרזס־ד הגאון ואמר אדנ״י מיה יחוד  לד ש
אינשי הסיהי נם כשנעשה כי הענין ביאור זיל •צחק

 הות והסטנה׳חת ה מ נזה זה ישותצין
כ;ומי

אדני׳י



uישראלוישבעבודת
 העולם מנהיג כפעבים כל פל <?דון כיפ כלומר

א ס׳ הנהומא כמדרש ואיחא . לעפות ומפליא  מ
 נר רבינז ילמדנו ,מנכה לבני נשיא הכמיני ביום

 זקנים. מצות מקיים איני האדם יאמר לח כו' חמכה
 הקדימו הפריס שהרי מקיים הני נם הקנ״ה קמר

 לפני אפרים את וישם דכהיב מנכה לפני ימקב
 לכתיב הנשיהים בקרבנות הקב״ה קיים חימתי מנשה
 נשיא השמיני ביום אפדם לבני גשיא השביעי ביום
 שמונת סוד גילה ז״ל האר״י הנה ככ״ל מנשה לבני
 והס מלכות עד ממסד הסבירות לתקן חנוכה •מי
ד יוס ע״כצ׳ל שבעי' לק הסו הו  העגיי'שהבורא הז׳

 בימי לכן כנודע כנ״י בקדוש' עצמו את מעער ב׳ה
 נוגיריקון אפרים לבני נשיא הז' יום הב-ת קנוכת

 לצי״ע ג״כ רומז ם ואות יו״כף ר״אש פ׳ורע א״ני
 ע״ש הו־ז מנוכה וענין בכתבים כמבואר נוהל גימע'

 שבחנוכה דהיינו דרס פי מל לנער ממך הכתוב
 כעד שבמדרגת האדם נם יוכל הארה גודל דממת
 להלוך יושר נתיבות ולהכין ד' לעבודת חושו ל;,.־
 כוונה עיקר כי פאמרנילפיל כמו הישועה ולד' בהם

 בחון ולעומדים למשה התור להמשיך הוא הדלקה
 ועד השוק מן רבל שתכלה עד שאמרו בדבריהם ורמזו
 ריגלא דכליא עד ר״י אמד בב״ח רבא המר כמה

 כינות כתב ז״ל והאר״י סרש״י ע״ש דהרמודאי
 דעתו השוק מן רגל הכלה עד זה ענין על !במות

 מן רגל הנקרא הבהירות שחכלה עד הוח שהשיעור
 שבת במסכת דהנה ונראה ע״ש העולמית הס השוק

 מה מפני להלל הדם בן איתו שחלת איתא ל״א דף
 בדרין מפני לו והשיב סרועו' חלמודהין כל עיניהם

 מכני מראית כהות שעיניהם פרש״י החולית בין
 חנו ק*:־ ומסתמח . ע״ש לעיניהם שמנשב המיל

 מרמז הענין מדמית מראות כהות שעיניהם רוחיס
 מלאות עיני־ס פת מכר נמיכיס מעולמות כתם

 מחמת וח התו בין שדרי! וכמשם בקדזעה ה:יע3
ר הנקרה בעונם שתת  וי*כו:ה דשרודא ומורי רה׳
"; כ.׳ ^^ק ד־ביק לו אין כיהיול מ  ::-.:רד1 תד ו

 אשר אתרי בחניכה לכן .מרעתו קורט לל המ*ד
 להתיר דהיינו לרמת האור להמשיך הכינה עיקר

 עינים לפקוח הנמוטם ולתעולמות בתוכך גהתולכים
 פד שחמר וזה יוצרם ד' כי ויראו יביטו המה עורות

 ע״ש הפי'לתרמודים לתא-ר דתרמודחי ריגלח שתכלה
 צריך זה בכל אמנם מרימות שעיניהם הנס רג״ל שם

 וכע״ש העליון באור החיצודם יתאסזו שלא ליזהר
 וכנ״ל לסירה לתכתמש שתכזר הטעם ז״ל האר״י
 והוא עו' עליון בסתר יוכב לומר מנהג כתב לפיכך

 כי הסעם מבי.יס אר; והמון כנודע ס פגע של שיר
 אמנם פגע מכל עליהם ד' יסך המ׳ימוד אמירת ע״י

 . הסיציניס כחסיזת העליק ההוד לכמיר העיקר
ח סי' בתהלים ע״ה המלך דוד ורמז  הנורה ס״

 למי' ע בתהלך אגירה אנכי שגס דהייני עולמים בהה־ך
 נכאתה pfe לי שיתי׳ הי' ה׳־רס יהלו מלכין קתלר
 בסתר אחסה שם יסייס ח לעילמ היינו לעולמים מחיר

הוא כנפיך בשתר ממסת לי שיהיה דהייסי שלה כנחיך

 פרעה ויקז וגר
החלום את פרעה

 fea* יר^תזו שלא הוך־יש׳ על המכסה הכ״׳ל הסתר
^ בספר להנוב' דרוש (עוד .בזה אחסה אני ב מ  ש

סכם); הרסנו סר״הג־-זן ליקיסים סכר ביאור

מקץ פ^צזת
 הרעות הפרוה ותאכלנה

כשסיפר והכה
 קרבנה מג באו כ־ כידע לח ט לו הפליג ליוסף

 בשעת בכתוב לעיל נזכר שלח מת וגז' לע ומרחיק
פ ונ״ל . חלומו  הקדושה התור־ שמרמזת הרמז פ"

 pבד צתדריכט בתוכה אשר מפטם סיפורי כל עם
 נדחה פרפה חלום והגה ולעבדו ד׳ את לדעת ישרה
 ברשע עלילות ומתעולל שת כר. אדם דרך על הרמז

 דבש״א הרפות מדות ששבע להטאיו חלילה שגורס עד
 אל ותבאנה דקדושה לכטרא מדות שנע בולעים
 לעטד חייב שהאדם דרכים שבע יש כי ח׳׳ו קרבנה
 ט ול־תתפאר מפניו ולירחה לאהבו כלל בדרך לבורא
 ונדבק לד' ולהודות שמו למען תיצה׳׳ר מלחמות ולנצח

 אלתיס עשה וזלע״ז אותו ולהמלץ קדישא במלכא
 עולם לענייני ה־.דם את להפיס וסש״א יצה״ר ונברא

 לאהוב כיובה נח בדרך ולהדריכו לוח ורפות הבל
 בדבדם ולהתפאר ד' מבלעדי ולירא זדים מניינים
 בסשך אשר והכסיל בהם כיוצא כולם וכן אמרים

 ולבלע לכלות מלילה וגורס יצרו אחי מחפתה הולך
א מדות בז' הקדושות מדות שבע  המפא והנה .דספ׳׳

 והו^י מוכיף חלילה כאשר יום כל ו חגיאי בשעת
 מרגיש איננו בתשובה מזר שלא כטה וכל בחילתו

 סח כי כנ״ל כקדש' כח ומחליש רשע שהוא כלל
 ד לו נדמה וחדרבת מהשכיל ולבו מראות עיניו
 כיהאבפטק ^כן מישרים והולך וישר צדיק איש הוא
 חשאו שבשעת הח־מא על הרומז החלום בשעת זת

 וסבלה הוא יפן שבנפשו הטוב בחי' כי דמי כישן
 באו כי נודע ולא לומר שייך אינו בחלום כמו זמן
 שהואשמו עד כ״כ משיקע האדם גס ט קרבנה אל

 מתשרר כשתחוטא אח'כ אמנם יודע שאינו יודע
א השובה לעשות ט  P כמו משינה הקיצה דוגמת ו

 ד' אל ושב ומתחרט מולתו משינת מתעורר הוא
 מנשוא עיני נדול כי הראשונים מעשיו על לבו ויפג

 במפש־י גרם אשר הפגם גודל לראות עיניו ותפקחנה
 טקוז אחר הלך איך לראות לו משייעץ השמים מ; כי

 לקדושה מדות ז' בלעו דסט״א מ־ות שז' וג־ס משוטם
 קרבנה אל באו כי נודע לא אשר הגדול הפשע וגס

 ידע שלא עד רעה עשה שכ״כ סי' רע ומרהיהן
 מישרים הולך כי לו ונדמה הוא חופא ט בנכשו

 שכשל פירוש ואיקן החלום בסיפור הכתיב שרומז וזה
 היה אשר העוורון גודל לבו על מדבר בשובו השיבה

 כ'כ כי חטאיו על אדם יהאונן כאשד כקודם לו
 בעינותיז באו כי לו נודע כלא עד נעשות הגדיל
 ההדגשה פי' ואיקז פד קרבנה אל הקדושות מדוח
 הרגש^ rn האולת משינת ונתעוררתי שתק־צותי הוא

מ ומתמרמר זאת כל אס בעצמי «לשוב בקרבו רו
ל׳



?mעבודת א ר ע טוי
V ליו כ ל קנ ש ד עזדpn' שלא והלאה מה־ום פ  א'

 מש• שמעתי ק וכמו כאמת מישרים הולך ילגדוה .
 לתוכחת רומז הפרשה בהחלת זצ׳ל מהד׳ב מוריט
 y מלקים לשלשה נחלקים האדם שטס כי מולה
 בכג בכחו ומתחזק מתעלה ^האדס עשרים ע־ סליה

 על עימד האדם שאז ארנעים סד ממידה דמי יזם
 שאדם ירידה ימי נקראי׳ שנה ארנעיט ואחר פעמדז

 הכתוב ואמר עשתנושיו אבד: מרוט וסהפלף לרד
 שנים מלקי שני י»טיר נדדiכ ינדט שנתיס מקן ויהי

 ה*ר5הי בודאי בלם כי עתידה וימי פלי' ימי דהיינו
 סשא״כ וגבורתו בכחו הוא שהאדם מהמת סהנבר

 ולשוב להתחרש לאדם לו היה ימים שנחים מקן
 דץ ליתן עתיד במהרה כי לבו על ס’:M מדרכו
 ורדעה כייבה לא בדרך שהרגיל מהרי אמנם . וחשבון
 לו ונדמה ערפו המקשה הילה״ר פל רומז סילם

 שאדרבה פי' היאיר על עומד והנה חלים יד״ילס
 צירוף ר היא על ועומד למדן שאני ב״ה בלבו *תנא'

 ולנשמתי לי ואשרי הורה הומשי ממשה שהם או״ר כ
 שזוכה מי אבל ,הרעים במעלליו שהורגל מפני וכ״ז

 גודל בפעם כפעם מביש אדרבה עירו שנפקחו
 אל ושב ונדנה נשבר ועי״ו ד' בענודת ומרונו

וירחמהו: ד׳
י ר ' ב  וגו׳ מאוד הרבה הים כחול בר יוכף צ

 עבידהינו עיקר כל כי בכתבים דאיחא
 יקר ולהוציא הני״ק המה שפלים להגביה ומקדם פאז

 בסוד במצולות שנפלו ניצוצות רפיח ללקע מזולל
 וזה דפיחו מלכין סו־ מ״ת רפ׳ח צירוף מדחפ׳ת

 כי ונודע למקורם ולהשיבם לקבלם העבודה עיקר
 עוד לתקן לנו ונשאר ניצוצין ריב רק היציאו ממצרים

 ומסתמא ביומו יום דגר יעכודתינו מעשינו ע׳י ?׳ו
 בגלות פ״ו אותן נס ולתקן להענות כיל־ם’ היינו אם

 ושאר שנית פעם לעלעל היצדכנו לא בודאי מצרים
 למצרים שאמר יוסף טונת היתה שזה ואפשר כנ״נים
 כי ממדרשים כנודע בר להה יהן ואז א״ע שיטלו

ה מיל״ה ע״י רצ,ינו לי׳ ס״ מ׳  בסוד הוא והמילה גי
ה אלו עוד שיתוקן דהיינו אלהוס גילוי  בזה ניצוצץ פ׳

 רק נשאי ויהיה מילה במצות מצרים קליפת שיכניע
 לתקן ונוכל שד לשעטד נצמרך ולא לבדו אחד דצין
 בחקירתם והמכשפים מצרים מרעומי■ ולק במהרה אותו
 ששפעו אחרי ובפרע לקולו לשמוע ומאנו זה על עמדו
 את לראות לאחיו שאמר מיוסף הדבר גילוי קצת

 ערוה בשס מצרים ארן וכינה באתם האר! פדות
 שאין כמצולה ולעשותה יללקע לראות בא• שהם ואמר

 ולכן .כזאת באמת נעשה לבסוף כאשר דנן נה
 שלהם היצורה בחכמה כ״ז הבנתם פ"פ המצריים

 הני׳ק כל יהברט אז ג*כ נמול אס בלבם ואפרו
 כתות כל ושל מצדים של המיות יסתלק וממילא

 הם ב׳ר יוסף ויצבר אומר הכתוב ולכן .הסומאה
 מ׳׳ה שם אד״ם אותיות מאד הרגה נ־צוצין י״ב

 להעלות דמיתו לפלכין התקון הוא השם שכי״ז
ק ״  ר״ל מספר אין כי לספור מדל כי ער .מי

כ ^׳ העולמות הם אי״ן גימת6 אותם סעלה *

 ונעילם ונשאם והרימם הר״ק שרשי והנשאים הרמים
 וילקע וזה • והשטן ממספר למעלה הנבוכים לעולמוח

 אכ״ה יעקב לזרע מלילה כי הכסף כל את יוסף
 כסף ולצבור להסיף מגמתו שיהי' עולם יסוד ולצדיק

 ללקט לש״ש כינתו היתה רק עס המוני כדרך וזתו
 כי כסף בלשין הנקרא ומסדהס ואהבתם הר״ק
 ידו החת פרעה ביתה אותם ויבא . נכספתה נכסוף

 העכינשין הני׳׳ת להוציא לבנ״י יקל אח״כ וממילא
 וינצלו ככתוב (כמשב״י) מצרים ולעשות ואסופים

ז מצרים אח
ובני נפלו ני״ק רש״ח כי ונו' משה לט

 ערב עם בסוד ב״ר לשבר ירדו יעקב
ק אתה עלו ר״ב  פ״ו לברר עוד צריכים אנחנו א

 ושברו יעקב להם רמז שארנליותינולכן ע״י ניציצין
א נפוח ולא נחיה ואז משם פ״ו עולה לנ״ו  בילוח פ׳׳

ל כ י  וזרע.• נעיב צדיק ראיתי לא כתיב וגו׳ יוסף ו
מי כשבאו לכן לחם מבקש  והסמעלמא יוסף י

 ויכ״ר במשסר הרומז קימה לשיעור יוסף בא אז דנוק׳
 לא עדיין אחיו אפל ויכרם וזהו מלכות מ לאייז

ה מז ש ד  ורדפהו שלום כקש בשוד קשיח אתם וידכר י
 שהוא חולם ניקוד הוא החלושה לעצמו הסשף ואז

 אתההייט מרגלים להם ויאמר .בו שמתעער כתר
 להם ואפר הרנלין סויד בנה״י לדבק צריכים שהם
 .למלכות כינוי זאת היא שבחינתם דהיינו הבחנו בזאת

 בנימין בלא היחוד לעשות אפשר היה לא באמת אבל
 הקען אחיכם והביאו אמר ולכן דלתחא צדיק שהוא

 אות שיומשך צירוף ויאמנ׳ו . דנריכם ויאמנו אלי
 צריך היחודבהיה בהוא אמ״ן פמהם ויעשי ו אל ו

 ■ שהיי דה ביה נעשה שהיה כמו להגנות הכנה לעשות
 משני לכתובות בפייק כדאיתא להכלה החתן פיחדין
 הנזיר' לבעל לקדושה ימוד סקדימץ והיו עשסר גזירת
 שמשן את שאסר וכיון לעיניהם אוהו ויאםור .והנן

 יוסף ציוה לכן נדול לפצבזת באו בידאי לעיניהם
 שיוכל ואהבה ההמרה אל רומז כספיהם להשיב
 שק<• את האחד ויפתח . ביניהם השכינה לשרות

 נשאר מאחיו נסחלק כשיוסף כי לוי הוא ופירש׳י
 הרישתי ונקרא דלתחא צדיק בסוד במנץמו בנימין
 משם הראט תהליס בס' במ״א כמ״ש פעם במור

 שמא במקומו לוי היה אתם הי׳ לא שבנימין ועכשיו
 גימ׳ האחד כי צדיק בסוד לסיוה ומיטר לוויה לשון
 ממדמ לידי כבא הייט בשקו נספו את וירא .ח״י

 כי הישבכספי אחיו אל ויאמר השם לעבודת ותאוה
ס ריב״ס בכתבי ונזכר בעיניו נפלא יבר היה  עי

ה כזאת פתאום פתע החדה אל שכשבא ר  בחינת על ט
 אל איש ויחרדו כתיב ולק עוב לא דבר ואיזה די!

 להם עשה כיז כי ידעו לא והס הדין מאימת אחיו
ט' עשה זאת מה זאמרו יוסף  «ל זאת מה רומז ו
 ואמיס היחוד נעשה צד מאיזה כלומר יתיד עני■

מאי  כיסוד יוסף בהכנה נעשה בנימין ששם לביתם כ
 בהם דגוק' בעלמא הה לכן יותר בגדלות כדלעיל

 1הצ* הם מחנה וכל ארגמ״ן של החתונה במרכבה
^ג וז״ש היכלות פרקי סוף כנזמי סלט״ח כ«נין ני

כבתו



1 ישראלפקץעבודת5
 מוכנים היו לא במעון דח5 ומסמר. ר.צ״ו מולה כססו

:וייראו כתיב לכן לימד
ו ר מ א י  א״נססו א״שמים א״בל מ״מיו א'נ c*״6 ו

 אלסין בשה בר״ת רמז כתכ השל״ה וגד
 שהמעה מונס ת6 התוודו כי השבמיס גהתמרטו

 באלף כי כני אלפי בבית כונס כהוא היצה״ר אוהס
ע ואין בס! אין הסניפ•  ויעז״ה .יכ״ש עכ׳ל רע ע

 שרמץ למז איזה לומר לאלוה מילין עוד לנו יס
 וישב ס' לעיל בכתבט דברינו עפ״י גדגריהם
 השבשיס התסיסו פכילחיוסף אסלי הינף שספתמא

 יוסף בסיד הולידו אבר הפנס מס5בע והרגיפו פיד
ד דיק5 ס  ה״ל5הי המכירה שבבעה דק עוצם י

 עיסקיס הס אדרבה כי להם ונדמה לפניהש החשיך
 והוא ושפל נתעב הוא יוכף כי ברוחם ודימו כמליה
 מכתבי כנודע ועשו ישמעאל דוגמת מסס׳א סלולה

 שנסתלק שטון העילס מדרך הססא אסר אבל האריז׳ל
 כבה מה כנ^:י יודע והדס הפנס נתגלה ה״ר5הי

 בהרהור עיניהם ותפרץז;ה המכילה לחסר הבבגייס וכן
 תסדונס והבינו צי״ע הוא כי האמת להב־פ חשובה

ק באורך ל.יל וכפ״ב המכילה פ*י  כבעת עתה ונ
 נודע א כל כי אלפין כבה בר״ר. 1רמ; הדדוי
 כ״ו ועולה באמצע ו לתתא י נעילה י וצירתו צירוט
 ששה הס אלפין שבה וא״כ הוי״ה שס בוז סהוח

 כלול צי״ע סוד הוא גי יוכף ניסע' בונה ״ת1הף
 דמו ונם דכריהם השלימו ולזה .בו נכגמו מו״ק
 הפנס שרמזו פי' הזקן דם וגם ופילב״' נדיב הגה

 שלא התוודו כי אע׳ה יעקב הזד,{ לדם גס שמגיע
פו בלבד  בסוד רק צי״ע סוד שהות הזיו״ת ב״בה מ

 דמו והוא כנודע ה-ו״ת שבעת כולה כהוא י*נק״ב
•״ל

ם1  ביגיתס המלין כי יוסף כ־מע כי ידעי לא ה
 אמיתית היח הקבלה וטדר.י מנכה זה פרש״י

 מלבין דייק ורס״י ביניתס המלין מגבה שהיה
 בהוס ש'מ הידיעה בה״א המלין הומר שהוא הפקרה

ה ר  ואפשר .הנבה הוא ומכתפק ידזע מלין על מ
 הוועד בבעת כמסתמה גדול דבר בזה לנו שגרמז

 ישראל כנסר. וקדוב גדול יהוד נעשה אתיו עס •ובף
 וכס״ב צי״ע לנהי׳ המרכבה היה שהוא דודה עס

 היחוד צ״ל פאתס והפרדו אוהו מנירס שס״י לפסלה ־
 עתה אבל . הסי״ס בנזלת הרמוזים המלאסס פ״י

 כדרכו היסוד עשה טסהה מלבר והיה הליו הלזיו ו»או
 את יוסף וינר אומר ככתוב ארזיו בהם ידע סהוא
̂מיז  ע״ב קומה שיפור לד״ו גימס' ■יכ״ר במלת רומז ^
 שהשפיע הימור שמוח כוללים ד' פס נ״ן ע״ה ש״ג

 ניערירץן רגבה כי למלין מנשה נרמז ואז סליהב
 למעלה:ין התנין היא כי ה׳פניס ש״ר נ״ער ס״סם
 בבתו :כבה0 מנכה והי' ככבל־׳יס לאביהם יסלאל

 הקשה והנה . הימור סיד הה כי בינוהס ז4למ
ה׳ הצד?  ס״ב זצ״ל מוהדיב פוריגי בן גבלסס •ז

ד ולא  פשמע חחע אל יוסף בהתודע אסו איש ע-
 שמע והקיל כי.יב וארז״כ לאידו ״פ1ל שה שיושף

סן ארד נצו הי '0' כצד התעזדלח סהיה וסססע יו

 לי לתלן נוכל אמנם ,והבן עכ״צ דייכף את־ו
 הכל אמש דודה עם להתיסד מתחזקת כנ״י בודאי
 שמבפיע הבהירות וענין הבמים p הבא הסיוע אמדי

 כסרפז רמז כעין והוא לעכידתו בנהניהב יוצדנו לנו
 הגילוי בתהילת מ״ש גיסא ולכן בה שתפצו לכלה מתן
^ אל מצי״ע רמז איזה כעתעורד אחיו חל יוכף נ  כ

 באו וז״ש אליו ובאה מתהזקת היא ואמ*כ ישראל
 סנדלי פי' כמעתי שכן (וכמדגמה והבן יוסף אחי

 9f< לצעד לו חלילה הצדיק יוסף והנה זצ׳ל) מהרב
 לו היה ובודאי רב זמן כך כל אחיו ואה 1כי6

 וכמו מושל ונעשה במצריס הוא כי אביו את להודיע
 יעקב לוח ות להרז זה לענין אע״כ המפרשי' בהקבו
 צריך הי' במצרים הזא כי זה כו־ ולגלות אביהם

 יבשד« ונפלאים ס גדול יחידים כמה נעשית יוסף
 עבדמ כנען מארן חרדו הליו בבתו שזכה אחרי

 טסתיבדויל במררגית היו והס ייפף לפני ויעמדו
מ ולעשות עמכם לדיר חפן צי״ע בעוד ייוסף ט  פ
 עד היחיד נגמור נהפבדי הי' לר! אמ:ם ננ:ת ימוד

 בשוד יה•״! ב׳׳ן סדמז שמו בנימין הה תליו שהביהי
 וטש( ע״ב רצת פ' כיף כמ׳׳ש ברתצ שהי' כ״ן שם

 רחל כזוה״ק ונדהיתה הישד השפעת לקבלת הכלי
 ע״ה אבינו זיילק: . והבן צדיקי תלין נין דיתבא

דו על הדבר הבין שלא הנס  «י עדנו כיוסף מ
 הנדונה בקדושתו הרגיש עכ״ז המושל והוא במצרים

 הנמשל ושאלת במצרים בניו חת בפגעו וסהמקרות
 שד כאן יש אמנם כוא רק דבר לח כי והבין להם

̂תדב^ הצדיקים כדרך ימידיס לעשות והנחיל נסתר  לר
 ותוכן הדבר מחקר על כי״ז לעמוד כדי בבוראם

 הקרן מזמ״לת קחו כן אם לבניו כאמר וזה הענין
 קס'« נ״ן ס״נמ״ה ע״ב תלפ״ו פעולה וכחבהאריז׳ל

 כי מנחה לאיש והורידו היסיליס כמות קנ״א קפ״נ
 הרין כין דמכחה קדישא מלכותא מל מרמז מנחה

 י׳9 מנחה לאיש שיולידו להם ואמר דמלכה דרועין
 ודיג ״ כנ׳ל למנחה ״כ צ היא איש לה־יריד שיראו

 :שה ושקדים בפנים ולוה נכאת ודבש צרי מעה
ע מרדת על לרמז דברים  קצוומ מששה הכלול ני׳

 כשס ט רחמים לכס יהן בדי והל פ״י יחול ולעשות
 ויגנה בעולם לחעים ויתעוררו היחיד על מורה הזה

 וירא ז״ל לש״י וכפ״ש בפצטם א::ר הצפון סססון
 שיש שהניס במד״ר וכיין במצרים שכר יש כי יעקב

 אחיכס את לכס ושלח וז״ם יזסף והוא נמצריס שבר לו
^  והיי• יוסף זם הקודש רוח בו נצנצה ופרש׳י א

 רק כפנוסו הזה הדבר שאין להם שאמר כדאמרן
 יתגלה ופי״ב לחפים ולעורר גדולים יחודיס בכאן צ״ל

 ם® יוסף אח* בבוא כתיב ולכן .הוח היפוא יוסף
 ט' שאז וגז׳ כבכורתו הככור ויכבו לסצדם בנימין

 על^ס והשפיע וקדוש גדול יחוד פמהם לעשות יכול
 משאת דשא ערט לפי אמד כל וקבל קדושה שפע
 בסוד והוא ידות ממש בנימין משאת והרב סרו מאס
 לקנלש הכלי שהוא שבעים שעולה י״ד סעסים חמש
 ק״ש שפר בפע״ס ז״ל ההר״י וכמ׳ש היסוד ססע
ק בכוונת ס״מ י מימק ישראל־ שמע מ מרכיס הי' ו

לזס



ץ■עמדת ק טזי^ראלמ
Pfi יחש סמש סלקו הימה ולק לפיל ונמ״ש ה*ין. 

ב מ־ הגון פעס נאמר אורסא ואגב ד  השניס כנ
 בשנת מקן כ׳ אהדדי ןאתלמ׳י סתכיוניס כולס ננמעש
 משתי׳ בימי בגוסס מז״ל רמזו במגונה גס כי מנוכה
 ומסאי׳ מעסיס ביד ורבים מלבים ב־ד גבוייס יסרה

 עיסקי ביד וזדים צדיקים ביד ורכעים פהיריב ביד
 בסגוכה גם כי להורות יד מגת שעפים הסש הורתך
 ה:לי יד סעס־ם ממש וצ׳ל וקדוש גדול ימיד נעשה
 ממש שכתוב מקץ ש׳ ולכן כנ׳ל היסוד השכעית לקבל
 לעניניגו ונמזור .אהדדי מזדסני מגונה כס ידוח

 ה; יין בתו לא היום כמד כמו ויש-ד ויש־ו דנתיב
 היום כד המכילה מיום כי גומר וגונל יוכן• הן אתיו
 כהוא עליון בכרס לכנס זכו לא הימוד נכבה לא הזה

 עד ין’ כתו לא לכן המכומר יין וכוד התכנוג פולה
 הוספו־. בעצסס והרגישו הימוד כנעכה הזה היוס

 הימוד שנעשה אע״ש והנה ;והבן עליון מכרם קדושה
מ ניניהם  אתיו אל יוסף התודע ן עני נגמר לא ס'

 כי ליו״ס כידוע לומר ונוכל הגביע מעכה גזר6 פד
 ראשינה סמיכה מתעברת אשה ואין אלוה אמזה בבנרי

 הבדלות באלף כן וכמו הראכון הי־.-ד אחר רש־ן יה
 להיות צריך הי' ביניהם כנעשה הקדש הימיד זדי צ

ד וחדדה ונעקה ביניהם שייבה  ואד׳כ הגביע כ׳
 האר׳י כתב וסודו הנביע ע׳י ממדב הימוד נת;נה

 שנים הימוד על רומז מיל׳׳ה נימסריס נבי״ע ז׳ל
 הטיבל הוא כי אתיו לשני יוסף לגלות בעליל בבמשה

:מצריס ארן בנל
ם  ביעקב התנוצץ בודאי ונו' עבו זי.ת איפות כ; א

 הפלניק וצהכק ניחוד צריך ולכן יוכף היא שפא
 לרעל׳ הפבוררת זמירות נבון סזפרת זחי׳ת נקראת י

 סנמה לאי: והורידו וז׳ב • ׳וכף ה^ורר. ה יו ■עי׳ז
 ויסיה דמנכא דרועין בין ה;וק' ה ;נגת דידי ה

 שבה סנר.ה להביא וציה נ׳ח מ׳ה פנמה ידוף
 להלבישו קצוות ששה בסוד בכעוק כנזכר ■ע זב

 לכס יתן בדי ואל וז״ש שדיי נא״ל הרמס ויתקגו
 כסו מלא שדי באל יטקו נ*כ והחיש ים וסע

; במגמה בשנת
 היסוד שס ביכ׳ו אותיות שמה וינך החדרה ויבא

 סניה הסברת מיוסף וירד . בגלות הנעשית
 צדיק כהוא שהכירו שניו מאס משאת וזהו גה:<ע

 מפב שנו נ״ן שס לו נתן ראשונה נביר.ה וננניפין
 וכן מקום שענינו יד לפכות כלי לפשיתי ידיי.

 דודים ושכרו כתו בסוד עמו וישכח ו׳שתו היחד
 הנעשה מר.ד כלים ב' יש שישם ידיע והגה

י אזר.יוח פי־&כק  ווי׳ן מג' ב' וכלי יד.-. ה׳ והס ד
 שסע מלת בכוונת כנזכר כ' נ״כ לה ע ב״ן ה8 «ה

 בנוקנא שיש דדכורא הכסך• גבי׳ע נביפ׳י ווה .שנק׳ש
: ס״ן להפלות

7H ^ אליך השיבונו אמד.תותינו נהי מצאנו ר8א 
 . שבתורה ק׳ו לעבדה אתד זה ופירש״י ונד י

 משה בהשלת זציל מהד״ב רנינו ס״ש פ״ס ואספר
 ק׳ו הש׳י בם אמר כי וני' רסא נא אל משלל
ההסלל לכן יום י״ז לשכינה נן*ו ירק ימק «אניה

ד והוא הרמפים שם אל ננזדה  בכוונת כנזכר ק״ו מ
 :גם וי׳ל .פ״ש יכפעאל דרבי בנדייהא ז״ל האר׳י

 ]fpy שתמו לכן וייראו הדין הוקף שראו מממת כאן
: מרה הלממיס יהפביך א'

 הסדרס■ כוף עד בפכאן גודעסי לנ״ה המניא (א.מר
 .טח) משה וחורת זצ״ל המחבר י:רה'מ מנן הוא

מל זקף ויהי על נקוד •מיס דנתיס מ־,ן ויך,*  נ
 סת ווקף שהב״י הנסופים לכל ד׳ זיקף עב״ה

 גזירץ כל מהם נינוולי ע׳י בחורבן '.ככיפי' ישראל
 מ׳ו פאת •וכלו לבל אותן כופפים הם אבד נישין
 אז* רמוה הגזירות כל מהם בהבסל תמנם ראבם
 ועיקר . זקופה בקופה ולעמוד ריזב: בר.ת יכיליס

 בכל ני ב׳ה כבירא כן גם נישא בשי׳ז ע׳ז הנקב:
 גוי שדה אשר וכנזש״ה צר. לו כביבול צרר.םח'ו

 ונאשר עמם נסדה המלכות נם כביכול כי ואלהיו
ה מבינו ליעקב הבכייח  ,מצריעיז עטך מרד אנכי ע׳
 ‘ אפר הקדושה הפכיגה לרבות נם פלה נם ואעלך

ה  וז״פ ממנו. תפלה היא נס נתירבן בינינו ט
 ,השלאם בכל המבנה בלבץ ס חכמ פנו המבנה

 כשמהסלליי כי כפל כלבון היא הצדיקים של והודתם
 פיתוקן כונהם עיקר מישראל איש איזה על כמשה

 'ri בצער ישראלי איש איזה אס מ׳ו כי לפעלה
 כביכול הקדושה ותבכינה לפעלה גה הצעד נוגע

 עיקר וע׳׳ז רזריעי קנני מראשי קלני עליו מייללת
 בצעד השרוי האיש ניב כיוושע מהשלל ומנב . תכלהו
ל מלשין המשנה נלבין חכמים שע וזהו למשה -  נ

ט מקץ ויהי כאן הכתוב סי' וזהו  דצערא ליבנא וי
 לזקק הרצה באה זקף כלומד גדול זקף עליו והסעם
 לגדלות נוגע ההוא שהצעד הראה גדול אזי מהצער
 שישוקהצער תפל־.ן ועיקר הוא ברוך להבורה דטיני

 שנסי' אומרו וזה למעה גס יתוקן וממילא גמעלה.
 ובסש״ל שנתי' במזי' פ״ז להתפלל בתדאה ס ימ

 ג*כ. לסש' ואכביתוקן למעלה שיתוקן כוונר.ך עיקר
 עליהם שיהגל' התגלו׳ מלשון שדעה .רזולס ושרפה

 ויבשל עליכס שיחמול חמל אותיות מלס .האלהור,
.ונתמוסאסן יש־עוה פליהס ויגזור רע כל מעליהם ; 

י ר א מ א  ל5 אל לזסד הנ׳ נהקדיס מקן רהי י
מסדי׳ להמשיך ירצה שבתם הסד היוס

 רכל א״ל ליי.בר צריך היום כל א'נ אזי העולס מל
 להמביך שגריכין וכמו כמס־ עליכם בימשיך היום
א ימיהככוע כל על הבכת מיום ע' וז״ מ גי ה״ינ  וי

ם בא  מי העולם פ: החשד חדצהלהמכיך מ״לר״נ
 ■ ר׳׳ל ב״ם מתנורס דהיינו מקץ המסד תמשיך מקץ
 . בזה והביא יפים כנת־ס העולמים שחי הימין עקץ

 .החסד־ם נקראו ' יס כנכים וזהו וצ־.תא לעלא המסד
 עליהם יתמיל כאלהות כהתנגות כנ״ל מל: ופרעת
 רהפמת פניהם יוסיף אדיבה רע כל מהם ויבשל

ה .איר ה על מוסד והנה ואז עוב כל להם ויהן מ  ו
 כמוזכר התורה על רומז טאור כידוע כמתה לב־ן

 !דהייט טאור כל לעמיד שיזכי לומר ורצה נספרים
 מדוע 3לנ ובשוב בבמ:ה והתנלה התירה על

« כל ; א
או



ישיראדמקץעבודת16
 מיזס'ם יחייכו ש״ה בכ/איר מקן ויהי יאטל א*

 דהנה לפניו ונחיה יקימנו הפליבי כיוס
ם. מ:׳ בצרהיוחר נתינים הצדיקים אין איהא מי  י
 הב' פל היא הבקשה שעיקר היומיס יחייכו ח*א
 ביום ממילא ואז ימים הב' באלו גס -•5ב'היי יפיס
 דידוע cמיומי יחייט או .לפניו וכחיה יקימנו כג׳
 עצמו להתחזק האדם וצריך אבי״ע עולמות ד' שיש

 מיומים יסיינו וז״א למדריגה ממדריגה מפל' לעלות
 יקימנו השלישי כיוס יציל׳ עשי׳ עולמות בב' דהיינו
 משם כפול שלא יקימנו הבריאה בעולם גם דהייט
 לפניו קדשו באצילות לפניו ונחיה אז שם קיימים ונהיה
 שנתי׳ מקץ כין ק גס הכתוב לנו מרמז ונזה ממש

 אזי יצירה עשיה עולמות השני וסוף בק; כשתהיה
 להעלותך עליך יחמול אלהוחו התגלות חלם והרעה
 בריאה העליונים עולמות לשני גם מעלה מעלה

:אמן ואצילות
 הנה להם חלם אשר החלומות אח יוסף ויזכור

 אשר למכתב דה״: מדוקדק אינו להם היבש
 והכה לו הלם דהנה יתבאר אמנם עליהם מלס

 מרמז יוסף דה:ה השדה בתוך אלומים מאלמים אנחט
 נסשוסן חינם לו שחלם החלומות ובודאי כידוע לצי״ע

 השדה ך בת מתלמים עליונים דבלים על מוליס לק
 לעבוד 7ש:י קדישין הבוח*ן חקל בהמלנות דהיינו

 מכונם כלו: והצליק מדות השבע כל בה ולתקן גה
 ר״ל לי־לודתי וחשהחוץ אלמותיכם תסובנה אמר והנה
 ואסרו כני והם למדתי צריכים מדוחינס תיקון בגל

 כי בעיניך התחשוב בתמ*ה עלינו המלך הסלוך לו
 משול אם לך, צריכים ונהיה עלינו פלך תהיה

 ממשלה סיזה לך שיהי' להיות יוכל זאת בנו המשול
 כל והנה . אמרת כאשר גדולה כ״כ ;א אב: ב^כו

 בימכזל גרמו והם הפה התר הולכים ההליסות
 שהם כלו' להם הלם חשד וזהו פתריכס ע״־ עליהם
 ולא פתרונם פ׳׳י עליהם שימשול החלום הפכי עצמם
 הדבר נתגלגל ועי״כ .למעלה אמרנו כתבר מתניו
א  לכניו ולהשתחוות לבא והוכרחו למצרים יוסף ת

 דייקא לה״ס הנם אשר החלומות נזכר זאת ובראותו
 הדברים כהבאהס אתם מרגלים אליהם רחמר מ׳׳ל

 הוראת שנחרו תחתונים בדגלים דהיימ ברגליות
 עלוה הארן ערות את לראות ממשלה על מזלזס

 .תחתונים לדברים הדברים שהפכתם תחתון דבר סח
 אוכל .אוכל לשבר באו ועבדיך אדוני לת ראמרו

 שאתה כמו כן לא כלומר הימוד על שמרמז זיווג ל׳
 ימול לעשות אוכל לשבור באו 7ועכל לק ממשב

כאן) (עד :מסך וזיווג

ויגש פרשת
ר . יהודה אליי דגש w תפוחי כתיב במד׳ f 

 אופן מה אופניו על דבור דבר כסף
 יהודה של דבריו היו כך צד מכל בניס מראה מ

ז אי  רומו פכ״ל יוסף עם פדיבר בשעה צד לכל ^
הן רמזים כמה כס יש י:סף עש יהודה דביי סי

 ושמעתי נפלאים סודות בס ויש למחלוקת הן לשלום
 כי זצ״ל הד״ב מו״ה הגאון אדמו״ר קדוש מפה

 להתפלל הצדיק שצריך תפלה דרך לכו הורה הכתוב
 ופקידה לחולים רפואה ולהמשיך בנ״י עבור

 pא לו יחסר אשד מחסורו די איש ולכל לעקרות
 ח״ו לפעמים פרשי איש על מתפלל הצדיק כאשר

 ומעכב חשא איזה עבור פלוני אותו על קשריג יש
 לכן פעולתו ומלפעול רושם מלעשות הצדיק תפלת

 הרצויה במחשבתו הכל להתפלל לזה תקנה יש
 של דמן על בגמרא איתא כי ר' כבוד למען

 מראשי קלני אומרת מה שכינה שנשפך רשעים
 יש א״כ חלילה צדיקים של לדמן ק״ו מזרועי קלני

 שאני ההשפעות כל כי דהיינו זאת בכוונה להתפלל
 יתברך כבודך עבור הוא לסולם להביא רוצה

 כי מההשפע׳ תענוג לך ויהיה ותתעלה שתתנשא
 בתפלה והנה וכו' לינק רוצה שהעגל ממה יותר
 האיש שזה אבילו כי המקטריניס כי נסתם עד״ז
^ רחמטת שפע לקבל במעשיו ראוי אינו ד מ ל ב  א

 ולמען כבודו יתרומם למען להשביע ראוי הקב״ה
 יוסף כי יהולה אליו ויגש וזה בהשפעה תענוגו

 להממלוך רומז ויהודה העולמים לחי רומז צי״ע
 כי פי' אלוני בי ויאריר אליו ויגש בהודאה אותו

 לבדך שתמלוך כבודך למען החשכתי כל עיקר
א ידבר לכן אדנ׳י ש;זך ויהיה  באזני דבר עבדך נ
 שטןואק אין אז כי בעבדך אפך יחר ואל אדוני
 תה״מ מכת״' (העתק .ודפס״ח כנ״ל רע פגע
: וצל״ה) ,
ל  מטתן אתם אז כמו אתם ר׳ית מרדה תירא א

 להעלות יליי ס״ת גדול גוי כי להתחזק כח
 אעלך החיים באור ועייו גדול לגוי הניצוצות בו

ם  ייכמה של זקנים לע' רמז עיינין הב׳ עלה ג
 עם ת״ק הוא הך׳ ול״ך דאצי' כתר נפש ולע'

 ■לרין סג ע' הוא עלה של ול״ה ל״ה הוא הלמ״ד
 הדר מלך הוא ויוסף תיקון כל הוא דבזה דבינה
ע' עיינין אורות לתקן עיניך פל ידו ישית  בגימרי ו

 לאצילות: אדם על שחברתי הקטן
ת ו ר ו ה  6 לתקן במד״ר איתא נושנה לפניו ל

 כי היתול קודם דהיינו תלמוד בית
ף נוטריקון משנה  ויאסור ולכן בינה שערי טן של נו
 לקראת ויעל מלכות הוד נצח של מרכבתו לצי״ע
 ופשה לגש״ן ולחברם סבא יסראל הוא אביו ישראל

ה? יחוד שם מ ה  של רי״ז ממספר וירא אותיות ו
ר ט ע  ח״כ6מת״דו א' תיקון והוא לחסד רומז אל ד

 %יפה להוריד ת״ד יחוד של ווי״ן יודי״ן סוד י״ו
:כאן] [עד אליו וירא זז״ס ליחוד

ת א  לפטי להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה ו
 ^־יכה כשהיא כנ״י דהנה רומז משנה

 שי^תת היא דרכיו ולהשיג חיים באלהיס לדבק
 פיו שמלא פ״ש יהודה בשם הנקרא הצדיק את

 ה' את אודה הפעם שכתוב כמו והודאה ברכות
 של צדיקו הוא יוסף אל .יהודה שמו את ותקרא

ל לכ;י• להתהנז מבף בשש נקרא עולם מ :



ישראלעננודת
:והנן הדיקגא ביחוד כנזכר ויי׳ן יומין דיך האיר גש זשח׳כ תקונאקדמאה הוא א״ל אלי״ו כמלת רומו וזה המקנא אור לאביו הנ״לועי״כהומשך לשיך ■ל־ כדברי לאביו ונתקרב צמק יוסף שהיה שע״י אליו וירא ם וז' קדושים כ־לם ויהיו מדרכיו שילמדו העולם תיקון מפני והוא קולה תתן וברחוכות צדקתו מגלה שהקב״ה פ•׳ גופא דכל איהו החרא והסתר בהצנע שדרכו אע*פ הוא והתירוץ מינכר דלא כיון הדר איקרי א׳׳כאמאי לאפשר מה לכת הצנע ולהיות ע א" להםתיר חכמה ראשית נאמן חסיד צדיק ולהיות באמת ה׳ עובד להיות פרוצה מי פי׳ לאיתכסיא וצריכא טמירא אתר דהוח כיון הצדיק דרך על הוא דקושייתו בזוה״ק פירוש עוד וי״ל והבן הדיהנא אור אליו באה שע״י ע׳׳ה אבינו ביעקב נתגלה שיוסף פי' לו הוא זקונים בן כי וז״ם הצדיק הוא המשפיע כח על מוכיח מורה הוא החקנא נמצא זקן לו אין דהסריס כיון הפשוט ופירושו ע״ש וכו' ביה אלא לגופא הדורא אשתכח ולא גופא דכל איהו החרא טמירא דרגא דאיהו אע״ג אלא ואיתחזי דאיתג-יא מאן אלא הדר ולית תדיר לאיתכס־יא וצריכא נילוייא ליה דלית איהו טמירא אתר והא הדר איקרי אמאי צדיק דא הדר עץ פרי וז״ל איתא תצוה פ׳ בזזה״ק דהנה עוד לומר ואפשר . ודפח׳׳ח אניו וירא וז׳׳ש אביו אל א׳׳ע קרב וקדושתו בצדקתו ואדרבה יעקב מפני נתיירא לא ולכן נתחלה היה אשר יוסף הוא הצדיק יוסף אבל בם ענתה פניהם הכרת כי הרעים מעשיהם מפני מהצדיק וטשיס הרשעים כדרך אביו מפני ברח שלא יוסף של צדקתו מזליע שהכתוב כתב הק׳ שהאלשיר דבריהם עיין אליו וירא על תמהו 0המפרש* .אליו וירא וגו' מרכבתו יוסף ליאפור :ית׳ לכבודו לגשת איך גישה מלשון גושנה ל«יז להורות וזה ישראל לעמו הישרה דרכו ה' :והבן כנודע זשמ״ע ק״ש יחוד אחרי כמו היחוד שאחר נפ״א בסוד כמו הפעס אמותה אח"כ אמר ולק למעלה נדבק ע״ה אבינו ויעקב הק״ש ענין היה יה כמותם גדולים צדיקים בהתחברשני שנעשה הגחל הימד יגרמו יעקב לפני יוסף נתגלה נאשר כי פי׳ ע״ש ק״ש קורא שהיה ליוסף יעקב נשק שלא רו׳יל ואמרו .וגו׳ פגיך את ראותי אחמ הפעם אמיתה יוסף אל ישראל ויאמר וחוזרת ממלכלנת שלמה יריעות מה שלמה כירייטת ת״ל כך ישראל אף יכול ט' תכבוסה צריכק אין קדר אהלי מה אי כו׳ משנה מקרח תיה; בהס יש בפנים אבל בעוה׳ז ושחורים כעיריס שנראים אע״פ ת״ח כך ומרגליות טוטת אבנים ימבפציס ושחורים כעורים מבחוץ שנראים אע״פ קדר אהלי מה שלמה כימעית קדר כאהלי וגו׳ ונאוה אני שחורה השירים שיר במדר^

ה

שעומ מי צ׳ל כן וכמו׳ הלב וחיזוק הנמרה -מ:0 וזה בזרוע נלתמי׳ ושם מדינתם למקום אויביהם יוצאי׳לקיאת הס רק המלחמה ע׳י ארצם להחריב שלא במדינתם נלחמים שאינם הגטרים המלכים כדרכו למנזל אותו המבלבלת המחשבה ושורף טערם כאש בקדושתו מתגבר הצדיק כלו' ותשרף הוציאוה יהודה ויאמר טגה כאור צדיקים ואורח החשטת ענפי ומקצץ עליה צורך שמא כירידה רק חיו ימל ולא הארי כלב א״ע לחזק וצריך משענחז על והתהלך יקום עכ״ו קצת מתבלבל שהצדיק• ואע׳פ מעבודתו הצדיק שמתבלבל וממילא והשטה זטת מלשון ונקרא והחסרון התמורה בעול' אז יורדת המ׳ הוא העליונה הכלה פי׳ כלתך תמר. זנתה ויגד אלו תדשיס בשלש אבל וממליכו להש׳י׳ תמיד ומדאה בברכה פיו ימלא כי ע״ש יהודם שנקרא הצדיק הוא ליהודה וינד סדשיס שלש נעשה ואב שבם ציחף שעיי כמשלש שלשון דהייט לאמר ליהודה ויגד חדשים כמשלש ויהי בש' נרמז וזה אב חצי שבט הצי קמוז טבת דיליה חולקא נשאר נמצא באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא כי פשר חמשה עד ג'נ ואב הקדושה קרן מתרומם לאילנית ה”ר שט עשר מחמשה שבט כי עשר חמשה עד שבט ומצי טלם ותממ טבת חדשים שלש יחד שהם אלו מאמרי' אהדמ סתרי דלא בקיצור וי׳ל תמוז שבט סבת בזוהי̂ז נמצא ובמקום'אחר עשר חמשה עד אלא דיליה כולי' לאו דהא איתאביד אבל אב תמוז טבת ירחץ בימת דעשו וחולקא סיון אייר בניסן דיעקב דחו̂ל בזוה׳ק כדאיתא לספור חדל כי על הצתת ום! העיר והובקעה ושניה בראשונה הבית נחרב שבהם ירידה ימי בעצמם שהם ואב תמוז בימי אז ושבע טבת בימי כגון מקדושתם מה באפם שיורדי' השמים תחת וזמן עת יש לכל מ'מ השיית לפני תמיד בקדושתם ומתקרבים ההולכים הצדיקים גס דהנה עכ׳ל יהיו ישראל כך מצרים אדמת כל את יוסף ויקן שנאמר קוניו את וקנה וחזר לישמעאלים יוסף את וימכרו שנאמר קדר לאהלי נמכר יוסף מה כיוסף אמר יוק רבי ט׳ ממקומן m לא פול שם.תן שמשעה ט׳ שלו שהשלום פי של כיריעותיו שלמה כימעות ת״ל כן ישראל אץ יכול למקום ממקם מטולסלין קדר אהלי מה או ם׳ עליהם ומכפר בא יוה*כ השנה ימות בל כעוסמ' שמתלכלפין אע״פ ישראל נזף ומתכבסת תנהירות -0C0 ניכר ואץ כעורים שהם התית דמיון «״ל ■ הללו.ד בימים כאמר מבחוץ כעורי׳ שהם קדר אהלי " בשס לר*י המדיר כינה ולזה וכו׳ כלה הרשעה וכל בסוד המחשבה ותשרף הנייק הוצאת לאחר ותשרף הוציאוה ווהו המחשבות נעשו שמהם ׳ בקליפה האכזרי׳ הני׳ק מוציא ועי׳׳כ און מחשבות כל עד וללחום להיעבר בשנה ושפלי׳ הנמוכים ממים דוקא p מצויה החדישה בהירות שאז ויויט בשבתות לעשותה המלחמה נכלאת לא בתכלית ד׳



I fעבודת
: ארץ אכפי כל ה׳ אל דשוט יזכח אחרים אצל אפי' אותו מכילים הס תשובתם וע״י להפילם ביקש היצה״ר כי לשוביהם שובים נעשו שהם שאמר וזה סטאתס על לתשובה שיזט אדם בני כמה שעה באותה עמס מנשאים והם עמהס ה' אל לשוב וחטאים רשעים כמה מתעוררי׳ התשובה עולם התעורחת' ידי שעל ג״כ פועלים מדביקות הסרה מחשכתס קל חטא על מיד בחרטה קצתזתשוכתם ירידתם פ״י והצדיקים ני״ק ולהפלות הרשע מטה ולשבור להתחזק נתיסד הענין עיקר כי כי' וכו' כמםן> יזק ר' והוסיף ועהורי' קדושיס להם אשד וכל הס כי לבטלה ממהר אדרבה כה זמן יבלה ולא הפועל אל מהכת טובה לא מחשבה איזה להוציא לו שלילה כי המחשבה בלטל כשעת הצדיק כמו להיות שלהם המוחין בגדלות אדם בני פשוטי שיזכו והלואי פעם נכילהבשוס נקרא לח לכן היה לא כאלו הוא והרי איה מקומה טדע לא קשובה בהרהור מבטלה הוא ומיד יותר ולא ודוגמתו ועטדתו כד״ת עצלות של מחשבה איזה לו בא מה באפס רק כלל ליפול לצדיק וחלילה ובטהרה בקדושה הוא גפילת' גס כי פי' ממקומן זזו לא עוד שמתחן ומשפה שלו שהשלום המלך עס תמיד כשלימות שהם דהיינו וכו׳ שלמה כיריעות ת״ל מנפילתס קמים הם תשובה ההרהור בשעת ואח״כ ממלרינתס מכלים הס המחשבה בלבול שבשעת פי' כן הת״ח אן* ויכול מתפבטין יחט אשר המקום אל ובטאס בקופסא ומונה מתקפל הוא טלטולו בשעת המטולטל האהל כמו קדר כאהלי למקום ממקום מטולטלים שהם יכול שם ואמר התשובה עולם סזד הוא כ‘שיוה עליהם ומצפר יוה׳׳כ בא וו״ש לבקריס חד̂ש להיות המורה עבירה כעל השובה ומתמלמין ומתחרטין מיד שנזכרין תכובתס ע׳׳י מהכבסין הס מיד בהס וכיוצא בטלים מדברים טובה לח מחשבה בלבול אתה להס שבא דהיינו &;תלכלכ*ם ואע״ם ויראה באהבה בוערת כאש בהם והכנימית ומרגליות טובות אכני' מבפנים חבל כ״כ שבהירות

בהפטרה
הלילה בחצי בפרט אדם לכל ראוי וכן •להמליכו להזכירו יתעורר למטה שהצדיק רצונו היה «את .כבודו כסא לפני שכחה שאין והנס וגו׳ לו דמי תתט ואל לכם דמי אל ה׳ את המזכירים ממ״ש האוץ כל מל למלך שיהיה מלכותו מדת על שירחס פולס של מלכו מלך אל ולזעוק מלהתפלל ישכחו שלא פי׳ אני אהבה שחולת לו הגידו מה חדי את תמצאו אס ושלמים יראים מרמז ירושלים כי יררמים בטת נר' והס העליון מפולס ירידתם קודם הצדיקים לנשמת משבעת שמיס שוזלכות פיחשז ימשלים כנות אתכם השבעתי בפסוק בזוה״ק דאיתא .לאמר אלי ה' דבר דחי

: והקלוש הגזול ליחוד תזכה שעי״כ פי׳ בידך לאחדים והיו המשור וברית הלשון ברית בריתות שני תיקון מור? אפמס ועץ יהודה עץ וז״ש חנוכה דרוש מף כתבנו כאשר הקדושה הבחי' שהוא מסף P אפרים וז״ש לתקן וצריך קודש הברית אות מל ערלה חיכת מכסה הוא הכרית שפוגם מי וקלילה ותשבחות בשיחת פיו הודאות ע״י דודה עש ישראל כנסת ליהוד זיכה אז הברית לתקן צריך לכן כראוי הברית שומר שאינו למי להתפלל אפשר אי בודאי כי רומז יוסף בן אפרים אחד זעץ תכלה בזמן ובפרט להש״י והודאות בברכות כיו ההדס למלאות דהיינו יהודה עליו וכתוב עצה חחדכנק כ״יעץ המלכות התנשאות אופן אח׳׳ב וסידר תתתמס מתי עליה ולבקש להתחנן לאמר מלטש מלת הוא ה' דבר בי שהתעורר כלומר לחמר אלי דברה׳ ויהי הנביא וז״ש כשלימות מלך לא אכל ממשלה כעין לע״ע גמיס מושל נקרא ומ״מ מולך הוא בודאי כי המלוכה לד' כי וז״ש מושל יק נקרא מלטתו טכי־ בתין כיון מ״מ היוצר של ידיו מגש? שהכל הגס החורין בזמן והנה מקיימים. ועבדיו שגוזר דיבורו ע״י רק ניכר המלך אין כי דיבור בשס כקרמת מלטת מדת כי וידוע שמיס מלכות כבוד על להתכלל ליח״ב במעשיו מוכשר לל ס-א בנפשך קונך והמלך תחלה עצמך קשוט הזה הנ.־ש על למע:ה נאמר שאצ״כ יפרה כדרך יהתככג עצר. על ולקב: מעניו על מקודם כתשובה להתחרט כריך דבר רחשית אמנם בארץ יתגלה מתי שמ׳ם כטד על יחשניסולדא׳־ג חורק על להתאבל 0מש: לעמוד הח̂״רף בימות האחכזת ובלילות יעקבמפנה זה יוס לאור אלהים ויקרא המדרש אמר ככהוז־י פעמיס אלף להש״י ר’נח ופועל עבודתו בם תגדל אז מאד גבוהות אחרות סוסת בהן וכיוצא כתורתו וחשק רהב לב לו ושיהיה בכחו הש״י לעמד שמכל כדי נפשו לשובע אוכל רק כבהמה ולשתו' לאכול בלא משנרתאותו וחא לאסל ותאב ממלריגתו נופל כשאדם אבל רע דבר ידע לא מצוה שומר כי רעה לדרך עובה מדרך ולהכירו אותו לפתוח כ״כ גלול היצר כח הין בתפנה אז בתורה האדם שעוסק זמן כל בודאי כי ונפלאה גדולה יוהר קדושתו חזכח כמו שלחנו ולהיות ובתאוה גשמייס כדברים '‘חב להתקדש שיוכל מי וטדאי . ס*י ושאר ההר׳י ובכווטת ע״ש רצ״א סי׳ א״ס בש׳ע כמ״ש בס להתקדש ושתיה באכילה אפי' דה״ש להתקדש הבאים אל דרך איזה ד1ע ויש יתדות הכאות מכל פחש להיות עצהו ולסגף מצית ובאר היוס כל ועבידה בתורה לפסוק כפשוטו איש לפני ישר דרך יש האחד הש״י לעבודת רבים דרכים דהנה הענין רמז ע״ש פשו מעשה זה לילה קרא ולהשך יעקב מעשה זה מס לתור אלהיס ויקרא במדרש דציתא נאק אחד לנד אותם ועשית בהפטרה עוד



עעבודת יחישראלינ
:בעצמו) זציל הרה׳ס מכת״י (הועתק .אמן בארץ אחד לגוי והיו לשמים לבו שיכוין ובלבד להש׳י וטונתס הוא חיים אלהיס דברי ואלו אלו חד הכל כי אחד בדרך וזה אחד בדרך ממליך זה כי יאמר שלא כלומר ממלכות לשתי עוד יחצו ולא לכולם יהיה אחד מלך וזהו לה׳ קודש טוב הכל כי בעין עי! יראו אז והאמת הפנימיות יתגלה לבא לעתיד אבל היצוניס בדברים ה' לעבוד ורצונו יטנה ישראל בשם וזה כנ׳ל כפשוטו ועבודה בתורה אני לה׳ אומר זה החכמים בין מחלוק׳ החורבן יזמן 3עח כי וגו׳ עוד יחצו ולא וגו׳ אחד ומלך הנביא וז״ש טובים כאחד ששניהם כלומר אחד יום וויהי' איך הצדיק יה*ה אחד יום בקר ויהי ערב ויהי הכ׳ ואמר לבדו לה' בלתי זה גס כי בגווי' גנוז הטוב אבל אותו הרואה אדם שום בו יבין ולא מבחיץ מאיר .שאינו וחשך לילה ונקרא פנימיות ומחשבות בכונה הוא ההבדלה אבל בטלים דברים ומדבר ושותה אוכל עשו גס כי עשו מעשה נמו נרא׳ מבחוץ והלבוש ית׳ כטדו כסא תחת קשורה ומחשבתו בטלי׳ בדברים לפעמים עוסק הצדיק שנס מציט עולם הבלי מכל ני״ק שושנים וללקט הרבה בכץ וכיוצא רבנן ובדמי דבדיחותא מילתא לעני! בגמרא שאמרו כמו הש׳י לעבודת דעתו לפקח יין ושותה דתורא בישרא התנא אוכל שהיה כמו בטלי׳ ודברים ושת־ה באכילה להתקדש ה' לעבודת דרך איזה עוד שיש פי' עשו מעשה זה לילה קרא ולחשך הוא״קודש כי הדרך את רואי! העולם וכל אור דרך שהוא יום אור נקרא וזה מבפנים כמו מבחוץ טוב נראה הדרך זה1 ובפמשות ונחכלה בתורה פשוט בדרך יעקב מענמ ע׳י והתחלתה העבודה עיקר כי אהלים יושב חס איש ■יעקב

ויחי פרשת
: כסדר והפסוק הרצון הוא שנה ומאת הויהאהיה מחיבור הב־.ים החיים הוא מ׳ז הס וארבעים ז׳ וכן ארבעים הס עשר ד'פ הרי *ג1ה כלול והדעת מהב׳ד תו ח* הוא וא־בעים הייית ז' גימ'3 ולק שי׳ב שנים שבע עיקק יעקב היי שנ* ענץ

 בכחבליסוף שאל*כ חוור אור היה בריאה טצא שעיקר בכור היה וזה לשורשם החוזרת גנייות כח שהוא כמ״ש חוזר אור בבתי׳ והיה למירא מחשבתו בכל דיבק אלא העולם בזה «כח מנשה שם ואז להטרא הכל בצדקו הלך מנשה ני בספרו מ׳ו מ״ש לפי לברכה מזוח; מנשה יהיה ומ'מ בימינו ס אפר יוםן> לקח ולכן בה' יתחלף והעי״ן שמעון אותיות ומנשה בחסד כראובן אפרים .ושמעון כראובן ומנשה אפייים
להשגיח פעם בכל צריך להשפיע שרוצה שצדיק ני הקטן אתיו אולם יגדל הוא גם וז׳ש לטרא א °

̂׳ ויהא ימות שלא אפרים בן משיח ניאת עד ואפשו־ יהושיעך יה כאמור ליהושע לתיקון עשם ואפשר תחלה רפואה שיברא עד מכה יהיה לא בכית להיות יצחק לוי מ״ו ואמר ידיו שכל זיעקב הבשר את דוחקת אהבה ג'כ הבריאה בתחלת ני ממט יגדל והוא להתקטן וצריך העולם סל : יסדברתא ונאיא לדוד חיים מושך ומשם ו»ניל נקר' ולכן מאבא חיים משך יוסף כי ע׳ש ימית שלא יוסף בן משיח לגבי רמ׳׳ה לאשלמא יג״ד גסשהואאגא בהאי ר׳שואמר פתח במאמר ושם ייצא ר*פ בריח ועיין ס׳ת בתיקק ועיין ברחמים הג שמח«« רחל של לבנים הגיעה שהבכורה פתל הזוהר הנה מיותר אז תיבת .חללת אז :והבן בנינך תחלת על למפרע חללת אז וז״ש תמורה כק והוא להזדווג יכול שהיה לומר המקטרג העלה ונדיטת נזדיוגה רחל ע׳י אדרבה לאמי צרה היתה רחל לומר לראובן מקום היה לא והנה תורה מל בפני׳ להסתכל מניחה לוירא יששכר זכה ולכן תבא אלי אמרה אז חן לה והעלה דודאים מצא שראובן ער לה פונה היה לא שהוא בפנים אחור כזיווג W והיה ̂ר ע׳י היחוד צ׳ל והיה חרוכה שהיא רפית לאה ועיני כמ״ש לה להזחוג יעקב יטל סיס שלא עליון בעולם היה לאה שבאמת וה-יינו הבטר' נוטלה ובחללו שכתיב אלא לה היה ראשונה הוא השבטים ממנין לוי יצא איך ובבניו . התורה להם שמחוזר במד״ר לטשו ביין כבס : נמנה לוי גס נמנה שיוסף ובמקום עצמו הגוף שהוא נמנה לא לוי הגוף משך שהוא נמנה אינו שיוסף כמו ובכ״מ ולויים לנהנים לשנים נתחלקו הענכי׳ אח״כ אבל כשורש והוא ממוצע לצד למעלה נשאר לוי שורש ובאמת ישראל לוי כהן ולכן שמאל צד רק לויים לשאר נשאר ממילא אחד לצד כהונה ונתחלק לגבורה חסד בין כגוף ממוצע שהיה לוי נתחלק אז הכהונה וגס מראובן הבכורה ’ טעיו̂ת להם שמחזור מתה ענבים ובדם m הכל במד׳ר . ה׳ קית־ לישועתר I החשך מן מר יתחן ואז בה נכשל א̂נ אלא תירה דביי על עומד אדם אין ודרשו חייש אלהיס דברי כילם לכן הכלה ליפות מטוניס והכל שה״ש בזוהר כאמור כלה תכשיטי כעין שהוא הטעות יחיור שהקב״ה ואמר בפלפולי טועה ארי שמא יאמר שאדם שהגם ואמר כסיד שהוא ביק להם יר,ץר בזה אורייתא בגנזי מיוסד שהכל בבלי שבתלמוד הסוד יתגלה המשיח שבעת ואמר העליק מעולם שנכתר התחתי! העולם הוא וסשך . התחתק לעולם מכתר עליון עולם ש מה הוא רקת אלא כתר גיח׳ הוא שגס ששך של בך׳ נתחלף רקת של הקו׳ף זה טבריא זו ברקת לו ושם הלכה בתכשיטי הכתר מהם בבליזנעשיס התלמוד בסלבול שמחוורין דינים הש׳ך הס כשש׳ך מא גדול ספרי וע*ז בבלי תלמוד זו הושיבני במחשכים כתיב כי p3 * ימרק



'V

i sיעבודת ח י ישראלז
:כאן) לחנינה(עד ראויים ישראל וכל וסכלי' בינוני׳ איזה אלא מזה טציא ̂א בחנם להש׳י עובדים הם וא'כ דוד כמאמר בשכר כלל בטוסי׳ אינם צדקתם שמגולל הצדיקי׳ מכיש לחנינה בודאי שכרוראוים תשלום ללא הוא ומצית צלקה איזה עושים ועכ׳ז רשעתם מגולל מוה׳ב שובלאיהאלהס שבלעתם והגם ארץ רשעי וכל זה בכלל ישראל כל ומ"מ גבול בלי בר בלא ועיילי עליה הבני והן באי׳ן שעובר הייט לו שאי! למי הקב״ה וו׳ש במלה והסליחה החנינה מלח ומשרר לליס חונן ואדם פשע על שעובר למי עון טשא. למי כי הסליחה וכן במלה מלה בקו הס סטנה של שהעולמות בקיווי חנינה גס ואמר הבינה פד• עוה׳בשהעלי׳ לתאות כ’ואח אבות לזטת ואס׳ג מלטת שהוא השס בקיחש הוא ראשונה ועליה יסורי׳ לו יש העולם לזה בא ונשאדס הסהר בבית יסוריס הס התהו בפולס בתקלה שהיו העונמית « מדריטת ד׳ הס אלו נפש תאות ולוכרך לשמך קוימך משפטיך א:רמ אף הה׳ד «א. oVw תאות אטת זטת השס קדושת ימרק כמטארבמס׳ מחק ר׳ גיסו ע׳י יגטןרבלקחשה רחוק שטה ר׳ל משא׳ב דרכו כעק שדרש וזה כ׳ה הטרא לשמיר׳ צריך לק אדם בט בהם יקוש אשר ועצתו מהמוריו את ידע לא כי יצרו בעצת •לכד שלא ימיו כל טמור צריך דרכו לכן ושמאל •סין ללכת נטה ולא הולדו מיום וקדושתו בצדקו מהלך שהוא ר׳י ויל א לשיטתו אחד כל ני לומר עוד ואפשר לו צריכים אק שהם הייט לפניו והזקנים מהלך לנטא אמר ור׳ל לשמרם עליהם פשגיח והוא בצאנו מביט שהוא לחעה אמר ריי «ר*ל ריי פלוגתת ווה אמו אחרי המתהלך נתיטק וילס מאליהם נשמרים שיהיו עד הטוב נדרך שיתחזקו תלכו אלהיכס ד' אחרי כתיב השמים סן התורה קבלתם אחרי בנ׳י משא״כ נפנח להתהלך והוצרך ב׳ה הטרא שמירת צריך עדיין לק התורה כל מעצמו ששמר רק התורה את קיבל <א עדיין כי לפני התהלך הקב׳ה לו אמר שנימול «דם ע׳ה אביט באברהם אפי׳ שמצינו וזה !לשמירתה להשגחתה צריך ואיט אמו אחמ והולך שמתגדל התיטק כמו והוא שומר צריך שאיט עד ה׳ אחרי ללכת ומתגבר בצדקו כשמתישן חזק יותר דרך עוד ויש קרסוליו ימעדו ולא יפול שלא פליו משגחת ואמו אמו לפני מלך התינוק כמו למשל והוא יצה׳ר עצת מכל ולשומרו לתומכו סעד וצריך ה' לפני מתהלך הוא האחד ה' לעובדי דרכים לשני אתר במקום כבר מ׳ש ע״ס לומר ונראה . מ״כ בטרוש פירושו ע״ש .לכבודנו צריך הוא דעתיהדר״ל לכבוחעל צריכים אט דר׳י דעתיה על לפניו וזקנים מהלך לנשיא אמר ר׳ל בצאט ומביע עומד שהוא לרועה אמר ר׳י ור״ל ר׳י בשם לה ואמרי ר׳ב במל׳ר לפניו אבותי התהלכו אשר האלהיס ויאמר יוסף את ליברזד

 מקץ בם׳ העיון אחר .ד׳ קויתי ליעזועתה : המקרא דרש דרכו ולפי מלמעלה לשמירה צריך ואינו נפשו את שומר לכן רגליו כמ50 כי יודע כבר אשר יצח מפאת נפשו ולשמור שאש ביתר לעבוד צריך הוא כי מעצמו נשמר <מומ נמובה נעל וטדאי הפועלים פרק ב*מ
: אמן במהרה והגואלט הטדפ עליט המרחם הוי׳ה שם נתגלה לכן שם המפרשים שפירשו כמו ע״ה אבינו יעקב שניבא העתידה הגאולה טל שמורה ה׳ קויתי לישועתך הזה הפסוק עד גדולים וחסדים הרחמים על המורה הוי״ה שם נעלם לכן בזוה״ק עיין מצרימה עמך ארד אנכי כמ״ש ובניו ע׳ה אבינו יעקב שירד הירידה תחלת הוא ויגש ובס׳ למצרים אבותינו דרח הדבר נתגלגל הרעב שני של וסתרוט פרעה החלומות ע״י מקץ בס' כי רמז וחיזה טעם לתת ואפשר הוי׳ה הנכתב הקודש שם מקום נפקד הזה הפסוק עד ויחי ופ׳ ויגש מקץ פרשיות בב׳ כי הזה הדבר לב רחבי מאבותינו ח״ו שנעלם תה להתמיה לעניטט ונחזור .אהדדי מיתרמי אהדדי דשייס ואיידי ותשכח דוק תצוה סלד שקורין בשבוע הנביאי' אלון של הסתלקותו יוס שהיא באדר ז׳ סל מהקביעות השנים שברוב מה לזה רמז איזה ג'כ ■יש ולדעט בדבריהם עיק אחת מפרשה שמו להפקד עכ'פ קצתו ונתקיים וגו׳ מספרך נא מחני אין ואס ע״ע שגזר מרע׳ה דברי בתורה ומציט רושם עושה בדיבורו הצדיק כי שם ואמרו ובס׳ק הזה׳ק בספר הפלא ונזכר הנביאים אלון ע׳ה רביט משה שם הפרשה בכל נזכר שלא תצוה סדר אחת פ׳ שעל עד התורה אותיות כל ומונין סופרין שהיו הגס בזה שיש רמז איזה להניא שלא המקובלים ספדי מכל הזה הדבר נפלא מחע בעיני נשגבה ותמיה בפירוש בם נכתב מיה שם מציט ולא הזה הפסוק עד ויחי וס' ויגש ופ׳ י . פזר עלי צעדה נטת וגומר יוסף טרת בן יסק ליו הצדיק סשא״כ לעשותה י>ריזים ממיהס באינריהם התפשטות להם יש יצה׳ר ועצת רעה איזהמיושבה להם שבא כיון באתת.יטלו הרשעים אמנם .הקדושה במחשבתו ובלבול הרגש איזה י* בודאי הבטת מטומאת מסתמא א'כ וגו' לצדיק מעט טוב וזה וצדקתו טובה מתמעט מה שבאפם עד כ'כ הטומאה נח מתגבר חלילה אז שמתרבים וט' ע״י אצלו מעט מא שהטוב לצדיק מע® טוב הפסוק בפי׳ זצ׳ל רא׳ק הגאון מהצדיק וקבלט מצרים ארץ כמעשה רעות ומחשבות בקרבם זמה רוח היתה בודאי אלה בטת הנה ע׳ש עיטו נשא לא הגילולים ואל נפשו לשוא נשא ולא בהם מסתכל ט׳ לא הוא ואעפ׳כ לחתנה לו ומרגליות טהם אבט השליכה אחת וכל ביופיו להסתכל הגגות ועל הטמות על יצאו העיר בטת שכל פי׳ ז׳ל וגו׳רש׳י ידיו זרועי ויטזו קשתו באיתן ותשב חצים בעלי וישטמוהו ורבו וימררוהו י פליז



חי,עבודת (יעזראלוי 1י

המחשטת הם הנ׳ל החצים ונושאים הבעלים הם כי חצים בעלי נקראים והבנות בגמרא כחץ יורה בלשון המשפיע נקרא כי חצים בעלי וישטמוהו הרעים מחשבותם ע׳י רוחו את שהמת דהיינו ורט וימררוהו או! מחשבת במחשבתם לקראתו העיר אנשי בנות כל ויצאו במצרים בעברו יוםן> וזה לטובה במחשבתו ומהסך ד׳ ל6 ושב ומתחרט מתנחם הוא מיד קצת שמתבלבל וחבילו יצרו וטנש ברוסו מושל הצדיק כי הרשע פ5ש ̂יו

:פ׳ז הנק׳ לעולם אותם מעלה שכיה ידיו זרועי ויטזו ה׳ אל לשוב בקרבו ונתהסכה המחשבה שהעלה עד מה באפס רה בציור אפי' ח״ו התפשטות שום לה היה ולא במחשבתו רק נכלל שהיה קשתי באיתן ותשב וזה אח'כ שיהיה רם לעולם בא שלא דבר על שטקד המחשבה והוא נלק חתן יתן אתן כמו לבא העתיד על שמורה מהמדקדקים אי״תן מאותיות כידוע המחשבה על מורס איתן כי קשתו באיתן ותשב שנסו הכתוב ואמר
. עית ביומי בר ברא בעזר בראשית. ספר 'שרם

שפות ספר
והיה שאמר כמ׳ד היה ועוד ראשון י רועה שהיה הבל הוא כי רועה היה ומשה :בעצמו) זצ*ל ההמ״ח מכת״י (הועתק .•לצנועים אלא מגלין שאין מ׳ב שם בסוד לעו-מדיס כידוע ז׳ל בהאר״י כמבואר לאי׳ש שמיך מ״י מ̂סית היוצא בשם עיה רביט משה נגד א״ע להגביר ורצה תכ״ה שס שאמרת בלשונך להרגני הוא שאמירחך מבין אני פי׳ אומר אתה הלהרגני לו והשיב זאת כנינו ואנייס דחן הרשעים ואלו . ע׳ש תבי׳ט בעיניו יק בפסוק היחודיס משער כיחע תכ׳ה השם בזה אותו לענוש הי׳ וכוונתו רעך חנה למה לו ואמר ברוה״ק כ׳ז הבין ע׳ה רבינו שמשה שכמותך רשע רעך שפי׳ דש*י טנת וזה לעומתם ברשעתם שקולים היו יאבירס שדתן וממילא ומשה אהרן הוא ואהרן משה הוא כדכתיב היו שקולים בקדושה ואהרן משה כי ידוע וז׳: .ממש לעומתם פירוש לקראתם ז;נצביס בס' ־תיב 7 שזה ואפשר ע׳ש כקדושה ואהרן משה דוגמת בקליפה היו ואבירם דתן כי כתב ז״ל האר׳י והנה .נצביס יצאו ואבירם ודתן קרח בם' דכתיב מהא זילפינן ואבירם דתן אלא אינם נצבים נצים דכתיב היכא כל בגמ' איתא זהנה העגין ביאור .שכמותך רשע ופרש״י רעך. תכה למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני והנה השני ביום ויצא : פב״פ ידעו טלם כי הזה ההר על תעבדון האלהים את ימשך וממט האות לך האיש משה זה נק׳ בפנים פנים הטרא בפני עמד ימיו שכל ומשה הטרא ■בפגי לעמוד יטל היאך מדרגתו חדלפום כל אות לאדם יש כי האות לך וזה ואמר .דבקות דיו״ד אותיות תרין שמהם אור עמודי התר״ך הם ומשם 'אהיה שם הוא בהיה דאנכי א׳ בהתחברות כי עמך אה̂י , כי לו אמר ולכן אלהיך ד׳ באנכי הנתגלה עלית ברצון הוא וזה משה השיג השם זה ני העולם  יש אדם כל כי דרכיך את הודיעני כשאמר למשה דרכיו יודיע כאן במדרש

בו צ' מיס התרי״ג מכל שכלול הגם א' שורש 9

; החנינה מהש״י לו יבא שמתומ וג״ח חנינה מדת לו מהשם יבקש האדם (לם5ל לק לחנותו במדה מדה לו ימדוד שאח׳כ כדי חנם מתנת יעשה שהוא מזכהו חנם מתנת לא* ליתן חצה כשהקב׳ה פי' אחון אשר ומטתי אמר והקניה ולשנאה לריב יבוא שמתוכה דברים עלילות לה טלק [בשנא׳] לא) (בשיג׳ האדם ני דברים עלילות לה ושם שנא׳ מעותות בו״ד מדות - עלילותיו לבנ״י ואמר בחורבן שכם חורבה האלהים הר עד בעיונו המדבר אחר הולך שהיה כאן וכן עמו על הבורא לרצות היאך דרכים הודעת וביקש ובני׳ ישראל כנסת כל דאג ימיו כל ומשה שורש :לד' עובדים אק >אס'ה נזה יצה׳ר להם שאין ט׳ סיני יורד משם לכר דבריט בכל כידוע להשם מודים ואפיה ביותר ובת״ס יותר בישראל שיצה״ר הייט דפליגי מכלל ההודאה כי בהוד סיני והר וטמר אדם על אז f׳6« וכשיוצא חסדים שמות לע׳ב רי״ו הנטלה חות ונעשה החרב ממתיק ובואיו נפשות דיני לדון בחת למשול הניצחון כח לקחו שממנו חורב זהר הממוצע הוא הנבנוניס והר מנש׳ב המובך בשן והר צדי׳ק שגימ' אותי הרועה האלהים ביחוד החסד נמשך אלהיס הר לו הי׳ שמות פ׳ במדרש ואסר ■להעלותם בתשובה ותלוי וז״ש הניצוץ כל ממם כשיעלה הוא והקץ החורבן עולם הוא כי רמיולז ועיקר הקץ מחמז שכאן בתמונה נתב חותה אלהים הר עד שנא פסוק על הקץ.סמוך לו שגילה למשה דרכיו יודיע ך'א ^ שזה אלא ברכה גשמי יהע בתשובה יחזרו שאם גשמים בתחלה ירמ באמת הלא וקשה היה - אמנה מקטני נח מיש פל כמ׳ש כן איט ובאמת יאמיס שלא להיות אפשר שיהא היא המלוכה אחת ׳ שמא שוק אלא וזטת ואמונה בחירה כאן אין _ *כ6 חיוב בדע ושמעו אומר הקב״ה שאם למשה . קשה היה וא'נ .ורצון בחירה ט שיש במה הוא זסת כל והנה האמונה בזטת יצאו פי לי יאמינו לא והן משה ואסר לקולך ושמןןו בהנהגה



תעבודת מו ע

: הפעולה סוף בפנימיו׳ יודע כבר העליות שברצי! המורה בנתר ׳ הפעולה סוף היות נמצא לעילא מתתא .מזר ובאור חוזר ואור ישר אור יש כי הוראה זה והיה הוא נהפך כי בכט מסה להיות שראוי כמו בכט למטה ויהי אומר והכתוב המטה תחתונית טלו להיות ראוי היה למטה ונהפך בזנבו כשאחז נמצא באבר אבר באדם אדס שליט כי זנב ומסוט נחש ראש המטה מראש נעשה מתחלה ומסתמא ®זנט אחון ואמר ז׳ל האר״י כמ״ש הקטטת שהמשיך לנחש ויהי ארצה השליכהו ואמר טו״ר הדעת נעז להנהיג למט׳ט הנהגה בא ומשם ושמאל לינזי! להטות בעולם הוא תטה ואמר זה הנהגה באיזה בידך מזה הקב״ה לו ואמר אמונה הקטנות המשיך אז יאמינו לא והן הקשה וכשמשה המנוסה לערך אמונה לעולסהואבהטנות הבאים הנסיוטת שכל אלא מכריח באק הדורות לסוף שמניע גדלות בהנהגה היה לקולך ושמעו אמר שהש״י ובאמת גשמיות במהגה שהוא הגשם ויהי כמ״ש באמת היה אמנה מקטני שנח אלא הדורות כל סוף פד משיגיס אמונה בגדלות שהס הישראל ואלו מחשטתיכס מחשסתי נא כי נאמר ועליו דבר לסוס מכריח ואין המתת כל סוף עד ומגיס צובה הקב׳ה שבה פנימית הנהגה ויש חיצומתוקנוטת במהגה : מורידס ומשם בילו הס אלו כל באמת והקב״ה , שקר בדברי ישעו ולא בזה יאמיט הס שנס בנ׳י את לטמא רצין והס פלאץ זיקנ׳עדהסבק לשון הקשין והם דעשו איש ׳pt קשי' נק׳ וזה שלהם הוא שהרצון בעיניהם שמדמים כרצונם בהם ופשו בענק כמיש הרצון נהם שיש שסבר יצורי לי פרעה ואמר והתנשא * הרצוניס כל רצק הוא הקב״ה כי בעניו בדברי' נלבש והדיטר אדם מעצמות הוא הקול ס לדיבור איש הוא הקול כי דבריס איש לא :משה דיבר אשר הלבריס ואלה דברים בעל ונעשה ספה של בקונו בקול יעננו כתיב שבתורה עד אחרים : כאן) (על בנ״י. של זטק לכתוב חסר ולעשות גבורה לאותיות שמות בג״ד לדין שמאין נ״ד גימ׳3ו מטה שם וזה דבר כל להטות מט״ט הוא המטה שזה כתבט שכבר שליהזתי יעשה הזה המטה שליחותי תעשה לא אס במדרש וגומר הזה הטטה
וארא פרשת

כידוע מטאר העכין דרכט ולפי שדי בשם עד1 לעולם ית' הטרא שם יקרא הוה דמה מה שחת פעם בשביל וני ותמי' . י7 לעולמו שאמר מא הזה לשס טעס תז״ל שאמרו שלי שס על התמיה עזרא אק הרב והנה . וגו' ד' ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהס אל ואלא

ר שמי ווה לגאלם כשהוצרך ע׳ה רטנו למשה רס להאטת נתגלה לא וזה רצונו כפי ולעשות הוי׳לשטת שלו עצם בשם לשמש צריך היה לעשות הקץ את חשב וקב״ה שנה ת' ישראל על ישלטו שהמצרים הסדר היה כאשר ולמשל כרצונו ומשנהו דבר כל ומהוה הוה א1שה עצמו הוי' משם הוא השיש וזה ע״ש הגולה באר לספר בהגהה וכמ״ש מעשהב̂נ לפי ב״ה ירצההטרא להשתטתכאשר p16 במוך ואופן בראשית ימי מששת המסודר סדר יש כי באורך כתבט ככר כאשר הידוע ומן דבר, לכל והעמדה הגמל זה שס ע׳י מתהוה פעם 5כפ P די לשלמו אז שאמר כש שלי בשם וזה יתפשס שלא להגבילו מגביל כח להיות תמיד וצריך יממסו החיות דבר ככל הקב״ה שופע ורגע רגע כשמים נצב דברך ד׳ לעולם הפסוק פי' : להם נודעתי לא ; והק אתרא שולטנא ולית הוא אני אני מתפאר המלך כאשר כידוע מלכות חדת על רומז אני כי עליהם אמלוך כי להס לבשר פי׳ ד' אני להס אמור לכן ב״ה היוצר עבודת מהס ומסיריס טכראה בשלחנא אותם שמעבידים היתה ונאקתם צעקתס שעיקר היינו אותם מעבידים מצרים אשר בנ״י נאקת את שמעתי אני וגס ב״ה. הטרא להמליך מהאטת ירושתט עיקר זה כי וגו' לאכרהס אותה לתת ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם בסוף.והבאתי וכן ישראל מלכות פל היה המחשבה עיקר כי ד' ב' ח' הס ראשונות ג' טטריקון ר״ו ג' בה גרו אשר מגוריהם ארן וזה כידוע התייש ארץ זהו מלטתו ולקבל להמליט שהסיזס להם שהבטיח פי' בה. גרו אשר מגוריה׳ ארץ את להם לתת ט' את הקימותי וגס
בא פרשת

הוא הראות חוש כי הי׳ נגר העין ס־ בי־7ה וביאור .ז״ל האר״י שסידר כש הוי' סותיות ארבע ננגו הס הללו חושים ארבע אשר לדבר ופה לההח ואף לשמוע ואזניס לראות שנים צו ונתן שלמעלי כדוגמא חייס נשמת באפיו ויפת האדם אח ברא ולוה מלטתו של לגלות כלי העולמות כל ברא הקב״ה כי ימלוט תלניס גי הכתוב לפרש ונקדים .יבואר דרכיט עפ״י אמנם לופס פ־נה לענין רמה ביד יוצאים שייכות מה מוק בלת* ולכאורה ,עכ׳׳ל ימלוכו מלטם בי שנאמר לקיים לכס הזה החדש .למלכותו ראש נקרא והוא הלגיוטן את ומוציא . מצרים בארץ ישבו אשר ישראל כני ומושב שנאמר השטר את שרף רמה ביד יוצאים ישראל ובני שנאמר לופס פנה במצריס הקב״ה מלך דורות לכ״ו כך פ״ש כו׳ לופס פונה עושה מה ע״ש ט' סורפירא הלגיוטת לו שזרקו לדוכס משל ר'לוי אמר ימלוכו מלכים בי שלמה אמר במדרש לכס, הזה החולש משמש



i  Iא ישראלב
וכדומה המצריי׳ כתו רצוט על שהיא שנדמה מר גם ב״ה הבורא כח כי הגמלה היד את ישדצל וירא .למלכים ריה שמא ניק ובחדש סצדים ביציאת שנתגלה למלטתו ראש ונקרא ו רד אלא היו ולא יצחק מלידת שניס• ק׳צ הייט הק׳ז את חשב והקב׳ה שנה ת׳ בשעבוד להיות סליהס שסר שהי' פי׳ השטר את ו̂ש .ד׳ יחוד לשיבבים <ש בכונת בסידור עיין ייזזיק בל ידך רמה סיד זהוא שגימ׳נ׳ר יהודי' בג׳ כנ׳י עם ב״ה הטרא גילוי על מורה מא רמ׳ה שס כי רמה ניד ץצאים ישראל וכני שנאמר מעליהם ומושל שולט מיני וכל המס חת מסייר שהיה לוסס פנה ואז הארק כל על בכלל מלך כשהוא דהיינו אדנ״י הוא ע*ה ד׳ס מי׳ שם הוא כ׳ו דוכס במלת צירון עוד יש כי העולם כל על מלך לבח הוא כי המלטת לסש הוא הפורפירא לו שזרקו עד אמלוך אני יותנשא אחד וכל יש רשויות שתי הרשעים אומרים שהיו כ״ס ד׳ו ציחף לדוכס משל ב׳ה הבורא היה וחז והשבטים יעקב יצחק אברהם עד וכדומה חנוך שת אדס ביניהם שהיו המועטים הצדיקים ובזנות הוא ברוך המקום של בחסדו ני«נין היו פהס התורה ע׳י התיקון קודם שהיו דורות כ״ו של הדורו׳ אותם וכל וחביריו נמרוד נפלו הטעית בזה בי .כל בורא הרצון בעל מרצון בעולם ענק שוס להפריד וחליל׳ להבין גסלא דבר והוא מחשטתיכס מחשבותי לא כי ברצוני הס גס רצונו עוברי וכל דמיתו המלכין שגס דהיינו ימלוט מלכיס בי ע״ה . המלך שלמה וז״ש ועונש ושכר בחירה נדרו־ יעקב , יצחק אברהם זרע ע׳יי כביכול להתענג רצה ט והמצות התורה ע״י והתיקון השבירה לפניו וידוע וגלוי מושג הבלתי הפשיט ברצוט יצאי שהס מ גם כי חיו ביצונ' ויצאו נפרד דבר הס והקליפות דמיתו המלכין כי ח׳ו תאמר ולא התיקון מח וזה כל בורא לפני מה ואנחנו כאין שהוא דבר כל שמסתכל החדש מה בחי׳ הדר שהמלך עד זנשבח ונפלו אמלוך אני לומר רצון להס שיהיה ברצוט המדות שיצאו הענק פי׳ ה-תתקנס הדר החי ומלך דמיתו מלכין ז׳ יצאו ־יאה הב שבשעת מהידוע כי לענינינו ונחזור .חחרונ' ה׳ כנגד ונחשב במעלתס ופחותים קצת גשמים הס הפה מוצאות ה' עיי מממ היוצאיס והדיבור שהקול לדבר הפה ואח*כ ו׳ אות שלישי לאות נחשב היא ע'כ מעשיי עלן והוא להמוחין האויר נשימת פ״י הריח להמשיך האדם צריך להריח דבר איזה לו שיש הגס ני מהם פחות הוא להריח ואן> ממנה ופחותה בחכמה מקושרת בינ׳ ה' אות נגד הוא ולכן בו משמש אינו י קול איזה או אדס בני דיבור או לשמוע דבר לו שאין זמ;3ש הראות מחוש פמת הוא מ'מ תמידי משמש שהוא הגס אוון שמיעת ואח׳׳כ תמידי שהוא קדשו ואצילו׳ החכמה היא היו״ד כמי הוא הרחות חוש לכן שיהיה מה יהיה לפניו שמא מה דבר איז> חאה סא פתוח כ'!'שהעין תמידי •משמש

:ימלוש מלטס יי חה הסכיט' במנין אינו הכתר ני עשר אשד ולא עשר נסור ז׳ל האר׳י וז׳ש ט לדבר רשות לנו חין אשר לפגי' מה שאלת וזה ילדעת. להשיג א׳׳א והתחלתו הבריאס• טרם ני בא בס׳ הר״מ כמ׳ש הזה בסוד נברא שום עמד ולא אצליט מושג הבלתי רצון איוה לו המציא שכביכול לומר אנו וצריכין הפטט ברצוס נברא שהעולם כיון ע'כ וא׳־כ שכל עיני לו שיה מי לכל כידוע ואפס כאין הם א״ס בערך עכ'פ לנפלאים נבדלי׳ מאד גדולים שהם הגם המרכס. וכל ומיכאל מט״ט במלאך להשגיח נטדו נט שאין נאמר ט טוצא אהד גרעין על להשגיח כב:ד.־ לפי שאין דעתיט על יעלה ח״ו אס א״ס ו בע אבל ,וגבול מדה בערך הימט קטן וזה נ1גל זה לומר שייך ביניהם ההבדל כי החד גרעין ובי. הגברא העולם חלל כל בין איס ערך לשני לחל» ואין גבולי כח עכ׳ס שהס כיון לו נחשט ואפב כאין הס וחיות ואופני׳ ושרפים השמי׳ ושמי השמי' אן> א׳ס שהוא ב״ה הבורא כטד לכי ממ̂ינ מעלה של כח ומתישין גורעין הס אדרבה השפל בעולם משגיח שאינו בזה א׳ס כבוד מגביהים שהם וטעותם הטועי' לדברי כי ע״ש בא פ' בר״מ נמ׳ש בגבירס וגבור בגדולה גדול לגרמי׳ וקרא מדרגיה צחית עולמו שברא הפשוט שברצונו אמת ניודאי מ׳נג בגבול שהם והשגחה ורצון מדה יערכנו לא כל שהטרא אע'פ כי נזעם דרכי דרכיה נתן אשר אמת תורנן עפ״י לו ועובדים הכל את ומחיה ומהוה על היוצר לא׳׳ס ולעבוד ב׳ה הבורא את להמליך המלג היא ללבנה מזנין ישראל אבל .כי-נעבדט שדי 1ומי גבול מבעלי הכזהזת ובעל הואיל בגביל לכח עבודתם עיקר דהיינו בישא לחמה דפלחו בזוה״ק ונקרא עוה״ו עס ויחוס שייטת איזה להם יש כי הנבראי׳ ומזלות מכוכבי' נוזלת ההשפעה דעתם ולט דאלכיא אלהא ליה וקרו ומוסיפין וגורעין . ובערט כטדו לפי המדה אינה דעתם לפי כי השפל בעולם בהשגחתו טפרים הס ועי׳ז ‘כון אי, בערך גרעון הוא שא״כ בקולו מהשומעים ונח׳ר תעטג איזה לו שיגיע כדי ובמצית בתורה ורוצה אדם כני עבודת לפי מתנהג שהוא לומר נכון אק וא״כ מהמדות מלה ושום רצון ענין בעצמותו לומר. ואק כלל בי׳ תפיסה מחשבה דלית א׳ם אור הגדול האלוה ערך לכי מרס בא הטעות ברשת ונלכדי* אחריהם והבאי׳ המצריי' של הכפיר׳ ענין ד׳ גבורות לספר בהגהות באורך כתבתי כבר וגו׳ לכס הזה הח׳דש נאמר ולכך אורך בא כי אורי קומי ואומר נו* לצדיק זרוע אור שנאמר האור טחלק ישראל כך אור של הוא שהלבנה וכשם ע״ש ט' בה מונים הס שיהיו לישראל הלבנה סוד הקב״ה מסר ולכך והעוה׳ב הטה״ז עולמות שני יורשיס ישראל כך שנים פי לו לתת יכיר השנואה D הבטר את כי בתולה שכתוב לט בטרי בני ישראב נקראוj למה במדרש איתא



ישראלבאעבודת20
: ס״ה ישראל לעמו טוב כל להשפיע יעשה יראיו ורצק דלתתא ואיתערותא אדם בדיוקן ומתנהג עלי גומר לאל וגו' אקרא פסוק על חז״ל שדרשו וכענין למעלה מסודרת ההנהג׳ שלמם׳ החודש קידוש לפי כי וט׳ לך «סור הכל הרי פרקך על שעמדת עתה ומרגליות והזהב הכסף שמרתי אני עכשיו עד ואמר בן לו שהיה למלך משל במדרש וכמ״ש טובות ההשפנטת לכל הטובים מעשיכם ע׳י כביכול ומתחדש זה הנקרא הבורא להמליך המלכות היא ללבנה מונין שיהיו לכם הזה החדש אומר הוי זרת עליך ד׳ וכבוד מה הוא שלו לט שיש הבהירות וכל ב׳ה הבורא כס הכל כי ומשיגי׳ יודעים לד' שעובדים אע'פ דהייט ודרכם עבודתם במדת זרח עליך ד' וכבוד וגו׳ אורי קומי שנאמר האור יירשו לעתיד והנרדפים והשונאי' ממנו ובורחי׳ לגרשו רוצי' האמת שרואים אע'פ הרשעים כדרך זה הנקרא להבורא לעבוד אמת דרך לבם אל לתת אבו ולא ישראל את לגרש רצו ואהרן משה ע״י שעשה ונפלאות הנסים בראיתש כך ואחר וכלל כלל בו כפרו בתחלה כי זה הנקרא ה׳ פי׳ .למוקש לט זה יהיה מתי עד פרעה אל פרעה עבדי וז״ש אדם בדיוקן זאטהו אלי זה הנקרא לאים העטדה שתהיה רוצים אינם כי השטאה בן בכור ונקראו הנ״ל מטעם הזאת העבודה על העכומ׳ו בין שנואין היו כשישראל . ישראל נסרי בני ונקרא המחשבה ראשית מהו ובמצותה בתורתו העובדו אדם מבחי׳ העבודה לקבל והיינו ע׳ש ר״מ כמ׳ש הוי׳ה דיוקנא גההוא ואתקרי דאדס בדחי,נא ונחית ואתלבש עלמא זברא לבתר אבל והבן כנ*ל מושג אינו הכתר חיצונית <י באיזה הצדיק נח נפל שעיז אחוריים מד מא6' רבו׳ע אותיות רגע׳י וי׳א הקדושים ממחשבותיו ומשבט מסיסו שהיה סרסו נקרא וזה לק' מספרי׳ כידוע והנשגבו׳ הרמות אלהות *מקירות גנח מבולבלת מחשב׳ איזה מה באפם טלד חם של אק ומחשבת תעתועים ממשה ועי׳ז .כטדע לאב ממוח הבן מוח כי צדיק שהוא הגס האב סחשבח מתבלבלת הבן רשעת ידי שעל הרשע תם ע׳י היה הפגם' שעיקר הענין מהות קצת לך ואגלה . ע׳ש רבעו וי׳א סרסו אומרים יש אהלו בתור ייתגל לנח המעשה אירע וכאשר ויפת חם שם בנת ושלשת נח הקדמת עפ׳י לבאר עוד לני ויש החשך מן האור כיתרון החכם מעלת ומכר יראה שבז ופתח שער כמו שהוא שע״ר אותיות רש׳ע כי והגן עיש לשניהם ג*כ והחשוב׳ . והרשע החכם על נאמר הכתוב כי ד' גבורות לספר בהגהות באורך כתבתי ככר אמנם .נברא שלא לו סוב הרשע בן בבשורת שמחו מה וא״כ לו ולא לכס שאמרו רשע בן שאלת הוא השאלה לשון ולכאורה להם שיהיו הכנים בשורת כל פרש׳י וישתחוו העם ויקד לד' זפ׳ה ואמרתם לכם הזאת העמדה מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה

: וישתחוו שמחו לכן בקדושה האג יזוח ילו על שיתעורר חכם בן ג'כ להם שיט׳ מוכח ומסתמא הרע לדחות בקרבם שיתעוררו אלו טובות המחשבות על ג'כ להם שהבטיח שמכיון הבני׳ בשורת על וישתחוו העם ויקד וזה הפשוע ברצונו ונכלל חד ואעפ׳כהכל בעבודתינו ורוצה עבול נח אל גבול מבלי עולמו בבריאת ודלג פפה ט לד' הוא פסח זבח ואמרתם ובלבבכם בקרבכם ח׳ו כזאת קושיח איזה שיתעורר דייקא אליכם בטכס אליכם יעמרו כי והיה וז״פ , הזאת העבודה מה וחקירות מחשבית ע״י ויתבלבלו רשע בן צהס יהיה פן כזאת אותש הזהיר רבינו שמשה כחן גם לומר ונוכל .והבן ברצונו והכל וגבול שינוי בו וחין הבודא כח הוא שהכל להבין קדושות בחקירות השמלה את פרשו שהם ויפת שם מ׳י הי* והתיקק יסמרט ה׳ אחוריים מחשבת מחשבה : חמן עינינו יאיר ד׳ נפלאים דחודי׳ נחיר לעשות השמימה גשנייי דבר וכל תאוות כל מנשאים הם והצדיקים לכסח אלא ברא לא הקב׳ה שברא מה כל ט שיני׳ נקיון לו טוב יותר ולכן יותר להשפילם ft(הגיצוצין את מוריד הוא הבהמה כמו כשאוכל האדם כי הלחם את בתגם תשחית למה ולעבדו הש׳י לכבוד ג'כ נבראו ושתי׳ האכיל׳ כי מאמין שאינך כיון כלומר שניו את הקהה אתה אף ולכן מלעיגפ׳ז והרשע השיי עובדי'את אתם בזה גם ט אומרי׳ שאתם פי׳ צרניכם לכל לכס כי לכס הזאת העבודה מה השאלה וזה ית׳ ט ולדבקה הניצוצו׳ להרי׳ גשמי דבר וכל ושתי׳ באכילה אט' ענודה יש כי מאמיניס אינם אבל מצות ובשאר ובתפל' בתור' הבורא לעמד יש ני במקצת מודים הם אשר מוסתרים רשעים יש כי ואפשר .זאת לשאלה שיטס נק־ון ענין מאי שיטו את הקהה אתה וחף הנוסח על הלצה בדרך אמרתי וכבר עאל הי׳ לא שם הי׳ אלו נסתר בדרך הרשע את ולהוכיח לזה להגיד ציתה הקורה אבל לץ תוכח אל וכתיב מומו לרשע מוכיח כי האמת בודאי אמנם לשאול יודע לשאינו באמירתו תשובתו התנצלות עק ומה לך ילא לי נוכח לשון לומר לו היה לרשע בתשובה ממ'נ קשה ולכאורה נגאל ט׳ לא שם הי' אלו בהגדה אמר וכן לו ולא לי לרשע תשובה ג'כ ורמז לשאול יודע לשאינו פרש׳י לי ד' עשה זה בעבור לאמר לבנך והגדת שחיט) פרפת קודם לקחן עיין בשלח (פרפת
יתרו פיעזת

טי® ולזה דודה עם ישראל ננסש החיבור סוד שס אסר הש׳ה סל וטא נזוהיק כסניאר לי׳בוח שלישי דעקב גרזא והוא חאיסים לtמ זירח חורה וחנה שנג סיון היא השלישי בחודש כנה סצרים הארץ ישראל בני לצאת השלישי דש1בח
חזל



״עבודת
ביראת מושל צדיק דהנה וגו׳ כהניס ממלכת לי מסיו ואתם .והנן בריתי את ושמרהס וז׳ש ח״ו לחיצונים השסע חרד שלא בעוגמת למעלה גורס כן לבשלה השפעתו שצי׳ ם וא בריתו שומר שהאדם כפו דהיינו בריתי את ושמרתם הראשינים מעשיהם להם לזכור ושלא השביס לקרב שרוצה הגדול מסדו והוא תשובה מצות וזה בקולי השמפו שסוע אס ועתה ולזה עוד למשוא ושלא והלאה מהיום להתקרב פכ'פ העיקר כי מקודם שעשו עונותיהש עבור אליו מנשת ייראו (אל יסיאשו שאל אליו להמתקרבים רמז בנ׳ד:הקב״ה וי״ל פ״ש חשוכה אלא ועתה אין בסד״ר איתא בקולי תשמעו שסוע אם ועתה . תלונה כל ולהשר נצחת תשובה להשיבם כביכול עצמו על ומקבל המן נהם יכנס ולא ישראל עמו מעל הקסרוג מסיר שהקב״ה המן ט יכ;ס מוסב ותוסר נשרים כנפי מל אתכם ואשא הכתוב בכינה יזה ניהס וסוהס המקעריגים כל ומסיר לאורה משכפינו ומוציא דיננו את ודן מסדו רעדיל הקב״ה ואעפ״כ בהם וכיוצא לשונם שמ:פ חן כמ״ש בלשון שמורה חצים נק' הקסרוג וזה .להם פנים נושא ב׳ה אתה ומדוע וט׳ מכימ׳ז עובדי והללו עכומ״ז עובדי הללו השר שאמר כמו לקלקל הסקסרג רוצה ישראל עמו על חסדיו נ״ה הבורא כשסגדיל ומן בכל וכן סוף ים וקריעת טצרים יציאת בשעת כי p הפגין אלא יוצרנו ברשות שלא ידו את ירים או חצים יורה אשר מבלעדיו וסי כי החן יכנס מוסב הנועם כאן שייך לא שבלא״ה טון בוראנו סמנו שעשה והחסד הענין להבין וצריך בי החן יכנס מוסב ואומר כנפיו על גוזליו נושא ולכן המן מן רק סהירא שאינו לנשר הדמיון פי׳ רש״י והנה .והבן נשרים כנשי על אתכם ואשא וזש . כנ״ל הנשר מעשה כמו שא וזה לבקרים ומתחדשים מיד ומתחרעים שבים והם קפטח איזה נהם ובא המוחין בגדלות אפילו אחת במדרגה להיות יכולים פהלכים שיקראו עינינו ראות לפי ישראל לעמו נתן הקב״ה הענין זה וכמו ע״ש ק*נ קהפיטל בההלים שפרש*׳ וכסי נעיריכי כנשר תתחדש וז׳ש ידוע לזמן חדשים בנוצות ומתחדש ומוזר נוצותיו נושר כי מעשיהו על נקרא הנשר בם כי ז*ל יצחק לוי טו׳ה הנאון הרב פי' נשרי׳ כנפי על אתכם ואשא לי׳ס. כידוע כגידין וקשין כאגדה לבם את המושך הנמל יחוד הקודש תיבת עליהם נתגלה כי חיים אלהיס דברי וזה זה ובודאי כאנדה הלב את שמושכין דברים «נס מידין שקשיס דברים דרשו מז״ל ישראל לבני והגיד יעקב לבית תאמר כה .והסד אהבה במינות ה׳ מליו נחנלה ואח*כ האלהיס אל כעלה וזה הש״י לשני כיראה להתחיל כתחלתה העבודה דרך לנו מרמז הכתוב ה' אני אליו ויקרא האלהים אל עלה זמנה היחוד בזמן להיוה שראוי כסו אמד בלב אחד באיש ופירש״י ההר ננד ישראל שס וינז!• שכתוב וזה דסיני סורא על ישראל קהים כ־ בשלימותא סלא האי נמיס אימהי בזוה״ק כס׳ש השליכי מגלה-בראדש וזה צניה כ־חונר ידובר,ו יהד הס כי תאימיס 5פז

כא שתול ״יי
פנמי' נטה זטד במי׳ כ• סזיה׳ק וידוע הנ*ל שוה גזירס כאן אין כי האמונות בדברות כפ׳ש כבבת יום את ששר רק זטר ליטר צרץ היה לא שבה ערג ׳1 יום שהוא למדש בחמשי מקודם התורה לנו לסת בתחלה כניטל דעת לפי כן שאין מה יום של עצוסו סל לנו לשרות זכור זכור לג״ש השבת י!ם את זכור בעלס לנו רמז בשבת התורה את לנו ונתן הקב׳ה בהסכנמ אחד יום שהוסיף עשה דעת שע״ס טון לומר וסכל ע״ש יום כל בעצו® כאן אף יום של בעצומו לה̂ן מה ::מצדים יצאתם אשר הזה היום את זכור סעס אל מכה ויאמר כתיב ולהלן לקדשו השנת מם אס זטר דכתיב תורה ניתנה בשבת דכ״ע ר׳ע ס׳ שבת בסס' דאיתא אסרתי כנר . סדעסו אמד יום שהוסיף להבין הענין וביאור .ידו מל הקנ׳ה הסכים באמת ואסיה ב״ה הבורא ירצה איך נראם כליסר אפי לתרי דמישהמעי לישנא דההז יפים לשלשת נכונים והיו הלשון אפר ולכן .שיהי׳ אין ביה הבורא לרצון תמיד מסתכלים רק בעצמם מאמיט* שאינה הצדיקים כדרך עמו הקב׳׳ה יסכים לא פן בלבו ונתייא סלעהו אחד יום משה בהיכיף כיון לומר דאכשד אלא השלישי לעס נכונים והיו בהחלה הקדושה דעתו לסי בדבריו הקב׳ה כס״ש הרביעי ליום בהדיא אמר לא למה קבה ולכאורה ע״ש רביעי יום והוא ימיה ג׳ לסיף בסרשיי ימים לשלשת נכורם היו נ״כ משה אמר דלק ואס׳ל . ידו על הקב׳ה והסכים עמו לילו היום אף עמו לילו מחר מה ומסר היום ודריש מדעתו משה שסיף א׳ דיום ר״י כשם בנס' ואמרו וגו' השלישי ליום נכוני׳ וחין : העליונים על מלך כך התחתונים על שמלך כשם ע״ה העלך שלמה שהי׳ וכמו לצנאיהם איחם ותפקדו פרוס מלאכי הכהנים את המליכו שאתם נהנים פפלכס לי תהיו ואתם להם שהבסית וזה רחמים מלאט להם בומרין למפה בוראם רצין ועושי עליק לאל כהניס נק׳ כמלאכים והנה נבנ״ס. הרינ״ש הצדית דרך ששמענו כמו לסיבה שמבין רצונו כפי ולפנותם מעלה של השרים על אפילו למשול שיטל עד מרומים בגבה׳ ומתרומם מתנשא שהוא דהיינו אלהים סבגז' השורה שיקבל כדי בשבת לחודש נששי התורה לנףנל כד* מדעתו אמד יוס והושף משה מפץ ולזה ע״מ לטקבא בטור לדכויא זטר בר*מ כס״ש שמור • שלשם ועולמי לעולם איהה ויקיימו ישמרו הזאת 9crjp3 התורה את ישראל כיקנלו כיון היה וכו«פ ונשא ומרומם הוא קדוש יום כי קודש שבת מם התורה שנקבל רוצה היה ע״ה רבינז פשה כי לס>ר נראה אמר ובאופן ומברו) עהיר בהם שלשה גנום שהוא זכור מבתי' אבל קפנה נחי' היא ני טברים הלוחות היו צא שמור סבתי׳ ההורה מקבליה שים אש כי (ואפ% לג״ש לכתוב שיצפרך זכור כע» שמא לילה ננסי' אפילו תשד דודה עם כנ׳י ק07\ שזטר יהיה ואז ל̂ע דהיינו שכרה לקבל וחסר לעשיחם שוס כמ״ש מחר נקרא הטביעי אלף ט פ® לילו מסר מה ומסר היוס שדרש וזה



2 ל•חרועבודת1 א ר ^
p t והבן היסיה סכל ומבורך הזסנים מכל הקדוש ביום ̂ולה לקבל קדושה לתוספת ג״כ כנ׳ל ילצה ב״ה הבורא רצון תכלית הבין שנא ממילא ע״ה לביש משה על רז׳ל ודרשו מאלהים מעש תכניתו;תחסרהו עד ב״ה הבורא לצון להשיג לאדם בא״א ומחמת .הידוע מעשה לידי באו שלא וחששד כחלחיצינים ואץ גכלימותא סיהרא דקיימא לחודש בע״ו ייס ה ̂־בע חשבון כלה היה הש״י דעת לסי חבל רח״ל ס״א תגבורת היא החודש חצי אחר כי רח׳ל שפשו מה פנו והז בתמו) עבר בבשה המ״י כלו ממילא אחד יוס שהוסיף משה דעת לפי כי מציגו לדבר ורתיה אופן בשוס ירידה יהי' לא ואז ג״כ המל קהתקדש כדי החול מיפי '1 בץם התורה לתת ריצה הקב״ה כי מחשבותיכם מחבמתי ולס ומי האדם יראני לא כי ב״ה המלח דעת אעתת על משד 6ל באמת אבל לזה גולם בהיום קודש ן:ת פל הענק 7̂- ולק פמו לילו היום גס יעבות ורצה הימד יפסיק 6ול פמו לי̂ל יהיה מבל אבל כמוהין ירידת: 

:ומן איץ במי׳ שנהגלס שאינן אלא שנאן הקרי אל שדרשו שנאן חה כ״ג ס״ה י״ג ועס מידות ס׳ הוא כי אתפאל גך אשר ישראל בחי' אל דרהפי מכילין י״ג עילא מעלה קלוש שפע שירד רמז מה .וגו' אלפיככק לנוהים אלהיס רכב כנאמר ברת מלאכי רבוא אלף בכ״כ הורה במתן הקב״ה שנתגלה במד״ר איתא
מ^צפטים פרעזת

 :הארץ מן המומחה רוח ויעביר כנ״ל כמזבח על תוקד הסיד חש הפסוק לומר דסנולה דהיינו .למות הקחנו מזבחי מעם אז ■כוזבת ערמיס:ת גמתבבה בערמה להרגו אדם של בלט יחדיו שהם היצ״ס הוא רעהו על היצה״ר איש יזיד וכי זה פסיק לפרש לס״ז ואפשר ע״ש המזבח על הוקד תמיד אש פסוק לומר זרה מחבבה לבסל ז״ל אליהו ספי קבל סלס״ק כי ז״ל האר״י בסידור מ״ש הרמז א למצ עכל מכאן וגו׳ בערמה להרגו רעמ על איש יזיז* ובי
: יכלס ממלאכו שהיה פי דהיינו מלא בול ישצס הגזר נעל כתיב ולזה חייב בהא̂רון טדה אחר טרה והוא ומלאהו מפחים מעברה דיבר שהיה חסר כר חיש יכלה ט או הפתיחה אלא חסר היה שלא רלא נכסב לזה מפחים עשרה של הבור בהי' מיירי •פתס דט « ניחא פרש״י לפי אכל מדויק בחומש ע״ש פלא והשליש• חבר והכני בוא״ו מלא נכתב הראשון טל כי מסכו פל המקריי מיושב פרב״י ולפי כורהע״ש אחר כורה לככיא ופרש״י .ונו׳ ישלם הבול בעל ונו׳ טר איש יכרה כי או בור יסתמאיש זכי

ו̂חו גדול בכס שמעתי כי הוא חתד דבר שרשה למקים ענינים שהה הנה הפסוקים ססיכוח :״ל זבז' חמה לא ונר יגו' יהרס לתלהיס זובח וגז* בהמה פה כוכב כל החיה לא מכעפת

:עילתה קדישא , במלכא ואהדבק להרות משביה יצא אשר פקדס מיצק בהוא כלומר הונה לה וגר צוה ולק . וזר מתעט̂ב נ״כ הו־ כי הנר לככוא יש ״כ0 הוא וק טאיל הסדה יהמר ק הכתוב הזהיר ואת*כ לה' מלבד אחר לכח ולזב־ח כן לפשות לנו שאמר יחרס לחלהים זובח נכתב זה מנין אחרי ולק , ודונסשס עשביה עניני להם שנודע עד כידוע כחיצוניש פנימיס הכוחות שמערבין דהייע מעלה של פמליא שמכחישין כשפים כקר־ו למה טמדא כב̂ו המלוח מערובי הוא הכשפים ערן כל והנה .פכ״ל זה בלח מיתה חייב והוא יומת מות נהמה שוכב כל כי הסכבף על הזהרתי שלא ומה עי' ו̂י• מכשפה השכוקיש כשמכו ולזה . כ*ש*ף מחמת צכטש צריך ואין בהמה עם שוכב מחמס מיתה חייג ממילא ואז מכשף לה־ות יוכל בהמה במשכב ל,*י עצש כמסמא בט אס ט אסיזה כ״כ לבס איו ' בזכל אבל מומאתה טסי כגון לקליפה אסיזה סי̂ז בה כיש באשה יותל נמצאים כששים סיר לוב ד הממן• על ולא המכשפה על הקב״ה שצוה באסל 1ה< כלומר מול שבמן כשה הגמרא פי׳ שאמרנו כפו מ*® שיתחזק אדם כל על הוא הצווי וזה האמח אל 1פצס לזנק ברוצה מי היינו אמתך בן וינפש גדילה הבנה לן שאין הנם לקדושה למבאוי כחמור עצמו שמשים פי הוא חמור ובתי' .הקדושה אל במסתכל יין נו שאין דהיינו והסתכלות הבמה לשן הוא טל ני ממן הקמניס היינו וחמורך טרך ינוס נמען גדולה הכנה ותעשה הקדושה לקבל ותוכל חבטת השביט יום שיטא כדי לקדושה הכנה דהיינו סעטך תעשה יפיס ששת כפסוק נרמז הה עולם חי נתענ-ג ולהתענג ולשמוח שבת לכבוד עמו להתפלל ל%;דיק קלושת עם נכללים הס עפ״ז כראוי הכנה להכין ידם לאל אין אבר ממנו והפמותיס אליו מלויס עט מזמין ש״ק כבוד על השבוע ימות כל בקדושת א״ע המכין הגדול הצדיק בזה כיוצא לו נסן לאין עמו ומזמין בהרחבה שבת על סכין כל לו יש אבר העשיר שאיש רואים שאנו הענין כן ש״ק על מכינים שאנו בהכנ׳נבפיית דלתתא חלויבתתרעותא לעילא הקלושה בהכנת כתמדנו אחדי והנה .שכת קדובת על הכנה נעבית וממילא בשרשם לעינא לעילא מדות שבה מתקנין והיו במי :כבוד בס היתה אהרס נפדה רק זה בענין להם כגידו וב״ה והקדושה הפטרה הכנת דוגמת לבבתא כשכש מהד דבר כל מטניס בטו למטה ב״ש נוכנין היו וכן הקדושה כלימוה בבו ׳השבת יום עד כולם וכן בהתפארות ג' וביוה ידאה בסדת ב' וכיום . ומסד א*:בה בפדת לה' לעבוד ̂'י ביום דהיינו החיל ימי ששת כל פושה כאדם ההכנה ע״י לא אם קודש כבת ביום הקדושה לקבל אבשר אי כי ידוע הענין כי וכו׳ בס היתה אמרת מלה וב״ה לשבחא בגבת מהד בש״א ונ״ש ב״ה נמלקו דהנה • ונו' ינוח למען * השנות השביעי וביום מעשיך תעשה ימים זצת ש את



ת3, ד ו םב י ט פ ש לס א ד כב:^
:והבן ממנו גדולה היא ולא ממנה גדול הוא לא נסיד להורות וחלקי מלחך בא חה זנח2ה על זרק אשר החצי כפו הפס על זרק אשר הדם מצי הש״י בעיני השוי כי אהבה גודל על כאן הרמז היה וכן אחד ודם אחד נשש הש כי מליהס שנאסר אוהבים אהבת בין לתפה יחוד כמו אליה אחזה ומבשר• צבי׳ תאומי ה' פם בנ״י נדבקו אשל חואמיס במזל נסיק בה׳ היה הזאת שהמעשה לפי פ׳ש יחרו בש' לעיל דרכנו לפי י׳ל ולחלקו לנא המלאך ריך‘ שהיה פד מחבירו מרובה חלק איזה יהיה אס נ*פ ופאי לחלקין דייקא החלוקה ענין דמאי תמוה ולכאורה .וחלקו מלאך נא חלקו פי י וסיש״י .ונו׳ באגנות וישס הדם מלי משה ויקח :הקדישה קבלת אל כמצסך מוכן תהיה אבל אוהך יזמין שהוא סמך בגדל מ־ לישועת חצפרך 'שלא כלזפר לנדות קצמרך <b ואז ש׳ק לכטד גגזול גך6פ

;טקלים לפרשת
. לפקודיהם בנ״י לאש את חשא ני ונו׳ ה' וידבר :ח״ו להיפך א׳ ובעבירה זכית לכף סלו העולה כל את מכריע א׳ ובעצוה ט' ההדס ילאה לעונש חנפינו כמאמר ממנה על מחצה יטשקל בהוא בעיניו טדפה השקל כמחצית כחוב אסל לזה .אוהו לעבוד תוכל אץ לפשע הרבית אתה הלא נאמרו וב׳׳ש ב״ה ה׳ מעבודת האדם את להדיח דצה היצה׳׳ר דהנה הקודש בשקל השקל מחצית זה מדרגת ויחן ישוב ז׳׳ה במדרגת לעבוד יטל היה ולא למרת יפקודין המצות על שעובר פי נל ר״ל הפקידים כ-ל העובר כל רעהו אל איש •לבר כאשר נפנים פנים lרxל לפניו י לעמ וכנו ש ז״ה המדרגה שיתנו הפקודים על העובר כל יחנו וה לה' נפשם מטרת לכפרה שיתנו לה' נפשו נופר ונמנו וזהו .לי הויבי •ע;צו אל נן ובהיות מוצה אותו 7ישל ולא לקבל ראוי הוא אס בנפט ידקדק פלת יח' ממנו מבקש היה דהמע״ה לי אויבי יעלצו ואל אנושה אל ה׳ מל נפנו כל משיב שהיה ש״כ נגימ׳ אש״א ולזה .שמו לקדושח נפשו מוכר :היה אשח נפשי ה׳ חציך לדוד המשורר כמאמר נפשץ טפר איש ונתנו .עפשיו עד סהש חסרים בהיו ס הדבר לאותן ר״ל לפקוד־הם • השפעת לקבל שיוכלו כדי ראשם א׳ת לישא צדכיס והס לבנ׳׳י השפע ומתחדש בניסן שנתגלה ב״ה הנורא למלכות ר״ל למלנים ל״ה שהוא בניסן שמתחדשות קדושות השפעות לקבל צריכים שהם ובפרע ולעבדו ית' לפניו יאשם את לישא בנ״י שיוכלו לאשם לישא כשתרצה ל״ל ישראל בני ראש את תשא ני אפר לזה ית׳ מ5« מתבייש ודאי הוא ישראל בשם הסכוניס סאוהס דברה התורה אך פצח בעזות לפניך בהסאט ’(TD הקנו וע״ז מצת בעזות נגדו ועומדים יח״ש ימס טשים שאינם הפושעים הם בפחים חורה דברה לא ובודאי חשאו מהמת ית״ש הבורא לפני ל׳אשו לישא יכול אינו ח׳ו חוגוא כשהאדם דהנה

היתרון זה דהנה השקל ממצית יהגו זה א״י נגיע' ושק׳׳ל לתאוות הבהמיית נפש להם יש אדם בני אבל יצה׳׳ר להם ואין ס׳ רצון אחר תמיד שהולכץ ילכו ללכת הרוח שש יהיה אשר מקים כתיב המלאכים דאצל אדם מכני במלאכים המבשל יבח ההטבה בזכית בשמחה יהיה ההטבה שעיקר נכסף מלשין הוא כסף הכטרים כסף אח ולקחת יאמר או תכונני. ובצדקה כאוסר עוונס וסקוננז מכופר יהיה ועי״ז צדקה לעשות שירבה הכסוריס כסף את ולקחת .השקל מחצית וזהו זכוח לק> העולם כל את להכריע ויכול מחצה על מחצה כש̂ר והוא לבינוני ג׳׳ב אלא לרשע ס״ע יחזיק לא ימע־« לא '.מעש׳׳ע בחורה אלא דל אין ר״ל השקל ממחצית יסעיע לא והדל .לבינוני א׳׳ע תחזיק אחה צדיק לך אומרים העולם כל אפילו אתה אף לבינוני לפחימ עצמו מחזיק שהרשע כמו ופי' כרשע אלא כו׳ ילאה לעולם כמאפרם רשע א״ע להחזיק רשאי אדם שאין הדמיון בכ״ף כרשע בעיניך הי׳ אתה צדיק לך אומדם העולם שכל אעפ״י אותו משביעים ז׳׳ל כמאמרם א''פ ויגדיל ירבה לא ופע״ס מצות לעשות שהרבה מי נק' העשיר ימעיע לא והלל ירבה לא העשיר .ב׳׳ב רבא שמיה דהקדש יתגדל מתפללין שאט כמו ה׳ שם וירימו חשובה שיעשו ר*ל לה' תרומה וזהו .ו מ״ לישראל עוזר הקב״ה יהיה שלא כ ג״ משררין הם ועי'׳ב .מאתו עונש תבוא שצא באמרס פעלה של נח מתישים והם בעיניהם תשוב ואיט וב״ש ב״ה הטרא לכביד חיששין אינם המועאיס דהנה ר״ל לה׳ תרומה ,ה' את לעטד ורוצה מהנייר הוא שמעתה בעיניו שידמה הגר ולנר כו׳ ינסלח הכתיב כמאמר הנ״ר הות גלה . שערי׳׳ס אותיות ונס רשעים אות הוא נרם עשרי״ם וזהו יעמוד צדיקים בית כן ובהיות משיבה לעשוח בשכלו שמשער שערי״ס הני הם ■ שפרי׳ס לצירוף רשעי״ס תיבת ויחהפך תשונה רשעים שיעשו ר״ל . יעמוד צדיקים ובית ואינם רשעים הפק־ הפ' בצירוף י״ל השקל גרה עשרים .אותו לעבוד רצון לו יסן ית׳׳ש שהוא ב״ה להטרא שט והרצון הבחירה שיחן ל״ל (ע״ה) רוח בגיס׳ שקל בל חציו השק׳׳ל מחצית ליסן אדם שצרץ נש״ש * אמן מקדשנו בית ויבנה צדק
תרומה פרשת

לעבוד הרוצה כל דהנס ונו׳ מקדש לי זאונטן'ללטן■ יהיה נדרן ה' יורהו אפר וכט נו ישפיע ה׳ אשר ובינה חכמה והשפעת טראו קדיסת לקבל ומזומן מוכן ולהיות פסק בשום והדמר זרה מחשבה מי׳ני■ פנל טצמו לפטת האדם 7י5 אלא יסודם נעפל אשל חומר בתי טכני כי י.ף יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים אף ני העילות לעילת לעבוד בכתו שיש דעתו על להעלות נברא לשום אפשל אי בהפלה או בתורה ולהתחיל



2 שראדחרוטהעצודת3 י
h גדולה במדריגה אינט כי עולם באי ל9ל 9cm האור אין שממנו מכמון הפומיס אבל ומאיר ^ק שהוא לו שנדמה מבפנים סקרכיס וחלונות «דק ושהוא והסוב היבר ועושה טראו רצון השיג אמר ששובר קפנה בחי' סוד הסוריים גיפמריא ̂גוס מ״ל קשכה במלרנה הוא אשר להצדק ̂פז «רגוס אגל בקלט משך שפא לו ונדמה אפוס םו1פ מניר שהוא מבפנים אשופים ממנו ופתפשע יוצא שהאור פבסון רחטח הגדול הצדק לשטדס רומז ^דש כמעשה המדרש פס דש״י רמזו ועליו טקדושנת ההשפעות וכל העולם לכל יוצא האור וחץ אסם בקלט הוא אבל הזה כגדול ומצדק ואץ אסם ופבלעדו ב״ה הבורא כח הוא כי לשורשה מחשבה וכל הלה כל ומסזילין ואין אסס עצמם בעיני הס אשלי הגדולים הצדיקים הב' ודרך שמוכרו מה אפי' ב״ה הבורא רצון מאש הוא הכל כי לדעת לבורשו הכל להסזיגי גכחו ואין יח' בוראו לצון פושה שהוא ןפצמו שיולע אמ;ס יחבלך טרחו לצון ועושה גדול צדיק שהוא הממד צדקי' סיגי שני בקרבנו נמצא והנה .עיש המככן במלאכת הראשונים ונמ״ש בוראו ת6 האלם שיעבוד איך נרמז עיקר היה הבית דהכה לפז בדרך ונ״ל פ״ם עליו ו̂שו עליו פסלו וכבר מ״ש הבתים כל כדרך מבפנים זשקופיס פבחוז אעומיס בהיפך מנרש וההרנום הנהומא כמדרש ועיין כולו העולם לכל יוצא האור כי בכיהס״ק כן לא אשר לבית זלהלדר מבחח האור לשאוב מכסו! וק)צרזס מבפנים רוזטח סלונותם אשר אחרים גסים כדרך שלא ביהמ׳ק בנה ע״ה הפלך שלמה כי וסחום אפוס לשון אסזמיס וזהו מבפנים וקצרות השקיפה מגזרת שקוסיס וזה סבחון לחבות סלש״י אמומיס •סקופיס מלוני לבית ויעש נתיב בהפמרה דהנה וגז' הכפורת מעל אתך ודברתי שס לר ונועדתי :אמן ה׳ גרנות שהקבל כהשפעה כסי למימי עתיד דאנא אהי״ה בלשון וזה יהמדות מב״ד נקרט ישפיע אשר כתי להש״י עצמו להכין האלם נצריך להב״ל רמז פ״ש במילוי אהי״ה במות גימ' מקדב כי האד״י פכ' וזה ית׳ הבורק להמליך המלכות r _ המשכן בתבנית פהמברה תעשו כן ו' רומז ועליהה קצוות ששה מכוניה והב ית׳ הטלא את גכס להמלץ וההדבקות וכוליה וניצוח והתנחרות ויראה אהכה הקלושות הפדות כל להמשיך בתזכו שמרמז טחא הנ״ל הרמז וע״ת יתירה בהיא וכן של ו' על סס הקשס ורש״י חעשו וכן וז״ש ילאה אי אהבה אז ה-נולא השפעת לקבל פשוש כרצק תהיה באהה אותך מראה באני כדרך מהיה עבודתך שכל המשכן מבנית את אותך מראה אני אשר ככל וזה ממש בקרבכם משכני מקום יהיה אז לכס אשפיע אפר בבמי׳ רק אותי מעבדו כבאתס דלבא בשישלין ססש נתוכס פי׳ בחוכס ושמתי m להטרא מזומנים לנון מקודשיס חס6 שתהיו פ̂י מקדש לי ומשו לפרע״ה שאסר מה - מבלי'-טל נ״כ הוא צ:ר מ̂לופה ־הכמתו ובהשפעת עליון בכח ליוצרו נח״ר למשוח קצת יוכל וסז

p שפיר וספי חייה אלהיס דברי ואלו ואלו לאמדיס להשפיע on מנדרינוע לכל תזכה עי״ז אשר זוהרי אפי כמו ושפל ונכנע בלבבך קפנה כבמי' תמיד שתהיה כנודע דשרי אפי שהם הכרובים שני מנין פלה גס כאפלך גטה לסדרינה רמז הכפורת מעל אתך זדפמוי הפדות בכל שוכן שאגי לך ואוועד שאראה דהיינו שם לן וטעדתי הקכ״ה שהכעיס : אמן הגדולות
בהפטרה

הס׳׳א 6ס היר״ס בין בלום הי' ועי״ז אותו לעבוד לשלמה מכמה נתן וה' ונהו ותורתו מאיר בר׳ הזהרו וכמאמר חמן יענה רע ומלהך היצה״ר הוא אתו ישלים אזיניו גם אז הבליסיח לעבדות אדם זונס שאם אף מדון ר״צ ליצה״ר רומז סיר״ס ול"נ פ״ש לזה זה שייך מה הקשה הזה״ק הנה .שלמה ובין חילה בץ שלום ויהי לשלמה חכמה נק !ה' : שלמה ובץ ̂ 20 את עליו גופא שהיה הע״ס ר״ל המס על (אדנילס מותה. ומלמד מילף הי׳ כ׳ז טנה שעלי לג' ימז הוא השניה והט״ן חכמה נתיבית ל״ב ר״ת והוא ל״גט̂נס לכונגה וישלחם ג״כ וזהו הקדושה התורה אוסם מלמד שהיה והרמז לע״ד מא שלשים אלף שלשים הפש ויפי פמ״ש מליהס משאים שיהיו מ״ש לאותיו' ס״ס אותיות ומעלה מהפך הי' ששלמה ר״ל ס״ס שלמה כסלך ויעל וזהו .יללע;' ופי לואני סי שחוסל מחמת pn שלנו מס ולמשות ג״ה הטלא אל לזסתכל שלא אדם של עיט שפססא הסס״א טא ס״ם מא מס אותיות והיפך שתים פלטת העול ית״בוה־א הבורא כל. והמשא העול עליו וסובל נושא פסייי עובד למס ויהי ביבבכר שנממר ע׳ד ס״ה י/' .יברסל מכל סם כלמה העלן ןי;ןל ; כקרט לשכון שמו יתברך הטרא יכול והי' wp ונין בינו שלום ה*ה כנ׳ל חכמה מדח לו שהי' ר״ל:ס׳יי ור״ם מי שהוא להקב״ה לומז חיר״ם בלמה וטן תירם בץ בלום ויהי תהו כסששיך לעשות יכול אי״ן שהוא עצמו מהדק שהוא פי כמעשיך ואץ כפיך אץ וזהו אי״ן ר״ל מה כח בהוא חמיד כ״ממ״הר״לשהשסכל אותיות סכמ״ה כזאת המדה לו נסן הש׳״ו ר״ל לשלמה הכמה נתן וה' לענינינו ונחזור .א׳׳ע שימעס בא־פן אך למקדש להם שיהיה אסל פהש׳׳י י׳׳ל מעס למקדש לכס ואהיה ורבי סמוד ששמעתי וכמו . בזוה״ק ע״ש עקרות פוקד אלישע אף עקרות פוקד הוא ברוך הקדוש מה כמותו יש ישראל שבחכמי להמין התנא שהשיב כמו יה״ש הבורא ט לשטן מקדש להיות כהK ק ובהיות • סיל לעטש כח לך הנותן והוא יח״ב עאקו אלא מיט והענדוש ואפר עסר שהוא ערכו כחיתח על תמיד להשהכל צריך שלימות סיגי בכל הבי״ה שעובד אמ׳׳ס הסלם האדם דהנה חכמה נתן וה' א״י סמידואדניר״ס מסתכל היה העמ׳ש מס הזה
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: אתך דברי אס וזהז כניטל תס1א דברתי אני כאלו דברי כפו יהיו שלו שהדבורים ר׳ל וגו׳ אר< דבר• את יכקימותי ונו׳ הבית וגו׳ ה' דנל ויהי .זרות המחשבות הם דסרזלא לפרזפתא צריכים היו ולא וקחשים דיקיכ1 טלן היו ע׳ה המלך שלמה כבימי ר׳׳ל גהבנותו כבית נשמע לא ט' והגרץ מקטס פי׳ נ*כ »מ שיכוץ עד זרות הסמשסת סם דפרזלא כטרזפתא ליה פחינן שהרי מעיקרא איכודן שלא אפשר לא »זה הגמרא שמשני וז« עהורה נסחשבה להתפלל עצמו ויתחזק בתשובה יהרהר שעי׳ז כדי זרות מחשבות לו שולח הש״י אזי צלולה מחשכה בלא מתפלל אדם אם דהנה ז״ל הוא ופירש כינן שלא יעשה פה וכי מ־ק אינו הסי׳ ולכאורה דאיכוין היכי כי דפדזלא במרזפתא ליה ממינן ומשני איכוין לא מעיקרא דלפא ופריך .אותו משתקין שסע שסע האומר הגמרא ז״ל הריב״ש שאמר ע״ד ר*ל בהננותז בביס נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות .וכו׳ שגורה פלתי1 כאמרסז״לאם כראוי בקדושה מפיו מעצמה יוצאים שהאותיות ר״ל נבנה מסע שלימה אבן אזי וב״ש ב׳ה הנורא את לעבוד האדם זוכה שאס והרמז לירושלים אגן עסו דשאין כרת מלאכי שהיו דוסא בן חנינא ר' אצל וכאמור נבנה מסע וזהו איע מסייעין היו שהאבנים מאליו נבנה שהבית הפשוע ע׳ד . נבנה מסע שליפה אגן בהבנותו והבית .ומהפללין אתת שעה שוהין היו הראשונים שהמס־דים נעו להתפלל עומד מי לפני נסחשבתו ולהתבודד הכנה לעשות בנפשו עצות שיתן צריך הבית ולבנות להתפלל אדם ש-לך שקודם עצה לשון הוא העצים .הבית לבנות העצים ויכינו .זאיז בדיבור שנגזזים קסנות האותיות הס גזית לאבני ליסוד שיהיה כדי גזית אבני הבית ליסד במחשבתן האותיות לצייר ויקרות גדולות אבנים בהחלה שיקר.ו ר״ל גדולות אבנים ויסיעו ויצו וזהו גדולות עס קענות מיות נקראים וכן קמנות אבנים גקראיס ואז זא׳ז יוצאין הס מפיו ונשמוציאן אמד בצירוף הם התיבה של אותיות שבממשבתו לפי גדולות אבנים נקראים fוא מפיו האותיות שמוציא קודם נפחשבתו האוסיוס בתמלה לצייר צרץ־ כפ״כ הבית יסוד לעשות גדולות אבדם בתתלה ן שנועל׳ ונמו התיבה נבנה האותיות שע׳י הT'צ בספר אבנים נקראים האותיות דמה י״ל היית ליסד גדולות ■ה אב: ויסיעו המלך ויצו .להר שנמשל ה־צה״ר ולסצוב להלחם ריכים5 שהיו בינוניס אנשים הס ריל נהר מוצב אלף ושמוכיס .וב׳ש ב״ה הבורא עול עליהם סונלין והיו להורה פנים ע׳ לדרוש ׳כולין שהיו ר״ל סבל <ושא אלף שבעים לשלמה ויהי .וטעדהי ביינור לעיל מיין אעופיס שקופים י4מלו לבית רעש הפסיק ג*כ עירשגו r*7» ח’השי מכת רק סבלי ואין;ה הפיס על <'ם
תצוה פרשת

זית pa 7אל רקחו ישראל בני את תצזה מתה

ולבניט. לני הנגלות רק הפנין סוד על לעמוד <ן•6ו כלל בך תפישה ממשנה וליס נדות להדליק אותנו;, פצוה ואתה אור נראה באורך מרות עני! וכן̂, מפינו ותפלה תורה לשמוע לזה פתחוה אתה לעם,״, בסודך לעמוד אין א*כ שלך שהכל כיון תאוה לפו̂ן תנשוף לץ’ למעשה ואפ״ה עונה כפו רק והרי העהור לרצונך זכות לכף עצמנו את פסין ,’ואט• לקריאה עולה כענין רק הם מעשינו שכל אענך .ואנט תקרא כאלו הוי כן אם הס שלך והנח השכל ש̂כ כיון ועשית קראת אהה כאלו הוי עושים שאנו נהקמשס■ הקריאה כל וא״כ ואין אפס אנו וזולהך רגע .צ■.0נ נהם ומשפיע כולם את מחיה ואתה איברים , ירס״מ חושים וממשה הסה מוצאות ה' לנו נתת אמה ט העולמים רבו! משלך הכל עושים שמנו סובים מעשים וכל סתפללין שאנו החפלות ופל לוסדים מצנו התורס כל כי סי' אענך ואנכי הקרא תמוה נלשין בזס ורמז הזה הפסוק אמר איוב פו' נרות הדליק מצום ואתה אור נראה באורך אנו כו' תאוה לשון אלא תככוף מין תכפוף ידיך למעשה אענך ואנכי תקרא הה״ד במדןש איתא . הצוה ואתה ;והק ושוב רצוא בלי מקבל הוא המקבל כי עליה ג'כ לכס ונהי' יילמדו ישמעו שהשומעים דהיינו תמיד נר להכלות .הענץ והבן ולעבודה לתולה בנ׳י את ומעלה שמתקן פד תירה ואומר ומוזר בשוד-שו ומתדבק ומוזר תורה דברי מדבר הצדיק כן באסיתא נוכנא ומוציא מכנים במכחשת הכותש כדרך וזה לענין סענין אצ̂ו ושוב' לצוא והמיות לזה שני ודבור לזה אחד דבור ונמצא ערכו כסי ואיש איש לכל ואומר לרבים תולס ללמד הצדיק מדרך ט בתיקונים עיין כתישין כ̂ת דצדיק סהזוהיק מדע למאור כתיס .מילאה חכמה קודש משחש שמן ונקרא עי׳ז הכפה מדת בך שיתוסף זית שמן אליך ויקח! ה הצו כתיב כאילו הצוה ואתם אטד לזה מקודם יותר וקדושה נהירות כ’נ אצלו ניתוסף לבנ׳י תורה סלפד כשהצדיק כי לישראל כסו למעלתו ג״כ היא שהתועלת לסרעיה רמז שהקב׳ה ש*פ בנ׳י את צו כתיב מדלא והגה כידוע צ׳ו גיע׳ אד׳ד א״ל בשם מלכות מדת לישראל להסשיר הצדיק שצריך תצוה נמלת רמז .ו«׳ ץ - :אמן לעשוה
כטד׳ ■נפלו ביהמ׳ק שבנו נע ושלמה דוד tt ינחלו סכמ-ש כבוד הנרזוטא במדרש איתא הצדיקם וליז׳מי לווגשי הצירוף ט געשה שעשה הפגם יי״י וכו׳ פריס וזה קלו״ן גימ' פ״ה הפנים ט זעם של . והמים דין בהם ששה והשם הפגים באור פוגטן סזי̂ו זה ופפייצ־ים הסמללים והכסילים דצעילא כבוד, ונקרא הפנים אור נגלה הימוד ובזמן ואדנ״י צירוףמי.״ס- נו יש הנרמס אמר נשאנמטעוניסאסן בכ*י.ם וכן והקדוש הגדול הימול ועשו ביהמיק שבנו ושלסה״ז דוד ינחלו וזה לע*ד אל׳ף במילואו אל שהוא הפניס, קור ונגל' החכמה אור ן ממשיכי הסוטם שע׳יפעשיספ, ■ ינחלו סכפיס כטד דהנה ע״ש. וט׳ בעד. ד' כתב פה ראה ט' קלון סריס וכסילים



ישראלתצוהעבודת23
xtjf'Vo !היום סן פד »#ור הלך טנה ז/ור יזרו;

זבור לפרשת
ע ר ד ט  ̂ כממלק לד' מלח״ה חצה פ' מןומא1ל כ

רט ליעזד6 רכי חר מדור  יהושוע ו
 שמואל כל דולו פד מכה פל מדורו רח״א ‘יוה זד״ ׳

 מרדכי כל דורו על שמוא: של מדורו וט״ח
x יוסי ר' ואשתר w ומבתר מרדני בל מלולו 

 דולים דור וכו' דולות נ' בהוא מבית בל חלו עד
 ב)לעו jnr כל כהנא ר3 ר״א גשם ברכי' ל' * קלת
ם מכסה כנף כאילו קייס עמלק פל י  ^למו אבל מנ

’ a] אחא ל׳ בשם ל״ל מורץ עוד יכנף ולא הפולס 
 במדרש בס עול כו' פלס הכס עמלק של זרמו גד6

 וביראה באימה ד״ח שקיבל כו' אתו היתה נדיחי
^ו ה^א נחת נחת שמי טס;י ס״ל מה פרתה  בשעה א
 עשל נרתע ההין לאש כל המשתה כמן מכה שיצק

 המוב ככמן כו' כעיה ומה סוב פה הנה כו' לאהיריו
 שני וכי כו' מעילה בו אין הפל מה ררסון כסל

 יולד משה שרא: כ־ון ה;א לחהר( לי היה מןניס
 ידוע ע״ש. כו' יורד זקנו מל כאלו מהרן זקן סל ,,

 מן לנו ודא דא מן לעילא דא לינין חלה ׳סהזוה״ק
^ נכלא פין סכל נפלה מציאותו אפתח כי' א1 מ כ

 הנקרא והוא לחחורן שוב לנך רץ חם יצירה ׳03 ׳
 שיוכו^ היינו שכל היא יישא וסי' אתידע דלא רישא

ס אי דו  שח״א זה בשכל ויכינו ולהפליס לעבדו מ
שיגו ■ ח' כימע ־^ נ ן מעולם מלכות פ ו  בסי' הה ^י

 V ובחי' סו״ב כתר דהיינו התמתון לעולס ן 0רי ׳
תרין ודורים כתר הוא מד מר דוריש דור ׳

 נילו נשמתי בבתי' אהד כל התנאים ואלי «״ב מ
 העשה מביד' הזא אליעזר ר' לישי( התלת סארת

 משה כל מדורו שנייכך הסרה נינה כעדו ע^ר <ז י
ע 'י  יהושוע ור' שמואל של דולו פד מו״ב מיסוד סיי
 גילה יהושוע שמו כהורחה ס״ח 'Tכo ממחו סירש . ־

ה ר א  ואסתר מרדכי של דורו עד שמואל של מדורו מ
' י  דורו פד תפארת בחי' ג״כ שסו בקוראי שמואל מ

 מנחי' נשמתו שורש יום* ור׳ .ואס־־< מרדכי פל
m3to וגיפ׳ הכס׳א בניס' כעילה יוב״י שם כמראס 
ה ר בס־׳ הוח אדנ״י ציי׳  דורו עד ההארה כילה נ׳

- is הפסוק שיקויים מצס־ש מני שהלץ הדש־ה פלך 
ה׳ מד כ ה ל ' הם וננ  התרהס שיתגלה הנ״ל רישין מ

 אלא הסמת הוא שק פליני ולא ומח״ח א״ח זמר .׳ .
 ונקרא והארתו נשמתו שורש בחי' פד גילה ככ״ה ,

 השיץ חילוף כי בס״ן אותיות חילוף יהש בי״ס כ5
 מלטתע״כ בחי' קוין ג' הם השי״ן כי בי״ת שא

א הגילוף רד וסילוף בי׳ת לפון הנקרא כי׳ת מ  הי
בינה כ״א גילוי לה א־ן מחכמה כי מ  ע״י

א  פע״ב הני״ן וחיציף המשרה פלמרבה הפ״ס מו
 אינץ לאו היכלץ ם' בזוה״ק הנקרא השי״ה ^יא '

 שס מגעת החדה יד פחי; כנס והנה ט׳ ״נזציר; ־י
 כשישלח כנ״ז ההדס פנודח פס והין ה:״ל ־נפולס*ת ׳ -

ת' אותו «סליכ*ן  דוחמ0 ונקיפיע ומבודחו בתורתו י
מ)rאהי לא הייש תדע לא הפלס p חיים ,-.,ליאורש

 : אכי״ר בעין עין עלינו אלהוחו יתגלה m ד' כבוד ומלה שיקוייה צדקנו משיח ביאת פד הסתר בדרך כנשים ע״י הנש הי' סעם באותו ולק קמ״נ ב״ה סו״ר עולה ולכך הנס להס לעשות ראייין שישראל והיינו הדבר זה לנון היינו ה׳ס לשון והיא באלכי״ן כיחמלא סעלו בצדקת' האלשי״[ להמתיק נ״מ״ל חס״ד ור״ג שהוא בגתינחס זאפתר ומרדכי הישע המן סנת היחה כן כי אה״ה נקרא והוא בההי״ן כשנתטלא ע׳ה כנ׳ף גיס׳ והוא חב־ה שמוח ע״י הנס להפניך ינולין היו כן ע׳י לעתיד אח״כ שיהיה והחגלות טכמ״ק להם כהי' בזמן טהי' סהתגלות מהמת כי רהיה היה אהיה סי' כי אהי׳׳ה כמות מ״י כ״א הנס הי' ולא וט׳ת כר׳ה כ״א במשורש השם אסתר במגלת נזכר לא ולכן הסתר בדרך מס כל כי' ע״כ בשרהשיה להתגלות יכול היה )A החורבן בזמן נהי' פתחת חנן .ב״ראשיח צ׳פעשה ז״יר (ב״פ) כ־׳ת ה״י׳ה שמות נ' פולה סזצ״א מצל״הגינ' כי ה-׳ל רינין בתי'נ׳ כארח ע״י הי׳ ואסמר ררדכי חי ב• ה:ש והנה ו״ק ע״ש ן תמונת הוא הת״ח כי זקן ע״י נתגצה הכהן וקמץ בבחי' כ״א הש:« שס שאין עלי־ניב עונמיה דהיימ זקן הזקן מל יורד הראש כל כש־כ שדן הנקרא והוא דכמפץ עלנדן מת' חליו שהתיר הייני חוו״ר מלשון הוא אח-ירא . נחחוריו ו.ש: נרתע הנ״ל שפן מאותיות ההארה עליו ה־י״י:;ד:ך ראש̂אתרן על המשחה שפץ שיצק בשעה הסדר: r:c חהו חירות לשון סא ודו״ר כיי כמ-ס נהם כ<״ה בקרני ומתלבש פמי ותכף ר1י.ש ד: ג־י. כדי ונקלח ושעפיע בתענוג ככיכיל יח' גיהובףהיא ועי״ז הרין דוריס מל דור והייני סנילחא בבתי' ית' במהשבהו שהי׳ כמו מהמן דאיהנםילת לאתר קדישח חבנת ההוא לזנקא דידמץ לבעלה המבוררת הנוקבת שיר כמי מא זרק״א ניען .סנו״ל זרק׳ח בעעמיס נקראת מ במי' ובאמת לסם מולה פבודתיהם רתוח ריח
מאי חשובה לעשות הדבר מסן וכבד מסער אין פד עבירוס כמה עשית אהה הלא לנהלה ותלד לריק תיגע מהלו לאדס ואומר האלם את פדשססתה ופניירם בלבושים ומתנכר פיהוייס מיני בכמה אליו ובא ומעצלו כחרם מקריאה והיצה״ר תמיד ד' לשני אש כמוקד בלבו אדס כל להיות שראוי מהתלהבות אותך סהקי קרירות מלנון הוא קרך בדרך אשרקלך קסם עמג עמלק ענץ בקרבך שעשה ממש לך עמלק צך עשה אשר את זכור וזה ו׳מרי ק״בס עמ׳ל בוסריקון * עמלק כי הארץ על היותנו ימי כל תמיד ננמפיס אנת״ץ אשר הגדולה המלחמה הוא שפה ובכל דור שככל דהיינו דור מדור בעמלק לד' מלחמה וזה אדס כל צורר היצה״ר הוא ענין עיקר כי כראוי כעדו להם לה הנר קי: כל בלב רע זענין ניצוץ אתה אז במלחמה הכניס וברשעחו בסומאהו שעמלק ססני הזה הענין והנה ופעם שורש לו שחין למסה דגל לך ואין מסלק בשס רכע אדס ולמיה לקרא לעלפא שוהא דהנה וגו' עמלק לך משה אנר את זכור

ולסגף



ללפ׳זכורעבודת א ר ש י כדי
ואגש׳ נסשידיס צדיקים כשם מכוניס א;שיס נדה רואה שאתה מה וגס לעוה״ב סחר דאגת תדמג ואל היום לבך וייפב וכתה ותכול נכוה׳ז ניצלותיך נמור ושמח ענ*פ גא כמע גיהנס תרתי ותירש למוה״ב הוחלפך נכזכה וגס העוה׳ז מכלות לא ־דן2 ץ6ו קנפבה רפפים זבס נאמר ועלץ ככונה וצזד.כלצ דה1מ ללמוד לפה לכן ס״ב ססה8 סה 'ילסגף כל כל ולא יהרגו שבשושן חותן להס.א'כ אפר ■י:ע אותו של פסכודהו כנהגו מפני חמדו אתם לדרי להס אמר כליה הלילה דור שבאותו ׳כרחל •אחייבו’ מס מפני רשנ׳י את תלמידיו שאלו ננמדא ותיתז מרדכי את להרוג ג'כ יוכל ואז בגמרא כדח־הא ̂לליי'‘ מלילה ישראל נהחייבו ההוא ובדור רובו מזר נידון העולם ויהיה הכל אח לעקור ביקש דק כבדו מ יכול כילם וידא גדול צדיק מא מרדכי כי •דע כי לבדו במרדכי יל לשלוח בעיניו ויבז בדבריו שרמז כה כ: ופדרש בגמרא וע׳ש בנ׳י פל ושנאה קפירוג לעורר שרצה כרשע הפן את האלהיס עשה זה נפומת זה כן יתברך לד' ודביקות יחודים חהבה לאף י ותוכם מול דברי אדס בני כס שמדבר בצדיק כיש כפו פזשיס אעם המלך דתי וחת המצות מ! יכניס שהס למעלה לקפרג כדבריו כיון כן אחד פס ישנו למק* שממר פי'כפו כהמן נישא לישנח לידע ־וליכא צורר במלת רישין ב׳ ת׳ מאוח ונעשה החשבון מרד הפירוד מפולס כהי' הפן אבל קצ״ו ברשבון הס ושם פ׳ש היכלות בשכ< כנזכר ירכס׳ן במרכבת כיש הקדושה מחפס מ;פ.*תתצ״ו כולה צוד״ר גי ש׳1דקד מלכות צעופת בקליפה שהוא רמז היהודים טד״ל הסן והנה תמיד כנגדך ואתנבר שתתהי אשר 'יש לתקן ואזכה הכמיס בל אורן כעד סתמפס והוי מז׳ל כמ׳ש והאמת התשובה דדך יורוני והס וחשידיס לצדיקי' ואחחנר עוד אסעא שלא בממח ה' ענידת פצי לקבל חוכבנא והלאה ומכאן העבר פל ופחנמס ושב מחחרפ הנני לו ואמור היצה׳ר שיני את הקהה מתה ואף ח׳ו בעצלות הפול ולא כח תש תהי' שלא פי' כ״ח ה״ש צירוף חשכ״ח לא עס;ק זכר ממחה מחם אז בם ותנוח ונינה חכמה הס ייה בשם ומבין פככיצ כאשר דהיינו ני׳ה נ׳ח צירוף בהניס מלת כי חלהיך ד' בהג'ה והי' .ע׳ש דרך מלת פעפים כמה שנזכר שקדתי במכשיר בנב־איס וכן זו בפ' דרך פלח רמז וזה ולהכניעי הקדושה דל׳ך במזח נכח כליו להתגבר שיש והעיקר האמה אבל רשעים בדרך בדרך PP אשר וזה ישמרנו ה' בעומאתו לרך ג*כ להיצה׳ר שיש האלהים עשה זה לעומת זה ובודתי גשלהיס ימודיס כפות על רמז ז׳ל מהאר׳י ידוע דרך ומלת '0 נדרך הולך כשאתה אוהך כהקר בדרך קדך אשד עמלק לך פשה אשר את זכור הקב״ה הזהיר לזה לסבח כשור שמוליכו עד כבודו עיני להרות גבו ומחזק הש*י בעבודת בעצלות שמפילו עד התדס בלב היצהיר מדבר כהגה ועוד בכתר סעכיהס 50 יודע ומי ימדיו סג כלו כי מראיהס אל הב־כ מ: ובעבודה בהורה פצסס את מיגעים הס חכר ככה ?־

כלכבימג רצינו מהות כל ולמקור לעעיד וי.ין הבריאה ,ןרצ-ן טנת וזה ישראל לאלהי נעביד למען היחה הבריחה: חנליח כי נודע כי ומפלתו הרבע המן נבארפמחממששת ואגב בעיניכם. כסוב היהודים על כתם לכס ונסלח ששבו כיון אבל באמת בתשובה . ולהחזירם לפנים רק הענין עיקר כל כי באמת מ׳ו רפה הTגז לגזור לט על עלתה אשל מא סי כלומר הספ3 פירוט כ׳ן .כן לעשור. לט מלאו אשר . הוא ואיזה זה הוא מי אפר כהוא עולם של מלט ’ כל דקאי אלא פיוהד הוא השני ויאמר והנה המלכה לאסתר ויאמר אחשורוש המלך ויחסר כתיב דשם מא P הפנק הלא זה מכל ידע הלא תמוה דכינר 'P לעשור. לט מלאו אשר הוא ואיזה זה הוח מי דבריו נבוף המלך וז״ב וד״ל) פוסה בשורות לשמע ■ וי.ח"כי־.-נף בתשובה ולטב חזן לשפע בחרדה להס (וט בגלוי חשוכה ש־פשו סותס להחריד הי׳ הענין עיקל אבל לפנים מלא עשה לא הקנ׳ה לפיכך לכנים פלא עשו לא הס השיב ופיז לרממיס הדין כנהכך מובע זפן על שייך נש פלס עיקר ני ל״ס זנו פה ■ נמסני בדבר יש פנים משוא וכי שהקשו וזה .בתשובה רך’ על ושפקס הודפס א%י הנש להיות צריך והי' עדיין שט ולא ההסרפו ולא הפלך במדינות אשר 0ה*הודי שאד ידעו לא ועדיי; הוחיל ימים ג' בתיך היכף נעשה כה ממי קשה וש׳׳כ צצלס שהשתהו! מפני רק בזה רצה פלא רשכ״י לדברי אב: כראוי חשיבה שעשו יה' רצונו כדבר ונגמר הואיל הרמשוניס יפיס ע' פועע כזמן נש להס ונפשה כולס וניצולו זכוה לכף שושן אנשי הכריעו ממילא סשח בל טיס מיד מרדני ויפטר וכפ״ש בלימה ובתשובה ומספד ובכי בצום בשושן השר היהנדיס וקבן נעשה חשד מו ידע הצדיק מרדכי כחשר אבל כלו הכלל על הגזירה יצאה השני לכף הכריעו שבשושן ואוחן זכאי ממצס היו הדור שנאומו ישראל כל כי ה״א סבדחם דלסי וצ״ל כ;״ל יהרגו לח העולם כל א'כ י.כס שהוקשה יכמו שושן מנש■ על רק שייך משעודהו י ממז ספני ישראל פנמחייבו מה בנ׳ד וא'כ כליפה • לתשובה ישראל לעורר רק יס' כבודו מפן אין רח״צ וגז״ר הפחדים כל ודור דור ובכל דכא פד חנוש כמ׳שתשב בחשובה לישראל להחזיר היחכרק לת ית׳ גנומ■ ברצון יצאה אשר הגזירה עיקל ככל כידוע כדע* יש מניס משוא וכי קושיא אין ם ד התנמ דברי דלפי ונ׳ל צנהלחו יפיס ג' נחוך המן והל-ת וכוי היהודים ישלפי חכר הוא ונהפך ענץ על שייך הנס כי ון מכל וניצולו זני פה ספני כפשפש כקושיא דלסא כך לפרש פנ׳ל להולמו קשה לנס זכו מה פידש׳יפפני כו׳גס משו־פגיס וכי קשה ונ״כ ב'כ והלא נימח הנפידו לדברי ומשמע דשנ׳י של פעס עג מער יש פנים משוא וכי הקיש־א שייכות מה להכין וצריך ע׳ש לפנים אלא פשה לא הקניה אף לפניה אלא פשו לא הס 8לה חמר לנם זכו מה מפו־ ■ כ-ירש״י לדבר יש פנים משיא וכי לי אמרו לצלם ׳ שהשממו מפני להם אמר אהה אסור לו אמרו העולם



2 יעזראללפוזלייםעבודת4
בי״גוכו' בי״ב בי״א נקראת מגילה במפנה !א־סא .והק עבודתם ולפי בבנ״י רק הוא שהרנון !נתגלה קדמאין דעלמק חסד עתיק צור להם נפתח ט יוק בע' בניס' ר פו" כי הפור שס על סורים נקרא וזה התורה ע״ס מושג שהקב״ה דהיעו זניע לכס הא כסו שמורה ה״א אות מ שיש אלפי״ן במילוי אה״יה שהוא קמ״ג שס נתגלה הצדק מרדכי מ״י ישראל אלהי ונתגלה הנס כשנעשה אח״כ ולכן ומזלות הככבים ע״ש ההנהגה שתהיה וסכלותו בפעותי לק לי שוה איננו והמצוה התורה ע׳״ס המושג o''r שמזי' לי שוה איננו זה וכל ממר זאת בכל שכשר הרשע המן אבל והמצות ההורה ע״י ית' ברצונו הבנה איזה יש פכ״ס כלל בי' תפיסא מחשכה זצית מושג באינו הגס יט דה באצבעו מראה הי' הסד בכל ואנוהו אלי זה ונקרה ישראל אלהי ונקרא דרכינו לסי ברחמים ומתנהג בעכודתינו תרוצה סענץ נתברר הצדיקים וכל רבינו סבה לצון ולפי נפדה מדה כקכ״ה שפנבם והנפלאות הנסים ׳י זע ד' לס'כנורות כהגהות שהארכתי וכסו קדמון וגולם פולס לבריאת מוכרח כח שהיה כאמרו פד לא״ס הרצק שייטת להסן שאין מחמת ברצון היתה לא הבריאה כי דרעק כרעוא שפנפו פד הסעות בלשה ונפלו העילות כל על לעילת ולא להם לענוד צריך לפיכך המנהיגים והם ומזלות לככביס הממתלה נק1 השפל בפולס מפגמז ואינו דאלביא אלהא ליה דקרו רק ובמצות בתורה עבודתינו ע״ס שמתנהג דהייגו י«־סנ אלהי בבחי' לכשור בקבו ולכן לזה סשניס סאנוע* שכל פית חקירתם שאין מחמת ההחונ־ס בעבודת שירצה א״ס בכבוד גג־עון שזה אמרו סכלותם לפי בו זטוצא סרעה כעו בעולם שהיו רשעיס כמה וק הרשע הסן אמונחנואגל חהעיקר הי״ר בס׳ הרסב׳׳ס וכמ״ש חסצא אלוה הסקר כמ״ש בזה רצה ולמה מה פל  ההנהגה זאת כי פסחה לשון הוא רה ונס ננ׳׳ל ישראל אלהי בחי' על מורה שהוא ו״ה גיע' י״א ט

 משר שנים בא̂ו ע״ש גאון האי מרב לקוסיס סס״ וכמ״ש פ״ז ג"כ מורה ואיז שמים בו שנבראו טוס שמחה הי' ולא ̂יאה פיקד היסה התורה פ״ס
ran הקלוש השל״ה והנה כתרים לבני המנלה בו <קרזש ־ ורשאי בבהימת טוצא ̂פ באחד נקראת ®גילה אפרו לק פרדכי אור לטפיע ומתחיל נפמסה סרע אזל טסמגס כי המשנה בפי׳ ופי״ל המגילה מ6 קודן ומם ושעלזס מבתה ימי שהם וש"ו י׳׳ד מד לסוטס מס האזר הפיד נפתח הפ-ליס שלפר מכת ט סק̂ו עם זכור שב״ת עססר נ"כ וטא גשפותס ונלסזו ההפזיס המשים שהם הכולל עם !®#׳׳ר מרדכי מספר נ"כ ו>ה כנ״ל החקל״ו ג"כ ג״פ' לסם ספסי* י״ב כי השלמן פל אשר לתמ־כ י״ב פ׳׳י האור נפתח בו מחפנים שאין בשבת וכשחל והמלל אותיות עם הפניית גיפ' חס״ד פעמים י"נ ט דרססי מכילין י״ג הנדל אור שמתגלה והיינו «א לכל קהלה זמן י״ב ל. ז" האר״י וכמ״ש פגל״ה בתססלם הוי״ה שמות גג' שיש איתעח י״ב על

ז׳־מ וצולה יזס לעלש־ס אחת ועחיזדשת מהשמש אורה המקבלת הלבנה את tm ב״ה הטלא כי והענין«א יתז שלשים זה הפ̂י אל לבא ״קראתי לא ואני אםהרבגאמר u כלבנה יפה מלפסוק פ'יבא לנ7בס אמרי ולק עהאליז״ל כידוע לשטנה מרכבה טתה הצדקס יאכסר סאדז״ל םס*ש בסורים אלא י1הניל -אין כי עפו לסתחבר יכול ולא מכסם מאיל עליק בטרוה לו שהי׳ רק מפרט שמרע ר״ו תחמר אל סנהדרץ מקצה ממנו בפרט מלמד אחיו לכל ולא אחיי ללוב מסשאהז״לרצוי ולק בפוליס התגלות לו יס סה הזור מרדכי והנה שבח. בנדי ללבוש צריך הרזכמהלק מחור שמא משמת רק ללטש 7צל ואיני נחל כ״כ אינו לממה שזולת הזה האור כי יו״ע בנדי ללנת הצורך מן אין בפורים אבל פ״ש יותר משנת והשממה בלבוש מלובש העליק האור בא ניו״ס כי שבת משל חשובי' יו״ע שבגדי כתב ז״ל האר״י והנה .הכ״ל על פורה בפולים בכת מדי ללבוש וז״ש סמסדיס ונתגלו למסה הארה נמשך הצדק מרדט ע״י משא״כ לסמלה לשם עולים שבשבת היה והחילוק השבח) הוא הנמות כיום טהודי'ר״ל בהם מזו כאשר דכתיב החול(תה ביט יק בשנת היו שלא מס הזה האור עליהם נתגלה סוג ברצון התירה אח וקבלו קימו הטבתם ע״י מרדכי בימי והנה לד' ישראל קודש בחי'מקרא על לקדושה למעלה עולי' ואנסנו החכמה אור יתגלה ט כי שבת לכבוד לבנים וללכזש ולעטל ולמזון יראים ספרי כמ״ש שנת בערב בחשובה אדם כל שישוב הקדמונים לנו יסדו הזה הבהירות שנקבל קודם ע״ש בכל לק בנ״י עלינו קולס בשנת בבהירו' תמיד עלינו זורח הבורא השגחת החכמה אור והנה כנ״ל כחכמה האדם את יצר אשר וז״ה וחועלהם ותסרונס מהותם בחכמט הדורות כל סיף עד הכל שהשקיף הדבר■ מוכרח ממילא האדם את ברא ואח״כ אדס של מזונותיו שהכין כל טרא אבל השפל בעולם למסה וזה החולי ומהות החולי ענין שיהי' ומה חוצי יהי' חם יודע מי ני לנא העתיד החולי על רפיאה שימן חכה לך אין אבל מכסה פ״פ רפואתו יעשה הרופא אז אדם של בגו® מקרה או חולי איזה שנולד אחר רק מועלת חכמתו אין בו וכיוצא רופא מכס אדם ש־ש בפולס רואים שאנו למשל חנפה שנקרא הזה ופנץ .פ״ם ברכו ואח״כ מזוטתיו שהכין בחכמה האדם את יצר אסר הברכה פי' א״ח בש״ע איתא ט האריז״ל בכתבי ע״ס דכיא מירא הנקרא מרדכי אור מהות נבאר ועתה .הנ״ל השצ״ה כדברי זהו בו הנעלס הוי״ה לשם ק״ן ג״כ נקרא אדניו שם כי ק״< עולה פשר העמיס ס״ו ס״ה עשר העפים ה' הוא פשר ממשה .עשר פעמים ד' הוא עשר ארבעה . עשר העמיס ג' מא פשר שלשה . עשר סעפיס ב' הוא משל סניס פשר. פעם א' היינו פשר באלזד לסז איזה נ״כ וי׳״ל ע״ש היצורים לכל Vהאו פנלס הזה המספר פ״י נקראת יעלה מה בפולס אלד טש נתגלה ט אדנ׳׳י שם מספר ה ס" עולה ס׳י רגי״ד י׳׳כ כיי̂א זאת כחכ.רמז.במשנה



■ r m fכהישראלומוה
צריך דהלא מרדכי של בהיקו ויושבת אשש,שוש בל מסקו מובלת שהיהה מלמד בנמרת דאמרי' הא פל שהק׳שס בתום' ניה וי״ל שם בהוס׳ כדאיהא לינא השס חילול ואפילו הוא עולם קרקע וסבכי אושרת באמת עטמ׳ז דבעילת י״ל אבל גשש למשול לה הי׳1 אישורא איכא ההשבע׳ מזה ידעו שלא הבריות ביני דלמרא׳ הוה סרהסיא אסתר והא שפיר פריך אכל במקומה שידה השביע' לק כלל כמשה שלא בזוה׳ק הוהכדאישא עריות גילוי והא מקש׳ לא דלהכי לייבב אפשר אבל מ״ב נ' דף כתובות מס' בליש ע״ש אוסרת קינה מכובנ״ז דנעילת ש״ס הוא עריות גילוי אשחר והא מקש׳ ולא מה פרהסיא אסתר זכרי ממלא עדמקש׳ שהקש׳ ר׳ס קושי* ימתורן ומה ומקובל•' בזוה׳ק כדאית׳ במקומה שידה כשבינה כי המכור אסתר גן»5 אסשורוש ?נע לש שזיו במר אמת זה איל למסה. <סן השא ואז ■סל̂־ דמוד לסמים יהעורדז מכי מוס התשובה בע׳י כדי זיוס לילה ■ימים שלשת ום5יה זול צותה לנן1 ק׳ו אזלו ע(ה לא שוד«'דמ5 סאד לנפשה ופמדה יראה cv שלבוס זה המלך הל <קדטמ לא כי נדאותה אסהל ומה »5מע 0שי5מ זקדמ כית1הפ כוד5 ;כנ׳ל בנוגה בלשונם ככוס' ופדגזו מכג־לאנשי סמים קעם בם׳ עיין מוך הוא הקניפם לבם רק במקומה לשידה משבעת דהיתה המקובליב כדעת הסכימו התום' דגם ואפשר עכ״ל נפק־ משמשת דהיהה הי׳ והתום' וגרוש' אלמנה אפי' הנת:׳

תשא כי פרשת ,
 אדם קה״דמתן במדרש ככלתו. משה ל6 וקתן
 לו ירהיב אלם ד״אמפן לוכו׳שם ירהיב ‘

 נדבה להביא משה להס שאמר בשמה ישראל אצו
 בבוקר נדבה עול אליו הניאו וסם כתיב מ5 למשק
 שהרהיב זנו מ: הביאו בקרים שני אש״י כו' מר.;ר

 נמל .וגו׳ ירחיב כי שנא׳ גבולם <׳&
 ניתט דברי׳ נ' אזמר יונתן ר׳ כו׳ ומסד צכ*ח0

 הנה ע״כ. ט' ותורם ומאורות י גשנויס במתנה
 מקוששת שהיא ככלה כתיב ככלתו רו*ל מקמר ימע
 קישופי שכל וימע .ספמם כייר הן קשועין נכ׳ל
 וממילא בעיניו הן שתענה כלי לכצה גצוהן 3כסש
 לשלות עסיף בודאי הוא בעיניו חן מר

 שאמר כמו הלילה סוו־ת תפ-־ד וכם'כ פבש־טין
 שסוק על זצ״ל ומא ממר׳ר כסמם סצמק ברב

י כל ימאשיכלד' ס ו  שכלי מה מפר פי׳ פלי ^
 לעבדו להסמירו' מיס̂י 6מ יממיר יםלו עונ

 מלאכת מל כשנלשוו וכן מתר גדול ושכל גמשק
ויברכם כישראל שכיג® סא סישטן

 היו סשה כלת שנקרא «' «רנו כיה מלה ייי
 מושן שהיה אמיס י״ב עם פיני!ם כיס <ציכמז

שמים עד  ירחיב אדם מתן כמדרש פי* ויה יכ
 עגודתהצדם פ״ע משפיע שמאיש!׳ מה

ל«ע הדפת והרהגת סן יופר תעלש to נכנ״י
i ד

ר י-וי̂ד

. נ בתורתו נהירו׳ יותר פעם בכל להס שמוסיף ככלתו כו׳ במתנה ניתנה התורה במד׳ ולז״א .ויו׳ע שבת מוספי וזהו ט' בעיני רחמין ■ אשכחית וכד כתוב' ברצוס׳ כח׳ש מרובה בתום׳ נם מוסיף הוא בעיניו ח; טשאת כשהיא פכיז כהכטחתו להכל׳ מתנו׳ טתן שהחתן הגס האמת כי כתיב ככלתו ככלותו משה אל ויתן והתור'שנאמר ■ מעשיהם לפי טוב רב אדם לבני ישפיע ותכלית סון> באין ית׳ שהוא גדול' מתנה וזהו עבודתכם ומדת העת כפי הגדולים החסדי' לכס שאשפיע כעתס גשמיכם ונתתי וזהו במדתס חסדו רוב להם משפיע ככה יתכרך אותו בנ״י שעובדין והזמן העת וכפי . גשם לשון כביכול נקרא ווה הו״ק בכל המדות בשארי וכן וגבור' חסד במדת כביכול א״ע מלביש ככה ית׳ אותו ויראתם ואהבתם עבודתם ולפי קחט עס לאהבת אפס מדה בשום ית׳ אותו לצייר שאין ידוע כי . בעתם גשמיכם ונתתי שנאמר גשמים במתנה ניתנו דברים ג' מנתן ר' פי' וזהו במדה מדה בשרשם הדינין ימתקו עי״ז לב וטוב בשמחה לעבודתו ותשוקתם לבס הרחבת ע'י ר״ל ט׳ נפשך אות בכל כידוע הדינין להמתק׳ רומז בשד ואכלת .כנודע הדין למדת רומז בשר בשר אוכלה ואמרת וגו' ירחיב כי פי׳ וזהו או״א כל של ומצר מהגבול שיצאו נשמתם בשרשי פייט או׳א כל של הזה הגבול להרחיב זט לבם הרחבת ידי ועל ימיו חרוצים א״ם מחי׳ והייט האדם וה על שיעברו המאורעות כל או״א כל על נגזר וזמן עת באותו לעוה״ז בואם נעת א״ס הנקרא ישראל נפשו׳ בשורש הנה כי אס לשון הוא אם וגז׳ ימיו חרוצי׳ אס באיוב כתיב כי פי׳ כאו״א של גטל ית' הוא להרחיב זכו נדבתם להביא לבס הרחבת גודל ומחמת .בוקר ג'כ הנקרא אי״ן ממדת ית' הוא להם האיר למשכן נפשם למסור באפשר היה אם כמפע אשר ונספם לבבם ית׳בכל שכינתו לבית נדבתם. להביא ישראל וחשק אהבת מחב ומה .ית׳
ננזא/זא נטדע בכפה ההבלים שגתערט «יקי! ג1וו כמו שהי* עד המתיקו׳ ס'והגדיל וכיוצא תנחומא במד׳ עימ תטופנה מפת ההיד במתנ׳כנלה לו שנמנה ־ רזיה ודרט ככלותו משה סל ויתן שנאמר תורה ממ בשעת שבשמים לאביהם ישראל בק שהיה והנעימז׳ הפריט׳ מלמדיט המדרש הנה ע׳ש ט׳ ותבוג' דעת מפיו מי לו ונתן פיך שבתוך הפיצטלין מן אלא מבקש איני בט איל מנית לאביו וטה נו' משל אמר וחד .מחבט שהי' לפי למה לו נתט עשה מה פיך שבתוך ממה אלא מבקש איני לו אומר בנו פשה מה לו ונתנה אחת חתיכה אניו נגיל אביו לפני תמחוי מצא הספר מבית בא בן לי שהיה למלך למה׳ד אמר מנהו! חד ור*ל ר׳י ותכול דעת מפיו אוהב שהוא למי אבל מכמה יחן ד׳י כי הוי והתכונה הדעת ממנה וגדולה החכמה גדולה ותבונה דעת מפיו הכמה יתן ד׳ י כי הה״ד במדרש איהא ככלותו משה אל ויתן
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שקני על בזוה״ח וכדאיתא ס מנשיקות פסוח'י כ במילוי ״ד׳1י ה1ול האכ דעת הוא כי י פי ס ד קו  Vמ׳

ס רס נקבה לשון פיה ולא זכר לשון פיו כתיב דלא שהיא קודמת הר׳ עילאה ה׳ בהי' הוא שהד׳ הנ
 המתינןד לזגודל כי ונקבה זכר נזלשון מורכב פיהו

ה פיו נעשה ט  מה אתד ודיכורס אחד פה כמו ו
קטו ע״ז אשר וכו' לדבר יכול הפה באין מאנ  נוז

 לאסל רצה שלא המלך בן אל המשל לומר במדרש
א אביו של פיו שבתוך חמה אלא  שיטי ענין ו:ו

 יותר לאכול רוצה שאדס בנ׳א של ודרכו מטבע
 בעת רק חבירו של בלעו שיאכל ממה מחמהוי

אז אחד נעשים והם הריעיס בין האהבה נדלות

 לשני חנזז ד׳ דעי״ת אל כי נאמר וע״ז דעת בהי'
« מגשיטת ישקני כתיב והנה הנ״ל דעת מיני  כי

ו מל כמו מזון לשון שהוא וארז׳ל  י־וא יכ־י כי
 שבתוך מזה אלא חצה איני המדרש למאמר מכורן
ך  כעליית כביכול כך מקבל שאתה ממקום היינו ט

לי ישראל  . שבת בכוונת ז״ל האר״י וכמ״ש לכ
ס אדי״ר י״ס שברי מ׳ דירים א'  ר״ת ד' במח״

ס וכן יה״כ בכונת שהוא וכתו אב״י אמ״י שבת ג
מו של מפה אחד לאכול ביניהס הפרש אין רוונ ה״ב. שבתון שבת נקרא חבי מויו אי״ןכין רז״ל וז״ש כ

המי׳ן עד עולים ויוה״כ שבשכת פי' ליוה״כ שעת העניו וזה .כידוע האהב' גודל על אינשי דאחרי העניו
טו  רוח בחימש פיש״י דעת כי זתי״נה דעת מ

 והאדם כמי התחברו' לשון הוא דעת כי ע״ש הקודש
 שם ונחלקו דמלכא בפומא גנזו והדעת ׳1ונ ידע
 ע״ש מנוה וח״א התמחוי מן ה״א במדרש ור״ל רי׳י
 מכונה היא אשר המלכו׳ האחד השגו' שת־ יש כי

 והשנה התמחוי והוא קבול כלי אחת כסף קערת
ט' והס לתוכה שמשפיעים המדות השנית מ  ה

ע. ד  הקב״ה כשאמר מ״ה פרשה במד' ואיתא כנו
 ידו חשה מצא שעה באותה המחנה אל שוב למשה
טן ראה לו אמר הקב״ה לפני לדבר  יכול אתה ש
 ויאמר שנא׳ ארת שעה אפילו מהם אהבתך להדז
 וידבר מוצי. אתה אלי אומר אתה ראה ד' אל משה

 ד' אל משה ויאמר מוצא אתה ונן משה אל ד'
 על נתונה שהיא למערה משל ד׳ אל משה וידבר
 משם זז הים היה ולא ומלאה היס עלה הים שכת
 נותן והמפר' למערה גוחן הים ואילך מכאן אלא
ס  וכו' ד' אל משה ויאמר משה אל ד• וידבר כן לי
 בפרט כביכול בו נתדבק שהצדיק שבפת דהיינו ע׳ש

 נעשים כביטל ופי פיו ממש היה רבינוע״ה ה1;0
ט מתוך מדברת שכיכה שאמרו וכמו כאשד ח  ג

 באפשרי היה שאלו עד ומיוחד אחד דיבורם זהיו
 והדבור משה עם ד' שדבר הדבור אחת בכת לכתוב
 הוא וזה ג״כ אחת בבת נכתב הי' ה' עם משה שדבר

ם המערה אל המשל • והבן הים ע
 דעת מפיו חכמה יתן ד' כי הה״ד במד״ר
 דעת מחנה וגדולה חכמה גדולה ותבונה

 לעת מפיו יותר שאוהב למי אבל ס' (תטנה
 א״ל .׳1כ בן לו שהיה למיך משל .כו' ותבונה

י הוי כיו שבתוך מזה אלא מבקש איני  יתן ל' נ
 ע״כ ותבונ׳ דעת מפיו יותר שמחבב ולמי חכמה

טנ' יותר גדולה חכמה בודאי הנה ת  כמו ודעת מ
ם כמה מסודרים בהם  להם קודם בתורה פעמי

 ודאי לבנו חכמה איזה ללמד הצה כשהאב אמנם
 כ״א חכמתו עוצם ולהביט להבן ללמד לאב’ א״ח
ם בשכליו ולטשיס ציור ע״י  שעי״ז בכדי קטני

 דעת הנק' והוא האב ושכל חכמ להשיג לו אפשר
 הנק׳ וזהו חה״ק שהוא דעת על שפדש״י זוהו

 גדול מתר ב' בחי' עוד ויש .כידוע קטן דעת
חי'  ואומד בדעתו משכיל כשהאב היינו דפת מג

דעתפלמן נקרא וזהו השגתו כפי ושכלו הב; דעת

טני ת * ט העדות לו

 הייט פיך שבתוך ממה נזלא מבקש איני וזהו
 פרקמפיא כל ולכן בעליה תחי׳ החכמה משורש

 י' ש״ר הוא שי״ר כי כאז היה ושלרו משה של
קוני' שמפרש כמו  וכ׳ וחכמה המחשבה ע״ש בט

 מוח וכל מוחין ׳7מ כלול החכמה כי ז״ל האר״י
כודהסל״ב עד מחכמה מדות וח' מה' כלול ק י  ו
. ישיר אז מפסוק היוצא השם הוא ו א״ז כו'  ל
ס ג״ה ת ל״ב עולה ח׳ ע עו ת  בשיר כי החכמה נ

ת' לפניו משבחין שכלי  וזה למחשבה עד עונין י
 ולש לך אני ואקד״ש נזמים שירים לי הרמז.עשה

 רש1משJהיינ פיך שבתוך מה אלא מבקש‘איני
י‘ : כי״ר ההמשכה ׳

ד שנים למה במדרש  ע
 שני נגד וכלה חתן נגד וחיק שמיס

 שכתב הסוד רבותינו לנו גילו הנה . שישביניס
 כסחן הי׳ הלוחו׳ דשבירת תצא פ' מהיחנא הרעיא
 ע״ש ידוע כי .באורך ע״ש דילה בתולים דתכר

 .חטאו לא ישראל שנשמות מקומית בכמה מ״ש
 לאותה ראוי( ישראל היו לא בגמ' אמרו ומפורש
 שהיו בגת' ומציט חשובה להורות כדי אלא מעשה

 טחול אין שעכשיו והגס בעלים וכלה חתן מיחליס
 ע״י הוא והזיהג הראשון היחוד עיקר עכ״ז בעדים

ם וברוב שושבינים  ואילך ומשס פרהפיא והוא ע
ס בהסתר היא  להסתיר מחויכת טבילה עת ג

 חשה שאין ארו״ל ידוע הוא והעט; בש״ע כדאיתא
 לן איכפת לא ולזה ראשונה מביאה מתענרת
 לילי שיבא הוא שיחול כן אחרי משא״כ הפרהסיא

 הראשוטת לוחות ע״כ בהצנע להיות צריך אז לידה
ם וכדאיתא בפרהסיא היו  שכתכט ומטעם בגמ׳ ג

 אמח שניות בלוחות משא׳כ הר״מ בשם לעיל
 ונס הצניעות מן יפה לך אין הקכ״ה אמר במדרש

ם י' ר״ח יכ״ה מ' ה׳ פעמי  פ״כ בינה שערי נ' גי
ך  התן נגד המד״ר שחמר ווהו בצטעות להיות צד

עד וכלה : והבן שושטניס ו
י ת ו נ ח  שכה באותה במל״ר אחון אשר את ו

ט' אוצרות כל הקב״ה לו הראה
 מטח עושי על לו ואמר מי של זה אוצר וחמר

 ד.;י לו טש למי א״ל כי' גדול אוצר ראה הח״כ כו'
 הנס לו עושה אגי לו שאין ולמי משכרו לו טתן

שחט למי אחון אשר חת וחנותי וזה מזה לו זטתן
כ : מנ
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 טובי כל &עביר־ כתיב הנד ע*כ. כו׳ לחו; -תבקש
mח ׳ ת ר  בית בביתו אלא לאדם סוב אין רז״ל ו

 הכנתי כפי אחד לכל שניתן והיינו למקבל רומו
 מצות טושי של מי של וה אוצר וו״ש השם בטבודת

 יתב׳ שטרא היינו חנם לו עושה אני לו שאין ומי
 עצמו האדם שיתנהג ורחמנית חנינה מדת לי טחן

עי׳ז קוני עם להתחסד וחסד רתמים במדת  נותן י
ט מתטת מאוצר לו  על וכמ׳ש גדיל אוצר שהיא חנ

 : ורחמך יעי״ז רחמים לך ונתן פסוק
צ / מ  במד׳ר .פניו אור קרן כי ידע לא “ו

 רבנן הוד לקרני משה זכה מהיכן
 הלוחית ר׳ש בשם הכהן ברכי׳ ר׳ המערה מן אמרי

 אוחז מסה היה ששה ורוחבן ששה אורכן היו
 משם באמצע וטפחיים טפחיים ושכינה טפחיים

 מערה כי הוא הענין . ע״כ הוד קרני משה נטל
 שהיה והחיבור הדביקות ע״י והיא חיבור לשו; הוא

 משה בי שעמדו מערה רז״ל וז״ש ית' בבורא תמיד
 במילוי ה-י׳ה שם והייני ב״ן גימ׳ אליה״ו כי ואלי׳

תי׳ ב דביקות. על ומורה ב״ן שעולין דטו ר  אמר ו
 מזה כתבנו כבר .כי׳ ששה אורכן היי הלוחות

 השפע קדושהכי לך המשלשים אומרים שאנו שזה
 המקבל׳ כן כמו כנודע רגלים שלש בבחי' יורדת

 א׳ לכל יש והמקבל המשפיע מזה זה וכשנכללין
 למקבל רומז ורוחבן להמשפיע רומז אורכן וזה ששה

 ולמד אשר בפרדים למשה ניתנה שהתורה וידוע
 ניתן שלא מה התורה שורש אמנם .ישראל לעס

 שתלמיד מה וכל במרום לפניו נשארה הוא לגלות
 של בידו טפחיים נקרא וזה לחדש עתיד ותיק

 ותיק שתלמיד ומה משה פל בידו וטפחיים הקב׳ה
 הייט תורה חידושי עת בכל מחדשי; הדור וצדיקי

 וצדיק צדיק בכל המאיר נשמת ע״י שממשיכין
 משה נטל ומשם באמצע טפחיים נקרא וזה כנודע
 תורה וחידושי השפעות כל ידו על כי הוד קרני

: ודור דור בכל לצדיקים מתגלים

שת ה רפ- פי
ר ב ד י  אל ד׳ ויאמר וני' רד לך משה אל ד' ו

 ועתה וגו' הזה העם חת ראיתי משה
 לדקדק ויש .וגו' ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה

 הוא אמירה וכאן רכות לשון הוא אמירה הלא
 דעדיין כיון ויאמר הפשוק כלל ול׳ל קשית לשון

 אל ה' וידבר שמתחיל הראשון הדיבור לח'נשלם
 בפסוק ואמרו בדבר רז״ל שהרגישו והאמת .משה

 שהדבד והודיעו פתח לו פתח לי הניחה ינתה
 רשי״י וכמ׳ש יכלם לא עליהם יתפלל שאס בו תלוי
ם נכתב שלכן האמירה להמתיק עוד לנו ויש  פע

 בדבריו הקב״ה כיון דכאן רכה בלשון ויאמר שנית
 ויש ידוע הוא הנגלה אפי לתרי דמשתעי בלישנא

 הניחה ופתה תשובה דרך להורותם עמוקה כונה
ר גייחא לי שתעשו פי׳ לי  .מחטאם שישובו ונח׳

א התשובה דעיקר וידוע בלב והמרירות החרט׳ ס

 על בלבו אפו חרון שיעלה עד להתמרמר כ"כ וצריך
צח מל וירגז ויכעוס עצמו מי י  לי' פשית מה לא

 ■ עמה מקרב אותה והכחדת רעה לנפשי וגמלת
ל הרעה עצתך עיי ראש להרים מצח לי ואין  ע

 שלא עצמו על ויקבל באמת וישוב ויתנחם שיבכה
 מצפוני שיתגלה עד להרבות כ*כ וצריך עוד יחטא

 והוא ב׳ה עתידות וטפה תעלומות יודע לפני לבו
 וכמ׳ש לעולם החטא לזה ישוב שלא ״עליו יעיד

 אומרים שחנו וזה יעו״ש תשובה בהל' הרמב״ס
 שיהי׳ דהיינו לפניך שלימה בתשובה והחדרנו בתפלה

 באמת תשובה בעל שאני ומביט צופה לפניך גלוי
 והורד תשובה ויעשו לי הניחה הקב׳ה לו שרמז וזה

 , חרון דהיינו בהם אפי ויחר עד יתמרמרו עדיך
 ויתחרטו עצמם על בלבבם יחר עליהם לי שיש אפי
 ׳. אול נפשי כלתה כמ״ש תאוה לשון ואכלם שעבר על
 . כפי® ונקיון כזה התמרמרות לאחר דהיינו ד׳

 הנפש וכלות התשוקה בא אחיז באמת מחטאיס
 . הגדול חסדו להרחות פתח לו שפתח וז׳ש ד׳ חל

 רצויה תסלי» תהיה ואז מהשביס התשיב׳ שמקבל
ו עליהם

ה נ ה  פרה פ׳ לקחת הקדימו פרה כרשת בשבת ו
 ישראלי של טהרתן בה שיש החודש לפ'

 ביהמ״ק שאין דבזמן העני; יפי׳ בגמרא כמ׳ש
ס י י  כאילו כל אדון לכני לרצון שפתיט דבר י

 בהזאת הפרה וגס הקרבטת והקרבנו קיימנו
ע׳י ושביעי שלישי פ קריאתה ו כ'  טהרה נטהר ע

 י איתא הרמז וזה עלינו הבא הרגל לכבוד רוחניית
 חקת זאת אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר בכסוק
 שדי זמן שיהיה דהיינו לממד ד' צוה אשר התורה

 אשר וזה קיים ביהמ״ק אין כאשר לבד האמירה
 החטאת שריפת מעפר לטמא ונקחו לאמר ד׳ צוה
 . על מורה כפתח הלמ׳ד לטמא במלת והנה וגי'
 ■ י9 דהייט לדבריט רומז ג׳׳כ י׳ל הידוע דבר

א והייט הטמאים המטהרת לתשוב' רומז הפרה ק  ח
 3וש ויודע שמתחרט בלט בעצמו הידוע הטמא
 בהבל ימיהם כל השונים העורים כאלה ולא ונחם
 טהרה אי; לאלה כי חטהנו לא ואומרי' וריק

 כך ואתר ולשוב להתחרט העיקר אשר וככ-דה
פ רצונו ולעשות לבוראו ולהשתוקק להתלהב כ'  - ע

 עפר נקרא וזה בחטאיו יצרו לרצון שהתאוה כמו
 ; באש ומתלהב החטאים ששורן> החטאת שריכת
ס עליו ונתן ואח׳׳כ לבוראו  בילקוט ואיתא .חיים מי

מ לך וירבו אמרי וקח בני שמע בפסוק משלי  שנ
 לזכות בשביל אתכם צויתי לקיחות הרבה חיים

 שמא אדומה פרה אליך ויקחו לכס אמרתי אתכם
 ויקמז לכס אמרתי אתכם לטהר בשביל לא בשבילי

 ■ אומר איט ביניכם שאדור בשביל לא תרומה לי
 אליך ויקחו לוקחי' אתם אותי לי ויקחו אלא ויקחו
 ,־ לנר הנמשלה נפשותיכם לשמור כדי זך זית שמן

ר שנאמר  . ולקמתם וכן . חיים נשמת אלהיס נ
ו והלא הראשון ביום לכס  • להם אמר אלא הוא ט׳

ומעתה. הראשונים זטטה. פת לכס ויתרתי הקכ׳ה
, רסש
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ה עכ״ל הוא מחשבות דצש מ  שמסר המסורה ו
ס שאין הללו לקיחות '7 הילקוט לט מ  אחל עני

מו  ומעון כסא להיות א״א כי לדברינו ג״כ ח
ת אס כי יתברך לשגיגתו ח  האדס יטהר אשר א
תו א ^  העבר על ויתנחם ויתחרט וטומאתו פ

מא׳ מכל א״ע לטהר בתשוב' עליו ויקבל  ועביר' טו
כ .כנ״ל אדומה פדה של א' לקיחה ענין וזה. אח׳  ז

ד משכן להיות זוכה ״  לי ויקחו כמ״ש עמו שידור ל
 המחשבו' לזיכוך זוכה ממילא וחח״כ ביניכם שאזור
ג' הנרמז ח׳ י זך זית שמן בלקי  לחכמה רומז שמן נ

 מצוי׳ החכמה מצוי׳ שהשמן כ״מ וכמ״ש ומחשבה
 לבחינ׳ למעלה האדם עולה ואח״כ מס״ק וכעץע
 הסוכות חג של הראשון ביום הנגלה עילאי צהכת

 כטדע הלולב ע״י חיים שנות ממשיכין כז.?אנו
מאמר  אמ״ר כי אמר׳י וקח בצי שמע הכתוב וכ

מז ם א' ובצירוף פלא הוא חכמה א׳ לג״ר ת  מ׳ ע
 ראשית נוטריקון ואותר׳ תקרא לבינה אס נעשה
 כאשר הענין ופי׳ מזוה״ק הצירון* כנודע הדעת והוא

 העוקר כי ג״ר במחשבה ותדבק מצותי אל תשיזע
 וירבו אז נכו;' ובמחשב' בכמג' הלזצו: מאילפשזת

 הנרמזים חייס שנו״ת להמשיך שתזכ' חיים לן>שטת
 המוחין שחות והס ז״ל האר׳׳י בכונות תפילין גמצות
תזכ'  כי הלולב ע״י כמו ולהמשיך לגדלררהמוחי! ו

 וע״י התפילין ע״י חיים להמשיך ראוי בכל<מס
 לכל ונזזוני ובני חיי תמשיך ואז בק״ש ראשון ססוק

: אמן במושבותס בנ׳י
ר ב ד י  ד צוה אשר התורה חקת זאת כו' ד' ו

 מורה לאחר מלת לפרש נראה .לאמר
 ולזה מדאורייתא פרה שפרשת האומרים כדעת

 בזמן שאפילו לאמר ד׳ צוה אפר בתורה הרמז בא ,
ת לט שאין הזה  צר^ כתיקונה פרה לעשות ני

 אמירת ותהי׳ שפתיט פריס ונשלמה הפרשה לקרות
 ויקחו לאחר וזהו הפרה עשיית במקזס הפרשיות -

ך לי א רא' משה נקראותע״ש הפהת וסירש״יכל ״. נ

ה איש בולאי מוס בו ואין הכל מתקן  שלא הוא כז
 ונתתם וזהו כנ״ל שתיס מכלות עול עליו עלה

 מחוץ אל אותה והוניא הכהן אלפזר אל אותה
 שהוא לו שיראה ד' את העובד שצריך ר׳ל למחנה

 : כלל ד בעבודת התחיל ולא בחוץ עדיין
ט ח ע  ואלעזר שוחט זר ופרש״י לפניו אותה ל

 בשעת שאמרו ע״ד לפרש נראה רואה
 דוקא וזהו השכיג' פני רואה הגו^ מן הנשמה יציאת

 השכי:' פני לראות זוכה אזי בחייו מעשיו סיגל אס
ר ולזה בה מתדבקת ונשמתו מיתה בשעת  הזי\
 ואלעזר שוחט זר שיהי׳ לפניו אותה ושחט הכתוב
 בחייו טוביס מעשים לעשות יראה שכ״א ר״ל רואה

 בשעת בה ולהתדבק השכינה פכי לראות שיוכל כדי
 סזר שבשעת שוחט זר וזהו 9הני מן נשמה יציאח
 הקב״ה הוא אלעזר יהא המות המלאך הוא שוחט
 ולקח .רואה לכל פוזר שהוא עז״ר א״ל שהוא
 יושב שהחכם בשעה כי נראה והזה מדמה הכהן
 ודמם בתשובה מהרהרים בודאי לעס ומוכיח ודורש

 העובד הצדיק היא הכהן ולקח וזהו כמיס נשפכין
 פני נוכח אל והזה . תשובה הרהורי מדמה ד׳

 שלק תשובה הרהורי שיקרב היינו מועל אהל
:וב״ש ב״ה להבורא

י ״  הוא היצה׳ד אדמימות שכל יראה שהצדיק א
 את שמשפיל ל' לפני ינח״ר גבוה צורך

 כמבואר בה״מ כמשל אמד בד׳ ובוחר היצה״ר
 יחפוץ למי אסתר במגלת הכתוב פי' וזה בזוה״ק.

 שהרזן ר'ל ממני יותר וגדולה יקר לעשות המלך
 החצות מעשי שכל אמר ולזה היצה״ר שורש הוא
 מתגבר והוא לעבירה מסית שאני ממני בא הוא

 חה . השכר מדל הוא זה ומחמת עושה ואינו
 שהצד^ מדמה הכהן אלעזר ולקח הפסוק פירוש
 כל שמייפה היצה״ר אדמימות שכל להם יראה

א ותאות החמדות  לו ויהיה עליו שיתגבר כדי ס
שהכל שירא'להם מועד אוהל פני לנוכח וזהו שכר

ל גבוה צורך מגלה אני לך ואמרו כווג׳ צריכות מצות כי הרמז ח את ושרף . מ״ ר״לכי הפרהלכינ
בתשוב' זה וישרוף ישראל בית היתה סוררה כפר׳ לעשות צריכין לזה חוקה ולהם פרה של טעמה

ת לפת פל הסרה ־ טונ ת כל ולכך משרע״ה ו ח פ  ה
v אין אשר תמימה אדומה פרה שמו. פל נקראות 
רא' .עול עליה עלה לא אשר בה^חוס ה־  שהתורה נ

 ואלנ״י הוי״ה השם כנגד מדריגות ל בכאן רמזה
א התחתונה ־'^>ץ:זמזדריל ^ א ו עולמ״ש עליה עלה ה

י - - * ת עיקר נ מעבירה עצמו שיפרוש שמים מלט
ת' שהבירא מחמת חצוה שיעשה ׳■/*צו  אדון שהוא י

וכדרך שמיס מלכות עול עיקר חהו כך צוה כל- - ̂ י ^
 עשה כאלו מפלה עבירה עשה ולא ישב טו״ל . *

V - - ..ת או חמד׳ לאיזה מפילו היצה״ר שאס נ״ל טצו
רח״ל ׳  עבר ולא ויושב עליו מתגבר והוא כעס.

אי לפשו׳ שלא צוה ב״ה שהבורא מחמת -מבירה /  טל
ה ה לא אשר וזהו מצוה עשה כאלו מ  עליה ^

 שאפילו ישראל בית היתה סוררה כפרה כי עיל .
: לה אין מ״ש פוצ ׳ ׳',

י ״ א לצדיק עצמו שמחזיק מוס בה אק אשר : I ?־■*־),«

ה עברתי איך ויאמר שיתחרט ר״ל לעיניו ר ט  ע
ער רואני מי ואמרתי חדרים בחדרי די מייו  הלא ו
 משוטטו׳בכל ד' ועיצי כבודו הארץ כל מלא הקב״ה
 עשיתי בעיניך והרע דהמע״ה שהתנצל כמו הארץ
 רואה והוא אדוניך את תמרה אל החכם שאחד וכמו

' עורה את . אותך  פירשה .ישרוף פרשה על ט
 ישרוף מהקב׳ה שפירש מה ר״ל י״ה פר״ש אותמת
 רו בתעניות או מדרגתו כפי כ״א וחרטה בתשנב׳

ס צומר וטכל .בבכיה או במקואות  הפירוש שז
 • פוטתיו פל בעיניו שיבכה לעיניו הפרה ושרף
ק ולקח כ  ארז עץ תולעת. ושני ואזוב ארו פץ ה

 כר האילמת מכל גבוה שהארז כמו רמזלהקב״ה
ה הקב״ה ט מז ואזוב . הכל על ג  ’ הצמק פל ח
 גמל מאילן *שנתפשט הקטן כאילן מהקב״ה הנאצל

קיסועלידסו שיקשור רמו תולעת ושני  א״עלהצדי
א לקשור תכל ר הט בגדיי וכבס ב״הוכ^ש. א״על
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ע ומקרב הפס את מוכיח כשהצדיק ר״ל מכהן  אי
 מהלכלוך בו נדבק מה שבאסם ימלט לא ממש להם

 זצ׳ל אדמו׳ר שהמשיל כמו שלהם פונות וסרחון
 תחבולות כל יעשה אפילו לשוק ובל שמוציא למי

 הזבל מן מעט בו ידבק שלא יועיל לא שבעולם
 טמאים לטהר כי׳ וזהו ,כיבוס הצדיק צריך ולכך

 אומר כשהצדיק ר׳׳ל קדוש באומר טהורים לטמא
 עושים שהעם טמאים מטהר אזי קדושים דברים
 ומטמא .ופשעים מעונות א״ע ומטהרין תשובה

 במת הנוגע .עצמו את הצדיק דהייט טהורים
 היצה׳ר הוא המות המלאך הוא מת שהשורש הייט
 בעצת ההולכים והרשעים הטומאה אבות אבי והוא

 היינו במת הנוגע ולז׳א .הטומא' אב הם היצה״ר
 ר״ל אדם נפש לכל או . היצה״ר בעצת שהולך

 לומד ובודאי רשעים אנשים אל עצמו שמחבר
 שבע את חטמאין הללו האנשים בוראי ממעשיהם

 וכו' הגדולה ד' לך בפם־ק שמרומזין המדות
 ר״ל כו' יתחטא הוא וזהו כנ״ל ימים ז' וטמא

 מדות שבע ויטהר גמור' בחרטה תשובה שיעשה
 משכן את כו' אדם בנפש במת הנוגע כל .כנ׳ל

 בטוחא' למשכן או למקדש ונכנס פירש׳י טמא ד'
טדאי  ובזמן וזמן עת ובכל תמידיית היא התורה ו

ה  שיטמא להיות יוכל איך ביהמ׳ק לט שאין מ
 לד׳ משכן הוא האדם כי מרמז' התורה ובודאי

 הכל ויעשה ומעשיו מחשבותיו יטהר ובאם *מד
 והוא השכינ׳ בו לשרות pm כלי הוא בודאי לש״ש
 בתוכ״ס ושכנתי מקדש לי ועשו כמש״ה המשכן פציזו
 המה ד' היכל הכתוב וכמאמר ממש אדם «תוך

 ומעשיו במחשטתיו שטמא כנ׳ל במת הנוגע כל זהו
ע שטמא טמא ד׳ משכן את וזהו  משק שהוא א׳

טל ולא ד'  הנפש ונכרתה וזהו השכינה בו לשרות י
 אחד בד׳ לעוה״ב חלק לו שאין מישראל ההיא
 שעביר׳ ר״ל בו טומאתו עוד .ישראל אלהי שהוא

 שהוא רק פ״א עושה שהוא די לא עבירה טררת
 התורה זאת .חטאה עגלה כעבות עבירות טפל
 דא־תא ע״ד לפרש נראה באוהל ימות כי אדם

 שממית במי אלא מתקיימת התורה אין בגמרא
ט  שהכל ואומר עצמותו כח שהמית ר״ל עליה עצ
א כי הקכ״ה מאת הוא  לעבדו וביני שכל הנותן ט
ט  ששה שאינו דהיינו באוהל ימות כי אדם יז

 הוא הקב״ה מאת בא שהכל יודע רק אדם מכח
 ר״ל ימים שבעת יטמא באהל אשר וכל .ד׳ באוהל

 כאילו ד׳ ושבד לצדיק עצמו שמחזיק האדם כי
א  ימים שבעת יטמא באוהל אשר וזהו לד' רק ס
 פתוח כלי וכל . לתקנם וצריך המחת שבעת ר*נ

 שהוא ומי ר״ל טמאיהוא עליו פתיל צמיד אין אשר
 ובודאי לפיו מחסום לו ואין שחושק מה כל מדבר

 פה וניבול ורכילות לשה״ר מדבר שאיט ימלט לא
 בטלי' דברים לדבר פתוח שפיו פתוח כלי וכל וזהו

 מחסום לו שאין ר״ל עליו פתיל צמיד לו אין אשר
א טמא לפיו אי מ  שמדבר הוא טמא כזה אדם מד

. פה וניטל ורכילות לה״ד ל י ע אשר וכל מ ג על י

 ‘ איש הס׳ בציחן> לפרש נרא׳ חרב בהלל השדה פני
 המות מלאך של חרט לחגור שצריך יריכו על חררו

 שצריך חרבו איש וזה עבירה לדבר מסיתו אס
ת אם ר״ל ירכו על .מלה״מ של חרב לחמר  . מסי

 ׳' לאו ואם ח״ו בריתו לפגום רעה לחמדה היצר לו
 שעושה ר׳ל חרב בהלל וזהו המיתה יום לו יזכיר

ט על מה״מ של בחרב זוכר ואינו חלל רי  אלא י
ם  ׳ שהיצה״ר ר״ל אדם בעצם או .ח״ו בבריתו טג

 V ׳ . גאוה לידי ומביאו ד' עובד שהוא לאדם מראה
ט׳ לידי מפילו היצה׳ר שלפעמים ר׳ל בקבר או צ  'ר ע

 ׳'־ שתהיה וא׳׳א פשעים מלא אתה הרי שחורה ומרה
 ׳• היצה״ר תחבולות רק אינו וזה ימיך כל ד' עובד

 ;<׳16. גאוה מחמת לעבוד יוכל שלא מד' להדיחו
 יטמא-»■־״״ היצה״ר בעצת ההולך כזה אדם וטדאי עצבות
 . להתבוק האדם צריך באמת רק כנ״ל ימים שבעת

 ' V שאני הוא אמת שבודאי לעצבות מפילו היצה׳ר אם
 מעתה ד' את לעבוד רוצה אני אך פשעים מלא

 ־ י' ' וימחז שביס לקבל פשוטה ידו ובודאי בתשוב' ולשוב
; אמן הכל על לי

צ / ר ר ט  ■ ״י־ דבר פשר יודע כהחכס מי תנחומא ב
' דבר פשר יודע הקב״ה זה כהחכס

 תאיר אדם חכמת שנאמר למשה התורה שפי׳
 ׳ :׳ שמדמיס נביאים של כחן גדול ריי אמר .פניו

 ■ ואשמע שנאמר אדם לטרת מעלה של גטרה דמות
ת ועל מהכא אמר סימון ב״ר ור׳י אדם קול  ,,דמו

שז אדם כמראה הכסא  משתנה שהוא ישונה פניו ו
־לב״י למדה״ר ממה״ד  ר?ל בשם דסכנין אר״י .

 ׳ אמר הכהניס אל אמור לפסוק שהגיע כיון כו׳
 ■ תהא במה הכהן נטמא אס רבש׳ע לפניו משה

ש שעה באותה השיט לא טהרתו  ך, שנע נתכרכ
 '־ל . ולא כו' אדומה פרה לפ׳ שהגיע כיון משה של

 , . <<r ובמשנה .כו׳ לטמא ולקחו כפרתו זהו השיבותיך
/ אתם מי לפני יכראל אשריכם אריע יומא מס׳ ׳ ' , 

 f י, שנא׳ שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי מטהרים
 < ׳• מטהרת מקוה מה טהורים מים עליכם וזרקתי

, ישראל.:-,מה את מטהר הקב׳ה כך הטמחיס
 \ באפשרי שאין יתברך הבורא התעלמות גודל ידוע
-v ושום. מדה בשום לצייח ולא להשיגו נברא לשוס ; 
 • בגין עולמו לבחא והפשוט הטוב מרצוט אפס אות

׳ בראשית כמ״ש ליה דישתמודעין טל ט הג ל ט  ' כבי
 ־';ל‘, יתברך חכמתו שגס והנם חכמה בבחינת עצמו

ז להשיג איא ומחשבתו כ׳  באפס־ הנש״ב כ״י ע
 -'״x. רביט משה על כמ״ש השגה איזה להיו׳ יוכל מה

 , בינה שערי מ*ט מאלהים מעט ותחסרהו ע״ה
ח ס מ  ,־ לשאלה,לו דקיימא' מ״י נקרא וע״כ למשה נ

 i כמרעיש עלי'. בני להשיג יוכלו בינה השערי וע״י
ע הפי׳ דחכמתא נביעו ודומיהם וחביריו ור׳ ה'  .ן וז

 ומ^י׳,ג מטהרי' אתם מ״י לפני ישראל אשריכם אריע
ס דהיינו שבשמי׳ אביכם אתכם מטהר  - ישי«•:? כלל נ
ס שאינם טלי  ■ הנ״ל^. עליונה למפלה כ“כ לעלות י

ע/ דהייט החכמה הארת נמשך עכ״ז ^ ס ני בי i א  .v,'■ 
ס עליכם וזרקתי שנאמר השמים ■ טהודס[וזהנש?..מ־ מי

ת '״ טנ
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מ׳ חקזה כי המקוה כונה  ההי״ן במילוי אהיה גי

' וכל ף. תוך ראש הוא קו וכל קוין ג' ה  ד סו
ם כופלת הסל״ווהמ״ד החקוה ההות לד' ההי״ן  ע

 והס חו״ק הכלול האדם היו״ד ובתוך דמילוי הד'
 וזרקתי וזהו .הדל יודי״ן מ׳ נגל סאה ארבעים
 במקוה ונתעלם נכנס וכשאדם נימין הת״י שמאירק

 כוונ׳ זהו . הדשה בריה נולד אמו כבטן כעובר
ד עו ה(  ההמ״יז אדמויר בכ״י העתק מצאתי כחקו

 נשמתינו מיחדים ואנו וז׳ל י״ע תיקון בתיקונים
ס ועולי! במלכות  טהרה ומהבלין למקוה הוא״ו ע

 החסדיס מיוד יודיק מילוי נגד ת' סאה «מ׳
 עליון לכלא התנזו א קנ7 חהאל״ן* שפע 1»קבלי

Dpm בחילוף מקכלין '  דאל״ף האי״; דרך דיודי״ן ג
 מפה אלא א״א הכוונה ויתר לטובה הכל להפוך
מ׳ מקוה נק׳ השם זה וכל לאוזן  שהוא כנ״ף גי
 ע״ב ן נכלל ע״ב שכולל שביודי״ן השמו' לכל מכנף

 מילוי כל נכללין אהי״ה הכולל ובאל״ף ב״ן מ״ה ש״ג
ם והיינו דשבת) נחל בשם ועיין אהיה  טהורי׳ מי

 וזהו .הבינה ע״י מתנלה החכמה המשכת הוא
 מהחכמ׳ קצת להשיג יכולין מ״י ע״י מיכהחכס הי'

 כל כי למשה התורה שפירש דבר פשר יודע ואמר
ר  דע״ת משה בחי' וזהו ממוצע דבר הוא מ

 ידי על בחסדים הגבורו׳ תמיד שהמתיק המכריע
 שמדמי' נביאים של כוחן גדול ר״י ולו״א הרחמים

טרה דמות  שלנביאים כחן אדם לצורת שלמעלה ג
 מרע״ה כי נביאים כל של רין שהי' משרע״ה הק'

ם כי ישראל על דרחמי מנילין הי״ג המשיך  הג
 יותר ברמזים דרחמי מכ׳לין הי״ג גילה ג״כ שמיכה
 אבל ,במקורם אותם גילה מיכה עכ״ז גדולים

חו בזיא מדות הי״ג המשיך כחו בגודל משרפ״ה  נ
 כתוב וכן מקדם לענץ כהודעת אומרים שסט

 מ״ע ברמ״ח אדם דיוקן הוא שהתורה בתורתך
 היינו שם עמו ויתיצב בענן ד' וירד ,מל״ת נשס״ה

 כדיוקן שם דרחמי חכילין הי׳יג עם כביטל שנקיצב
שלי שהזהיר כמו ואמת אד״ס ה ר  באדרא פי

 בין חליל׳ פירוד איזה שעושה מי שכל רבא קדישא
 מדו׳ לפי אפס גמור יהוד הכל כי לז״א פתיקא

ת' אותו ממשיכי! ב״י מעמו העבודה  בהתגלות י
ל ט ט  כחן גדול לומר עוד ויש להעולמו׳ להשפיע כ

 במדו' קדמאין הי״גמכילין כשמאירין כי וביאיס של
ת ט' שהם האד״ס מ ממט מ  ו׳ שנקרא לככ״י ו

 והיינו כ״ח עולה כהניס ברכת בסונה כמבואר ■מח'
 לצור״ת שלמעלה גבורה דמ^ת שמדמים שאמרו
ק' כי אד״ס  ז״ל אומרם והיינו אדם דמות זו בחי׳ נ

tf־>p מדת ט אדם קול ואשמע שנאמר אדם 
ק' שלטת  ומדת למשמעתי שסריס כמלך שמיעה נ

ק' ז״א  שהקדימו ישראל כה גודל תבין ובזה ,עשי' נ
א אמר בר״ש ור״י .וד״ל לנשמע נעשה  ועל מהנ

ת7  . תנמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא «
מ  נקרא השכינ׳ כי במ׳ש מבוארת יותר הראיה »

 אתחזיין הזייר! דכל אספקלריא ל׳ מראה בשם
ה מ ט מלמעלה עליו אדם מראה וזהו ע טי שממיר ד

 ועוז - האדס ממדות למעלה שהם באורות עליו
 למדה״רלכנ״ישמה׳׳ד שחפתנהממה״ד ישונה פניו

 לכיא לשלם אפס בריה לשום להרע לו חלילה
חו גגודל משרע״ה כגמולו  ואחדיו׳ צדקתו ורוב נ

 מצטער הייתי ימי כל כמ״ש נפשו במסירת ר״ע
 עליון לבחינת ו״ק בעל שהוא אדם מבחי' יצאו וכו'

ט אחריהם הצדיקים כל וכן כנ״ל מלמעלה עו  ו
 מגלים צדקה בדרך יתברך אותו ועובדים צדקות

 ממה״ד השתטת וזה המדות על עליונים האורות
 להכין וא׳ לכ״א שמהראוי לרמוז ויש . למדה״ר

 בכל הפסח קודם אלו יום ס בשלש כתו לפי אי׳ע
ת'ולצאת לעבודתו התאמצות א' י ל א' כ  ממצרים ו

 בהלכו'פסח ודורשי! שואלין הז״ל כוונת זה ואפשר
י יום שלשים הפסת קודס  מגדל כקרא הלמ׳ד נ

ס האותיות מכל גבוהה היא כי בחויר הפורח  נ
h ו תמונת הוא ל כ מז ו  מעילא מדות לי' ח

ת וי' לתתא מ  עליו היא והו' לעילא מתתא מ
 ידי ועל אתו לו שעטר עטרה ונקראת מלמעלה

ת טכל מצרים ליציאת זו הכנה ס  המדו' לטהר לז
ע/' הספירה ימי במ״ט ב ט' ר״י ואמר .ה ן כני ס  ד
טמא אס משה אמר  . טהרתו תהא במה הכהן נ

ב לפי או״א כל סדאי כי  פגח: חלילה קדושתו ח
אי כי פעה באותו השבוהו ולא גדול יותר  לכל טל
 התור' מצות וכל ס השמ תחת חפץ לכל ועת זמן

תלפ' היה ולא בזמנו דבר כל נתגלה סהתגל'  מקו
 ידי ועל משה של פניו שנתכרכמו עד אדומה פרה
 לו ואמר הטהרה שיתגלה זכה פניו וכרכום צערו

 מה עפ״י לרמוז ואפשר הידוע לטמא ולקחו הקב״ה
 בפתח לחיים יאמרו שלא ר״ה בהל׳ המג׳׳א שפסק

א לשון לטמא הרמז וזה . לא שמשמע  טמ״א ל׳
 ולקחו נטמא אם יטמא לה לך שאמרתי מה ר״ל

ס עליו ונתן החטאת שרפת מעפר  אל חיים מי
 וימשיכו ״ישראל ״לוי ״כהן ר׳׳ת הוא כל״י כי כלי

ס עליהם  יומתקו ובזה כל״י שרשי עליודם חיים מי
א ישונה פניו ועוז כמ״ש . הדינים  משנה ס

 פלמנים האורות דמשיכו במ״ס בהתחלסתהיו״ד
 היא שנ״ה ואותיות למלך משנה הנקרא ״ע ב׳.

ת נקראת ט  וכל קדושות השפעות כל המקכלת מנ
̂ :ישראל לבית להשפיע הטובות

ת אי! תרתי אמר ר״ה במדרש עוד ליו  כלגג
שנא׳ בזכות אלא מתכנסות ס משניו׳  כי ג

ם יתנו ד  ^ייקטר מרום ובכל כו׳ מקבצם עתה נג
 • משנה x אלא כו׳ מנחה יש וכי לשמי מוגש

ת צורות כל נשלמו ואס אמר שמ*אל ט  יכ וכי ה
 ס ופוסקים הואיל אלא הבית צורות עכשיו עד

כ אותו בונים כאלו  המשניות לימוד קרא .ע'׳
ם כי תנאי לשון יתנו בלשון  קדוש' ניצוצי שנפלו הג

 הלימוד וע״י תנאי בדרך כ״א אינו חלילה בטומאה
 וזה . הטוממה ני״קמתוך מבררים התורה ועסק
ק' הבירורים כי אקבצס עתה טן נ  ואמר גליו׳ קי
 בשמי אותם שיקשרו הייט נשמי מוגש מוקטר עוד
'1הט׳ צורות יש וכי אמר ושמואל התורה ליהוד ע״י



i ב!ישראלפרה לפר־בתעבודת
' ס5 כאלו ט ט כל כי בונים ת תי טד  בלימיד ע

ת ובפרס המצות ועשיית כתורה  היא הלב בעטד
 . המדות בכל ולקשסה הבית צורת להאיר תכלה

 שנזכה עד אותה טני! שב׳י בניינה באמת וזכו
ס נזריק*ס עכשיו וגס פולס יקוד אי״ה לייזדה  מי
 הס טל כי טלא שיורי נקראים והס עליהס חיים

ד המילוי טל ושטרי למ״ד ת’טי׳ אותיות מי׳ ת מ׳  גי
א רצונו עושי זולת ני  (ע״ה) והס .העולס קיוס א׳

מ' ה גי  ולעתיד ההו״ד להמתיק אהיה מילוי ג' תנ׳
 *צדקתך ר״ת הוא (והגימ׳) כשלימות הטל יהיה

 ההו׳ד יומתק כי הנצח שס והוא ״נמלס ״תמיד
ס זישתחוה  תחיה של טל הנקרא והוא הנצ׳ח ע

ק כל יתבררו אז כי ; בימינו במהרה הני׳

פקודי פרשת
ד במדרש .היזשכן את ויביאו ה צאנה הה׳ אנ  וי

 כיוס אמו לו שעטרה במטר־ ציון בנות
 ע*י לי המצוייניס בנים לבו שמחת וביום חתונתו

ה ׳ בעטרה .א׳  אריי כו׳ מצוירת העטרה מה ט
 ר׳י את שאל רשביי בו׳ המקרא כל על חזרתי

ו' בעטרה מהו בריי  שהיה למלך משל הן א״ל נ
 שקראה עד ביותר מחבבה והיה יחידה בת לו

' אמי אחותי בתי  .ראשו על ונשקו רשב״י עמד ט
 באוה״מ לבו שמחת וביוס הים על חתונתו במם
 בבני[ לבו שמחת וביום במשכן חתונתו ביום ד״א

 לי דודי השירים שיר במדרש .ע׳ש ט' בהמ״ה
׳ לו ואני  הוא לאומה לו ואני לאלהיס לי הוא ט

 שנאמר לאומה לו ואני אלהיך ד' אנכי לאלהים לי
 אתה כי שנאמר לאב לי הוא האזינה אלי ולאומי
 בני לבן לו ואני לאב לישראל הייתי כי אביט
 שנאמר לרועה לי הוא אתם בניס ישראל בטרי
 ואתנה שנאמר לצאן לו ואני הד,זינה ישראל רועה
 כו' ינוס לא הנה שנא׳ לשומר לי הוא כו' צאני
ס לו ואני כי  ישראל בית צבאות ד' כרס כי שנא׳ ל
 המשכן את תקים הראשון החודש ביום כתיב הנה
 לשום להשיג א״א מציאותו שאמתת ידוע כי ט׳

ם כנבראים לכל ידוע זה ודבר נברא  השכליים ג
 יתברך מעצמותו ענין שוס להשיג באפשרם שאין
 וסון> תחצה בלי והוא אות בשום ציור לי׳ ולית

 אכן ושיעור ופון> בגבול הם כולם והעולמות
ת' במחשבתו כשעלה  שיהיו כדי עולמו לחדש י
 העליונים שבאמת והגם .מלטתו שיכירו ברואים
ת' אוחו עובדין  שכלם רוב כפי השלימות בתכלית י

א היה לא עולם חידוש עיקר מ*מ  עושי בשביל כ׳
 מכל מלא השפל בעולם מצבתה קודש זרע רצוט
 ד' שהמע״ה אמר ולזה .רוח ורעות הבל מיני

 מיני מכל המלא לעוה״ז רומז בערפל לשטן מר6
 ושם יתהלכין ממש ובחשכה מגונה ותאוות חחדית

 מדות ושאר ויראתו אהבתו ידידו׳ בנ״י מבררים
ת' שכינתו ובית משכנו והס ית׳ לעבודתו פיבות  י

הקדוללה במחשנתו הארץ יבד כחכמה ד' לדא

 כלי כל1 המשכן התייסדות היה וזה בנ׳י כשביל
ק, ומשאר מזוה׳יק כידוע  . החודש ביום פ•׳ וזהו ס״

 במחשבה הראשון התחדשות שהיה כמו הראשון
מ׳7הק עד שכינת בית שיהי' המשכן את תקים ו  ו

ת' אליו  . 1מל. כסאו ונכון • במחשבתו היה כאשר י
י כי להתפאר ידי מעשה כמ׳ש האמת כן נ  כ

ת' אותו מגבילים ככה מעשיהם מכשירין שישראל  י
ס פי' וזהו כידוע  שוקע כחותס לי מצוייגי' נני
 עושים. שהם הציון כפי ככה בולט חותס בו שנכנס

 טובית מיני כל להם להשפיע אותו מציינים כן
 שנח' הואלאלהיס פי׳ ווהו או״ה בין שהם מחמת

ת׳ שהוא היינו אלהיך '7 אנכי  . בעונמו מתנהג י
 לפי ממש אלהיך והיינו מעשיהם הכשרת לפי

 האזינה אלי ולאומי שנא׳ לאומה לו ואני בחינתך
 _ i כביכול ולמצותיו לתורתו אונס מטיס רחל כשיש ני

 i , ’ וכביכול למעלה קדישין אודנין בהי' נעשה עי״ז
 ׳ יותר טובו רב להם להשפיע מוחין חידוש נעשה
ת' רצונו וכל ויותר  , טובות מיני כל להם להשפיע י
 י - לשון. הוא לא״ב לי הוא והיינו האד״ם עבודת ע״פ
 . מדריג׳ והיינו ישראל בכורי בני לבן לו ואני רצון

 גדולה במדריגה כ"כ אינם כשהם אכן . עליונה
מ' חהי״ה בבחי' הס אז  ■ י■ ■ צאץ בבתי׳ והס ואתניה בגי

 צאי■ כמ״ש יעקב במדרגת והס יוסן> כצאן טהג
 ’ יכולים' שאין יעקב אותיות הוא הצאן בעקב״י לך

 . • כאמא לרועה להם הוא ועכ״ז בן במדריגת לקבל
 י . יניקה בימי כשהוא בנה את ומניקה המרעה

 י . דאתתא שופרא איטן דדים בזוה״ק אמרו והנה
ם שתגלה אפשר אי הגרא' שכפי שהגם והאמת  1, הדדי
ה את ולהניק לפרנס צריכה כשהאס אמנם  , ■ בנ

י, ־ ,בעלה בעיני הן נושאת עי״ז דדיה לגלות ומוכרחת
ר לעשות בנים לו שמגדלת ח׳ ת' לפניו נ  , ובכרננן י

 י ההות,! ביום והי׳ ע"פ בזוה״ק שאמרו מה עפ״י
 !התיטלז פה שנשנתמלא מירושלים חיים מים יצאו

טג לה ויש דאמא לטמא החלב ומחזיר ע  . I גדול ת
 I ועולה וחזק בריא הוא כשהתיטק הוא וכ״ז מזה

ם; היונק את האומן ישא כאפר דאמא בתוקפא  משא׳
ה' על להשיאו וא׳יא חולה ח״ו הוא כשהתינוק די  ■, י

"t< ואז הנקתו בעת עליו עצמה להרנין וצריכה f‘ ■
ע לא כי הג״ל התענוג שיהיה  י החצב זה בדרך יגי
 בח־נת נקרא וזהו הטבע צד על לפי' מפיו החוזר
 מהראוי עכ״פ עתה ולכן בנין על רביעא אמא

 בבהי' הא׳ נמדריג׳ עכ״פ להיות מעשים להכשיר
 ' . ;בנין על רביפא אס לבחינת יצטרכו שלא יניקה
ה מכל גדולה יותר מדריגה יש אמנם  ' כשישראל' ז

 כמ״ט. לפניו נתיר ועושים השלימות בבחינת הס
 ל J בבר,י״ הס ואז שבכמיס לאביהם מפרנסין ישראל
^לר לשומר לי הוא ז״ש לתעטג רומז כר״ס אנ  ’׳ ו
 . שהאם כמו כביכול א״ם נקראה זו ובחי׳ לכרס

 > וזכו, אמו לו שעטרה בעטרה וזהו .בנה מפרנסת
 • שאיט■ היינו בתי שקרא׳ עד מחבבה זז לא אמרם
ת הייט בת*י נק׳ וזהו בשמה איתה קורא ץ ב׳  י'ו
שאז הנאל״ב לבט׳ן כלה. מלבטן אתי כמ״ש י ט״ן

' ה י V ה
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ת׳ פחו השתוות כבחי׳ ישראל כנסת כביכול כיה  י
ת׳ כמחשבתו כי יו״ד מת הוא את״י וכן  יו״ד בחי׳ י

 שקראה עד מחבבה n לא ו״דואח״כ הוא למילוי
 הגדולים הצדיקים והנה .בם נתפטר שכביכול ממי

 נמצא רושם עושה ליבורם תורה כשאומרים
 הדיטרי׳ באותם נעשה הזה הדבר בר״י ר״א כשגילה
 . חמו לו שעטרה עטרה של וו למדה מרכבה

 במל' אי׳ע שידבק ראשו על ונשקו רשב״י עמד לכך
rהנה כי מועד באוהל לבו שמחת ביום ,והבן ו

 דרחימותא נשיקק שם הרצון שבהיכל בזוה״ק אמרו
ם כשירת הנשיקין סדר והנה  חיתון תחלת הוא הי

 גאולה סמיכת וקולם פלא עושה לכנ״י ונשיקין
לי הם שפה לשו! הים שכת על להתפצה כ  אלין מ

ת' ת ובשעת היחוד קודם נשיקין והס י  שמ״ע הפנ
 כז' בא״ה הנערה ובז״ה היחוד בשעת נשיקין הס
 שלום בשים באחרונות לה ינתן לה תאמר אשר כל

: טוב כל להשפיע לבו שמחת וזהו

. האמת הבורא בעזר שמות. ספר נשדס

וימרא ספר
א ר ק י  יין אליו הססיק במד״רבסיה .אליו ז

 כא אין מועד באוהל לדבור קריאה
 על שכעס ב״ו למלך משל בסנה . הפסקה

 מציה כשהוא האסורי! בבית לחבשו וצוה עבדו
 באוהל אבל מבחו־ן אלא מצוה אינו השליח את

 כשהוא שמחים וב״ב בבניו שמח כשהוא מועד
 כמו מבפנים אלא מצוה אינו השליח את מצוה
 לכן בנו על אדם וכיד ברכיו בין מושיבו שהוא
ת' הבורא הנה כו' משה אל ויקרא נאמר  ויר! י
 כשהוצרך נמצא ולטובים לרעים להיטיב מדרכו
 רצונו שעבר על פרעה את ללקות למשה לצוות

m< צווי נקרא הוא עכ״ז ית' r] דבר הוא כי 
 בסנה אליו נגלה וע״כ יתברך אליו כביטל חיצוני

 מורה הוא כי וא״ו ביו״ד הוא אלי״ו הפסיק ולכן
 עס שמח כשהוא משא״ב במדה גילוי,מדה על

 שהפשיט כמלך א״ע מפשיט כביכול וב״ב בניו
 נשאר ולא וב״ב בניו בפגי מלבושיו מכל עצמו
 אס כי אלין כתיב לא ע״כ דק לבוש כ״ח עציו

:והבן הפשוט חסד על המורה ׳ל ת

ההודש לפרשת
 הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה ההודש
 ראשון נקרא הקב׳ה במד״ר . לכס ־

 נקרא ציון אחרון ואני] (ראשון אני שנאמר
 הראשון ויצא שנאמר ראשון נקרא עשו כו׳ ראשון

 השית מלאכי אמרו ד״א כו' הקב״ה יבא מדמוני
 את עושה אתה אימתי העולם רבון הקכ׳ה לפני

 פתגמא עירין בגזירת כתיב שכן המועדות
 ואתם אני להם אמר שאלתא קדישין ובמאמר
ם  לעבר בקשתם אס אלא עוד ולא וכו' מסכי

 הזה החודש כחיב לכן עמכם משלים הריני השנה
 משה קרא השמיני ביום ויהי במד״ר עוד .לכס

 נמשלו ר״ע אמר • ישראל ולזקני ולבניו לא:רן
 כנפיס בלא פורח איט העוף מה לעוף ישראל

ך  • מזקניהם הון דבר לעשות יכולים אינם ישראל ג
ה הלפתס u ז־״י ׳&סר דל הס זקנים אס זקנה ג

 ילדות להם נטפלה הס נערים אס הס חביבין
 חולק הקב״ה לבא לעתיד אף כו׳ רשב״י דתני
 החמה ובושה הלבנה והפרה הה״ד כזקנים כבוד

ד כו' כבוד זקניו ונגד וכתיב  לממת הקב״ה עתי
 כבוד זקניו ונגד כו' משלו זקנים של ישיבה לו

 בדקדוק חז״ל יושר אמרי נמרצו מאוד מה ע״ש
 נקרא שהקב״ה כביכול שאמרו ראשץ הק' לשונם

 לכטתו א״ס ראשון אני כתיב מקרח אלמכא כי
ת'  כוף בלי הפשוט עצמותו כי ראשון בשם י

טל ובלי ס התייחסות שוס לו ואין ג  הברואים פ
ת׳ רצונו מהיות אכן  עושי בשביל עולמות לברוא י

 עלה ליה דישתמודעון בגין ראשית שנקרא רצונו
ת' לפניו במחשבה  ולהקרא במדות כביכול להצמצס י

 ר׳ל הקב״ה כביכול ז״ל אמרם וזהו ראשון בשם
 סוף בלי ממהותו כביטל עצמו שהפריש הקדוש

 לפי הקדושים שמות בצירופי להקרא תכלית ובלי
 מצל כביכול בתוכם ולשכון רצונו עושי עבודת

 עובדים הס ועכ״ז היצה״ר בגודל בעוה״ז שהם
 שנאמר ראשון נקרא ועשו פירוש וזהו ית׳ אותו
 בלי מוגבל כח הוא האדום אדמוני הראשון ויצא

ת׳ במחשבתו היה כ״ז התפשטות  יהרו[ כמ״ש י
 הרצון עליית היה ולזה • הסכלות מן לחכמה

ת' לפניו  מוכתר השבח וזהו העולמות לחדש י
 ועיר לי כתר מלשון הוא כתר כי עליון בכתר

 למחשבת והוייתוית׳ ממהותו כביכול המתנה לשון
 מוכתר וזהו סוף באק דבוק והרצק עולמים בריאת
 חלילה הדעת על יעלה שלא כדי עליון בכתר

 מ דבקים אינם הס בגבול שהם מצד שהעולמות
ק7 סוף שהאין הז״ל לנו גילו לזה יתברך  ט
 העולמות כל וחיות הדביקות עיקר ולזה בהרצון

 מרשותו־ העולמות בכל יוצא דבר שוס ואין ית׳ בו
ת'  וכוחותיי פשו אפילו כביכול אחרון ואני תהו י

ת' רשותו תחת כ״א אינם  במהבבתו עלתה וכן י
 החושך מת!ן ר לא יתרון שיהא כדי יתברך לכניו

ת ע״י הי  ממשיכים ככה מלותיהם רצונו עושי ט
ת׳ אותו  בי״ת וז*ש קדושים וצירוכיס במדות י
י חי לכל מועד הנקרא חציוית׳ מעד בית הם נ

b
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 שאלה ן1מלב שאלתא קלישין ושמאמר זןכז מי
ד ולא ליבראל מושאל צמדנד שהם ס שאסגק  אלא

ס החמה ימות השנהלהשיות לככר מה ימות פ  הל
 קודס שהיתה כמו יתנרך לפניו הנבלה להאיר■
 העולמות כל ולזה עמכס משליס הריני מיששה
 יתברך לפניו הרצון עליית ע״י יתברך ט דבקים
 בחינת נקרא ולזה מבנ״י שמקבל ניחוח והריה

 הממוצע הוא מחצית שס השקל מחצית ן הרצ
ת׳ עצמויזו ביז הממצע שהוא  שננ״י המדות לבין י

^ אותו ממשיכין  עשרים .ית׳ אותו בעבדם בהן י
ה) גר״ה כשקל נרה ת' (ע׳  חוזר מלשון אר״ח גי
 בהשלמות(ועשרים עילאין החיורי; ממשיכין הס
 לתתא) מעילא ויו״ד לעילא מתתא בחי׳ יו׳ד הוא
י ע וזהו או׳א ע׳  כי לעו׳ף ישראל נמשלו אד׳

״ן כן גי׳ עו ו  הס כנפיס ע״י הצדיק והשפעות י
 חוץ דבר לעשות יטלין אינם ישראל כך ט״ה

 .כביכול ח״ס עד עולים שהם הגם היינו מזקנים
א א לקבל להם א׳  או׳א כס הזקנים ידי על כ׳
 שהם דהייט זקנים בחינות בנ״י בין יש והנה

 זקנים בחי' עוד ויש .זקנים הנק׳ לאו״א מרכבה
 ואם היינו לז׳ה מרכבה שהם חכמה קנה זה זק״ן

 יש נערים בבחי׳ זקנים שהם ר׳ל הס נערים
 להם נשכלה דיוקנא שנקדחים זקנים בבחינת

טד הקג״ה רשב׳יכו׳חולק דתניא ילדות  לזקנים כ
 זקניו ונגד כו' החמה ובושה הלבנה וחסרה שנאמר

ל אין בודאי כבוד  מעש שיתביישו כפשושו ה
 הם ולבנה שחמה שידוע בפרנו הקביה של ידיו ‘

ק כנ״ל עליונים לעולמות מרמזים  הוא כפי' א
 המה בשם הנקראים הקדושים העולמות שיזדככו

 הפי׳ הוא וכן או״ח הנק׳ כזקנים ו״ה בחי' ולבנה
 ולא וב״ן מ״ה יתבשלו שלעתיד ז׳׳ל האר״י בכתבי
 לומר וחלילה ס׳׳ג ע׳ב שמות אס כי יאירו

 זה ואיך דברים של כפששן לעתיד שיתבשלו
 ומוסדות כוא.כינות זאת אשר כן לפטר אסבר

א אלא ומצותיה הקדושה התורה כל ס פי׳  כמו ה
ב בבחינת יאירו וב׳ן מ״ה ששמות שכתבתי  ע׳
ס הפי' וזהו וש׳ג  :אחד ה׳ יהיה ההוא טו

א ׳ ׳ ס הזה החודש ד  בני שני אלה הה׳׳ד . לנ
 אמר הא־ץ כל אדון על העומדים היצהר

ה שהיה מלמד לוי רבי ל ק  דבר באייה מבקש ה
 משה זכות אלא מצא ולא ישראל את לגאול
 מרכבה הס ואהרן משה .להם עמדה והוא ואהרן
 יצהר בני גק׳ והס. בגמרא כמ׳ש זקנים לנתי׳

 על שמדין זהס המחשבה ע״ש שמן לשון
 וזהו המלטת מחקנין שהם היינו הארץ כל אדון
 וטדאו אותה מתקנים שהם לכס הזה החודש הי׳

 כמ׳ש ואהרן משה בחינת נמצא ודור דור בכל
: קאמרת שפיר משה בגמרא

ר מ א י דה<׳ י״ל לכם הזה החדש וגו' משה אל ל ו
היה בריאת.העולם תכלית עיקר ידוע ׳

 ומקבל ביה הנורא רצון שיעשו ישראל בני בשביל
ר מהם ח׳ זה שאין שאמרו הפילופופים כמו לא נ

ס שהוא הטרא כבוד ד מגושי תענוג ויקבל ח׳ פ  פ
 בני ובאמת .ומזלות לככביס לעבוד צריך ולכך

ם ישראל  '־יח מעליס שהם מאמינים קרונו ע
 נזהז . עבודתם ידי על כ׳׳ה הבורא לפני ניחוח
 נרי המלוכה התחדשות שעיקר לכם הזה החדש

 הבורא רצון שתעש כלי בשבילנס לכס רק היה
ל ישראל בכורי בני וכמשמר נח׳ר מכם ויקיל  ■ ר׳

 ישראל בני בשביל רק היה לא המחשבה שראשית
 המפשס שיעשה שקודם בכור גק׳ שהמחשבה

:במחשבתו ימשוב
ן ו ^ ׳ י א רון י׳ל . השנה לתדשי לכס הוא ר צי  נ
 כהניס ממלכת לי תהיו ואתם הכשוק י

 והשרריס הממונים מחלין הקב׳ה ברס; דה.ה
 ויש . ית*ש ברשותו שכולם להראותם עניונים

 למעלה ממונים לברוא שיכולי; עליון קדושי
ם ופרקליטץ ט  צדיק בי מושל מי כמאמר ע״י טו

 תמליפו שאתם כהניס ממלכת לי ההיו ואתם וזהו
 לחלבי לכס הוא ראשון וזהו עלמנים השרים

ה ראשון השנה אני ראשון אני כמש״ה הקנ׳  ו
 .כיל את להנהיג תוכלו שאתם לכם הוא .אחרון

 פל של להתה־שות השנה לחדשי .העולנזות
 וישושת השוטח לכל להכוך יכולים הם השנה

:אמן
י ״ ה ר״ה דבניסן לכס הזה הקדש א  למלכי

א כריה הבמאה דטדאי ישראל למלכי  ל
ת היזם אומרים שאנו כמו הריון כמו רק היה  הר

 שיתגלה אלא היה לא העולם שבריאת לכי עולם
 ביציאה בניסן רק היה לא המלוכה והתגלות מלכותו
 ברמב״ן כמבואר למ״י לכס הזה החדש וזהו מצרים
 בכסלא בכ׳ה היתה הבריאה שהת־לת כינו וטדאי

 ההר באדר ככ״ה ה־תה מלכותו התגלו•־, כן כמו
א יושבין שולחנות באדר בכ״ה פירוש קד  מז

 מלכים שלחן הוא השולחנות השקלים על וממשכני;
ק ויש . בכ״ה הוא מלכותו והתגלות שננ  ,ממ

ק׳ להם שיהיה כדי השקלים על שהיה כמו אותן ל  ח
 הקדושה ומניח■; ממשננין כמ׳ש צינור כקרבטת
כ ישראל על ■ : ט ועשרים מחמשה בע'

ה  המקום לפני עצמו את ש־שים ר'ל תמים ש
ם והיה .ובתמים באמת ר׳׳ל תמים כשה כ  ל

ם בין לחדש יום פשר ארבעה פד למשמרת  הערכי
 .להקריב הקב״ה ציוה דוקא למה טעם ליתן נראה

 ד.יקא הערבים נין ולשחזט ט בי״ד הפסח את
 ובניסן: טלה הוא מצרים של שמזל שידוע מפני
חי בתקפו הוא קדש וכחצי טלה המול הוא ר ט  - וג
 ציום לכן הח־צוניס שליטת הוא הערבים ובין

ט׳יד הערבים בין השכח מת לשחוט קבב׳ה  , ו
' על מושל והוא נגדו אין שהכל להראות י : ל כ  '.׳ ה
ו נ ת נ ׳ - נראם .המשקון ועל המזוזות שתי על ו

■ ככשוכין! פשו שהמצריים שמחמת לומר
 ממצרים*■ לברוח יכול איט עבד שאפילו שלהם
 לימן{' ב״ה הש׳י ציוה כן פג ישראל ס״ר ומכ״ש

ד לרמז המזוזות שתי על ע ■ אכינ*- ויצחק אברהם כ
■ ■י שהם



לישראלהחדש לשרשתעבודת
: אחת שהם בבנ״י בתי העכומ״ז שמכל מלטת למדת רמז אתת מתנה אנא הלם מן לית; צריך היה ולא שכשה שהם האבות נגד זה והיה כתות בשלש הפסח̂נשחש היה בביהמ׳ק אגל מצרים בכסח היה זה ממצרים לצאת יכולין והיו שתיהן על שוקף שהיה חע״ק ליעקב רומז המשקיף על1 ב״ה הבורא של המכטת שיתגלה כדי המזוזות שתי על ונתנו וזהו גדולה ביראה לעבדו .י6ד ובודאי מהאדם החיות ליקח יכול כיהוה מיראה לעבדו הקכ״ה אלוה־חושל פירסס ויצחק ומזונות ס חי המת! שהוא סהבה מהמת מותו לפטל רח;י שנ;דמי וסמר עונס במי לכל הקב״ה של המלכות גילה אכרהס .הקב״ה ש: אלהותו גילו ןמס”

הנדול לשבת
בגימ' מס״ה כי זה מנהג סל הלמז נלא' לעניים תפיבולחלקש ליקס נובגין . ח׳ח . שס עוד . בקדושת נ-נסין ין לומר יכלו לא רצינו העוני־־ס ד׳ ברכת ימיבדיס י׳אקמדו פי' rr. הקדובה אל בוריו ד ;כנסי! חינם אר״כ להתפ:ל פימל־ הם אזי דיבוריו חת מקדש אינו אס ט לקדש ג״כ וכלו כ כדי קדובה לתם ולתשטע מחלקס להם ולהשפיע מחלקם להס לח.ק צר־ך אותיות הכ״ב p:r3 לקדש יוכלו לא אשר הס העניים ר״ל לעניים ולחלקה בכונה דהיינו בטיס הפלתו שתהא שיראה צריך נשמה בלח כגוף טנה בלא תפלה ט שלימה גטנה היינו בחיים להיות צדיכין התיבות וגס קלזבים לייוריס הם בהייס לכקור צריך ל:ך הלשין וכמ.ית:יד החיים כי ת־י׳ד כימ' ום״מ וסמבקיח בבירות חכרו כיקדש ס״לז פ״ה פסה הזה הקל:ש הרג נקרח שזה והסנה בהורה התורה חיתיות כ״ב לקדש שיוכנו הכנה ס עוש הקמים זנחוחן נכקנדה אוהיו־־. כ״נ הוא כ׳ב בזה הרמז נדחה רט:ס. :ל כק׳-״דעל את שהמליכו ר״ל . למצטס ר״ה בנינן באהד :עליו ולהתגבר עדו ומריבות במצית כילמס הזה הקדוש בת: רעית למחשבות להפילו היצר יבא שרם עכ״פ להשדעלו הצדיק שצריך מי״ל בזוה״ק כמבואר ומריבה מצה כלבון מצ״ה מדריגת לו ליחן צריך אזי וכל סכל ולפנות עצמו ̂והר שיוכל כ״כ במדריג' ששינו מי ולזה פבול מחבבי. ם פ בלי שלימה בכינה תפלתם וכל ועזמדין פסיהריס הם הפכת חג שכתגיע עליון קדושי יש גולאי כי הוא הרמז .מצה לו לישן מחוייבין עכ״פ יום למ״ד פה דר שאין ומי הימנו מדמה עצמו בהוא מחמת כ״כ להם להשכיע הצדיק יכול אין כודאי חה לילא כי אותס לסייע הנדק יוכל בודאי סז סקדובה הל עצמם ולהתגבר צרצדיק נלויס צהיות הס גס שנריט' רק הזה הקדיש חג על הכנה ולעשות זללפד התורה ללמוד שצריך הוא כרמז לו ליהן פסויבי! יוס ל' פה הדר העני וה״ה זם למ״ד נהאידנא

;לקבל צריך בשנה אמת עול שבועית עד בניסן כאהד העולם! כל אדון שהוא הקב״ה את עליו ממליך ונזה] אדג״' הקדוש שם כל א נגד והוא עליון הפלאז נתגלה וכבבועות אדנ׳י הק' בם של j אות ■ ננד יום נ' שבועות עד ומכסח אדנ״י הקדוש הבס של ד פאות קדושה עליו לקבל צריך ימים ד' פבח ערב עד ומעשרה אלנ״י השם של י מאות מאדנות קדושה עליו לקבל צריך עד׳עשרהבו בניסן שמאתד הממן! אח בודקין עשר לארבעה סור בגמלא I :בס״ד) לקמן כנ״ל(מבואר מ״ש עול עליו כמו. היצה״ר הוא שהחמן פירשתי ככר : כנ׳ל החלונות אל השמש זריחת כמשל הכנה לו לעשות אדם כל צריך אעפ״כ אבלב־דזי ודלג הבטרבאהכסוח האור רק לנקיבה זכר מידי במחפה ז״ן ח״פ בחפזזןר״ל הגאול' להיות צריך היה ילזה משס לנפת יפליס היו לא מחת רגע עוד שם היו אלו כי ממנריס לצת,ת נריכין היו ישראל מחמס בפסח אבל אליה יותר ק״ע מקרב זההקב״ה־ החתן כך הענ״י כס עצמה מקששת שהכלה מה כל וכלה מתן כזא ונקיבה זכר כדרך סהקב״ה הקלוש', בא מועד בכל ט כלומר ז״ן ח״פ אותיות חפזן ממצרים יצאת בספזין כי בפ״א לבא הבהיר אור צריך היה בכבח אבל הקדיש׳ לקרות שצריך קודת מקראי במועדס אותם תקראו רשד ב הכת כמאמר בתפלות הקדושה עליו להמשיך צריך מועד ■ ובכל להביס לזרוח החמה תוכל לא סתומים יה־ו שתם פתוסיס נהיות ת התלינ צריכין ר.עפ״נ זורחת שהוא חעס״י שהחמה למשל הבהיר אור לקבל שיוכל כלי עצמו לסהר אדם כל צריך אעפי״כ הבהיר אור כבא אע״ג כי הכנה צריך ולכן כנ״ל פסח כלשון בפ״ח להדס הקדושה בא בפסח אבל ומנח׳ ושחרית ערביח הקדוש'בתפלת עליו להמשיך צריך רק אחת בפעס לאדס באה אינה הקדושה מועד בכל כי ודלוג פסוגז מלשון הוא שפסח פשח בליל שמתג;' הגדולה הקדובה על־ו להשרות שיוכל הכנ' ולעשית בע״ס הסמן לנער צריך ולכך משרשו נגזל הוא טצה״ר כעצת; שהולך שמי טצה׳ר על מרמז חרז ולכך חמוץ מלשוןאשרו, מלש־ןגזילה הוא כממז הרמב״ס שפירש א• ה מבואר הנר לאור החסז את בידקין לי״ד אור א״י ;'וכל סכל היצז״ר את בער ו לנדיק׳ יפה הוא כי !רו״ת ונפ״ש רו״ת נ״שמה ל״ת הוא נר כי אדם כשמ' דץ נל כי נשמתו לאיר ר״ל הנר לחור החמן את טדקין *״ץ איר ממר ולזה היצה״ר על היציס להתגבר בקל י ויוכל יצה״ר מזעיר מפס להזלד שיהיה כדי חחוהו ימעס- ע'כ היצה״ר נא וחמדות וסהתאות יצ״ש להולד., בא התשמיש מקדושת כי קדוש' נשמה להולד מושך, עצמו שיקדש שיותר תשמיש בשעת עצמו לקדש אדם צריך ע״כ אמי יחמתני ובחסא מוללת בעין הן פ״ה המ̂י דיד כמ״ש תשמיש נחמדת מת.ות ה־ת האדם של שבני׳ מחמת בא הוא היצה״ר הוא החמן עיקר והנה בבעיס' שאזר מעכב מי בגמרא וכשיש לעיל כמ״ש היצה״ר הוא ההמז שעיקר בנמרא



עבודת30
לסציה הוס״י להמשיך שצריך לרמ(ז שלנ׳ו הלשון בזה רבה דיש ולזה שמיס כביד כנגדו שיהא עד עליי להמשיך 7נצי השס זה נגד מכוון שהוא המשכת הוא שהוא״ו הוא״ו כנגד השלישי השם וזה הה' ננד והשני היו״ד כנגד הוא ית"צ אב׳יג הס' שהשם הוי׳יה שם בל הזאיו ננד זה והשם שמיס כבוד יגדי הוא בם שפירוש יכיש נגיד שם הכולל פס בגימ' שלנ׳ו התיבה שלנ״ו במים אנא לשון אין •לשק בזה דרש ולכך שצם השם ויהיה להמצה מסיו את למשוך שיוכלו קדשו בדברי להעולה רבא לכד לזה בו אין הוי״ה השם של וה-א״ו ב״ש בס״ס יהיה אוהיות הוא שמצה המצית בעשיית ב״ה הוי״ה שם מייחדים יהיו שהעולם קדשו בדברי רמז שרבא לי ונרא׳ .לשעורן שאנשר בלשון לדרוש לרבא לי׳ לסה קשה ולכאורה לני׳׳ מלב״הו נ׳׳ע אייר,ו למחר שלט נמיר לא6 לשץ אין רבא דרש בגמרא

ישראל הגדול ל&כת
צריך יוסר צדיק שהוא ומי וסהר' קדישה

לעשות צריך פסח בערב ולזהמצוה לשם הפצות שלם השם וימי׳ כדי הכינה זה על נ״כ היינו :אמן שלם השם ויהיה למצ״ה הוא׳ו להמשיך ג'כ שיוכלו כדי קדושתו פרוב להם שישפיע כדי רנא לגבי אתו לסצ״ה הות׳ו בקדוש' להסשז יכול־ן היו שלא אוהן היינו הריקים הכלים ר׳ל לגבי׳ חצבייהו כ״ע אייתו ולמחר כניל פלס השם ויהיה מצוה דעשה למצה הואיו להמשיך :ככל תיקן לא בודה׳ כי כנ׳ל לכימות מסן פתוה׳ להניח טהנין ולזה כיוהר חסא «א הגאוה כי ביותר חושא הוא בודאי חוסא הייתי לא בלבבי אסרתי שאם במו׳ה החכם וכמאמר שמיס מלכו׳ עול עדיין עליו פלה לא בודאי מום ט שאין שסובר במי עול עליה עלה לא אשר מום כה אין אשר הכתיב פירוש אחר במקום שכתבתי כמו ד' אק לעבוד התחיל לא בודאי הכל שתיקן עצמו שפחזיק האדם כי •חסא ולא סוב יעשה אשר בארן דיק4 אין כי היצה׳ר הוא וחמן עון עדיין בו יש שטדאי להראות סמן להניח הנהיגו ולזה לעיל כמ״ש כ־צה*ר א ה; חמן הביעור שעיקר מפני הזה הקדוש המנהג שנהגו ונראה . ימצא אס לבער אדם של שדעתו עכב לא נחן לא אם מיהו וכו׳ הבידקים * שם שימצאו במקיס סר! פתותי להניח נוהגי[ ; הנ״ל כל על לרמז דוקא שמוה של ך צר ולזה לשמים לבו שיכוין ובלבד הדברים הן כן הלב כונת אחר אלא עיקר הוא אמירה ולא נו״ה •יה שם ליחד ליקבהיו מצוה כל קודם שאומרים כמו עושה שאדם סצוה בכל בו׳ה י׳ה שם ונששת ליחד שצריך דהיינו בע״ה לא מנחתו ואל קין ואל מלשין ש״ע ו׳ה ש״ע אותיות הוא שפו״ה שפוה של ובנר .ר״ם נ'כסה אותיות הוא י נ׳ר הנר לאור אלא הממז אח בודקין אין ס׳ע י ביתו אנשי ל̂; לככפיע צריך שבעה״ב שבו ?רנח נראה .במקומו איש איש לבדוק נעה׳׳ב שנ̂י ברכה סמך ‘ע אהד כל ויתפזרו שעגלך בשפה אצנו ביתו מבני יעמיד רוצה הבית בכל נאם

ה::.יע : שלימה בתשוב׳ לשו־ שיושלו כדי כולו העולם כל על להשפיע צריך •ית־* צדיק שהוא ונד עירו בני כל על וסהר׳ קדוס' ״> בדיקה ה"צ סכח־ס יג׳ פחות הגס<כ־ם ׳ וחורץ שם מנעת קדם יד סאין הנטהיס חורי[ : סעבי■ על וישגיח שיתקן רק אחרים של מעשיהם על שישגיח כך (לעשה) שאץ כלומר .בדיקה כו׳איןצי־־ך סכניםין שאין מקום r.החי מזהיר ולזה אמיי־ם ב״א של מעשים על רק ספשיהם על משגיתין שמינם ב׳א יש דהנה כרמז נראה בדיקה צריך תיך ממן בו מכניסין שאין מקום וכל . ה־,ב״ה לי ימחול ובידאי בליס׳ בתשובה יחזור שעשה נ־ה ועל כבירה עוד יעש׳ באל גמור׳ ובחרס׳ בתשוב׳ ב ולש ולבערם לבדקם צריך לראות רשאין שאין במקום לראות חיו בעיניו או ח׳ו בבריתו לפגום כדרכו מי ערכו לפי כ׳א שם לשכון הסמן הוא ה־צה'ר ב̂ד במקים לבדוק אחד כל בצריך י׳ל בדיקה. צריך חמן בו שמכניסין מקום כל ס זוכר שהוא אותן על ושב מהחרס שהוא כמו בתשובה ובס עליהם מתחדכי הי' בודאי הראשונים עומת זוכר־ היה אלו חומר הקנ״ה בי בסלי׳ יהיו ממילא זוכר־ שאינו ואוהם זוכר שהוא עונות אותן על ולשוב לבדוק׳ צרוך האדם הלא בדיקה צריך אין אותם זוכר שחין י״ל שם מנעת אדם יד שאין הגבוהים חורין אער־ לזה כולם מת זיכר אני שאין ועונות המסאים י כל לבדוק אוכל איך האדם יאמר בקל הרמז נראה .. הבדיקה קידם הדריו לכבד צריך אדם כל : ממן כס ימצת יבודאי מקודם. מחשבתו לפנות צריך רק אני צדיק ויאפר ממן־ כוס בעצניו יראה לא בידהי פתאוס בנתע לבדיק וכשירצה סקידם דחבבהו יכנה לא שא: בלינה לבדוק׳ שיוכל כדי בי״ג הכנה ולעשות בניסן בי״ג מחשבתי לפנות צריך הדס שכל הרמז נרא׳ יהי׳י■• שמיס ירא להיות בדוצה סי ובודאי אני מצמק אומדיסא כי נזהרים העולם הין ובזה היצה״ר עצת ר״ל גסולא ממן בודאי זהו פניו שתכסינו וזהו מיוירא ■י ואתי סוסקא ואזיל ברבים פניהם וסלביכי' לחביריהם חידודין דברי באומרים אנשים שיש שמרמז הרמז ע״ר נראה ;בזה נזהרי' הין העולם איל הסנ״א• ו:' . חמן היא כניו שהכסיפו מצה
ידייט: בצינן בחמין יגעל( בחמין שמיק שת כהים
’העביד פ׳ נר׳

עושיםל■ אינם שחוסאיס שאע״ם הרמז 1 בשביר' הלא תקנה לו חין חרם וכלי בצונן jx>’v• jj-jj בחמין יגעלו בתסין שתשמישן .וכל מכל ולבערו הממן מזה נזהר יספר בע׳׳כ רק ) .חפיצה ובנפש שלם בלב י״־' an .מסיתו היצה״ל אס אפילי עביר' עוד יפש׳ שנא' באסה עליו ביקב: רק סינוסים צריך אין בידאי האדם וזה . ככפהו כמי רק ותאו׳ בסס״' שאינו רעי בצונן ״השמיט הוא ההדס זה הקדושיה״ש. ׳ רציך! נני שהיא סה לעטת כלל רוצה אינו באמש הי±ו הבל היצה״ר החבולות מחמת עבירה של שבחו נגעלו
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 סלב ממיפוס ובנוזל סיגופים בלא ל׳׳ל כצונן •מפלג
 שתשמישו מי סבל שספא כמו להיות צריך התשובה רק

 אותן' ומושה מכירה לדבר ח״ע שמחמם ר׳׳ל נססין
 כן כסו התשובה לענות צריך •ה ספיצה -כנפש

 ר״ל .הקנה לו אין חלס וכני .הלב גהמימות
 פילי יוצא נאינו מרס הכלי כמו להפוא אוהסשהרט

 ובמרירות לב כשביד' רק הקנה נהם הץ לעונם לוסיו
 ובידאי ויה' יה' הבורה רצון ננד שעבר ממאיו ל9

.אותן דקכנ לב לנשברי ל' קרוב

לפסח
 בשעה ובפרס הבהיר האור נפנלה פסת בליל

 וימים השנה כל זס שאץ הלל שאוסרים
מ' נעו״ר הל״ל סוביס  מערכות משדד שהוא שד״י מי
 בדבריהם רמזו . איגרס מרססין בביתא הלולא
 משל בחקותי) (כר' בזוה״ק שאיחא המשל כדרך
 עמו וססרוניתת ממנו ומרסקו בנו על שנעם לפנך

 ומשניח כנו על נרשמנוהו מתמה המלך בה ציסים
 בבנו מה לדאית ההדכיס סן ומנץ ההלינות «ן

 שהבן רותת אם ועכ״פ ובכה נעה ושדי פושה
 להיות צריך ולזה גדול' כ״כ הבכי* אין בשמח'

 כל לשבור ר׳ל אינרין לרסוס בהלולא ונריך בשפחה
 סן להשגיח הקב״ה עוד יצסרך שלא וכוהליו &יגרין

 שלאתר אלת כל לעיני ד' כבוד ונגלה רק מזלונוה
 להסשץ וצריך סמנו להשתלק הבהד כאור יכול ׳סהלל
 שהם כוסות ובד' ומצה כקידוש את״כ הקדוש' פליו
ד  התרעל* כוסוס ד' וכעד של(חמלה) כוסות ד' מג

 חושפין פי' וזכו אדן הרשעי להשקות הקנ״ה בעתיד
 ר״ל הפרחים ישט שלא בשביל פסחים בלילי סצה

 כדי הקדוש' עליו להסשיך צריך הלל אחר שתיכף
 וזהו הבהיר האור המוחין זהו הפרסי' ישנו שלא
 הקדושה עליו להמש־ך וצרך השדחיס ישנו סלה

 שצריך קדש של ופי׳ חכם בן כנגד קיחש של ככוס
 הזמנה הות קדש של שפי' להקב״ה עצמי גקחמין

 מזומנת שתהת ני מקודשת תת הרי כל הפי' •כפי
 מוכנס להיות רק בהקד: עלמת לכולי ומסיר לי

 נהיו' עצמו נקדש צרף כך שירצה כת בכל :החתן
 זלמהר כרמון שצריך ורחן פי'של וזהו להקב״ה ק ״פ

 אותיות והוא בפחון לשון הוא ורחיצ' להקב״ה א״ע
 הזה וכלילה בהקב״ה בסחונו שההא ר״ל י״ה למן
כ 'צריך  סנימיים סרס כלים כעד שהם רחיצה נ'

 לסהר שצריך מחשבה שהם חיצונים וכנים וקכצפיס
 כ״א זלות מחשבו׳ לו יהי' בלא מחשנתו ולקדש

 I אמן הבוב״ה לעבוד' מהורות מחשנו'
 זה הכה כו' לצבי דודי דומה חזית .במדרש

 החלונות מן משגיח נהלנו אחר עומד
 P .אבות זכוה זו החלוכו' מן . החרכים סן ■סצין

 מה לי ואמר דודי ענה .אמהות זכות :ו ־קמרכים
 מ' עזרי' ר' אמר ד״א לכס כזה החדש לי ספד
 ד״א כו' אהרן ע״י לי ואמר משה ע״י דודי פנה
כל בהו יפתי רעיתי .כו' אברכם של בתו לך לקוע׳

 עלץ ראשך • פ״ש יפקב של בסו ^ך ולט יצמק
 4פ מגיכץ כנכס הרשים הקב״ה אמר ככר«
 בין פניו וישם כו' הכרמל לראש שפלה כאליהו
 ראשו ודלת לברית הבע זכות לנו אין כו' ברכיו

 חביבים בנכס והרשיס הדלים הקב״ה אסל כארגמן
 ותבישו בי' לכתיב כדניאל ר״א כו' כדוד עלי

 הקנ״ס זה מלך ברהעים אסור סלך ארגוונא לדניאל
 כאשר ברהעיס אשור .לבש גאות מלך ד' בי' דכסוב

 .בישראל שכינתו משרה שיהא כשבועה עצמו
 הנה • מ׳ש כי' מי בזנות יעקב אביט של ברהעיס

 וככע^ נבול ובלי סוף בלי הוא דתפלה יתברך הבורא
בע וברצונו נסחשבתו ת  וסוף בגמל העולמות לחדש י

ע ולהגביה לההצסצס כביכול הוצרך  זס זולת כי א׳
 סוף בלי בני כי כפזלס לטות באפשרי הי' לא

 סי* וזהו היחור בשער בחו״ה כמבואר להיות א״ח
 מלך נק* שיהא העולם לברא כרצונו כשעלה מלך ד'

 ולהגביה להתגאות הוצרך כביכול .לבש נאות .עליהם
 שיתמה בכדי מרומים כהי3 ורוממותו גדולתו גודל
ס' גאות וזה פולס כאן  וקדוש׳ קדוש כמנין ה״י ני
 מזה כפעע עצמו הפריש שכביכול פרישות לשק הוא

 קדושו' השפעות להם וישפיע העולם שיתהוה בכדי
 בגודל ח״ו יחבסצו כלח ונימין שיעורים ידי על

 שיקבלו בנ״י בשביל בראשית הי' וכ״ז הרב אורו
 בשישי בם אשר התחז״ר כמנין אורחין בתרי״ג החור'

 ישראל. נשמות שרשי הי' שם כקדומ' בתור' העולמו
 וזס . ע״ש וארוממנהו אבי חנהי הרמב״ן פירש וזה

 P לאחוריו ופניו רץ צבי מה לצבי דודי דומה
 כדי לאחוריו הא״ש הדו אור ופנה צמצם כביכול

 ע״ד כתלינו אחר הי' וכ״ז העולם כאן שיחהוה
 רא:ך וזה כס״ש רצוט עושי נשמת מבור היינו פשל
 א^כיו אלמין היינו ר״ךס״ל צירוף הוא ככרמל כלף

ע' מעשר כלול אחד שכל הבנץ מדוח נשבע האירו  ני
 ניע' במרחשון יורה ומלקוש יורה בחי' וזהו מ״ל

 pבני ומלקוש .יתברך הבורא מצד והוח מ־״ך
 כיכ אינם כנ״י שלפעמים והגם ישראל כנסת מכחי'

 סם פינו מצדיק ינרע לא עכ״ז גדול' בעדריג'
 לסמא הא בכונות כמבוהר בצי״ע ויונקי' דטקי'
 וכשהם . לברית הבס זכית לנו אין סי' וזכו . כני׳א

 דמלכא דרופין בין פד פונץ יותר עליוג' במד־ינ'
^ כס״ש ב  ט' וזהו הקהל כל לעיני ד' אח דוד וי

 .מג״ת היינו אבות זטת זו החלוטת סן משגיח
 מדדג' הייט מחלונות קצרים הם החרכים מן מצין
 אינ״ס ישראל שכנסת הוא היחודם שבץ והחילוק נכי
 נצרך כביטל בצי״ע דבוקי׳ והם ל׳י בבחי' כ״א

 ז״ל כאומרם הרס' מפעל' לרדת יתברך הבורא
 ופגלץ גדול' יותר במדרע' וכשהם ט' דרגא ננזות

 שימעלו ב״ב כ:נזכ' וכמ״ש דמלכא דרועין כין פד
 ממעלתו לרדת כביכול יצערך ולא סב״ס עד כנ״י

ל' ר״ל החשאח מעבות וילד כמ״ש להשפיע י  טי
ן כשהם מ:א״כ ח״ו המסאס עשות עבור כוח  מי

תבע, הוא לזה וכביכול השובים מעשיכם ע״י לעלות  י
דה^ם נה״י פד שלין הם כשכני״י פחכ׳

' ,לומת
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סח לנו הקט וע״ז . .*זות ר בתפל׳ מי  לימות ת
הוג ן׳  ר״ל שהר ו^ביו מלשון סנה שמיר' בהם ונ

בנמי' ישראל שינוסו וכמכ' שוסר •סברך !הטרא
ה החדש לי ואמר דודי פנה .  ר׳ל לכס ס

 עובי פ״י יס־ו העולמות והתחדשות ההשפעות )נל
 אם כי לקבל להם אפשר אי העולמות וכל !צונו

 ורנינין כנפי[ כביכול נעשין הס ע״כ רצונו עושי נ׳י
 כמ׳ש בקול היא עני' כי משה ע״י ענה ד׳א נליהס
 הנקרא אמא הוא משה ונשמת וגו׳ ואמרת זמנית

 הוא אמיר' אהרן ע״י ואמר .בקול יעננו גדול קיל
 מאחוריים אהרן נשמת הי' ומשם כנודע גממשב'

 היא ודניאל דוד במי׳ כארגמן ראשך ודלת .דאנא
 דניאל אוהיו׳ אדנ׳י א׳ל מלכיה מרכבת אמת במי׳

 ארגמ״ן בחי' היא ית' לפניו כנ׳י הנושאת ומרכבה
 אסור מלך .ית׳ החהיו דל״ת בחי׳ והדלי״ם מודע

 בראשית ימי בז׳ היינו בשבועה עצמו שאסר נרהעים
 ומשפיע בתוכם שכינהו משרה ישראל עבוד׳ ע״י

 לכנ׳י להשפיע ריצה יתברך וכשהבורא עוב כל לכם
 מלך ד׳ וזהו ההנים בפערוח ענמו מעמד כביכול

 פשוש' ונו׳ן כפופה נו׳ן כסאך נכו״ן כו' לבש נאות
 לורא מעשרת אימ״א היינו באמצע כ״י בינהוסלכי׳ת

פ תיקין בתיקונים סי׳ וזהו סיב כל לכנ׳י ומשפיע  י'
ט׳ן  שם יפעות באמצע עומד ונאמן יושב נאמן דא ג
 הצירוף וזהו באעצע וכ״י עומד ונאמן להיות וצ״ל

: כנ*ל נכון של
?l l j של מיינה .מיין דודך נזכיר׳ חזית במדרש 

 הלכו'עצרת בפסח. פסח הלכות כנון תורה
 מי כו׳ אבות של מיין ד*א בחנ רב הלכות במצר'

 זהב תורי בפסוק עוד .כו׳ כאברהם לפניך סעל
 ב־זת זי ה^סף נקודות עס ה־ם ביזת זו צך נעשה

 בין הפרש כך לכסף זהב בין שהפרש כשם . סנרים
 ביזית זו בעדי ותבואי מצרים לביזת הים נחת

ם סצייס  התיר׳ זו זהב חורי דיא הים ביזת זו פדי
ם ע  אופר ר׳א האותיות אלו כו' הכסף נקודות נו'

 בתורים לחייך נאוו אומר ברבי יהודה התיבות אלו
 זהב הירי ינביאים אלו נתרוזיס צוארך התור׳ זו

 השירים שיר זה הככף נקודות מס הכתובים אלו
 ישקני בפסיק הנה ע*כ מסיימ' וסלה חתוס׳ סלה

 גיס׳ ר״ח מיין ד״ידיך פיובים כ׳י פיהו מנשיקות
טי דברי «״ל י ס׳ לפניו כניי י  מלשון פמה לההמבר י

 החיבור ועיי התמכרות לשון הוא המים את משיקין
 הקדוס' סודה של מיינה הקדוש׳ הארתו עליהם •תגל׳

 בהארהו זה בפ׳ פי׳ וכן וזמן עת בכל ססתנלת
 שלש עיי וזמן עת בכל נתגלה הקדושה והספעתי

 האבת ע״י יותר סי' ובד׳׳א סנ״ת הם מלים
 כמטאר רגלים שלש שורש הם אשר •קדושים
 שפסח ז״ל בדבריהם תמצא שלסעפיס והנם נזוה׳׳ק

א  הישר הדרך בנורות שכול ע״ש הכלת גוון •
 פחסדו הי' זה כי מסד נגד פסח כי היא ואר3«

t A ק ״י עפו ולהוציא מצרים מבכורי ר׳׳ נ  סטר נ
 וזה בעולם ואלוהותו פלטתו שיתגל׳ כדי מדזל

ל הנשסס כעוכר טי מקרב גוי לו לקחת ססוק על *'

נבע[
ו;תנד

 העולפמ והנהגתו יתברך אלוהותו היה כי אם מרמם
 הנסתר כעובר בהסתר ישראל תפארת ע״י
 ית' וכשהוציאם ד' מי פרעה שאסר כמו אמו

 , בשביל והנהגתם העולמית כל ובריאתו ית׳ אלוהותו
 ,בימזקתל ירם שמש כמו לידה דינסת היתה ננ״י

 11 והים . הפגין וכל אותך הולדת ביום מולדתך
 j וספירהם ישראל בני עמו מהרת עד יניקה בחי׳
 :כנ״י קיבופי ונמר זי״ה כל ועהרחש נקיים שבע'
 1 פחות אינו קיבוע וכל כלה קישוסי בכ׳׳ד ית׳ לפניו
 הס■: ונכללות מ׳׳ח כרי וכסף זהב כפו מינין משני
 י צק:ל החמישים בדער ית׳ עליהם והופיע פ׳׳ע

 י הנמ;~ בשלירוח הנדול הימוד אז והי' פב"פ התורה
 ננררא כנו׳׳ש בשליסו' היסוד אין יניק' ימי כל אכן

 שני יש יניקה בימי נש אכן וד׳׳ל תשמש לא סניקה
 מחמת דאתתא כושדא אינון שדים רז״ל כמ׳׳ש בחי׳

 י כשכיא והיינו להשפיע יכולה נ״ה שהיא שמורים
 1 הית־ בוה היונק את אומן ישא כאשר התינוק נושאת

כ יש אכן בעלה בפני סחפארת  I והוא אחרת בחי׳ ג״
 ;העריכה גבי על עצמה מרכנת כשהאם יותר בקענות

 ׳ דהייני זמן וכל בנין על רניעא אמא נק׳ ואז כנ״ל
 י כנ״ל שביעות בשבעה עפרת בחי' יניקה ימי כל

 דם בבחי׳ הגדול בחסדו נפתקת הב' בחי׳ נס אכן
 1 כל האירו פסת בליל אכן . חלב ונעשה נעכר

די אחד ברגע והגדלות התיקונים  י בנ׳׳י עמי להוציא נ
 שעריי. למ״ע טומאה שערי סמ׳יס הברזל מכיר

 לאו זו ובחי׳ ממצרים יצאה כחשזון ני וזהו .קדושה
 ז המזור אז והיה בזוה״ק כמבואר דילן מסערא היתה
כ בבת■׳ "  אייה|■ בבית אירוסין סעודת הסועדין מ

מ, כל האירו דילן מספרא הי׳ שלא ומחמת אר  ה
 כנ״לן לכך הוצרכה השעה כי אחד בפעם וגדלות

 מצדט ביזת זי בעדי המדרש פי' לזה בכתבי׳ כמבואר
 אהד אכן אחת בבתי' המדריגות כל נכללים בה־ו
 עבודתם פפ׳׳י סעס סעע המדות לברר הוצרכי יצ"מ

 כיזי».־' זו עדיים פי׳ ולזה . וכנ׳׳ל השבועות הי. פד
 מל• יד על וגדלות בקשינות נכנסיש היו שמאז הי־

. היתוד נמר פד יד
א ר  כמדרשי: איתא מגדיו כרי ויאכל לגט דודי י

אל*• ככלה להיכל לבא למתן רשות אין כי
 ,לגני דידי יבא אופר' היא ולכן סמנה רשות בנתינת

 סיו^; :תהי׳ לה משכמת היכי קשה לכאורה והנה
י כי ל-מר ונוכל .רשאי שאינה מה בפה חיבעת ״  ע

' ותובע' משתוקקת היא בעלה בה דשבק רוח ׳  ע׳
מל והתביעה חלקו ק׳  .הזוהר כס׳׳ש זה ססעס שמו נ
 הריי דאכל כן לומר רשאית כי לגנו דודי יבא וז״ש

 דשנק הרוח ע״י שלו מגלים סרי נק' זה כי מנדת
 שום לה אין שהאשה משכחת לפעמי' והנס . בה

 הבנקם מהמת רק דודה עם ולהמיתד לההקשש מאוה
 :פת1סתק בעלה את לשמח והשתוקקה בעלה את

 לבעליש הדבר שנראה על שוחקת תנים לו ופלאית
 לשום מונתה אין באמת אבל אותו תובעת' היא כאלו

ק כלום עצמה  לסעעים׳ כי בעלה לב לשסק עבור י
ט׳ איזה מחמת נפשה סרת היא « ומקרי סי 41וא ה

אלו
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 אהבה וגודל לנבה כל rft כעלה מנץ יי־״ 1־6־ ־

 דגונה עצבה כל המבהרת בקרנה חבר כסכיהיה
 אהבה יוסיף בודאי הלא בעלה כמחח •ומעיירח

כ שיהקן באפברי הי' והלו ככה מ:וש חנף אלי'  נ״
 כפי ה*'עובה כודאי מענה נפש ולאיון הצער ויס*י

 כבכא דודה עס יברהל כנסה זה ן כ:־1 יכילהו
 והיא 'rגז איזה אי כנה איזה ע״׳ צער איזה לן:

ה רנין לעשו' ומהקשמח ׳-מההזקה  עמי ולשבח דד
 והבורא העצוה ועשייה ההכנה נשעה או וי״ע גשכהוה

 בו ביער זה בכל ומכיר הממשכו' יודע שהוא ב״ה
 כל מאחה יכיר אכר עד אש ברשכי כביכול אהבחה

 יכולת בעל והוא הנפש יודעמדרו' הוא כי הלב ימני
 כשירה אשה א־זה כק' rn שונאי' כל ולהכניע נהחנבר

מולדה שהיא דהיינו בעלה רצון מישה שהיא ■נל
: כנ״ל נבעלה רצון

t ב l i j i

א כו' לחמא ה או שיס והנה ע,י  לגרוש רצו החפי
 שאכלו עוני להס דמיון היא המצה ני כהא

מי עניא להס זה לא אבל במני־יס אמהינו  . ע׳
 בכוונות ע״ש הא הנושה לומר כתב ז׳ל והאריי
 על המורה ה״י כחי׳ איתא להנה לגאר וברא:

 אע״ס חנס ומתנת הבורא מחמד היורדת ההשבעה י
 שאזזרי יו״ד אות מורה וזה כדאי אינו -שהמקבל

 מורה והנקודה התסד וראשית אבא בהי' על '7
 ומתבקש הנעלס דבר פל שאומרים כמו היה לשו' ■

 כדאי אנו שאין מהבורא שבא החסד היה כלוס
ט פ״פ תי  הנרא׳ דבר על מורה הא בהי' אבל עטד

 עבודתו ע״פ כדאי שהמקבל בזמן כלומר כאצבע
 בחי' פי' הא אומרים שאגו הה והסד שכר ■לקבל
ק' ה מדה בא שהחסד הא מ  עניא להמא . במז

 בגלות שאנחנו כיון ודלות בעניות היא שהמדה
כראוי רצונו עושי! אנו ׳יאין ת'  מצרים בגלות וכמו י
 היינו ולא וקפיצה דילוג כדרך עלינו ההסד ״שבא

 בארעא אבהתנא אכלו די וזה כידוע ויס6ר
 על מורה היוד כי הנ״ל על מודה די כי זסצריס

 כל כי ומלכות יסוד בין היחוד שעשה הגחל הסד
 חסד בגווי׳ טח^ר צ״ל בקטטת יותר שהיחוד

 היחוד שאז כסה של בשביעי וכמו וגבוה עליון
ת החד ט ט  לחזה כדי ע״ש העחיקא השפע גא גק

 בו יתאחזו שלא היחוד את ולאמור יותר ולהתגבר
ל כ ל. ״ ד חי ו  מתפללון דהייטשאנו וייכול דכפץיי

 ומשתוקק כפין והוא כל הנק' הוא ברוך להגורא
א ממנו להתייחד ס  לזסתינו שמו למען יעשה ו

ל׳ וזה פמו להתייחד פטכל אכי לכי כו חיויי  הוא יי
ה. ומחתה אכלה כדכתיב זיווג ׳לשון  לצריך כל פי
 שמצוה כמלך לו שיעשה הקב״ה שירצה מה 'י״ל

 וידבר שיבוא פת פה מלשון ויפסח ייתי • לעבדיו
ס  בליל הכל וזה לו נשמע ובודאי ישראל עמו ע

&סח'שמה;נה  אנו ובזה . הקליה של המלוכה .
ויתיחד ויבא הלמוכ' ג״כ עלינו ב*ת;לה ««גקשיס

ה לשנה .מהישרוצה כמט וידבר פמט א  בארעא הי
 הא הצירוף ויהיה כראוי היחוד יהיה ואז דישראל

: ליהוד ראויס נהיה כי
ם י ד ב  בכוונו' וע״ש במצרים לפרעה היינו ע

 כראוי היחוד כשאין שלפעיז'ס דהיינו
 אצל להתיחד הכלה אצל השתוקקת יש עכ״פ אז

 התעוררת יש כן פנים אל פנים המיס וכמו החתן
 הוא היהזד וזהו הכלה עם להתיחד החתן כלב

 עולמו' שהם מאו״א היחוד ובא במחשבה רק אב״א
 ולא מצרים גלות בשעת הי׳ הבהי' וזהו המחשבה

: '7 ויוציאנו עד עדיי; נתגלה
ה ש >  שהיז ור״ט וריע וראב״י זר״י בר״א מ

פי' ברק כבני מסובין  צירוף האר״י ו
 ע׳ש נהוריי ש״ע לז״א להמשיך מ״ה ש״ע מעשה
 על המורה ה״א מדת החורבן שבזמן אע״פ דהיינו

 ודלות׳ בעני' שהיא • כנ״ל ומושגת הנראה מלה
חר דוד בכל צדיקים ברא הנורא בחסד אעפ״כ  ו

 אדם היחודינתנלההחסדבדיוקין נעשה ידם שעל
 חלו הק' התנאים חמשה שהמשיכו וזה מ״ה הנק׳

 שהיו אף מ״ה גי' אדם בדיוקן הגדודים החסדים
: החורבן אחד בזמן

ך ו ר  שעשה מקום נק' שהבורא פירוש המסיס ב
 ע׳יי עולתו בבריאת וגבול לעצמו מ־ום

 בחך וזה ומסתתר ונעלם א״ע שהסתיר הכה־'
 תורה ליתן א ר הגמל ענין וכל אחד ענין והס הוא

ט ורוצה אלס בדיוקן ולהגלות ישראל לעמי  בעמדתי
 ארבעה כנגד ישיאל לעמו תורה שנתן ברוך וזה

 ארבעה כל מצייר שהיה היינו תורה דברה בניס
 לכניי גלוי והכל וכו׳ רשע והן חכם הן בגיס

־ :צפוי הכל כמ״ש
ם ב  החכס שאלת פי' עיין אומר הוא מה ה

 ואף .ד' גבורות לכפר בהגהו׳ מ״ש
 אחר מפטירין אין הפסח כהל' לו אמור אתה

 הגאולה שבזמן לו להבטיח דהיינו אפיקומן הפסה
 : נצטרך ולא הדינים כל ממותקים יהיו העתיד'

 ־ ובן הדינים שהם מן אכיק שהוא אכיקוחן לוהר
 נדהיה רק כמ״ש אפיקומן הכסה אהד של הס״ת

־ : וחסדים רחמים
ה ל ח ת  קרבוו ועכשיו אבותינו היו ע״ז כובדי מ

 הגדה שבעל פי' .לעבודתו המקום
 האדם יאמר שלא בכדי גאולתינו בזמן לספר סידר
 תקנה לי אין הנה פד מעשי את והרעותי הואיל

 פכ״פ האדם יתחזק אדרבה אלא ד' אל להתקרב
 ע״ו עובדי מתחלה הלא בלבו ויאתר מהיום לשב
 - לעבודתו המקום קרבנו ואעפ״כ אבותינו היו

 ■ אברהם הכיר שנה מ״ח בן אמר חד במד' ומציט
 שעברו השנים על בעצמו מצטער והיה בוראו אח

 וזה ע״ש טל כמו ילדותך טל לו ויאמר ד' וינהמהו
עבח וגו׳ מפולס אבותיכם ישנו הנהר בעבר  ' וי
p בכל אוחו ואולך אברהם את ואקח ונוחר 6 
 נ«ר בצדקתו ד' לפני מרלט שע״י דהיינו כנען
ק ארז ל9 על ושלט רעו את וארב״ק .כנ I זכתה ז

האר״י
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 כתיב p אחר והגה •יצחק בגי׳ וחרכ״ה ז״ל <אר*י
כי . ע״ש יצחק את לו ואתן -גב׳ ן' עני ה ה, א ר ונ

>וזיוו• >ו-זד ־1V<nr«״ ז <יי י ו ז דו י״ד־« ריהד דו דוריז  דהיינו הבן צ־ור האב במוח להצטייר צריך מתחילה
 המשפיע בבחי׳ מתפשט ואח״כ בן להוליד שחצה

 במוחותיו שנצטייר יצחק בגי׳ זרעו את וארבה חה
כ בנו יצחק אח׳  וזה להוליד צייע לבחינת מתפשט ו
 תולדות אלה מטריקון ואת״ן כי יצחק את לו ואתן

ההשפע׳ ומגלה המוליד צי״ע על מורה שהוא <ח
נןשיוניד

א מי לבן בקש מה ולמד צ אי  לא שפרעה ונו׳ ה
 את לעקור בקש ולבן הזכרים על אלא גזר

 שתתפשט וימאן כפירתו כל היה פרעה כי הכל
 לקבל צריך שהוא והאמין ישראל בני עיי ההשפע'
 לקבל רצה שלא רק דאלהיא מאלהא ההשפעה

 הילוד הבן כל וז״ש .ד׳ את ישי־אל עבודת ע״י
 שהבין תחיון הבה כל אבל תשליכיני היאורה
פ  .השפע׳ לקבל נוקבא בבהי׳ להיות צריך בעכי

 אלהים ברא שמיום באומרו הכפיר׳ הגדיל לבן אבל
ת ושי־ והארץ השמים ט ר מע  בסדר הולכים הם ה

 לקבלההשפע׳ צריך איננו והלאה ומעתה המסודר
 לובן זלע״ז לבן שמו כי הכל את ל-;קור בקש דלכז

 דהיינו ב׳ה הבורא ברצון וכפר הנפלם ויצון העליון
ס  סובב הבריא׳ אחוי מ״מ ברצונו עולמו שברא הג

 לרצינו צריכים ואינם המסודר סדר עפ׳י זהולך
 הכגם הי׳ זזה לרצונו רגע בכל מתחדשים «אינס

 ואין יעשה כן §צמו כרצון כי בלבו ואמר שלו
 בשונאיהם ויעשו אסתר במגילת נאמר וכן וזוחה י
 מחשבתם על נקמה מהם שנקמו דהייט כרצונם ;
 שקר ווה עצמם ברצון הכל שעושים בלבם שאומרים *
 העילמו׳ שברא ב״ה הבורא רצון הוא הכל האמת כי ;

 וירד אבי אובד ארמי וז״ש המכחישים רצון ואפי׳
 למצרים ירד לבן כי שכתב בשל*ה ועיין מצרימה
 וז״ש ע׳ש פרעה יועצי מג׳ אחד שהיה בלעם בגלגול

ס כי דהייט הדיבור עפ׳י אנוס וירד  רשעת ג
 בעצמם כח להם אין לישראל להרע ורצונם הרשעים

א מ׳ו , ה הבורא ברצון הכל כ׳  עולמית שברא נ׳
 היצה׳ר כח שברא דה־יט הבירור שיהיה כדי כאלו ן
 למשבר טיב שכר וליתן לקולו ישמע אשר ולהעניש !

 מלמד וזה ,מהם הק׳ ניצוציס ומברר הרע כח
 בכדי אותם ח״ו ברא שלא שם להשתקע ירד שלא

ק ויהיו כרצונם שיעשו  אלא בהם משתקעין הניי
 וז״ש הקדושה אל שיתברר עד גירות בדרך שם לגור

 מרעה אין כי באנו בארץ לגור כרעה אל ויאמרו
 וקישוט תכשיט שאין דהיינו לעבדיך אשר לצאן

 דהיינו הרעב כבד כי וזה .כנ־רורין עיי רק לכנ״י
 ומזה ומתכסית מתעלמת והמלכות יחוד שאין בזמן

א ק שיתבררו עד הרעב נ  תכשיטין כמו שהם הני׳
ע׳ לכלה זקישוטין  בדיה כיב פ״ז דן> מדש בזהר ו

. : בארץ רעב ויהי
ז י5ו ת ר  הוא אני מלאך ולא אני מצרים בארן ב

ה שהראה דהיינו .אתר ולא  הקני
י להם רק הוא ורצונם ומתשבותם כקוקס יכל נ

 pכא מן טומאה רוח יעביר ולכשירצה יש׳ ברצוט
ט׳ בי׳ הוא אני וזה א בבחי׳ כשבא א  . ונסתר מ

מ ם שחין פי' אחר ולא הוא אני .וקחשתו כבו  ן
׳3 מ כי חד הכל רק ח״ו אחר ט  P בנלד ככבו
 : הסתר בשעת אפי׳ הוא ׳

ל ל  ■ בכוריס' את הרג אל' נו׳ ממצרים צ־אט ה א
ט . דיינו ממונם את לנו נתן ולא  היי

 ועשאוה ממצרים שהוציאו הנייק הוא קהממון
 לחוד בכוריהם את הרג ואלו .דגן בה שאין כמטדה

 מהונם את לנו נתן אלו .ממילא הנייק יוצאין היו
י דהיינו הים את לנו קרע ולא הנייק היינו  • הקביה נ
 נעשה ולישראל כידוע קריע שם ע״י הים את קרע

 ■ הופמב ואלמא השעשועים שכס ש״ע המכפר
ם את לנו קרע ואלו .דייט הגדולים החסדים  הי

רט ולא  חסל היה שזה דיינו בחרבה בתוכו העני
 ואעפ״ה ישראל מחנה בין מיכה פסל שהלך נוכן>
 ■ במכוון היה וזה בחרבה נק׳ וזכ צרה בים עבר

 בים לעבור מצרים חכמי וטעו שגו איך שלכאורה
 ונלחם ישראל את ד' כי ידעו הלא ישראל אחרי
ם להס עושה והוא להם  ff< ומדוע ונפלאות נסי
 - וירעשו מימיו יחמרו יהמו פן במצולה לעבור יראו

כ עליהם ע'  עבר כי פרעה איצעגניני שראו כיון א
 ; מישופת הנס מדרך זה אין אמרו א״כ צרה ביס

ס כי ד'  הטבע דרך אלא עברה המסכה ג
 ■ אחרי רודפין והיו רוח או סיבה לאיזה ברח שהים

 בתוכר שהעבירט זה ולכן במצולו׳ שנטבעו עד ישראל
פ והיה בתוכו צרינו לשקוע סיבה היתה בחרבה  ; ו

ם קריעת על נוסף חסד ן י ׳ ‘ ; כו

דפסה שני ליום
״ ש ר פ  ואחרת ישראל בני אל דבר אמור ב

 אשר הארן אל תבואו כי אליהם
 ,וגו' עומר את והבאתם וגו' וקצרתם לכס ניתן

י לגלות הספירה ענין כל דהנה  עבודתינו ע׳
 הנהגות לפי מתנהג שהקביה במדה מדה הנהגת
 להמשיך זיל האר״י הנווניה עטן כל כי הא־ס

 היא הארן אל תבואו כי וזה להמחת המוחין
 מדח לכס טתנת היא לכס טחן אני אשר המלכות

 שתהיו פי׳ קצירה את וקצרתם מלכותו שכוח אני
גו' עומד את והבאתם חקלא מחצדי בסוד אתם  ו

 )ל5 עומר את והבאתם וזה מדה כירושו עוגזר כי
מדה מתנהג שיה^ה כעליון החסד הוא הכהן  ג

 מ« מפני טעם כתבו הפוסקים כנה .והבן ושיעור
מן אין  מברכק שאט כמו ספירה מצות על מברניןז
מה פל  ■ P הנרא׳ ולפי בדבריהם עיש זתנ־ות מצות נ

תין  בליל/ כי עינינו שהאירו דבריהאריז״ל עפיי ל
ת וכל וקטנות דגדלות ר״־פין האירו דפבח א׳ ח  * או

 והכוסוס• המצות עיי נכנסין הס הכפיר׳ בימי שיאירו
 לסטרק, אנחט וצריכים מסתלקים הם פאתיכ רק

 ,ג8י עד לאחד אהד מעשינו עיי להכניסם ספירה
ק . ז*ל והאר״י בזוה׳ק כמיש השבועות סרה. ל

ממילא
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לל ?ק־שיא זומילא ן זמן כרכח שייך דלא ה  טו
 נעשה כבר כי זו מצוה ע״י חדש בהיתת כאן האיז

 אפשרלכרש והנה ,לככחוהבן א' בליל בכלל הכל י
ס הבן שאלת כ ה  וההוקיס הפדות מה השואל י
 וביאורו הענין טמס ששואל דהיינו ובו' צוה אשר
 א״כ התיקונים כל דפסח א׳ בליל שנעשה כיון
 אח״כ לכפור ד' צוה אשר והחוקים העדית מה

ה ר ט  התיהוני' ולעשות חשבון למצוא לאחת ואת־י־צ ס
ט. לאט בעולמות א תז ל תי ה  אומר כתוב כי הוא ו

 שיש דהיינו ראה רעה וביום בטוב היה טובה במס
ם חד  את לעבוד שיוכל ושעות דגדלות מוחי; נ
ם ויש ובהתלהבות בבהירות מראו  וזמן פתי

 ובנסיונות בקטנות ונשאר המוחין רמט שמסתלק
 לזכור האדם שצריך והכלל .יצרו עם ובמלחמה

 רושם ולעשות עצמו להכין דגדלות מוחין בשעת
ס בקרבו  יפול לא התלהבות ממנו כיכתלק הנ
 וישען ויהחזה קרבא מהמנצחיס ויהיה ה״ו לגמרי

ם אמ,יר מ״ש רומז וזה בד׳ הני הנ  ופי' ואמרת אל.
 בשעת דהיינו הקטנים על הגדולים להזהיר רש״י
 הקטנות שעת על עצמו להזהיר דגדלית מוחין
 ויו״ט בשבתות לחשל הזמנים בכל וכן א״ע ולחזק

 ית״ש לעבודתו נפלא בחשק התלהבות זמן כאז
ץ האדם צריך כ  כבאים החול ימי על עצמו לי

 דפסח ח' ביום וכן יתי׳ש בבוראו ג״כ מקושר שיהיה
ת מ  הוא דפסח א' א״ת ב״ש א׳׳ת הבימן רז״ל א

א' ביום עצמו לקשר האדם צריך כן ואס באב פ'
 יוס שהוא בט״ב שאנילו עד בבוראו היטב דפכח -

ל הירידה כ המדריגות מ: ״ ג הי'  בעבודת מקושר י
ס רמז וזה לשי״ת.  או וגס בטוב היה טובה טו

א רעה יינז על ותביט ראה י  המוחין טרידת ט
 בכסח הענק וזה .בו תכול שלא עליו עצמך והכן
 הכרפס לאכיל ואה׳כ קדש הז״ל לט שסלה נ״כ
 וצריך דגדלות מוחין שעת הוא הקידוש בשעת ט

 הכרפס ע־י הבא דקטנות מוחין על הכנה לפשות
p כנ׳־ל. לרמז i הכנה נעשה והכוסות המצות עיי 

מי מל  משא״כ לגמרי יפול שלא שאח״כ הספירה י
 בכי־סס כמו דקטטת במוחין מתחילין היינו אס

 לולי מלאכתינו לגמור יכולין היינו לא ובספיר'
ר  המוחין בגדלות בתחלה עלינו שמופיע וחסמו ד׳ מ

 ובזה וכלל הקטנית ימי על הכנה עושי; אנו ואח״כ
לל החכם בן קושי' מחורז  : ה

ם ת ר פ ס  וספרתם .וכו' השבת ממחרת לכס ו
ר מלשון  צריכים שאתם ויהלום כפי

 . פונות מכל כתשובה עצמיכם לכ״ס להא־ר
 לכס שבא הקדושה מרוב ר״ל השבת ממחרת

 קדושה ממשיך פסח שבליל דפסח אחד מיום
ת ומארבעה חצות משלשת סו  שבעה על כנ״ל ט
ט׳ הביאכם מיום - מומר של שמשות ר' ו  לפרש נ

 בינה מרע וסור חכמה הוא ד' יראת הפסוק פ״ד
ה הוא תשובה ועושה מרע סר שהוא מי פי' ל  בי
 יותר ועוד כו' לד' אתם בניס כדכתיב י׳׳ה ס״ן

ס י״ה סב״ן רגי ט כקודש חיבת להראות בשילוב מ

 בהקלה מתדבק הוא חשובה שעושה מחשת
ם ומה גמורכביטל באחדות  קולס שאותיו׳ב״ן נ
 משל לה' קודם ונו״ן ליו״ד קודש ב׳ י״ה אותיות

 מתיישב כשהוא ואח״ב בדרך מתעתע שהוא לבן
 .כתיניו על אותו לוקח האב אז הישר בדרך הולך
ה כך תעתוע הדרך לאותו יחזור שלא כדי קל  ה

 ואח״כ טוב לא בדרך הולך אדם כשרואה כביכול
 ולכן כביטל ממש עליו אותו לוקח תשובה עושה

ן אותיות  חז״ל' וכמאמר י״ה מאותיות קודם ל
 ׳ וכל צדיקים אין עומלין תשובה שבעלי במקום
 צירון> מר׳ע מאותיות נעשה מרע סר וכשהוא

 מר״ע אותיות מצרן ר״ל ההטפה עמר וזהו פמ״ר
 השבת ממחרת עד ״ עמ״ר צירוף מהם לעשות

 עשה כשלא ר״ל יום המשיר* תספרו השביעית
 העומר ספירת בתמלת תינף א״ע העיר ולא תשובה

 ממחרת עד אלא הקנה עוד לו שאין יאמר א-
 אכילו שיש זמן כל ר״ל חספת השביעית השבת

 טוש להאיר ר״לתוכל תספר״ו מהספירה אחד יום
 והקרבתם . תשובה ידי על יום החתשיס כל זה

 לקרבא״ע יראה בשבועות אח״כ לד׳ חדשה מנחה
 מנחה וזהו דמלכא דרועין בין מןנח להיות מחדש

:לד׳ חדשה

פסח ל1ע ז ליום
העם, את פרעה בשלח ויהי .בשלח בפל^זת

 סלשתיס ארץ דרך אלהיס נחס ולא
 ,פסית דרך בחסדיו עלינו הוכיע שהקלה ידוע וגו'

 התמהמהנוח״!' לו כי ביצ״מ בהדרגה שלא ודלוג
 ובזה| גילולים המלאה מצרים בטומאת אבדנו
 ולא^ שמלו שה' הנפלאים המדרש דברי יבוארו

 והדרז ע״ש עוד להתמהמה שלא במצרים פרעו
 1 ונתרפאו כ״א מלו ררוא שששים כיון להבין נכלא
כ והטבע הזמן מן למעלה אתת בשעה  היה] א'

 י ישלח והוא בשר כל הרופא בעזר ג״כ לפרוע להם
 כך הוא הענין אלא מקודש ורפואתם עזרם

 iי״ה פר״ע בסוד אלוהות גילוי סוד הוא שהפריעה
 י כי במצרים לגמרי האלוהות לגלות להם וא״א

 ובדם, מלו בחפזון רק עוד להתמהמה יכלו לא
 היו; כי כמעשיהם ולא נגאלו מילה ובדם פסח

 השריס; אז מקטרגים שהיו וכמו ועריה ערום אז
 ■ בהגהות באריכו׳ הדרוש שכתבתי וכמו עע״ז הללו

 I או שהיו עכ״פ ונמצא . ע״ש ד' גבוהת לספר
שהוטע המוחין בקטנות בעצם ישראל  עליהס^ רק
 עליהם זכות ולמד דגדלות מוחין בחסדיו השי׳ת
 באורך שם וכמ״ש וגאלם אמתם חסדי ויזכור
 ארץ, דרך להנחותם כביטל הקב״ה ירא ולפ״ז

 בעצם היו שלא וגו/מחמח העם ינחם כן פלשתים
 בל״ה ברש״י איתא והנה כראוי בד׳ מקושרים

 צפוך בעל לפני לחזור משה להם כשאמר כן ויעשו
מה  בלב והאמיס עמרם בן דברי אלא לט אין א
כיהה מה השה ולפי״ו . ע״ש דבריו בכל שלם

הצעקה
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מח מצרים את כשראו אח״כ הצעקה א  המב^ וי

 לשמוע מאמונתם נפלו ומדוע וגו' קברים אק
 השלישי ביום דהנה כך היא הענין הלא ד׳ בקול

 היה והוא החירות פי לפני לשוב להם כשאמר
ם  ע׳ש ב׳ גדלות נכנס שנו העומר לספירת שגי י

 להאמץ רחב' ודעה גדולה בבחינ׳ היו ואז בכוונות
 משא״כ עבדו ובמשה הש׳י כדברי שלימה יחחונה

 לצאתם הששי יום הוא המצריים את ראותם ביום
 ראשון קטנות נכנס שבו לספירה חמישי יום והוא

 להם האמונ' שנשארה עד המוחין ונתקטנו יעו׳ש
 יום שבא עד הבטחון ממדרגת מרדו בקטטת

 משה אל שמעו אז ב' גדלות ונכנס פסח של שביעי
 ואיתא . וינוס ראה והים לקדשו יהודה והיתה

 ואמר .יוסן> של ארונו ראה ראה מה במדרש
 איש בראותה האשה מדרך כי זצ׳ל מוהר׳ב אדמויר

 הענין וכן מפניו עצמה ומסתרת בורחת היא צדיק
 ונחזור . עמוק סוד הוא כי והבן י״ס קריעת

 והיה המוחין נתקטנו הששי שביום כיון לענינינו
 המצריים הרגישו עצמו מזה המדרגות ירידת

 רק לאמיתו הדבר הבינו ולא ובכישופם בטומאתם
 בארץ הם נבוכים ישראל בני כי בדעתם שהעלו

 והנה אחריהם שרדפו עד לגמרי ממדרגתם וירדו
 המוחין וקטטת שמו ית' הבורא מחסדי הי׳ זה נל
 של המוחין קטטת לולא כי עליה צורך ירידה הי׳

 אחריהם לרדון> רוחם את המצריים חזקו לא ישראל
 איך כי שמי׳ כבוד נתכבד ולא ביס טובעו ולא ניס

חיי צוען שרי טאלו  כל ואחרי שהוכו המכות כל א
ם קריעת ראו ועתה רמה ביד ש־צאו שראו הנכי'  י׳

 מחמת כניל הענין אלא במצולה לשוט עוד ויתחזקו
 המוחק קטנות את איצטגניניתם ע׳י שהרגישו

 שמות עפ״י רק היה ישראל של שמוש־ען בלבם אמרו
 לכת הממשלה ונתן דאלהיא אלהא והוא אלהים

 יורד ולפעמים ישראל את המנהיג בשמים אחד
 בטעותם הארכנו וכאשר מהישיע ידו וקצרה הכח
 כל וראו ביס טבעו כאשר אבל פעמים כחה

 הוי״ה שם כי הבינו לישראל חסדים שהם הגבורות
 מפני אנוסה מצרים ואמרו עוד ואין האלהיס הוא

 כי דייקא ה' במצרים להם נלחם ד׳ כי ישראל
 רספ וז״ש . הוי״ה שם עיי היי המלחמות בל

 עמוד כי מאחריהם ויעמוד מפניהם הענן עמוד
 שרומז המקובלים כמ׳יש החסדים על רומז הענן

 דרך לו שהלך מאחריהם ויעמוד מיכאל מלאך על
 ד׳ ידין כי ויאמרו המצריים שיבינו כדי אחוריים

ש את עי׳ז ע  ויעמיד צירוף וזה אחריהם ירדפו ו
 שהוא דין כעין היה כי מ״ב ע״ב גי׳ עמד כי

ט וגטז דעיב מ׳ב ב בתו  באהבה החסד שהוא ע׳
 וז׳׳ש והחושך הענן ויהי וז״ש לישראל מוסתרת

את וינער  ובחור נפר לשון הים בתוך מצרים ד׳.
 כבחור כי זלהיה מוהר״ב הנאק אדמויר נח׳ש
פי' הים כל נלמל  מצרים טעות כל כי הענין ו
 מתנהג הקב׳ה כי להאמין רצו שלא שהיה בירנו

הריגת היה וזה .בניי עבודת לפי במדה דה5
ט

מ בני ל' ואמר הבטרים ט  מ להוחת ישראל ב
 אלא היה לא העולם ובריאת המחשבה ראשית כל

' בטרי בני גשביל  לס׳ בהגהות באורך וכמ״ש ט
ת ח בו  וזה י״ם בקריעת נתגלה הענין וגמר ד׳ נ

 ונחזוד והבן מלחמה עושה כבחור להם נדמה אשר
 קצת ישראל ירדו לספירה ה' שביום כיון לענינינו

כ הבינו ולא ממדרגתם  תפשו רש סודהענין את ג'
 חליהס משה ויאמר ד׳ אל ויצעקו אבותיהם אומנות
 היום מצרים את ראיתם אשר כי וגו׳ וראו התיצנו

 שאתם הזה העגין כל פי' וגו־ לראותם תוסיפו לא
ק הוא אחריכם רודפים המצריים חת רואים  הענ

 כי מצרים וידעו חילו ובכל בפרעה ד' יכבד למען
 בהם אשר הנייק יתנשאו ועי״ז האלהיס הוא ד'

ד לראותם תוסיפו שלא לפעול לכס תהיה ולכן  ש
 וללקט למצרים לשוב תצטרכו לא כי עולם עד

ט למקורם וישובו יתעלו הזה ביום כי הניצוצות ז  ו
 השם שמא יל׳י רית לכס ילחם ד׳ בדבריו שרמז

צ והבן נייק המעלה
ל ׳ ם קריעת בשעת סז׳ל שאמרו מה נ ף י  סו

 דבריהם וצ׳ל שבעולם מימות כל נתבקעו
 הנס שעיקר כיון המימות כל נתבקפו תכלית לאיזה

ס בקריעת להם ודי ד׳ כח למצריים להראות הי'  י׳
 מעיטת כל נבקעו כי כפשוטו שהדבר הגס וי״ל

ת שבכח רמז איזה יש מ״מ תהום ע מ  געשה י״ס ק
 כגק לקרוע העתידק המימות כל לבקע הכנה
 יאיר P ר״פ בימי גינאי ונהר יהושע בימי הירק

ה עיי נפתח הראשק והכח  :מרעי
ש ר ד מ  מהיר איש חזית איתא השירים שיר ב

מלכי׳ לפני רבינו משה זה במלאכתו
 לפני יתיצב בל הקביה מה״מ מלך זה יתיצב

^ יתיצב מלכים לפני דיא פרעה זה חשוכים  א
 מלכים בי כמ׳ש ד׳ בתורת שמתיצביס הצדיקים

 עכ״ל הרשעי' אלו חשוכים לפני יתיצב בל ימלוט
ת כי משה זה חזית במלת רמז המדרש הנה  חזיי
 בא״ב שדיי אותיות שאחרי השם שהוא תכיה בגי׳
 בש׳ לעיל כמ״ש המצרי את הרג שגו משה שמש ובו

 יוכל הזה השם בכח כי רעך תכיה למה בפי שמות
 עיניהם חכמי׳ שנתט מקום כל בסוד הרשעי' לענוש

ס לפני וזה היחודיס בשער עיין ט  יה יתיצב מל
ה כי פרעה זה חשוכי' לפני יהיצב בל הקב׳׳ה  מרעי
 במחשבתו עמד פרפה לפני עמדו בשעת אפילו
 מדביחתי רק פרעה אל פנה ולא ה-,ב'ה ממיה לפני

ם השקה וקדושת• בהקב׳ה  לעוביי התרשלה ט
 גפ-עה אלהי' נתתיך ראה בפ׳ במדרש וכמיש רצונו
 נוגה כחור צדיקים אורח הצדיקים כל וכן . עיש

 שופך וממילא כל בבורא והתדבקות בהתקשרות
ס הקב׳ה  בליתיצב אור^וזה הצרים על חמתו ט

 רק הרשעים מעשה אל ממטין שאינם חשוכי׳ לפני
 ומיש . בגמרא כדאיתא 1ל והתחולל לד׳ דום

 המדרש שמלמדנו היינו כתורתו שמתיצבין במד'
 וכתפלתם מקום של בשבחו עומדים כשהצדיקים

 בקורה חידוש דבר איזה להם בא הבהיחת זמכח
ס מניני • ן



לדישראלפסדו יעל ז לויםעבודת
 גצבעל לשון תיצכיס הס ואז סוי איזה *מטניס

 יתיצב מלכים לפני נקרא מ״מ התורה ע״י קומו
ן הקב״ה מה״מ מלר זה מ :ו

̂צני ופסה י
ט' משה אצ ד׳ וידכר בהעלותך

 . לנפש טמא יהיה כי איש איש ״
סל היה ולא בעכירות א״ע שטמא מי ר״ל  להמשיך י

 . רחוקה בדרך או ראשדן מפסח הקדושה עליו
 רחוקה בדרך היה שלא לומר עליו נקוד ופיש״י

 שהי' ר״ל העזרה מאסקופת חוץ שהיה אלא ממש
 כאשר אתה ברוך לומר יכול אינו מהשי״ת רחוק
ם רעהו אל איש ידבר  שטימא ר״ל לכס בפנים פני
ב שמחמת לדורותיכם או לעצמו רק והוא א״ע  ח

ם מה באפס מביא הוא עונות  וזהו להצדיק פג
 ר״ל רבים רשעים מהמון לצדיק מעט טוב הפי׳

 רשעים מהמק הוא להצדיק מתמעט שהטוב מה
ס לו ומביאים הרבה עבירות שעושים רבים  . פנ
 יוס עשר בארבעה השני בחודש לד׳ פסח ועשה

 שימשוך ר״ל וכו׳ אותו יעשו הערבים בין צחזדש
 שמבואר כמו תשובה ע״י עליו הקחשה עתה

 למחמא דבעי מאן כרוז כרחא יומא האי בזוה״ק
א ת חר מט  יומין שבעא עד יומא ומהאי יחמי ל

 כו׳וחדל טהור הוא אשר והאיש .פתיחין הרעק
׳ הפסח לפשות  כי במועדו הקריב לא ד׳ קרבן ס

 שאומרי' כו״הכמו י״ה שם ליחד צריך מצוה ,בכל
 ושכינהיה קוב״ה יחוד לשם ומצוה מצוה כל קודם

' בו״ה י״ה שס ליחד ורחימו בדחילו  קרבן וזה ט
 בשם יחוד עשה ולא קרב שלא הקריב לא ד׳

ה טי״ה  יש הלא בכך מה יאמר שלא במועדו .ב׳
 הכתוב לז״א באהבה שמו שמיחדיס צדיקים כמה

 בפ״ע מקום לו יש ואחד אחד שכל ר״ל במועדו
ט מתקן שזה ומה עליודס בעולמות  אסר יכול אי

ט לתקנם  במועדיו הקריב לא ד״ קרבן את כי וז
? שהיא מקומו תיקן סלא י  יגור וכי .לתקן צ

 כנכרים נחשבנו בעונינו הן יאמר שלא גר אתכם
ד הפסח לפשות אוכל ואיך חו הי א  לז״א הקחש ט

ר אתכם יגור וכי הכתוב ר שהוא אע״פ ר׳ל נ  נ
 תשוב׳ לפשות יכול שבודאי ר״ל לד׳ פסח ועשה

 תשוב תשובה שזהו יחוד ולעשזת חי שהוא זמן כל
 משם ה שריתק רחוקה בדרך עתה עד שהיה ה

ה הוי״הב״ה מ ; ותשובה תשובה יעשה ונ  כחוקת ה
ל שבודאי ר״ל אותו יעשה וכמשפטו ^פסת ס  י
טת הצדיקים שאר כמו היחוד לעשות בז  יבא זה ו

;אמן מהרה9 צדק רגואל

שמיני פרשת
 מלמד ויהי ת״ל מה בילקוט השמיני ביום ויהי

 שנברא כיוס במרום לפ;יו שתפה שהיתה
ויהי ערב ויהי אומר בראשית במעשה העולם ט

א וכאן בוקר  את ישראל שכלו וכיון ויהי אזמר ט
 ויברך שנאמר וברכן משה בא המשכן מלאכת

 יהי להם אמר שברכן הברכה מהו משה אותם
 מאיר *־׳ . ידיכם במעשה שנינה שתשרה רצון

ק כך אומר  פליכס מסף אבותיכם אלהי ה' בר
ם אלן ככם ם ויהי אומרים והן פעמי  ה׳ טע

 לפעמים בזוה׳ק דאיתא עכ״ל וגו' עלינו אלהיט
 מציש ולפעמים שבע בשם שמיס מלכות נקרא

 הענין וביאור . מט״ק כנודע שבע בת שנקרא
 עולס נתעורר ואז בנין על רביע דאימא בעידנא
 עבודת ידי על מתענג שהקכ״ק דהייט התעטג
 ע׳י אותו וממליכין רצונו שעושי! בזמן ישראל

ת ששה ח טח והתפארות ויראה אהבה מ ה ני ד  ונו
 שמא הבינה מעולם החשבון נחנה אז והתדבקות

ת ז׳ והס התענוג ח  המלטת זאז היסוד עד מ
 כשהמנק אבל השמינית שהוא שבע בת נקראת

 ונקרא השביעי היא המלטת אז ואילך מחסד רק
 מרע״ה ששימש מלואיס ימי בשבעת והנה שבעה
 מו״א בין העליזן יחוד הקלושים במעשיו וגרס
 יחודא להאי דזכי מאי זכאה בזוה״ק אמרו שע״ז

 כי מועטים והס עלי' בני ראיתי כי עילתה
 עליון היהוד הגורמים י״ה של צירוף היא עלי״ה
ט . ינגי״ש לחנוכה בדרוש לעיל וכמ׳׳ש  כמו והיי

 קלוש הנקרא בחי׳ בין קודש בשבת נפשה שהיחוד
 קחש נקרא אבא כי מרום הנקרא בחי' ובין

 טנה נקרא זמרוס איש קודש החכמה בסוד
 שוש הנוסח אחרו ולזה המלות על המתרוממת

ם עד ח  מה׳ם כי התר׳יי וכתב שמו. וקדוש מ
 והס מתיחדים שאז פירוש שבת גימטריא וקלוש
 שכתיב השמיני דיוס לומר נוכל חשיבאגמצא כחד
 ע' בחשבון שמיני שנקרא המלכות על רומז כאן

 אימא דהיא מלמעלה עליהם הבינה אור הופעת
 שם שמיס אס״ק א״ס בפסוק הנקרא עילאה

 נרמז קס״א ס ש שבה אימא על רומז אס כי אתה
 וזה . כנ־ל ומרום בשמים והוא אס״ק במלת
 לפניו שמחה שהיתה מלמד הנ״ל המדרש שאמר
 לפניו שהיתה ממילא השמינ׳י שנ' כמן פי' במרום

 במילוחיס רצונו שעשו שכיון מדום הנקרא בבחינת
שה ועבודתם  והיסה במח״ס עליון היחזד 'נע

 היחול שע״י וארץ שמיס בו שנברא כמס השמחה
 ואת שמיס שנק' והמלכות המלות נבראו העליון
 שכינה שתשרה רצק יהי מרע״ה ברכס וכן כנודע

 והמדרה והבן ידיכם במעשה עליונה שכינה היא
ס רמז במלתזיהי בג״ש יליף הנ״ל  בטחן• כן ג
 הכנ״י כאשר פי' פנ״ל דבריט ביאור על ויה׳י

 צו הקחשיס מחתי! ששה ע״י הטב״ה ממליכק
 פם ו׳ ת1א מתיחד וממילא ו' אות צירוף כוא
 כרצון שעושק פי' המחשבה פל שמורה י' :^ות

 ג שהיו יףל אות רומזות שע׳׳ז ו״^כמתו הבוב״ה
 ונכשה שאמר מהתענוג ואח״כ נאמר המחשבה ע״ש

ם ובין קדוש היחודבין נעשה רצונו ת  וזז כלל מ
‘כיח■ כל להורות בסוף י' אות וסס״ב ה׳ אות

כגם
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ס והבן רעק תרין מ*מ בהב. ידז״ד שנכלל מ
 שאמרו ויה׳י ן>1ציר וזה והבן בב־נה וחכם כשכמה
 השמיני ביוס ויהי הכי ואיכא הכי איכא בגמרא

 והיה כמו ויהי מלת פ׳ו ואו כנ׳ל שמחה הוא
ה כי לשמחה המורה  במד׳ר כראיתא שמחה פי׳ ו׳

ה לאיתיות מתכליס ו׳ה שאותיות הייט7  בצירוף י׳
 מאיר ר׳ והנה .והבן השמחה גדולה ולכן והי׳ה
 אלף ככס פליכס ה' יוסף בפסוק שבירק אמר

 יוסף עצמות את משה זיקת כתיב כי פעמים
י חל הוא החסד שם על רומז יוסף כי עמו  ששה נ

 צ״ל ואפשר (וצ״ע יוסף גימטריא אנ פעמים
 והנה ו״ק בכל מתפשט כשהחסד דהייט שמשה)

 וזה שד*י בשם עילא' באימא הם המלות שורש
 וזה יוסף של העצמו״ת שהוא יוסף עצמות נקרא
 בשמות שימוש שהיה יוסף עצמות את משה ■ויקח
 ובמילואס משה גימט׳ שדיי א״ל שהם הללו
ם ש'ר מט״ט בסוד משה וגם אל״ף עולה  הפני׳
 של בליקיטים וכמ״ש רבו כשם ששמו אל״ף עינה
 פעמים אלף הברכה הוריד ומשם גאון ר׳ה

 הנקרא בבחי׳ ובא ישראל על מתענג כשהקב״ה
 ככם אתכם יברך אז בו״ק שנתגלה עליכם יוסף
 אמרו שישראל במדרש אמרו ולכן פעמים אלף
ם ויהי ע כ להמשיך ט  כמו כטדע הבינה אור ג'

 עליט להגי' שבת במוצאי אותו אומ-יס שאנו
 באברתו שכתוב כמו רע מכל ולהצילני הבינה כאור

: לו יסך
י נ מ ז ל  ישראל נמשלו עקיבא ר’ס במד׳ר ישראל ו

 בלי פורח איט הזה עוף מה לעוף
 בלא דבר לעשות יכולים אינם ישרמל כך כנפים

ר זקניהם  שאם זקנה גדולה חלפתא בן יוסי א׳
 טפל' הם נערים ואם הם חביבים הם וקנים

 עם המחשבה עולם דהנה פי׳ עכ׳ל תולדות להם
 מלבושיו והס זקנה ימי ג״כ נקרא ציורים המצייר
ע׳ז כנודע הדרועיס כעולם  המדרש המנאל ו

 הנק׳ גדרועין מלובשין שהם כיון לכנפיס הזקנים
 שיש רואים הנט בערכנו הענין להבין גדפין

 חכמה קנה זה זק׳ן בשם הנקרא גדולים צדיקים
 והרג בקרבו חלל שלנו עד יצרו עם נלחם והוא
 גשמית תסוה מיני מכל נעדר הוא והרי יצרו את

ב עולם אהבת עניני ומכל  לעשות כשהולך ואעפ׳
 נעוריו כנשר מתחלש ויסודים בתפלות קונו רצון

 והתלהטת ותשוקות אהטת מיני בכל בוראו מזמליך
ט ר שהאדם כמו ל  הילדות בימי באהבתו טע

 מתעלה הוא הזה והצדיק מתאוות תאוה לאיזה
 כטדע התשוקות ומעלה להבוב׳ה האלה כתשוקות

 בו ואין העולם עניני אהבת בקרט שאין והגס
 לתקן זוכר שהוא אי מ״מ כלל להעלות שייכות

 להעלות או וילדות נעוריו מימי המחשבות כל
 ישראל איש כל של אחריו הבאים של נעורים ימי

 מנובשין הזקנה ימי הענין וזה בהם המקושרים
ם נימי רי עו  בעולם הוי! הזה שהצדיק הגס פ' מ

ה קנ הגשמחת בהתפשטות עוה׳ז מימית שמתעלה מ

f דלא ריעין חרין כמו בבוראו ודבק p x p n• 
עי, של ויראות באהטת בגדפין מלוטש עכ״ז  י

ם רי  ■ מניבי© הס זקנים אס ריב׳ח וז׳ש וכנ׳ל מעו
 .ורושונן-. חיבה מלאים הם שהזקנים פירש הס

 פירוס הילדות להם טפלה הם נערים ואם כנודע
ם. טפלים הם בנערים שמלובביס הגם ה ל' ל מו  ו

ם זקנים אומרים חנו כי ם ע  כאסר כי וני' נערי
 ;״ בשס ה׳ שם יהיה בימיט במהרה משיחנו יבא

 ר06 ה' יהי*ה בפסוק ז״ל האר׳י נמ״ש יהי׳׳ה
 , • 16 הזקוים אל יעלו כשהנערים דהייט ע׳ש

ה מאותיות כ יהיה ו׳  ■ »יכל יהי׳ה צירוף וזה י״ה ג'
 הזק«י© במקום הנערים שיעלי שאע״ם לומר עוד

ס עוד זקנים יהיה אעפ׳ה הי ט ה כי מהם ג »  י ג
 ל«א־ממ קץ ואין עליהם וגבוהים גבוה ממל

ס אס וויש כטדך ה ע ס •שיהיו הגס פי' הס נ טני  ̂ י מ
 לפס• נספל אעפ׳ה לעתיד כשיעלו נערים בשם

 י«־פ בן בסוד רק לגמרי שיין יהיו ולא הילדות
 :והמן יותר גבוהים יהיו והזקנים אביו מקום את

א צ *׳  וירד ויברכם העם אל ידיו את אהרן וי
, בפסוק ז׳ל מורי מ״ש עס׳י וגו׳ מעשית

 .. •י סי׳ .רבים רשעים מהמון לצדיק מעט טוב
 ׳ נטמא עוטתיהס פגמי וכתמי הרשעים מעשה ע״י

 •וכמי בעבודת אפי׳ כתם איזה שנכנס עד הארץ
כ בהירות להם שחין דורס  כראוי המוחין וגדלות כ'

 . אלי' כסי אפרוש העיר את כצאתי משה וכמ״ש
 גילוליס׳ מלאה היתה שהעיר מחמת יפירש״י ה׳

 tm שהטוב זה לצדיק מעט טוב ו!״פ . ע׳ש
 רביס רשעים המק ע׳י הוא לצדיק מעט בבחי'
טו ז׳ל החכם עכיל מ  , שברמת כמו כי למדים אט ו

ם ברטת ומכ׳ש צדיק יאנח רשעים  , או צדקי
טד ישראל שבטי יחד בהתאסף  ■ מ*נילא1 ה' ת6 לע

י מתר הצדיק ומתעלה הקדושה מתרבה I v נ tn 
ס הצדיק דרך והנה מרובה טובה  ב?*חת שיש הנ

 . סי06 ווי ואוסר בלבו א״ע משפיל המוחין וגדלות
ת רק בזטתי זה אין וטדאי אלה לכל שזכיתי ס ו  נ
 . טס בהיחיו בצדקתס שגוריס הקדושים ישראל

ס וזה לי הג ת ק אהרן חדת כן הי נ  • סדמ;* והנה ה
 ססד הדחסין שהס ידי! נקראת ויראה אהבה כי

ס אל ידיי את אהרן וישא וזה וגבורה  ' ר פ^ הפ
 '־' י90א הס ויראות אהבות לו שיש שמה בלבו שנשא
 ט שנמר שע׳י ויברכם ולכן לו הגורמים העם

 ולכן ברכס בצדקתם כ׳ז הגורמים ישראל אהבת
ע שהשפיל שכיק החטאת מעשית וירד  -■׳ ־ יתלה א׳

ת הקדושה ט ט גבה ולא אחרים בז  ז- בקרב׳ ל
' הה׳ אמר ואח*כ חטא שהוא חטאת מעשית נשמר י  ״

 ועשה למעלה עלה שעי^כ פי' והשלמים והעולה
 .כ ג שנשמים למביהס ישראל ובין בעולמות שלום

ת א  נ תנסוווא נמדרש . תאכלו אשר החיה !
״־ ותורר< חפצתי אלהי רצונך לעשות זש״ה

 ן • שבכם ואבר אבר שבכל ישראל אשריכם מעי בתיך
 ־ אומרים אט pצ1 בחדס איברים בייז״ח מציה נתן

ט' האדם את יצר אשר 5 יזלזליס חלוליס ו
• רמ׳ס



יעבודת נ י טי לע א ר ז ע להי
 חקיפו לא בראש • שבאדם איברים כמנק ■דמ״ח
 תתנו לא לנסש ושרם בבשר ראשיכם סאת

 איש כל דהנה וכו' מילה מצות ומוד כבשרכס
 ותפלתו בתורתו קוט רצון לעשות רטנו מישראל

 הוא שבמעיו המתאוה וכח שבקרבו היצה״ר אמנם ־
עו  אכילה תאוה לכל שמסיתו הש״י מעבודת מנ
 שנכשל מי ח״ו ובפרט ויבעט ישורון וישמן ושתיה

 ונתפסס הטמאים ובדברים אסורות במאכלות
 כאור שהוא צדיקים אורח כן לא אשר באיסור

ה  לכן כרסם למלאות ולא תאותס המשברים טנ
 ח״ש ומ״ט בתורה ה' את לעבוד ברשותם לבס

 חפצתי אלהי רצונך לעשות בענותנוחו דהע״ה
 העיקר אמנם רנונך לעשות שרצוני בודאי שזה

 לתת ולא במעי התירה לשמור מעי בתוך ותורתך
 יעכבני שלא כלי שבמעי המתאוה לכח התפשטות

 הזה הפסוק המד׳ סמך ולכן אמת בדרך מללכת
 הכתוב שהזהיר תאכלו אשר החיה זאת לפרשה

 את תשקצו ולא הטמאים דברים לאכול שלא
 ואהבתו הש״י מעבודת מניעה עי״ז ויהי׳ נפשותיכם

שס רא נ* הטמאים הדברים כי  שהם אסור י
ס רי ס  הקץ ימות על עלי׳ להם ואין בקליפה צ
 ע״ש תניא בס' כח״ש הארץ מן טומאה שיעביר

 ואבר אבר שבכל ישראל אשריכם המדרש ח״ש
 שאתם שעי״כ לומר רצונו . מצוה נתן שבכם

ח והס אבר כל מקדשים  רמ״ח קדושת לקבל רמ׳
 שרמזו וזה ית׳ לשבתו ומכון כסא ולהיות מ^ע

 כמו יסוד הלשון שהוא חלולים חלולים במדת
 הקדושה לקבל יסוד והס חוללתי תהו^יא ין6ב

 שמעתי כי ראשיכם פאת תקיפו לא בראש כמו
 שכתב הראש שערות מנין הקדושים אטתי ספי

 ברישא משא״כ שערא תלי עתיקא דהאי סזוה״ק
 כשלומד האב דרך כנודע דמלכא רישא גליש דז״א
ם תורה  במשל דבר כל להלביש צריך הקטן בט ע

 עצת וזה הבן של השכל קטטת מפני ומליצה
 שמגביל וקצבה ומדה שיעור מלשון שהוא השערו'

s בזעיר להתפשט שיוכלו כדי והמוחין ההשפעה 
 לפני דבר אומר הבן אס משא״כ הוא קטן כי ׳־

ט אביו  בשעחת ולהלביש הדבר להמשיל צריך צי
 דמלכא רישא נליש שם נאמר לכן ובשיפוד־ין

ה  כזקן להם שנדמה השבועות חג סוד תבין מז
 ועולה המוחין גדלות אז כי בפע״ח מ״ש ועיין

 חמשיכין אנו שבראש הפאות ע״י והנה והי.ן למעלה
 השער ח״ומנלח ואס מלמעלה הקדושה ומקבלים

 ונמצא מלמעלה לקבל שביל לו אין א״כ כפאות של
ה ס  .ראשכם פאת תקיפו לא וזה לראשו היקף ש
 בבשרכם תתט לא לנפש ושרט ,שנאמר בבשר

 המת נפש על שרט ליתן שלא הזהירה שהתירה
 בשר(חסר היה זה כי עצמו לצייר לאדם ראוי כי

ת־ מה)  למעלה הנשמה מססלק וכשמת משמים סי
 על בשר חתיכת על יאנח ומדוע למתוח מבשי־

 בכל דבר של כללו בבשינס תשט לא שרט בן
הרכבה שנהי כדי במציתיו ה' קדשנו ואבר אבר

:ית״ש לרצוט
י  להיות מצרים מארץ אתכם המעלה ה׳ אני כ

ט קמש כי קתשיס והייתם לאלהיס לכס  א
 לישראל כתורה* ליתן הקב׳ה כשרוצה בגמרא אמרו

 והשיבם השמים על הולך תנה השלאכיס ואמרו
 וכו' השתעבדתם לפרעה ירדחס למצרים משה

 אני מצרים בארץ ועברתי נאמר כי הענין ביאור
מלאך האריז״ל ופי׳ מלאך ולא  לעבור ירא שאפי'

ת רבוי מפני במצרים  שאמד וזה ע״ש הטומאה טחו
 את לקבל רואים שהם ישראל שבח והגדיל משה

 במקום היו שהם המלאכים מן יותר התורה
ר ידא מלאך שאפי׳ כזו טומאה ט ע  ואעפ״כ ט ל

 אתכם המעלה ה' אני כי וזש״ה .רמה ביד יצאו
 לבדי ה׳ שאני הבחינה בזאת פי׳ מצרים מארץ

 להיות והתנשאות מפלה לכס גורס אתכם הוצאתי
 קדושים והייתם כנ׳׳ל למלאכים ולא לאלהיס לכס

 ותרומה הפרשס לשון על נאמר קדושה מלת כי
 יהיה ולא כמו ומוכן מזומן דבר על ג״כ ונאמר

ט קדש ב  כל קדושה ענין על ג״כ נאמר ישראל נ
 לאדם א״א כי אחד ענין מורים הס הפיחשיס

 הוא א״כ אלא מעלה של בקדושה קודש להיות
 ומזמין העולם עניני תאות מכל עצמו וטדל פורש
 לקב: יכול או ב״ה הבורא כבוד להשראת א״ע

 במצותיו קדשנו אשר וזה ל״ה הבורא קדושת
 אכ״ע לה דאסר בגמרא ופירשו קדושין מלשון

ק' ובזה לבלו לו מזומנת הוא ואז בהקדש  קידושין נ
 קדושים להיות צריכים אנו הזה החזיק וככל

אי שאני פי' אני קדוש כי לבוראנו  מוכן טד
 תפלתכס !־לקבל רגע בכל אתכם לקייס ומזומן

 קדושים להמת צריכים שאתם רק ותורתכם
 בנוסח כבר שאמרתי מה לך אומר ואגב ומזומנים

 ע״י אותנו קידש שהוא כי׳ במצותיו קדשנו אשר
 המקודשת האשה כמו ונקודשיס אנחט שכהי׳ המצות
 ולכאורה .הקדושים ספרים כמה וכמ״ש לבעלה

 דבקדושין כ״ז סימן אה׳׳ע בש״ע דכפקיכן ביון י״ל
 שתתן ולא לאשה קדזשין כסף הבעל שיתן צריך
 ע״י הס שהקידושין אומרים אנחנו משא״כ היא

 העני! ליישב ויש ידינו במעשה עושין שאנו המצות
 מקודשת היא נתנה אפי׳ חשוב באדם שם כדאיתא
 הנאה בההיא חשוב אדם שהוא מאחר והטעם
מר' ממנה מתנה למקבל  ד״ל . נפשה ומקני׳ ג

ס  מלאכים יתברך ליוצרינו שיש הואיל בנ״ד ג
 המהללי' הקודש וחיות ואוכניס ושרפים ומשרתים

 תהלה ואבה ברחמים פונה < וכבודו תמיד שמו
 בההיא ממש ומזלי גיא מדרי ומצות מתנה לקבל
 ונתקדפ גמור בקנק נפשותיט מקנין אנחנו הכאה

:אמן מעלה של בקדושה
ס ו ש פ ס״א דף ב״מ במס' איתא הכ״ל ב
 לי קשיא קא המפלה אנא א״ל *

 לכדתנא אמ״ל המעלה רחמנא דכתב הכא מ״ש
א אלמלא הקב״ה אמר ישמעאל ר׳ לבי  העליתי נ
ם שאין לכי אלא ישראל את דיי בשרצים מטמאי

ע״ש



יעבודת35 נ י ט לע א ר ^ י י י

 לכל כמו רחש תרגומא שרץ מלת פל הנה מ״ש
ק הוא רחש מלת ופי׳ ארעא על דרחיש מחש  ענ
 שנאמר כעני! במרוצה סלא לפט לאט מהלך

 שאינו בלחש דבור עני; דהוא ננרהשין ושפתים
 אדרבא כי התרגום פי׳ מוב! איט ולכאורה ניכר

 וגם מאוד במרוצה הוא השרץ מהלך ואין ר אט
 שרץ מפני שמו וטעם צירון> בו יש שרץ מלת

 מהלכת כשהאס משל בדרך נאמר אמנם
 ובנה לאט מהלכת שהאם הגם אחריה כיח־ ובנה

 מפני האס כמהלך מהלט ממה איט אחריה רץ
 אפשר ויה הקצרים ופסיעותיו הקטנים רגליו

 השרצי' כמו קטטת לבריית המרוצה מהלך שנברא
ס בפסיעת׳ אין מרוצותם לולא ני ^  היום וכל כ

 אינם רצי! שהם והגס חפצם ישיגו ולא זלכו
 מהבריות במרוצה שלא אחת לפשיעה דומים

ם פי׳ רחש הוא שרץ של תרגום ולכן הגדולות  הג
מ במרוצה שתנועת׳  אחד מקום על עומד הוא מ׳

ם באדם הענין נבאר ובזה  מוחין לו שיש פעמי
ת פ  ואעפי״כ דקטטת מוחין לו שיש ופעמים דגו
 ממדרגת׳ נופלים ואינם הס קדושים ישיחיל

 נפלו אשר על בנפשם ומתמרמרים ומתחוקיס
 בתשובה וחוזרים המוחין בקטטת ממדרגתם
 רצון לעשות במרוצה יותר והולכים ומתחזקים

א קונם י מ  בגדלות משא״כ דקטנות מוחין ע׳
 שאני וכמו יותר ומשיגין לאט מלכי' הס ׳זמוחין

 ושאלתי בחלו׳ ז״ל הריב׳ש ראיתי אחד פעם עצמי
 נכנסתי כאשר עבודתי בתחלת מה מפני אותו

 א״ע והרגלתי ממעשיהם ללמוד הצדיקים אל
 אל מיום לטובה שיטי בעצמי הרגשתי הש׳י לעבוד

ת לשמה התורה בעסק יום בטנ  ושאר התפלה ו
 לי ונדמה השינוי כלל מרגיש אינט ועתה יזעשיס

 מחר יום כן וכמו היום כן אתמול יום גנזו
 או ב׳ א־ לומד כשהתינוק משל בדרך לי השיב
 בו השימי ניכר ביומו יום מידי חומש או סידור
 בשבוע למשל אתמול שלמד ממה יותר שלומד
 ל לומד ועתה חומש א׳ פרשה למד העבר

 ולומד הולךומתגדל אם משא״כ בו וכיוצא פרשיית
ת בעציזו ם גס׳ ס ע קי טס ה ה מ  אץ גדול מפולפל ו

 עיני ראות לפי אמנם מיום •וס שינוי ט ניכר
 מיומו מס בגדולתו נעתק שהאדם מה בודאי השכל

 המדרגות מכל אלפים אלן> גדול הוא במדרגה
ל בקטטת המה כי השגה בכל נעתק שהתינוק  עכ׳
עפ׳י נפלאה חכמה דבר והיא ודפת׳ח  הענין ו

: וקטנות בגדלות בספיר׳ ענינים כמה תבין הג׳ל

תזריע פרשת
ה ש *  דעי אשא הה״ד במדרש . תזריע כי א

מ צדק אתן ולפועלי למרחוק  הלשון אר'
 דבר ולשון שירה לשק לשוטת שתי משמש לוה
 כל דבר לשון צדיקים של שבתן על שירה לשק

הרחוקים על נאמר למרחוק רשעים של מפלתן

 לשש^• מחשבק אר״נ צדק אתן ולסועלי .שנתקרבו
 אס־ וירא שנאמר מרחוק שבא אבינו אברהם של

 לשאו אס וזחשנין רחב״ם ואמר מרחוק המקים
 רב אגמי .לו קרבט4 רחוקים שהיינו הקב׳ה של

ק מהלך ממנו שרחוקים דברי׳ חגי  שהברמת שנה ת׳
 מעלה רוחות חשיב והקב׳ה מטותיהם על ישנים

ם  pומנג צמחים ומגדל גשמים ומגריד ענני
 הססוק רשב׳א א»ר או׳א כל לפני שלחן ומעריך

ם הוא שכח מאליו אמרו אליהוא א© הזה א  ו
 בטהג אמר ר״ל הוא שבחים שבח אמרו ברוה׳ק
 כל וא*ן האסור־ס בבית חבוש אדם שבעולם

ר שם לו והדליק אחד בא עליו משגחת בריה  נ
 1אמ במעי שרוי כך«הולד טובה לו מחזיק איט

 נרז בהלז שאה״ב הוא נר שם לו מאיר והקב׳ה
ת .עכ״ל צדק אתן ולפועלי הוי ראטי עלי ט מי  ס

 סלו שבר׳ת למרחוק דעי אשא בפסוק הנזלרש
ר דלדה תזריע לס׳ אותו מסמיך אל״ד סס  מ

 מכי איתתא אלא זכר וילדה מאי בזזה׳ק •ר־־״ש
 פי והייט דכר דתלד אלא בטמא לית דמתעברא

ד השם א מרגלא והוא ליולדת טוב אל׳ מ ט  מכי ב
 מלם על דורש הכ׳ל מאיר ר׳ והנה דמתעברא

 מל מורה התנשאות ולשון שידה לשון שהוא אשא
ז מתרוממים שהצדיקים צדיקים של שבחן ן ^ ג  ב

 ועי״ו ותשבחות בשירות שמו ומנשאים הקב״ה של
 הרשעים ומשפילים עריצים מזמרים הס עצמו
 רשעים' של מפלתן על דבר לשון שהוא שם זז״ש

 1שהי שנתקרט הרחוקים על למי־חוק שם רלדש
טר כמו והיו מהקב׳ה במעשיהם רתוקים  בעי

נ ואמר לידה כעין והוא נתקרט ועתה ^ ר' ש ח  מ
א של לשמו אט  להגיה רוצה המדרש סי׳ ובעל א׳

 ישינה שהגרסא נראה אבל מחשבין במקום משביץן
 כז אברה׳ם של לשמו חשבון לשון והוא א״ש

ס ח עולה אכרה׳  P ואות מרח״ק מאותיות רמ׳
ת ף הקריאה כמו מילואה על מתזז  שעולה^י קו׳

י מקוים בגימ' ם י נ ה י פעמי ם ו  ו ה פעמי
 שעשה וזה מקוים עולה ה פעמים ד ו פעחים
 העולם את לברוא בהננלתו לעצמו מקום הקביה

ח או גחלת להכיר צתך אדם וכל ולטלי ר  ט
ש ממש מעצש ה אברהם כ  החקוי את שראה אע׳
ט ור׳ עצמו תפמו כניל מרחוק ז על רמז ח  ע

מדע שגה תיק שמהלט חיים  V לזה ב0«1 כ
ת משיב עושה שהקב״ה דברים  ע״ש ט'1 חחו

 הרזה משיב הגשמים בימות אומרים אט והנה
מד מו מד החמה ובימות הגשם ז  ואה♦ הסל מו
 פ«כ0 החמה בימות אמר דאס בש״ע וכן בגמרא

ח תן אין הח  אין דלכתתלה ש״מ אותו מחזי
ח משיב ח הד אלא ה ט ולכאורה לחוד הטל מז  אי
ק ר לא דלמה מו ס שניהם מכי מ בימות ג «  הי
ס אינם ששניהם כ*ק מ צ ע  אלא בגמרא כדאיתא נ
 להסשיד צמכין שאט דהיינו רצון פי׳ הרוח כי ייל

ד עיי שיעורר כדי הרצק אזר מ  גש״ס כי הגשם מ
ת עיש ליב י״ש ציחף ע״ה שבייל כולה ט ט ג ב צ נ א
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 אpדב^ל משלא המשכח! שהשל השל מוריד לענק
 הרוח להמשיך צמכק אט אין ונשא גבוה מקום סכוא

חט כי בכ ק ה שלמעלה הרצק להמשיך א ט  מעל ג
 איזה יש הזמן צפי לפעמים כאשר רק גבוה

 יודע אז דרעוין רעוא הרצון להמשיך כצשרכות
 לומר בתמ!תו צדיק איש לפה יזמין חעלומות

ח משיב ח  שלא החמה בימות הטל ומוריד ה
ה  הנ״ל העני! הקדושים דבמו ע״י ונמשך בטנ

הק אותו מתוירין אי; ח״ש  המד׳ השב שלא וזה ו
ען לחשוב שהת״דל כיון טללים מפריח כנ״ל  ב

ח ומשיב הרות ח : כ; ה ן ־

מצורע פרעת
ה1 ז  החיה הצפוד את ושלח וגו' המטהר על ה

 אט מצורע הפשרת דהנה • השלה פכי על
 וימת כשער העם אותו וירמסו מסיי' כאשננזיס

ם לתת וצריך  רק בפורענות הזה סיום על טע
ם הזה השליש שהכה  לו וילעג הנביא באלישע פג
ם ועי״ז  לעטש דרכה אשר שמיס במלטת פג

 שכל לפרעה כמו במלה מדה רצוט לעוברי
ת  המן וכן במדרש כדאיתא במדה חדה היו המט

 במדה מדה לענוש העכין וסידר רשעים ושאר
 שידעו תבל יושבי כל לפני המלכות לגלות כדי
 יאמרו ושלא סלה ארז באפסי מושל אלהיס ט

א מקרה  מלה בא העונש לכן הטבע דרך או ט
מלך משפט כאור יצא ואז בה במדהשפגס  מלטת

א כי שלם  שכר ומשלם ר^־ט לעוברי מעניש ט
 על נשען המלך אשר השליש וכן לצדיקים טוב
ח  לא ומשם בעיניך דואה הנך במדה נפרע י

 מסיימין אנו לכן בזה שמיס כבוד ונתגלה תאכל
ל הוא כי כזה בפורענות ט ת כ  ככ׳׳ל שמים מלט

 וע״ז בפיו שדיבר לשה״ר על נענש המצורע והגה
ם עי  מחוץ ישב בדד משפטו והיה באים מג
 יישבי חברת אהב אשר תחת כמטלה למחנה
טי על בא הצפרים וכן קרטת ט פ  כנודע לשק ה

 שמיס מלטה כבוד שהוא כנ״ל במלה מדה כדי
ם שבע המטהר על והזה וזה  דהיינו וטהרו פעמי

כ ז׳ לטהרו ח״ א רעו ט כ חי'  החיה הצפזר ושלח ב
א השדה פט על  ואגב ידו על שנתגלה המלכות ט

 ו״יתקדש י״תגדל הקדיש בטונת האר״י גרש כבאר
מט' גו״מיהר״באר״ת ם ששה ג  וס״ת אלהים פעמי

א ח פ מ ח ו גי  נבאר ואט ע״ש אלהיס יג טיו
 יושר זה כי יוש״ר הר״ת כי כפשוטו דרכט לפי

חל ט' לכן הקב״ה של שמו ויתקדש שיתגדל ג מ  גי
 להסכים צריכים הדינים כל כי אלהיס פשה

 אותה מממתיקי זאט כזה יושר שטא לדבר
ו מ «י ט ש מ ם אהובים כולם בטסה כמ״ש ע ל  ס
ם שרודיכו ס טל רי ט  לכל כי באורך במ״א כמ״ש ג

 לתת הן מעלה של פמליא כל שיסכימו צריך לבר
ם רצוט לעושי שב שכר ל  בזה וחצים אהובים ט

ם רצונו בעוברי דין לעשות חצה כשהקב״ה 16 ל ט

פ לזה מסכימים החסדים ואפילו גבוריס  וו
 של שמו ויתקדש שיתגדל כיק בקחש הטפח
ה ל ק ם וגס רצונו לעוברי יעטש ואז ה  הרחמי
ת ג בס*ת שיש כמו לזה יסכימו ; טיו  אלהיס י
ה ויתקד׳ש יתגד״ל מ') (ס״ת רב׳א שמי  אותיות גי

ם וכולם במחנותם שלום שיש של״ו מי  לדבר מסכי
: והכן אחד

ה ל צ ק ו כ  במדרש . האחת הצפור את ושפט ה
א הה״ד ר  אס אומר ריב״ל שפתים טב ט

ט ה בתפל׳ אדם של שפתיו הני ט  שנשמעת מובטח י
 ריב״ג שלום שלום שפתים ניב נורא מ״ט תפלתו
 שנשמעת מובטח הוא בתפלה לבו כיון אס אומר

 שלמין כד אזניך תקשיב לכס תכין שנאמר תפלתו
 דהנה משה ידי בפירוש עיין '1וכ זכוון מיני'

ם המצורע  ונקרא דברים בפטפוטי בלשה״ר פג
 ועיקר כנ״ל במדה מלה נענש לכן רע מיציא

 אל וישוב בקריו רוח שנכנס ידי על היה טהרתו
 כלל הצטרך ולא רכזאתו ויפלח וירחמהו ה'

 כי קדמוגיס בספרים זה כנזכר הטבע לרפואת
 המוליכים וגידים עורקים באדם ברא הקכ״ה

 אויר המוליכים גילי׳ יש וכן הגוף בכל הדם
ס ואס הנוף לכל מהמוח ורוח ת ס  מהם אחד ח״וי
 וכן כנודע בקילוחו יפתח אשר עד להתקיים א״א

ס בהם שאין גידין כאדם יש  בל״א ונקרא ד
 מה מלעון אינם שהם דהיינו אדרין פלאקם

ע פעולתם ס ז״ל האר״י מ״ש לפי מו  שהם הג
ס מ״מ דם או אויר בהם ואין סתומים  מוליכין ה

 וטלאי הגוף לכל מהמוח החיות שהוא הדק אויר
סתס אם f ח  באכר חולי איזה יולד מהם אחד י

א ס  החיות מתפשט מהמוח למשל תשמישו ובטול ה
 וזה כרצוט לעשות הרגל או היד אל והשכל

 ע״י מתכשט עליהם הרצון ופקודת ההתפשטות
ה ק״ו הסתימיסהנ״ללכן עורקים איז  סתימה ע״י

 מעשות יכלאו אז הרגל או והיד המוח בק
ס1פעו  לפעמים חאין שאט וכמו האדם ורצין ת

 שרגלו אומרים רב זמן מחד במקום ישב שההדם
 נשכת כי להלך פעולתו מעשות שנלאה דהייט ישן

 מהמוח והשכל החיות מקלח היה שלא פ״י מאתו
ה ה״ו וכן להזכירו ההוא זמן כל קי  לפעמים י

 מכל אחד אבר תשמיש ובשל לקות איזה לאדם
מ' מכני וכל  צריו ולק הכ׳׳ל גיד בחיזה ה״ו הסתי

 אור עליו שיביא כלי וברכתו הצדיק לתפל' לבוא
 שיעשו לאיבריו להזכיר הש״י ופקודת שלמעלה
 העני! חה הלבבות חובת בעל כמ״ש כקודתס
 השפע ממנו שנסגר סגירור״ל מצורע על שתרגם

ע פרחה וממילא בעוונותיו המויז של ע  וזה ה
 להצליח שהוא הכהן אל ונא סהרתו הוא עצמו

 ככל ה׳ אל ושב שנכנע ע״י בעצמו וגס הגדול
ט לעשות שלא עליו ומקבל לבבו שי מע  ורוחי נ

 נתיכ אז לעצמו זכות רואה ואין בקרבו נשבר
 כר המדרש שסיים וזה דכא את אשכון ט אני

טון מיני' שלמין מי להכנעה כשבא ר״ל ז ס ולדעתל
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ת פוס עוד אק כי ולדעת ט ג סרא אז מאת! ז  ני
 ומה לו פלוס ואז שפתיו ית־קנו אז שלום שפתים
פ לפרושי איכא במדרש שס שנתגקו  ‘ששמעת• מה ע'
 אחת כעס אמר גרשון מו׳ה הקדוש שהר•: אומרים
 עוד תיכל שאתה כ״ז בזה״ל ז׳ל הריב׳ש למוריט
 עדיין כי תדע רצונך ע״פ אתה ברוך לומר מזפלה

 האדס צריך כ׳*כ כי כתפלה לכיונת הגעת לא
 ושכל כת מאתו שאפס עד בהתפשטות להיות
 גבוה יש אבל אמיתיס והדברים התפלה לדבר
 ומכל גשמי מכל מופשט שהאדם אמת גבוה מעל
 לדבר יודע ואינו בבוראו רק ומקושר רצון מיני

 מדבר הוא מ״מ אבל ודביקות אימה מפני תפלתו
 מרחמין השמים מן כי מהמת תפלתו כל כסדר

ר לו ונותנין מליו מ  אדני כמ׳ש להתפלל וכה ד
 כיון אס אומר ריב״ן דפליגי וזה וגו' תפתח שפתי

 אס אמת זה כי לו ששלום מובטח בתפלתו לבו
 בודאי כראוי אדם של בלבו ורגילה מצויה הכונה
 הנ*ל המהלך על הו=ין> וריב׳ל מתקבלת תפלתו
 על גשמי דבור מכל עצמו ומתפשט גבוה שהוא

 בתפלה ממילא שפתיו שהניבו רק הדביקות ידי
:לו שלום אז כנ״ל

ה ש א  עת בלא רביס ימים דמה זוב יזוב כי ו
 פז כתס ראשו הה״ד במדרש .נדתה

 ראשית קנני ד' דכתיב תורה זה ראשו .וגו׳
 קדמה שכה אלפים שני ר׳ל בשם ר״ה אמר דרט
 אמון אצלו ואהיה שנאמר עולם לבריאת תורה

ת אלו פז כתם וגו'  מוהב הנחמדים שנאמר די
 האותיות קוצי אלו וכו׳ תלתלים קווצותיו וגז׳ וספז
 במ• כעורב שחורות מתקיימות הן במי זני'

 פתר יצחק בר שמואל ר׳ בהן ומעריב שמשחיר
 אעפ׳י כעורב שחורות הורה של בפרשיות קרא

 ברבים לאומרן ושחורות כעורות הן כאלו שנראות
 הקביה אמר ויולדת נדה ונגעים זיבה הלטת כגון

טת הן מ5  כימי לד׳ וערבה שנאמר עלי ערי
 על אלו בהלכות לני מרמזת דהתורה וגו' עולם

 כמו שבשנה הנמוכים ימים על ובפרט החורבן ימי
 וז׳ש ושבט טבת ואב תמוז וימי שבספירה קטנות
י הכנ״י הוא ואשה הפסוק  היינו דמה זוב יזוב נ

 עת בלא • נעוריה מאלון> והתרחקות הפרישות
 ואין הקיצין כל שכלו שלע׳ע החורבן על רימז
 נעלם שהקץ עת בלא נקרא וזה מה עד יודע אתנו

 ע״ס לכאורה נראה והנה חוזה כל מעין ונסתר
 כדי הקץ טדע שלא החורבן זמן ארך שלכן סברא

 בלי לעומתה ושמחה גאולה העתידה גאולה שתהיה
י החוקרי' וכמ״ש קץ ובלי פרך  שהולד מה כל נ

 יותר בריא הוא יותר בעיבור אמו במעי שוהה
 וכדאיתא עיבור כדמות שהם החורבן כל וכן כנהו י

 אמו במעי כעובר ישראל היו במצרים במדרש
 ואנחנו לע״ע הוא השהיה כל לכן לי״ח כמדע

 מחסדי זה לנו מגיד ואין יום יום לאור מחכים
 תגדל וצעריט החורבן כובד ערך לפי ס סבורא

שיש והגם קץ ואין איש עד נפלים כפלי השמחה

לנו עכ״זיש כנ״ל הנמוכי׳ בימים ככ<ס צער לס
ה התורה כשעת לשמוח העטד  הי* כ״ז בודאי כי ו

חע גלוי  עולמו שברא ברגע כל בורא לפני וי
 שמחה הי' לא ואעפ״כ אחריתו עד מראשיתו שהביט

 והארץ השמים בו שנבראו כיוס הקב׳ה לפני
פ אדם בידי הכל שנתן והנם במדרש כדאיתא  ע'
 כבר וכמ״ש נתונה והרשות צטי הכל מ”מ בחירתו

 יתברך הבורא מאת המסודר סדר שנברא בענין
פ להשתנות כח בו וניתן  לסי אופן בתוך אופן ע'

כ בניי מעשה  הצוסה לפני וידוע גלוי הכל ואעפ׳׳
פ הרמב״ם וכמ״ש קטן ועד מגדול ומביט " י ע  נ

 כל נלאו זה שבענין מחשבותיכם מחשבותי לא
 הזה סוד שישיג מי ואין זאת לדעת מחקור הלבבות

 את לנו שנתן וכמו ב׳׳ה מעצמותו הכל היודע זולתו
 לפניו כתובה היתה והיא ע׳יי שנעבדהו התורה
 מה וכל חז״ל כמ״ש קט; ועד מגדול במרום

ס ראשו כח׳׳ש לחדש עתיד ותיר שתלמיד ת״  פז כ
ס צירון! זצ״ל מהד״ב חדמו׳׳ר ואמר  נוטריקון כת׳

 הכהונה כי ראשין לתלת רומז מלכות תורה כהונה
 ותור׳ דעתיק גבורה הוא ומלכות עליון חסד הוא
 שדברי פז כתם ראשו וזה דאמצעיתא עמודא הוא

 קווצותיו ואפי׳ מראשו שרשה מפז הנחמדים תורה
 פי׳ כסוחים קוצים מלשון אתיו״ת קוצי שהם
 החורבן על המרמזים דברים איזה בס שיש הגס
 כלולין והס לט כקוצים הס אשר קטטת וימי

 ומעריב שמשחיר במי מתקיימין הן ובמי בתורה
 ימיהם המעבירי׳ שוטים כאותן לא ר׳ל בה-ם
ס בהבל  מביטים הס מ״מ ד׳ לעבוד שברצונו הג
 ד׳ומתחכמי׳ יוסשיעבדו איזה לעצמם ובוחרי׳ וצופי׳

 דעתם שאין באמרם ד' לעבוד שלא יום איזה על
 אינם ובאנו הנ״ל הנמוכים בימים בחשק צלולה

 כמו הבהירות בשעת שמשחיר במי רק מתקיימין
 וחשכות ערבית בשעת אפילו ומעריב בשחרית

 להתחיל קודם מחויב שהבן הנ״ל אדמו״ר וכמ״ש
 שירחם עד יכלתו כל ולעשות אביו לפני לדבר
 וכל ותורה התפלה לענין הדין וכן אביו עליו

 ד׳ שירחם עד חיזוק צריכים דברים וג' המטת
 ערבות שחורות שהן ואע״פ וקרבתו אהבתו ויגלה

ם יהיה וכן במדרש כמ״ש עלי  וכל הזמני׳ כל ע
 לישועות הכל יהפוך לכשירצה חכם הקטנות

: ונחמות וטובות

אהרי פרעזת
ת נ ו ת  דברי לבאר נ״ל .וגו׳ ילבש קודש בד כ

 הכסורים יום עבודת בטסח הפייט;
 מיכאל כמלאך ומשרת עומך גדול הכהן על שכ׳
י כה״ג בגדי לד׳ רומז מיכאל כי וניל  אותיות נ

כתונת *מצנפת נוטריקון הס מיכאל של מכיא ' 
ט אבנ סזי על מרמזי׳ מיכאל של י׳ל נשאר '  מכנ
ת1 שמאל רגל ועל ימין רגל על חלקי׳ שני שבהם  ר'

ת ימין של ומשרות עומד וזה י'ל הס שמאל של וס׳
או ל מ “ נ
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 לשר מרכבה כעשה לבן בגדי שבד' מיכאל נזלאך
:העליון החסד

ה3 ש ע  הה״ד במדרש .וגו׳ מצרים ארץ מ
 If שושנה מה החוחים בין כשושנה

 אינם ישראל כך ריחה ע״ג אלא בשילה ינה
׳ י ל  שושנה מה שובים ומעשים מצית ע״ג אלא מ

 אלא צדיקים נבראו לא כך לריח אלא אינה זו
 על עולה זו שושנה מה ישראל רני של לגאולתן

 בעולם הן הן ישראל כך וסוף תחלה מלכי׳ בלחן
ק הזה  מתוקנת זו שושנה מה הבא בעולם הן ו

 לגאולת מתוקני' ישראל כך שובים וימים לשבתות
 להם אמור למשה אמרהקב״ה ברכי' ר' אמר מחר

 לשושנה דומים הייתם במצרים כשהייתם לישראל
 לא תעשו שלא דעתיכס תנו וכו' החוחים בין

 אנה חזית ובמדרש אלו כמעשה ולא אלו כמעשה
ז בנשים היפה דודך הלך מ׳ ט  אנה לישראל אמרו ע
 דודך פנה אנה לסיני ליס ממצרים דודך הלך
 עכומ״ז מה לעטמ״ז משיבה ישראל כנסת מה

 בו שנדבקתי מאחר בו חלק לכס אץ עליו שואלי׳
 הוא יכול בי שנדבק מאחד ממנו לפרוש אני יכול

 ידוע הנה אתי הוא לגבי דהו׳ הן כל מחני לפרוש
 עושי בשביל ררא לכבודו הקב״ה שברא מה כל

ם מיני וכל ראשית שנקראו רצונו תעלי מ חאי' ב  ה
 פלייה להם יש מאכל מיני וכל האדם בעליית

 מבחי' שעולים האוכלס רצונו מעושי איש פ״י
 עובד החוכלס כשהאדם והייט מדבר לבחי' דצ״ח

 ביטול׳ עיקר נמצא ההיא האכילה בכת הש״י את
 בכל וכן שלהם העלי' עיקר הוא זה האכילה הוא
ד  עליהובשושנ׳ להם עד״זיש האדם הצטרטת מי

 מה במדרש ולז״א שלה העלי׳ עדיז לריח שעיקרה
 העלי' כי ריחה ע״ג אלא בטילה אינה שושנה

 ישראל כך למקורה לעלות יסודה עצם ביטול הוא
 כי טובים ומעשים מצות ע״ג אלא בטלים אינם

י  החומריות ומבטלי׳ מכניעי' ומע״ט המצות ע׳
 כל וחפלין ב״ה א״ס עליון באור ולהדכק למלות
 אשר הצדיקים ישראל אנשי ומכ״ש פמהס הדצ״ח

ת פ  מתפרשים ממש ומע״ט המצות עשייתם ג
 ביטול ממש אז ויש ית׳ בו ממש ונדבקים מהגשם
 לא כך לריח אלא אינה זו שושנה מה . להגוף
ס ט' של לגאולתן אלא הצדיקים נבראו  שאחז״ל הג

 ודומיהן יעקב יצחק כאברהם בו שאין דור לך אין
 צדיקים ודור דור בכל ב״ה רואות עינינו וכאשר
ך הש״י עולם יסודי מ א  אל . ושנותיהם ימיהם י

 מורה הפשוט הפי' כי גאולתט עיכוב על תתמה
 כמ״ש רח״ל בכ״י המתחדשות מצרות גאולה מל
 רבי בית של להם שהעמדתי כו' מאסתים לא

 גאולת על הכוונה עיקר אכן הדורות וחכמי
 כיצה״ר שעבוד מתחת להעלותן ישראל גשמות
 ידי על כ״א אינה האמיתית זו וגאולה וסט״א

ס בחב ישראל נשמות המעלין הצדיקים ח  וגודל ט
ת' לכניו קדושתם  חדשים מוחץ להם וממשיכין י
תו ד ט ע שלחן על עולה זו שושנה מה - יתברך נ

הן מלכי'  הנהאמרז בעוה׳׳ב הן הן בעוה״ז הן כו׳
 ׳ק ר הוא כב׳ר בח שכבר עולם עוה״ב מאי רז״ל

ה כ׳תר נ  ישראל נשמית שישי ששם ר׳אשית לי
ד שבהם הבד; ימי שכעת הם ועוה״ו מ  ס7המ ע

שדתס וכפי  טוש רב להם משפיע יתברך ה' פ
 הלך אנה לישראל שאלו שעטמ״ז המד״ר פי' והוא

 עליכם אלהוה־ שגילה מאז ר״ל לסיני ליס ממצרים
 כאמור עכשיו פנה אנה ובסיני ובים במצרים

ס אין טיבכם מה משיבה וככ״י אלהיך נא איה  לנ
 הנבחר במעמד בו נדבקנו מאז ואנו בו חלק

 שהוא הגס פי' אתי הוא לגבי דהוא הן כל
 וניקוד אות בשום ליה לצייר ולית סוף בלי ית'

ס ישראל מאהבת עכ״ז  עצמו צמצם סגולתו פ
 הק' שמות וצירופי ברותיות נמשך להיותו כביכול
 ק כל וז:ו עבודתם דרך להם ולהשפיע להאיר
מז סתר דבר הו״א דהו״א  הנסתר הבורא על ח

 מתוקנת שושנה מה כנ״ל אתי לגבי מ״מ מכל
 להשלי׳מהה כמ״שהפוסקיס טובים וימים לשבתות

 ע׳׳ד מח״ר לגאולת מתוקנים ישראל כך כרכות
ט את עשה אלהיס בצלם הכתוב היי  ברמ״ח האדס
 ושס״ה עשה מצות רמיח נגד גידיו ושס״ה איבריו
 מ״ע הרמיח בירור שע״י מח״ר גאול׳ זו מל״ת
 ונשלמה ע״י שא״א ומה בפועל שאפשר מה לקייס
ץ שפתינו פריס  שניה מה האהב׳ תתעורר עי
 ועוד דילי' בימין לה ולאקמא ימינו אחור משיב
 ביניכס ואחוה אהב' שיהיה היינו מחר גאול' ירצה

 כימי כמ״ש האהבה שתתגלה מחיר גאולת וזו
 ברט׳ ר׳ אמר ולזה נפלאות אראנו ממצרים צאתך
ה מברכה שפע להמשיך נשמתו ששורש ר ל ה ״  י

 במדריג' ותהיו לא״י כשתבואו סבורים תהיו לא
 ארץ ממעשה להזהר כ״כ תצטרכו לא פליוגה

ז שגס יולעיס תהיו אלא כן לא כנען אי  כנען ב
 כחטח כנ״י ומשיבה החוחים בין כשושנה אתם
ר בעצי ע  חמדתי כצלו ואני הכניס בין דודי כן ט

אמח ח״ל שפירשו כמו וישבתי  למה בנמדח ו
טח ישראל נמשלו ת  לנשמע כעשה שהקדימו על ל

 לפליז קודם פריו אין דתפוח בתום' והקשו פ״ש
 ע״ש כתפוחים אפך וריח קרא לאתויי דהו״ל ועוד

 מה היא הנוסחא במדרשים באמת אכן באריטת
 שהנן באמת הוא וכך לעליו קודם ניצו תפוח

 כמו לתפוח ישראל נמשלו ולזה לעלין קודם הוא
 כך לעליו קודם הפרי שרשי דהוא ניצו התפוח
 לכל קדמו ית׳ בו במקורם נשמתם שרשי ישראל
 קשה ולא ראשית לד׳ ישראל קודש וכאמור העולם

:התום' קושית תו

Iסדושים פרשת
ם י ש ^ ו ד  ואתה כתיב יולן במד״ר׳א׳ר .תהיו ק

חס  בטללזך נוהג אתה רוממות גז
 היא עולם מלח ברית לעולם לאהרן כהונה נתת
לישראל קדוש׳ נתת כו' לעולם דוד מלטת נתת

לשילם
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 כי בכאן חשב המד׳ תהיו קדושיס שגא' לעולם
 בו״ד של מתגתו שכל בויד כמלת שלא הקב״ה

 אחרת רוח ולפי שעה לפי ומשתנות שעה לפי הס
 בבן תבטחו אל וכתיב כלום מתנתו אין ןא״כ
 לעולם דבר לתת בכוחו שאין מאחר כי וגו׳ אדם

 אלא לו ליחל אין ופרקים לעתים שמשתנה רק
 ומשפיע בהשתדלות מדרגוהי דנחית הגם להקכ״ה

 מ״מ עושה שאדם במדה מדה והנהגה בסדר לנו
 באחדותו כלול והכל אצלו מדה שום שייכות אין

 בפה כח ואין ביה תפיסה מחשבה דלית הפשוט
א השיטתי וכאשר לאומרו  אשר דבר לשואלי ס׳
 מאחר הראשונים בחקירות הספירות בענין שאלני
ם לתאר שאין  אמרו והמקובלים .ענין בשום הא׳

 קשה אחד והם ספי׳ בעשרה ומתלבש משתלשל כי
 והס דברים עשרה בוריו על להביו אפשר היאך
 הלבבות חובת שכתב ע*פ לו והשיבותי אחד

 בשום ביה הבורא מלתאר נזהר אשר היחוד בשער
ח ומחשבה צד ד תוארו כתב ומ׳ חי'  קדמו׳ן נמציא י

 קינס שלש׳ כי בחי׳ בשלשה מת!א.־ איך וציל ע׳ש
 והוא אחד הוא ית׳ שהבורא האמת צ״ל אלא אחד

 ואין למטה שאנחט לפי אלא הקדמון והוא הנמצא
 שמוכרחים עד תארי׳ שלשה כאחת לדבר בט כח
א לדבר אנו  התארי׳ כל למעלה אבל עצמו בפגי כ׳

 הענין וכן הפשוט באחדות אחד הס והשבחים
 אתה רוממות המדרש וז״ש למבין ודי בספירות

 לאהרז הכהוג׳ הן שנתת מה כל כי בעולמך מהג
 נק* שמו על דוד כי לדוד המלכות וכן לעולם היא

 הטרא להמליך שרוצה ומי מלכות מדתו שהיתה
 בשמו דוד רמז וזה ואופס אפס בלבו ציל ב״ה

 אותו סובבים דל׳ת בחי' דהיינו דלית ואיו דל׳ת
 אנכי ואביון עני כי שאמר כמו ומאחוריו מלפניו

 לבדך ד׳ אתה אלא ס6ה עד הביאתני כי אנכי ומי
 הו׳ והוא להמליכך היל לעשות כח לי הנותן

ד אותיות שבאמצע  עולמים מחי המשב׳ שהוא ח
 לפני אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים ולזה

ם להתיישב דהיינו התפלה לאחר וכן התפלה  בחח
ד ואין אפס הס איך א״ע ולהזכיר א״ע ולהוכיח  ע
כ וגס הטרא ח' ס התפל' אחר א  והמליט שהודו הג

ס התיישבו ביה הבורא את ח ח  לבס אל ויתנו ב
ם לא ט ח ט  נתת וכן א׳ בכח רק אלה כל עשו ב

ד לעולם היא לישראל הקדוש'  תהיו קדושים הה׳
 ישראל כל בר י סון> כי קדושים תהיו בודאי כי

 וזה משמות לכל תיקון ויהי' לעתיד קחשיס יהיו
 הואיל לבו אל שירים ואיש איש לכל מגולה תוכחת
ט מ  בבחירתו עכ״פ יראה קדוש ולהיות לתיקון (
הי: והלאה מעתה א״ע לקדש  לפני וידיד אהוב וי

ה. המקום  ביה הבורא כי שוברנו והעניןהנ״ל כי
ס דרגין מכל לעילא  בעבודתיט ושש שמתפאר הג

 שכתבנו במד' חז״ל רמזו מעשינו לפי ומתנהג
 בכל קדוש שמא ברכיה איר הוא קדושים אלהיס

 הילוט בקדיש׳ דרכו בקדושה דיבורו קדושות יני9
ט חשישת ?קדוש: רו בקדושה מראהו בקדושה ו

 קודש מלת כי ידוע דהנה עיש בקדושה קלוסו
 ככן עליונה חכמה גבוה מדריגה על מרמזת

 אדם נת״ת ונק' בו׳ק שמתלבש שהגם במד' אמר
 היא מ׳׳מ המדו׳ שש בכאן חשב ולכן בית לשבת
 אחחתו הוא והכל ותהל' ברכה כל על ומרומם קדוש

:והבן הפשזט ^ ישלח הה״ד תהיו קדושים במדרש עוד ז  ע
 ונמחית וברטת טובות כל א״רנוי מקודש

 ישועה מציון אלא אינן לישראל לית; עתיד שהקב״ה
 יברכך ברכה .כו׳ ישראל ישועת מציון יתן מי שנא׳

 וחיים וברכ׳ טל בציון שופר תקעו שופר מציון ד׳
 את ד' צוה שם כי וגו' חרמון כטל שגא׳ מציין

 וסיוע עזרה תורה תצא מציון כי תורה הברכה
 מעשי׳ מציק יסעדך ומציון ט' מקודש עזרך ישלח
א .ע״ש כיי בידך שיש  שעט מלינ׳ לבני חשל רח׳

 בכל כך בניו בראש ושנים בראשו אחת נתן עטרות
 קדושות שלש להקב״ה מכתירי׳ העליוני' ויום יום
 בראשן ושנים אחת בראשו עישהטתן הקב״ה מה
 קדושים בנ׳י עדת כל אל דבר הה׳ד ישראל של

 תהע קדושים כו׳ קדושים והייתם והתקדשתם תהיו
טל  למעלה קדושתי אני קדוש כי ת׳ל כמוני י

שתכסע״כ.  ציו״ן בשם נקרא שהצדיק ידוע מקדו
ם ליתן ויש .יוסן> גיח׳  ציון בשם נק׳ אשר טע
 מיה אותיות הס מציון יו׳ן אותיות שלש כי היינו

 הוא (ומהשהנון בינה שערי ממשים היא הטין כי
 קודם עצמותו הצירופים שבכל ידוע כי תיבה בסון

 הוא נצ״ח שצירון הנענועים בכוונת שמבואר כמו
שטע כוללם והצדיק יו״ה) צירוט צדי״ק נ״ח ע׳ש  וח

 ומשפיע ציו״ן נקודת ונקרא אחרונה ה׳ הוא לפניי
ת מיני כל להם מ ת וזהו טו  בכללות המד׳ טונ

ה ע ט  הוא ישראל ישועת מציון יתן מי שנאמר י
ם ית׳ שעשועי  הצדיקים. ידי על קרוט עם בניי ע

 הרמז והוא .פתן חור על יונק ושעשע כתיב והנה
 ימי שהם הספירה בימי הנעשים היחודיס על

ת בפרע״ח כמבואר פתן חור■ ע׳ש ינק' יניקה  בטונ
 לא חילי בהאי בזוה״ק המאמר על פסח של ז׳

 הגדולים החסדים ט מאירין ועכ״ז עכיד תשאל
הגס  השעשועים בו מאיריס יונק בחי׳ שהם ו

ם ונמתקי' טדי  וליתר העליונים העולמות עיי הי
 במרחב עננ״י ייה קראתי המצר מן נתיב ביאור

ה שמר הספיר׳ שורש כי י׳  הוא ושעריה שעורים מ
שהס מנצפ׳ך מט׳ ומנצפ׳ך הגבורות שרשי כטלי׳  גי

 . שלה אותיות ה' עיש חלקים לה' יכשנחלקיס ר״פ
 י להיות הדבר המגבילים אותיות והס א אות לכל

ט מדבר ע ש ב ט כ תי ט מז ודומיהם גואליט א  • ו
 ונמתקם יה במרחב ענני ייה קראתי המצר מן

. : חסר רב רח״ב רית מרחיב ע׳י ההגבלה
המאמר) תשלום (ססר

 ט עזרא אכן ופי' לאיש נחרפת שפחה זהיא
■ ונרא׳ . עיש הרפה מלשון הוא נחרפת

פ  שפחה והצי' חורין בת בחציה רש׳י מיש ע'
שמוהר כברי לעבד מאורסת והוא מדבר הכתוב
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 ממוצע בחי' הוא עברי פבד הנה ט .נהיפ״ש

סז שטן ד ד ד מדרגת נבין ישראל מ  כי כנעני ענ
בד חדרגח בחי' היציר׳ מפולס הוא ע  עבריה בין

כ לישא מותר ולק אמה בחיי זכק ■  ולק שפחה ג'
 שהיא שע״י חרפה לשון נחרפת לשון :הכתו אמר

 במדריג' שהיט חרכהו מתגלה לו עת ומטו ביודפת
ר כישראל דו  ממנו עדין* חורין בן ישראל כי ג

: במפלה וגבוה

אגזור פרשת
ר ז  צדקתך הה״ד במדרש .וגו' פז או כשב או ש

 ועושים להזרע ראוי׳ ההרים מה אל כהררי
ת ין פוש הצדיקי' כך פירות מ טן פי  לעצמם ומטי

ם  מן שלן והגי׳ זהב לפעמון למה״ד .לאחרי
 ולאחרים לעצמן מטיבין הצדיקים כך מרגליות
ח פגאמר מ חה טוב כי צטק א  הלצו ההריס כו׳
 את כובשת הצדקה כך כו' התהום עד סבשין

 אין הללו ההרים מה לעולם תבא שלא הפורעטת
 ט׳ צדיקים של שכרן למתן סוף אין כך בוף להס

 שניתנה התור׳ שפושין הצדיקים אומר ישמעאל ר'
ל. כהררי צדקה עושהעמהן הקכ״ה אל מהררי  א

 תקרא הה״ד ישראל בני את צו ל״א פ' שם פזד
 למען * יענה וד' תקרא ז6 כמד״א אענך ואנכי

ף מ כ ׳ ידיך למעשה מ  הקב״ה לפני איוב אמר ט
 למעשה ואתה ברשותך ותחתונים העליוני* רבש״ע

 ע״ש ט׳ ידיך מעשה על תשגיח אלא תכסוף ידך
 עושים שאנחט ומע׳׳ט העבודות שכל ידוע הנה
א הכל ת׳ הבורא בעזר ט  הנותן הוא כי כמ״ש י

 הש״י מסר בחירה שקצת אפס חיל לעשות כך לך
 ברשותך הכל פי׳ וזה מעשיהם. להטיב ב״א יד3

 הבחירה לקצת היינו ידיך במעשה תשגיח אלא
 בחירתם ולהטות להכריח כשזוכי' ולכך פבידס
י כמ״ש הטוב לממשה י ט  מכריחים כן כו׳ כח ג

 מ״א המנו״ח הק' הרב במ״ש הדינים וממתיקים
 למדרגת וגו'רומז עז או כשב או שור ,מנו*כ זצ׳ל

 כתיש ט' אמו תתת ימים שבעת והיה • הצליקיס
 וממתקת ברצוע׳ אחילא קדישא דאמא מוה״ק
 במקום להיות הצדיקים ישראל צריכים ק הדינים

 שעולה עד״ז הוא ברצוע' אחידא ופיחש האס
 מדתם וביוכי כולם בני של במעשיהם ומתקפטת

 ונדב' ברב׳ רצון ונתמלא זעם של כניס עוברים
 הצדיקי׳ והנה טובות מיני כל להשלמות :;שפיע4

א מעשיהם עיקרי וכל הכל נעדרים ,הם סכ״  אינ
ת' בהוא מת מיני כל ידם על ישפיע י  לעוה״ז טו
ם והס העולמות ,לכל  להשפעתו מעבר כ״א אינ

בין עושי! צדיקים פירוש וזהו ,הקחשה טי מ תו ח  פי
ט .האד״ס דיוקן ומתקנים ולאחרים לעצמן ז  ו
ה״ד  טהור זהב בבחינת שהס ר״ל זהב לפעמון ^ן

ת׳ לפניו כיראתס  להשפעתו ומעבר כלי ונעשים י
 יג״לוהוא אותיות הס גי״ל מרגליות סל וזהו יתב׳
ם זר״ע מייו׳ן ינ״ל ור״ת מ״ב משס השפעה ב

 בציה? בט״ת נתיולפת הפ״א ולפעמים ק״דושז
 על שתתפזר השפע על רומז הבזק כמראה בז״ק

 וטסף מפזר ויש .העולמות כל ועל נחלתז שארית
 השבדין הצדיקים ואלו ושעשוע תענוג בגודל עוד

ת כן ד ט ם בלי ממש מתנה פ  בדרך כ״א גמול ש
 צדקתך וזהו הפורעניות על כובשת הצדקה צדקה

 האבות מעשה ועושים שעובדים ר׳׳ל אלי כהררי
 באמת המדרש כיון אלו ולהרים הריס הנק׳ הק׳
 שעוליס ר״ל סוף להם אין הללו ההרים מה

 ממש ב׳ה א״ס עד הטובים במעשיהם ומתעלים
 צדקה ע׳יד ג״כ הוא כי שכק למתן א״ם כך

ט גבול שוס בלי וחנינה ז  ביבה תפארת עטרת פי׳ ו
ט תמצא צדקה בדרך  הנקרא עליוני' עולמית היי
 ומשפיעים נמצאים הנ״ל הצדקה דרך ע״י שיבה

 וע״י העולמות בכל פשוטים ורחמים גדולים חסדים
 הקדומה תורה היינו אל מהררי שניתנה התורה
 צדקה עמהס עושה לקב״ה מעלה של וחננזה
 וברכות טובות מיני כל ידם על ומשפיע אל כהררי

: סלה אמן העולמות לכל
ה י ה  יהושע ר' במד״ר חמו החת ימים שבעת ו

מי ר׳״ל בשם דסכנין  שנכנס למלך משל א
 לאיראן כחן שיש אכסניה כל ואמר וגזר למדינה

 אמר כך תחלה המטרונה פני שיראו עד פני
 עליו שתעבור על קרבן לפני תביאו לא הקב״ה

 בלא מילה ואץ שבת בלא ימים שבעת שאץ שבת
 פכ״ללפי ירצה והלאה השמיני ומיום הה״ז־ שבת
 שבת שבליל המקובלים כדעת מוכרח המד״ר דברי
 למלטת והפליה קדישץ תפוחין דהקל סעולתא הוא
ק' והיא  בנזלת שכוונתו שאת״ל המטרונה הנ

 מועיל מה קשה שבת קדושת פל סתם מטרונה
 וגו׳ השמיני ומיום בציונו הציוי על שאמר הטע׳

 אץ כי ירצה השביעי ומיום ימים בשבעת היה ודי
 המקובלי׳ כדברי אע״כ שבת בלא ימים שבעת לך

 רק יהיו שאם ימים שמונה להיות צריך ומש״ה
מי' שבעת  ביום הבהמה או האדם כשנולד למשל י

 יו© שהוא הששי ביום דמם ירצה אז בבוקר שבת
 המל׳ היא המטרונה פני יראה ולא ללידה שביעי

מי' שמונה צריך ולכן שבת בליל  הענץ וביאור י
 ודרכה מהאיש יותר באורהץ מכרת אשה מ״ש ע״פ

 המלטת וכן לא אס הגון אס היטב ולעיין לבדוק
ק שמיס ה  ולדעת להבץ יוכל אדם כל p( ו

 כראוי החול ימי תיקן אס שבת בליל במחשבותיז
ס למצא ונוכל ניחא ולפ״ז ע  שעושץ העולם למנהג ט

 היולד לילד המילה קודס שבת בליל זכר סעודת
 עפ״י הוא לזכר למילה הכנה שעיקר הנ״ל לפי

שדתא  סעודת עושק ולכן קדישין תפוחץ דחקל ס
 שמו בא סעודה אזתה כפ״י כי ע״ו ולרמז זכר

5 שאאע״ה לבריתו להכנם הזכר על קודש

̂צת בהר פר
ר ב ד י ס לש״י רכ׳ סע* בהר סעה ל6 ד׳ ו מ

מ״נ



38 ̂ I \C2^jשראלאטור•
ת  והלא ’ס': הר אצל שמיפה ע:ין פה כהרס מד

 נאמרו שפיטה מה אלא משיני נאמדו המצות כל
 כללוהיהן כולן אף משיני וכדפותיה כללוסיה

 ביאור טוד וצריך ענ״ל משיני נאמרו וסרפוהיה;
 :מציה ולא שמיפה לפצות וקא7 והוקשו נשמנו זלמה
 שנאמרו מצות נמה מצינו דהלא בה ניוצא אתרה

ש על לי ונראה . משיני ושרמתיק כללותיק  פימ׳
 רומזת השביעית שנה היא השפיפה ני ז׳ל ההר׳י

 ושיהיה בשוד נשמיט' פ'ייה לה שיש שד,יש למלטה
ד' שבת ה*רן  דשב־עית פעסא בגמרא ונמ׳ש ע׳ש נ

 שתדעו בדי שביעית ושמשיו שש זרעו הקב׳ה אמר
 שנהנל' מלנותי עיל קבלת ענין וזהו היא שלי שהארן

 והיקש סמיסת השעש לומר נרא' ילנ[ השמיטה פ׳י
 לנו נתנו לא המצות כל כי להורות לשמיטת המצות
 הבורא להסלין רק מלומדה אנשים מצות לעשות

 כענין והוא ידיהם על מלמתו עול ולקבל ב׳ה
 בהר וז״ש כנ׳ל השביעית השנה שביתת ע״י שנהנלה

 שמים מלכות גילוי על מורה סיני הר כי פיני
 דבר ד' שי ני ימדיו בשר כל יראו בעליל שנתגלה

 : אלהיים 1א' ופבלטדי 7אל? אנכ*
ש ר ד מ  ר׳ שחר כפו הנשקפה זאת פי חזית ב

 פהלכין חלפתא בן ור׳ש רבה חייא
 השמל אילת וראו בקריצותא ארבאל בקעת נהלא

 גאולתן תהי' כך לרשנ׳ת רח׳ר א״ל .אירה שנקעה
אור ד' בחושך אשב כי דכהיב סצשצפת ישראל של
מנצנצת היא ואת׳כ קמעא קמעא נאה היא בתחלה לי

שמר כמו כו' מרפנת כך ואתר ילבה פדה ואת״כ
 אי כלבנה יפה ה׳ל כו׳ צל לו אץ זה כתר סה אי

 אי כחמה ברה ת׳ל ס׳ ברור אורה אין לבנה מה
 יקר מס הה׳ד כלבנה יפה ה״ל ט׳ קיפחת חפה פה

לבנה מה אי יחסיו! כנפיך בצל וב״א אלה׳׳ חסדך
חמה מה אי כחמה ברה ת״ל כד חסר פעסים הזו

 כגון כנדגלית איומה תיל כו' אימה להם אין ולבנה
 אימה להם שיש ומנין ודגלו וגבריאל ודגלו מיכאל
כ להם ויראה שנה׳א  הולך הכל קהלת ובמד' .פ'

 הקב״ה שברא מה כל א’לא ול״י ר״א אחד מקום סל
 כריאהו בארן ואשר השמים וץ בריאהו בשמים
 סן בריאתו וארן בשמים שברא מה כל ודי׳א מאדן

 בריאתו ואלן שבשמים כל אמד בר*י ל״ח .השפים
 המדרשים אלו סי׳ לבאר נבא .ע״כ ט' הארן פן

 הנהנת לפי מסודר וארן בשמים שכל הידוע ע*ד
 ע״פ כשהז*ל שמים נק' ית' והוא אומס יה׳ הבזרא

 ואת' כסדיא ארן נקרא וכנ״י השסים השמע ואהה
 להדש יה' ורצונו תפצו כל ני ספן ארן לי תהיה
ט ל  ובהשתלשלוח רצונו עושי בשביל בראשית «

עד' ית׳ ברצינו נההתה  ועד״ז ממש וארן שמים כ
 ביאר אחד כל ח״ו מחלוקת בלי דבריהם ביאור טנת

 אשר כל בפטיסות ביאר ל״א והייע יותר כענין
 סיבה כל כי מארן וכבארן מהשמים נברא בשמים
< ר*׳ אמנם כנ׳ל משרשה נמשכת  יוסר הענין נל

 טל ולז״א עלמין דכל וברשא עקרא יתברך הוא ט
הממציא יה' הוא ר״ל הספיס ק הכל ותרן כבשמים

cwDD!br מתר כענין עוד ניתר. ורהנ׳י ומנהיגם 
מ כנ״ל הכנ׳י מצד ר״ל הארן סן הי׳ שהכל ואמר
 ץ.4הר עליית ועיקר החלה בסתכבה מעשה סוף

 ובשבילם רצונו עושי עביר הי' העולט' כל לבריאת
 לפ.מ־ ניסוח ר־ס ומעלים חפן ארן הם כי נבראו

 מסרן־■ מדותיהם וקשוטי ונלורי בחירתם בשוב יס'
כ תפלות. סיני מכל המלא העוה׳ז רחוקה נ׳ הו ז  ' ו

 רומו פ׳י בחר כמו הנשקפה זאת פי המדרש כוונת
 רומז זא׳ת פשסי׳ס מ״י ת1 אות הס סשפיע לבתי'
 מדת ״כ נ והיא אשה יקרא לזא׳ת כסד״א לכנ״י

דע מלכות  כי עוד וידוע ית' תו1א מפליכין שהם מו
 התנאים ושמוה כפו הוא חי' נכש לו יקרא אשר כל

 י רבם חייא ר' ולזה נשמתם ושרשי לנחי' רוסזין אלו
 ■ החיים לסקור מרכבה נשמחו שורש על מורה שמו
 ליירורי- מרכבה הוא חלפתא בן ור׳ש הגדול היות

 .. עוין ש׳ם הותיות שמט״ן כי החיליף מעולם ניה׳ק
 בהדא-, סהלנין והיו מהעו״ן ית' שמו שמבררי׳ ר״ל

 למוש<vוכ הנמוכים למדרגות לועז ארבח׳ל בקע׳ח
 שהטרא. ר״ל עין קורן מלטי בקריצותא התערובות

 רצונו. עושי יכולים עי״ז הק׳ ורמיזהו נקר־צתו יה׳
 'עיני־ ג*ל זמירות נעים כמ״ש הנפילות אותיות לברר

 ־ גאולחןל' תהי׳ כך ואריח מתורתך אויה נפיל ואביעה
 לי- אור ד׳ במשך אשב כי שנאסר מצפצפת בניי של

ד כיך ואח׳ר ג*כ ואמר כו׳ קמעא בהה בהחלה  י ע
 י פעמיים במי׳ ג' עיי שנפנו הק׳ אותיות הפלאת

 דורע■ שהי' עקיבא ר' שביררס נסו הגי״ן נקו׳דות
 כסד״סד פיהו מנשיקות ישקני כתיב הנה .קון כל על
 י עקיבא' רבי של קלפידיס אלף הכיר פנין ידוע כי

כיד והי' זב׳ז כבוד נהגו שלא על סי'  ■ הנקרא■ בחי'
 יצוייר דבריספנוליסלא כי ורומז בשים עיגול לשון
 ;‘הכלי״ שבירת כעץ זו ובמי׳ כידוע כחיבור בהם
 אופ. והיא א מאוח ששדשם סאדיז״ל ככתב והנס

 שבירת גס כי .הנ׳ל דברינו סוהר אין עכ״ז הסיתוק
 תדשיסז עולמות והעמדת קיום לצורך הי' סכלים
 ׳' רשב׳י אותן שהעמיד פד .עהרהן זה שבידחן כמ״ש

 *׳ שיוכלו גדולות נשמות להיות הוצרכו ולכך ומביריו
. וטדאייי ומביריו רשביי עיי למקורם אר*כ לעלו'

סמביריס אותם פעלים היו ומביריו רכביי
 והחיו, הליא במביבוהא אנן כפ״ש אותם ותיקנו
 ,וחיים פו״ב אות שהוס ט אות ע״י פילידחם אותם
־ היו ומביריו שרשביי האריז׳ל שכתב והנס ט׳ ט  סג

א הן דגדלות  להיות, צריכה האהבה כי ט
 ;כפיש. לבמלה קערוג כוס יוכל שלא גדול בהתמזקות

 בל*ג.־י הדינים ונסהרץם בכת נאדרי ד׳ ימין־
 , 5וגנ עיני גיל העולה הניל כד'פ השם עיי בעומר

 שבליג נ׳י יצחק לוי סוה' הצדיק הרב וכ׳א כגיל
 ■ ואלו ה' בשבוע ה׳ יום הספיר' גמל הוא בעומר

ק, ומבקשים השומרים בניי עיי נעשים הבירורים ה׳  ני
 לב?ה־:אין מה אי ואמר כלבנה יפה והם סהשחרוה

 אץ1מקבל בחי׳ כהוא מי כ׳ ר׳ל כו' ברור אורה
ג אחרים לשלחן מצפה הוא כי בריר אורו  ברם. ח

שהס. ספה. עצמם מצד הוא לכס שיש שתאור כחמה
פככיריס

:1■
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ה הכה מעד\הם מכשירים ע ר  כמ״ש יח' להבורא מ

 קיססח המה מה אי מבורחו הכמש כצהח ואוהביו
«  הם בלבנה יפה ח״ל דרבנן רו:זם למשארז״ל לו

 מל ב״י שוס ימנש שלא פצמס המשמרים דיקים5•®
 בהם כיוצא ועל ובמנזשבוחס ובדיבורס נמעשיהס ■ידם

 (t לבנה מה אי ונו' אלהיס חסדך יקר מה נאמר ־
 ממדרגחסת״ל יורדים פעמים בנ״י קר סטמיםססדה

 איומ' היל אימה להם אין אלו מה אי בהמה ברה
 פכומ״ז על מומלח הי' ב״י שאימת ר״ל כו' כנדגלוק

 וגו׳ עליהם ההול ונו' ירגזון ממיס שמעו כמ״ש
 אימה להם שיש ומנין .בנ״י ח״י ככגעיס היו וכולם

w מב״ה להם ויראה להם וכה וג ■ה״ל n עליון לרצון 
 סגולה יחידי על סהורה ירא' בחינת מאיר ומשם
 עילת לנבי הוא אוכס פילאה כסרא האי כמ״ש

 י״ש ש״י כמו הוא יראה להם שי״ם וז״א כעילות
 שורש ומשם כנ״ל יראה להם נמשך משם כח״ר עולה
כו' סוף להם אין ההרים מה כמ״ש האבות פדוח

 כי כו' וגבריאל ודגלו מינהל לנון המד׳ כוונה ו?ה
 השאלו׳ כל והנה . כנודע האביה למדת מרכבה סס

 אי נאמרו ענינס ההניס נה המדרש שהזכיר והחליקו'
 כי הוא הענין כנבנס יפה ח״ל כו' קיסחת ממה סה
 להכניע דרבנן רוגזא כגון ישראל אצל קופחת בחי' יש

 כלבנה יפה במי' נם שים להורוח כ״א השם שונאי
 שלא עצמם המשערים הצדיקים והס שאמרנו ״כמו

 חסירס פעמים לכנה מה אי וכן ע״י אדם שוס ־*ימנש
 ממדרגה ילידס הוא חיסולו בחי' שיש כידומ

 ת0י,ס הנקרא והוא עלי' צורן היא והיריד' ־לפעמים
 מ״ה א״י נאמרו אכן .יוחר גדלות לידי פינא מי

 רצה כחמה. ה״לברה החליעכ״א בלא שאלה ^ילשון
 ירידה לידי צריכין שאינן צדיקים אותן על להורוס
 נאמר ועליהם כחמה ברה בחינת שהם זו וקסנוה
 המדרש כל יתפרש ועד״ז בארצכם לבעח וישבתם

 שרמזו אפשר ועוד בכולן שאמי מה אי במלת הנ״ל ׳
 הנעשים הבירורים מל שמורה מ״ה א״י נמלח

 מי״א מעשים הבירורים כעין הכ״ל נמד״ח
 וזה החדש ס״ה לבירור ובאים הקעורה סממני

: והבן מ״ה א׳י

בחקותי פרשת
 לאלהיס לכס והייתי בתוככם והתהלכתי

 כאחד בנ״ע עמכם אעייל פירש״י
 היראו לא יכול . ממני מזדעזעים ההיו ולא מכס
 ביאור וצריך .פכ״ל לאלהיס לכס והייתי ח״ל ממני

ו סתחלח מי  מזדעזעים תהיו שלא באופן יהי' כהפיול ד
 והייתי ת״ל מעני תיראו לא יכול מסיים ואח׳כ סמני

 פי' פפ״י נראה אכן יראה בהי' גס כיהי' ש״מ כו'
 הוי אורר ס״ה ל״ח אבות במס' שאמרתי ■המשנה
 את איש מוראה שאלמלא מלסח כל בשלומה משפלל

מ ׳ פ  היינו כסשועה המפנה ופי' .מכ׳ל בלעו מייס ד
 שישב יר״ה הפלך כשלום להתעלל מחוייביס עאנתנו

ע י ק ן ינסח מ ־נ  בחילו כלום ויהי' רעה סשחד ס
לס שלום בשלומו כי ויצליח ישכיל יפנה אפר יעכל *

 באם אכן .לנו לעינ עלינו משניח חמלתו ובעין
 וגס המלך בכלום מתפלל הד הל״ל לנד כפשועה

 לרמוז יש אלא להפלום מוראה שאלמלא כייכית סה
כ שכוונהם רז״ל בדברי  המדינה בני התנהגות ג'

 אימת שתהי' להתפ;ל מחויבים שאנחנו המלך ועם
 באהבה להמלך שיעבדו ולא עמו על מועלת המלכות

 מה יפכו אז כי פניהם על תמיד יראתו בלתי לבד
 ויכנסו יענשם ולא אוהבם שהמלך כאמרם חפן שלבם
 אתו יחד וישבו יראה שום בלי ברצונם הליו כולם
 ואקודהו. המלך מצות בשמירת ויתרשלו כולם תמיד

כ  אהבה וכשיש המלך מסני גי׳כ מאוד לירא העוב ע׳
 מתפלל הוי וזה כראוי מהנהגת המלכות אז ויראה

 וירא' אהבה מלכות של כשלימות היינו .ש״מ בשלומה
 יאפר וא^ בלעו חיים רעהו את איש מוראה שאילמלא

 כפץ דאלפא ומלכותא אהבה תכסה פשעים כל על
 וע*פ ומלך בני ד' את ירא וכמ״ש דרקיעא סלכותא
 מיקד דהנה כן י״ל שמיס במלכות גס זה התדמות
 אש ברשפי הגדולה האהבה ע״י להש״י העבודה
 סרניסין שאנו אהבו' מיני בכל ט לדבקה יה בלהבת

 בלב ד' אהבת קהי׳ מזה •והר עיה״ז כהענוגי
 האהבה חולת מולה כאלו תמיד בה ושונה אוהביו

 י1ו^ ע״ש השובה הל' בסוף גזה״ל הרמב״ם כמ״ש
 במגודל פד האהבה מנדל במע״ס הנפש קפוע

 ותשו^זה הנפש כלות לידי לבא האדם יוכל התענוג
 בסי החיים במקור להתדבק כדי הגוף p להסרד

 שתצרף פי' - סי אתה וע״כ רז״ל ואמרו הסי^ס.
 ונשא לס מלסר ומשה וחרדה יראה בחי' בפבודהך

 נתהוה היראה בחי' וע״י עלמין דכל ושרשא מקרא
ט טל דבר ויכוב והגבול הצמצום בחי' ט  כידוע מ
 בשלומה מתפלל הוי ס״ה ר״ח וז״ש • ד' בהוד לבאי

 כל שלימות לכם שיתן לד' שתתפלל כלו' מלכו' של
 בפת הירריה וגם בה האהבה דהיינו שמים מלכו'

 כיראה שאלמלא ומע׳׳ס והפל' כהורה אותו שהמליכו
 היש סז כאהבה בכחי׳ רק ושעבדו הירא' שלולא פי׳
 זה ורעהו לסקב״ה רומז היש בלעו מ^יס רעהו אה

 ואמיס רפים ונק׳ ותענע בדביקות שעובדו האדם
הי' כנודע להקב״ה  התענוג מחמש כי בלעי חיים י
 נם התפלל ולכן לגמרי מהגוף נפש התסרד והדביקו'

 גד אהה בע״כ ט מ״ה של שלום' וזהו הירא׳ בעד
 ולפ״יז הלדך ימי נך קצב אשר עד כאדמה ע"פ
 והההלנת' תלכו בחקותי אם הבשיס כהקב״ה ניחא

ע עמכם הפיול יהיה כלומר בסוככס ״  הכנע והוא ע
 מזדעזעים ההיו לא ובזה המלא ודביקות הנשמות

 הכפש הכלה אש רבתי מגודל אדרבה ט ממני
ח' לטרצה טל י  שלא טץ כלו' ממני היראו לא י

 אפם וההיו הגשמית ■לההפששות תגיעו ממני תיראו
 דם לפגי בקרבתם ואניהו בנדב שנאסר כפנין ואין

 ונשארס מדאי יותר א״ע קדט הם כגם וימותו
 לאלטס לכס והייתי ת״ל כטדע בכקורם נשסחס
ת בתהי' לאלהיס טד  כאהבה לבחי' מצורף כירא' פ

: ולהגבילה אותה לצפצם
י ״ ע הסיול ט א ״ ימחכשע כהקב״ה הוא ע



ישראלבחקהתיעבודת39
 העולס שנכרא קודם וגס הצדיקים משמות

 נכרא ונעבירס יום יום בעשועיי הצדיקים נשפו׳ היי
 ננשמו' ב׳ה הקדוש נמלך במדרש כדאיחח הצולס

 סדחו הקנ״ה הגביל השעשוע )’ועי ונו׳ הצדיקים
 לעולם ועולם וגבול ישיעיר סיף לגחי׳ א׳ם

 והתהלכתי נק׳ זזה העולם זה שנברא עד השתלשלו׳
 למדרגה מסדרג׳ •שלי היליך עיקר כל פי׳ בתוככם

תענוג מקבל שאני השעשועים ע׳י במככס היא

 שפספנו כלו׳ מפני חירחו לא יכול ידיכם ממעשה
 ■ למ1הע נברא בשבילכם כי לשם שנודעת הגדול' המיב'

 וטשה אימה ח״ו לכם יהיה לת השלשלי׳ סדרגו׳ וכל
 התנא שאמר כמי יתכן לא וזה לבד אהבה נחי' רק

 והייתי ח׳ל ע*ש עליכם במים מירא ויהי בצירוף
 ירא להיות שצריך הידמה במי' שהיא לאלהיס לכס

: תמיד ד׳

. ונורא איום אל בעזר .וירךא סבר נשלם
במדבר ספר

ר ב ל י  מכאן במדרש .סיני במדבר משה אל ד' ו
 התירה ניהנה דברים בשלשה מכסים שני

 סיני והר שנאמר מנין באש . ובמדבר ובמים נאש
 .סיס נעשו עבים גם שנאסר במים .ונו' כלו משן

 וכי׳ סיני במדבר משה אל ד׳ וידבר שנאסר ובפדמי
 חיבב; גדיל' חיבה דגלו על איש שם עוד ואיתא
 ומנין שרת כמלאכי דגלים שעשאס לישראל הקנ״ס

 עלי ודגלו היין בית אל הביאר שנאסר אהב' שהוא
 למרתף היין בית אל הביאני אומר דה יה ר׳ .מכבה

 הה׳ד דגלו על איש ד׳א ובו׳ סיני זה יין של גדול
 את הקב״ה מצא גדול׳ מציאה מדבר בארן ימצאהו
 לכך ׳שראל מצאתי במדבר כענבים בנאמר ישראל

 שלא עד העולם הי' מדבר • מדבר כאיז ימצאהו
 ולילה תוהו ישימון יליל ובתוהו ממצרים ישרחל יצאו
 שלא ועד ממצרים ישראל יצאו שלא עד העולם הי׳

 אוסר מהו התור׳ את שקבלו וכיק התורה קנלויאת
 כבור בענני שהקיפן יסובבנהו . יכוננהו יסובבנהו

 עד עינו כאישון יצרנהו .בדית שהבינם יטננהו
 עד ע׳ש וכו' עינו כאישון עד כביכול נצרן היכן

ק נפרש ופקודה גסירא. סו  באותות דנלו על איש מ
 הקשו יהגו מועד לאוהל סביב מנגד אבוהס לבית

 שם וימן נפסוק יתרו פ'3 רש׳י ט^ש לסי המפרשים
ד מוצא שאתה מקום וכל למזרחו ההד נגד ישראל  ע
 סביב חורם היו הכא והלא . ע״ש למזרח פנים

 נ׳ל מנגד כתיב ולמה לצכין וזה לדרום זה למשכן
 כסדר ונבאר בדבריו רש״י שרמז הרמז לבאי

 ש*יyפ סיגי מדבר ויטאו סרפידיס ויסעו • הפסוק
 מה לביאתם סרפידם נסיעתן מקיש המכילתא נשם

 דהכה .ע״ש בתשובה נסיעסן אף גתשונה ביאתן
 תשוקה שע׳ לי שאין 71i לך אין מישראל אזיס ל9

 אלהו' בחלק מחמת ביה להמקוס וההעירר׳ ואהב׳
 מחסה רק ואמחתו ביה הטרא מתיקו' מרגיש שבו

 ותאוה חיצונית אהבה אי)ה ונשאר מקודם העאותיו
 ומפסיק ממשנהו אח מגד מבלבל' היה בלבי סששי'

 סחיקית פוד שמרגיש מחמת ביה להסקים הייהנה
 האדם נתעורר אם רק מקידס סעם אשר הרע

 במצולו׳ ומשליך דלבא סעוסקא נחמה בלימה בחשוב'
ממי* אז כראוי ועזזבס ומתחדש מפאהיו כל ים

 ‘גם־ מתיקות איזה ביה למקום האהבה מגודל ג״כ
 אי»■ מעליו השליך וכאלו המעאיס עזיבת מבח*׳
 אצxי כשנסעו הענין הי׳ וכן גדולה. משאוי

 כעית- ומצות מהתור׳ ידים רפויי היו ששם סרפידים
 הדרךהרנג לעזוב ותשוקה באהבה סשס ויסעו סזיל
 סיני להר ביאתן בבתי' שהיתה וחשיק' האהב׳ כמו

 מקיש וז׳ש ובבהירו' גדולה במדרגה אז היו ני
 כי לך לומר סיני למדבר לביאתן סדפידיס נסיעה;

 ומשק כאהבה לק בעיכ הי' לא מרסילים נסיעתן גס
 שם■ ויסן .רפידיס בסי׳ מעליהם ולהשליך לעזוב
ד ישראל  שנאמר סקוס וכל למזרחו אחד בלב ההל ע

 *גמר נא’ ר״ת נג״ד שם דהנה למזרח פנים נגד
 האורה׳ יצא ומשם אדם ודיוקן בת׳ת הוא ידודשי

 והוא- הממוצע הזא כי סבחיט׳ ולכל הספירות לכל
א ט מזרח  • להר ישראל וכשבאו לכולם ומאיר זורח מ
 מזרח נגחי' פ!גיס שהיו פינה כל סניהס הי׳ סיר

ד במלת ונרמז וזורח העאי' ׳שרחל אלהי שהוא  ■ ע
ח' ולכן כ ני מ מנגד דגלו על איש הפסוק כ׳  סבי

 למזרס פונים שהיו הענץ דעיקר ימנו מועד לאוהל
׳ ישראל אלהי עם סחימדיס והיו הנ״ל  שש. וף7צ ע׳
 יוצא שמשם בינה שערי נו*ן נ טורה שהוא הנ*ל

מד שהוא הוח ואז בת׳ת ומתסשש השפע  הי
 גיפיל נורת וסוד דלים גומל כנודע דלת עס גימל

 לכהר ניחא שעפי' ההליז׳ל ובכחבי בזוהיק מפורש
 הגימל כי וני מהחזה המנחה נחפל' שיש היחיד

א בצורתו  דברי- נבאר r,וע . והבן יסוד במי' מ
 אע. המול׳ ניתנה דברים בשלשה «*ש ל’הכ המדרש

מא ומדבר וסיס  ,. סשערא ח*א ק’בזוה כלאי׳ ו
 'דגבורס׳ ססערא וח״א אורייתא סתיהנת דימינא

 ,לשנת. בגמרא היתא להנה . אמס ושניהם עיש
 , בר״מטל^ סיגי למדבר ישראל שבאו ע*ב fס דף

 ̂ אמר; לא קסא ויומא הזה מהחודש הזה ביום בג*ש
 1'אסר,' בשני■ . דאורמא מולסא משוס מידי ולא להו
 עביר׳ בשלישי .כהגים ממלכת לי תהיו ואתם לכם

 ויטאו סרפידיס משיעהן ישראל רהנה ש’ע הגבל׳
 והתפשמו*; המומנס לדביקו׳ שבאו רמז סיני סיבר

ק' וזה והמלות הנשפיו׳  ,נא^לכן כנידעו מדבר בשם נ
לנריס• ואין אומר אין שם ני «יד אפרלמ.ולא

רק
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 ובמס ,הפפוס קיסרית ודביקות המוחלפת אכיסה רק !.

 למצרים עשיתי אשר ראיתם אהס לומר התחיל "השני
 כור\ וגודל הש״י גבורות להם בסיסר דהיינו זגי'
 והוא . באימה התורה ויקבלו הש״י לפני שייראו ,בדי

 סחורה ישלו כשהכוהר במדרש ^״ל שהמשילו כמשל
 חתד לבקש קינה אל מקונה וקוסץ מדלג הוא דעה
 בסחורה ויתהלל ית' הטרח משא״ב מאתו יקנה אשר

 כי קונה לבקש נצרך אינו רב ומפז מזהב הנתמדה
 נטרו' לספר התחיל ולכן הרבה. קיפציס לו יש

 ההורה את תקבלו אס שאתם כלו' החזקה ויזו
 הגבלה פביד בשלישי . וביראה באימה חשמריה
 לא הבריאה וכל הפולמו' ההנבלוח שכל להס והראה

 ניתנה כי המד' במשב וזה בנ״י בשביל חלת היה
 יראה בחי' הוא ובאש . אהבה בהי' הוח במים

 מי כי העולמות וניטל הממוצע לקי רמז ובמדבר
 לדין כן לחסד הן כוסה הוא הסרצעי בקו -שכוי*
 המדבר מה במדרש כמ״ש למדבר נמשל היה ילכן
 מוכרח התורה לקבל ברוצה מי כל כן הפקר הזה

 הש״י לפני מופקר יהי' שהחדם דהיינו כהפקר נהיו'
 ימבדהו אהבה בחי' לו ישפיע הם דהיינו 'כמדבר
 ביראה יעבדהו יראה בחי' לו ישפיע וחם כאהבה

 בית אל הביאני בפסוק וכמ״ם הממוצפ הקו והוא
 לבתי'אהבה אותם שהעלה יין של גדול למרתף היין

 במלת נרמז והוא התענו: מעולם היוצא הגדולה “
 יין של הס״ד העמיס פשר וכוס גימ' מרח*ף
 חז״ל דדשו וכן הענוג. של עליון מכרם היוצח

 תוהו העולם הי' מדבר וגו' מדבר ב״יז יפצתהו
 המד' כי וכו' התורה לסנה שלא עד העולם כי'

 הגבוהים מעולמות שיצא התורה שורש ינו וזרמז
 :ברא בעצמותו משתעשע כביכול שהקב״ה ונעלמים

 הבנה ננו שאין וכיון הסשיס ברצוד הפילם את
 הדבר כמו ותוהו מדנר נק' לכך הרצון מהות להבין
 לישראל מצא ושם מהותו אה משיג מבלתי «במה
 הפני) ומהו׳ העולם אח ברא ובשבילנו בנו שרצה
 הח״כ זאת מהקיר ה:במת כל כלאו וס־ ריך להבין
 במלת המד' ברמז לבתי'חכמה בח השתלבנזח דרך

 וזה החש׳ד והוא ע״ב גימ' יס״ב כי יסובבנהו ־
 כמ׳ש החסד אל רומז ענן כי כבוד בענני שהקיפן

 מלאך סוד הענן בתוך משה ויבא פסוק על ה״קuנ '
 1VD חושך ישח סניזם פ' בזוה״ק ימ״ש . מיכאל

 סלטשין הוזו״ב כי סי״ סהסלזו״כ סביביו וער•^ עץ
 יכוננהו ואס״כ כנודע דלפילא חו״ג סוד והס לעתיק

 כאישין יצרנהר ואח״כ ציורין המצייר עולם עד ״שבא
 יסיר' בנו״ן אישון מלת פי׳ המדקדקים דהנה עיגו

 אישון ומלת הפגין להקסין שהם האסנתי׳ו מתוחיוה
 ולכךנ()רא פין בבית הנראה קען איש שם מל הוא

 והוא ישראל בחי' על ומרמז מירה והוא עין חישון
 ולהתענג ישראל אלהי להיות רוצה ב״ה ־שהבי־ח
 וזהנצסייר במדוחיהם ולהשתלשל אדם בני יכטבירה
 פד וז״ש עליהם והסתכל שהביס קדומה במתבבה

 עליהם ההשגחה משם כי עינו כאישון עד מרן ■היכן
: היסב והבן הברכות יסובהלכל

צ ^ ה/ במדרש .דגלו סל אי  מדבר בארז ימצאהו ה
 מדבר כו' מצאתי במדבר כענבים שנא' כו'

 עינו כאישון עד כו' שומרן היכן עז כו' העולם הי׳
 נתלש יה׳ וחפצו רצונו במהיות ידוע ע״ש ס'

 כביטל ח״ע צייצם רצוני עושי בשביל העולמות
 בשום לצייר ולית סיף בלי שהוא ית' מעצמותו

 מדבר גק' א״ס ובחי' עלמא דברה קדם וניקיד אוח
 יקבל היך ית' במחשבתו והתבונן לב״י ימצאהו ושם

 והתבררו' החשך מתיך האור בהתבררוחס מהם תענוג
 יציאתס בעת שנתברר כמו השבירה מתוך ניה״ק

 עד מלכין השבעה חמימות שבתות בשבע ממצרים
 הפנינים בכל דכנה השלימות והוא הדר תחתיו וימלוך

 ע׳ד כשעולה וירידה שבירה מיזה ח״ו להיות יכול
 אפליך אני כי לומר בעבודתו התפארות שום האדם

 אליו הנל שמכדר האמת התבררוהו פד כבורא את
 ועטד' בתורה חיל לעשות כס הנותן הוא כי ית'

 וההבררות תיקון הוא זה הכל מתוך כי כאמור
 הוא ותיקונן מלכין הז' בירור כי ידוע והנה אמיתי
 מ״פ בה מכיסבאל אשתו ושם הדר סלך אדם דיוק
 שמעלים כפו שירדו בערים המ׳׳ס העלאות היינו ר״ד

 והנה .אלו שבתו' בז' בפרס השערים אלו ומבררים
 הי' שרבינו מדעתו אחד יום משה הוסיף רז״ל אמרו
 הטץ שער שיתגלה לספירה נ״א ביום התורה שהנהן

 רז״ל שאמרו כידוע גמור בתיקון אז ניתק ולח
 שא וע״י ולאחריה לפגיה ששוברת עביר' נדולה

 התיקון ענה לא רד לך הקב״ה נו שחמר שאח״כ
 יטל הי' לא ל״ד מ״ס והיינו גמור בשלימו' חז

 ניב א־״ה לעתיד עד שפרים מ״מ כ״א להתברר
 וזהו יה׳ ברצונו שעלה כמו גמור בתיקון שיתברר

 פירט דהנה עינו כא־שין שומרן היק עד הסדרם פי'
 ייש דיוקן ע״ש היש מלשון הוא אישון ז״ל המשרשיס

 הנידו בעין המביס אדם והנה בעין הנראה קסן
 דבוק המביס האדם אין באמת דיוק בו ורוחה

 גששה שאסרו כמו מה באנס כ״א חנירו בעק
 כמקום נעשה הזכוכית במראה נדתה בימי שמסתכלת

 אמר לח זה ובאמת העין דביקות ע״י כתם הבניה
 הכר רצונו עושי כן לא כי החוק לשבר כ״ס הכתוב
 ולנה נפלא ביסוד ית' בו דבוקם הם נשמתם בשרשי
 טא איטן במלת ההוספה נו״ן על הססרשיס אמרו

 ושמת אחיך האמינון כתיב לו ודומה הדבר להקסין
 סינון סי׳ כי נאמר העדן להסגדס אק דבריהם

א חי״ש הוא  I עיי אדם הדיוקן התבררות והיינו נ
 f ונז״א הדבר וצמצום הקסנות נקרא וזה . ש״ב נו״ן
 העדןוזה• ההקסנות על מורה תיבה במף ט״ן שכל

 י הטלא כאבר אדם דיוקן התיקן על מורה אישון
 קדס בנוסח שהקנו כמו במחשבתו התבונן ית'

 כ-י כעושה אדה משח״כ כרעותיה ברא די בעלמא
 כ״הי סוב בכי יוגפר אס יודע חיט עני! שום או

 _ יככח[ ושבחו גרפון שוס בלי במחשבתו' גצסיירו
 כשרמי בתכלית ב״ב אי״ה יתוקנו העולמו׳ כי הוא
 כיייגי! וזהו יה' ומחשבתו רצונו בעלייה שהי' כסו
שהים־ יח' ועיונו ברצונו שעלה כאיש ר״ל עינו

מרכבה
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ה׳ אלע שליבה מרככה ס' דהנס שנבסר ככו י  גדול ג
 שכוה 'קדישא רבא באידרא אמדו מ ורב הדירנו
 אסרו אהר ובמקום פ*ש •ידיקנא הנינא מקונה
קיד בנהי-ם כמביאר קופד בביכור בהוא מי  הוא ו
 הס הנראה ולהי השדיים מקום בסנשינ״ו אוהוה ירקוד

 זה דהנה אמה כוונה הס באפה אבל .בוכות נווטה
 כמבואר יסוד נ;ד שהוא סוב כי במזמור הוא הכ-כוק
 נרמז pול במסד חדש שיר לד' שירו מזמור בכוזט׳

 למשוח בידה סיפיות והרב מרונס אל רוססו' בו
 אות אהגלי׳ כד השירים שיר בזו״ח כמ״ש וגו' גקסה

א צ  סקסרנא ה-דוא דהמן דזק־פא אמר דהאי עוונ
 כתיב משד יד בההגלו' המזמור בזה ולזה פריק

' נקפה למשות  נה־קוניס מתקשמת וכשכניי. ט
 וחדוה במוז יה' נתוסף אזי הנ׳ל דאיהתא ושפירו

 להזדווג רוצה כבהלניא ומזז״ל .יוסף ואסיילד
 בראשו דמו בודאי ביניהם ראשו יכניס מי &ביאה

 כל ומכבד וסדמד דיקנא בתיקונא א׳׳פ מלביש זלמ
 מרצה דברו ירו״ן מהרה וכד והמקכדיגים הסמיקים

p המד״תו הוצת בנ״י את n והנה בכוונות כמנואר 
 וכס״ש בזיה׳ק שאנדו כמו רהמדו ואין:סהר כתיב
 למולה להשפיע כצסו בהתתסס כביכול ירצה יטיד

 אלהיסאתהאדם וייציר והיינו האי*ן בו נסתר מ”כ
 הי״ג שססשיכין כהניה בברכה ולזה צורה בתוך צורה

 תיקונץ לששה דיקנת היקונין בס' דא״א תיקוני'
ס' הם ההי״ן כבה ווין ס' יוד״ן י״ג נגד דגוקיא  ני

 סובו' פיר כל לכנ״י משפיע יחכדך הוא ופי״ז ב״ס
 ופל עלינו כו׳ שלום שים ברכת זה מהד ניתקן ולזה
 כל וממילא ככליסית בתכלית המרכבה ואז כ״י
 הפסיק כוונת וזה לכנ׳י כ״ה יורדת הינד פפ1מ

 הס'כ וסידר הנ׳ל לתיקוניס כ״ח ורב אדונינו גדול
ג כלח פ*נ י״ג דברו ל׳ח יש ונו׳ אמרתו השילח  י׳
מורה הויו'  יזלו רוהו ישב . יודיין מילוי על וכי'
 היו״ד נחהלף ולפממיס ביסוד הוא הכס זה מיס

 הות וביסוד תלית במזנא כמ׳ש מזל ונק־א כמ״ס
פד: מזל  וכל והסדיס שכפ פיני כל יה׳ וכשפיפ ו

ד לבד' כשונות : אני׳

לשבועות
ש ד ו ח  ביוס מאס״צ ישראל בני לצאת השלישי ב

ני. מלבר באו הז:  השלישי בחודש סי
ר הוציא שמקודם נהתתדשו' לנה ט מ ש ת  הברזל חו

 טעמו ממצריס שהוציאו העוגו' ואכלו ממצרים
כ מן טעם בהם  והוריד יותר למעלה עלו ואח׳
 השמיס p ובשר השמים מן לחם הקב״ה לכס
 וקרבו י״תר למעלה שבאו השלישי התחדשו׳ וזהו
 החודש וזה הקדושה התורה לקבל כיני הר לפני
ס שהקלה שמורה תאומים מזל הוא  רצונו עושי ע
 שהתאומים המחקרים וכמ׳ש כביטל כתאומים הס
ס טוב לא ח״ו לאחד חם  טוב ואס כן לכשני ג

 בשעה שנבראו הוא מזלי׳ דבר להכני טוב לאחל
ה הטרח כן אחת רצונו עושי עם כביטל ב׳

W א״ל יש״ר שהוא יש״ךאל ׳p ולזה כתאומים 9 
ני הר לפני קרבו ולזה ל״י רא״ש הוא וגס לאל  סי

 עמ<ס ודיבר כקב״ה להם ונתנלה השלישי בחודש
 , ב«ודש עוד .תאומים מזל שהוא לפי ה״א כאיש

ד הוא שניסן השלישי ע ד ואייר אברהם כ ע .יצחין כ
:יעקב כנגד וכיון

*ם  צריך היה לא וכרש׳׳י סיני באומדכר הזה בי!
ה דברי שיהיו אלא הזה כיוס לכתוב ר  מ

ם היום כאלו עליך חדשים תנ רי לרמוז נראה נ  בדנ
 , 04נצ ימי כל ושנה שנה בכל באמת כי קדשו

ק .ההס בימים שהיה הכוה הדבר נתגלה . מ ^  ב
ם . ממצרים שיצחי כסת מ יש שנה בכל ג ש פ  נ

 «ן8< הזה בחודש וגס ממצרים שיזצתים מישראל
 ס*ע לקרב שיוכלו ג״כ נתגל' ם־ני הר לפני שקרבו

v הר לפני עצמן ולקרב התורה ולקבל להקב״ה io; 
״י  חז׳ל כח*ש רע דבר לכל שישנא שנאה מלשון ס/
ז למעשה ר*ל לעטמ״ז בנאה ירדה שבו ס־ני מ׳ ט  ע
 יזב- עד כיון ר״ח כשבא אדם כל צריך ולזה

 ' זה לו ולהמשיך התורה עסק באיתו לקרו׳ השבועית
 ,רי5ד שיהיו שסרש״י וזהו זה ביום שנתבלה הקדוש'

ס היום כתלו עליך חדשים תורה תנ  שבאמת דהיינו נ
 ׳ ר׳ל סיני מדבר באו .כמ״ש תו1כ דבר כל נתגלה
 שו® ט ואק רק שהוא הזה כמדבר עצמס שעשו
ס טוב דבר הת«ו^ שלא כמדבר עצמם חשכו הס ג

: כלל ד׳ בעבודת
ר. נגד ישראל שם וגו׳ויח; מדפידים ויסעו ה ה

 דהי׳נו מחד בלב אחד כאיש ויחן ופרש׳י
 י כ״מ ההר של למורחו ההר נגד שבשמים לאביהם
ד שנאמר ט נג  . למיש נרא׳ למזרח פנים אלא אי

 ,לט«ן אין בגמ׳ דאיתא אחר במקום שפירשתי ע׳׳ד
 ש® הוא שלנ״ז הדברים ותוכן שלנו במים אלא

י הזא השם זה של שפירושו יכ״ש נגד הקדוש ד  ע׳
 ׳ ומייסד שלט הוא שהקב׳ה שלנ״ו וזהי ש״מיס כ״בוד

« נגד שכירש׳י ווהו ישראל עמו על שמו ר'  ,למז
 זרייאן נגד שחט השמש ויזרח מלשון ר״ל ההר של

א ומזר״ח הקב׳ה של הקלושה  ’ «חזר אותיות ט
 מה רק לה ואין שחור כדור שהיא הלבנה כמשל

 ■ היא מהשמש שמקבל׳ האור וזה מהשמש שמקבל׳
ג אדם צריך כך העולם לכל ומאירה מחור׳ י א מ  ל
 צריך הוא מהקב״ה ושכל אור זריחת לו כשבא

 <1 ומשה .להקב׳ה השכל בזה ולעטד זה להחזיר
 הכיט ישראל שכל מחמת כי כאלהיס אל

 ׳ לעט® יכיל היה ולכך כחו לפי כ״א ד׳ לקדושת
 טליותיז שכל פי' ורשיי האלהיס אל למעלה

ו. בהשכמה /, ללמדיט שרש״יבא נראה כי סי ך  אי
 לא' לכד בשר ברגלי בודאי כי לשיזיס עולה משה
ש׳י ולכך לעמים לעלות יכיל כיה  עליוטוז כל טר

ה להקב׳ה שכלו שהשנים דהיינו היו בהשכמה מ  ׳ ו
 וישא' עי׳פ שפרש׳י וכמו לד׳ ועלה לכו נשאו
ט .ללכס לבו שנשאו רגליו את יפחה  השכים וז
א' זה הרי פיו בתוך פסוק ונפל ט  ולא קטנה נ

א השכים ואמרו משנתו הניעור המרו ק ט ח היי ד
כ ג'



פאישראלל&בועות ־עבודת
 הקריב נשהוא1 להקביה שכלי שהשכים כגיל ג״כ
 כה לאמר ההר מן ד׳ אליו ויקרא אז לד׳ א״ע

 עצמה קדושה באותה ר׳ל יעקב לבית סאמר
 בידי שיקשור ר״ל ישראל לבית ותציד .סשמעת

:להקב״ה ישראל את
 לי והייתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה

ס מכל סגולה  - הארץ כל לי כי העמי
ת הנה מ  כי • חשובה ל״ אלא ועתה אין חז״ל א

 לעשו' יכול אתה היאך לו ואומר לאדס היצה״רבא
 האמת אין ובודאי פשעים מלא אתה הלא תשובה

 צריו באמת תשובה לעשות הרוצה האלם כי כך
 עבר שעבר ומה פשעים מלא שאני אמת לומר

 בכל לד' לשוב תשובה לעשות רוצה אני ומעתה
 אס תשוב' לשון הוא ועתה חז׳ל אמרו ולזה לבבי

 לשמוע עליכס תקבלו אס פירש״י תשמעו שמזע
 כי בקולי תשמעו וזהו . ואילך מכמן לכס יערב
 סשוע הוא הקול כי פשושיס רחמים הוא הקול

 לדבר שרוצה מה לכל להקול מחלק הוא והדיבור
 רחמים רק הוא והקול קשה הוא הדיבור ולזה בו

 והייתם ואילך. מכאן לכס ויערב בחולי תשמעו תהו
 משל ע״פ לפרש נראה .העמים מכל סגולה לי

 ובודאי יקרו' ומרגליו' טובות אבנים שפיזר למלך
 שהוא מלך הבן בודאי אחריהם בייתר יתאוה י5

 וכך כ״כ יודע אחר ואין הן חביבי! כמה יודע
ס בכל הני״ק פיזר הקב״ה  ומי לארץ ובכל העמי
אי אותן מברר  והייתם וזהו רצונו עושי בניו מד

 סגולת תבררו שאס ר״ל העמים מכל סגולה לי
ק היינו המלכים  שהוא מה העמיס מכל . הני׳

 הארץ כל לי כי וזהו העכומ״ז נין ומפורד מפוזר י
 ושמרתם .לי השייכיס ני״ק יש הארץ שבכל ד״ל

 שיזכו יוס בכל שמקוים אנשים יש כי ר״ל בריתי
 לשחור שתוכלו הקב״ה מבשר לזה הברית לשמור
 ולכך ההשפעה אבר הוא דהכרית יאמ'־ או מזתו.

 וזהו ברית ג״כ נקרא מהקב״ה ש:דר להשפעה
תי חת ושמרתם  ההשפעות כל תשננה שאתם נ־י

 פי' ג״כ וזהו אצליכס רק הולך שיהא מאתו שבא
ס בריתי את והקימותי כפסוק תנ  תהיו ואתם .א

מי כהניס ממלכת לי  ע״ר לפרש נראה קדוש ו
 ניסן ר״ח כשהגיע אמר הקדוש שהריב״ש ששמעתי

 מלכנו מלאך כל והושיב למלכים השנה ראש שהוא
 ממנה היה בעיניו ישר שלא אחד מלאך כשראה

 ממלכת לי תהיו ואתם הפסוק פי׳ וזהי תחתיו אחר
ס מי  המלאכים כל ותמליכו המט שאתם ר״ל כ

 :בעיניכם הישר לכל איתי המשרתים ־
א ב י  לפניהם וישם ישראל לזקני ויקרא משה ו

 תאמר כה למעלה שפירשתי כמו ר״ל
 לפניהם וישם וזהו עצמה קדושה באותה ישראל לבני

 ממשות בם יש כי הדברים לפניהם משים שהיה
 :האלו בדברים שיש הקדושה רואים העם מל

ע < י  בעב אליך בא אנכי הנה משה אל ד' ר2ו
 - עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן ־

כל שיוכלו כדי קטנה בקדושה עמך שאדבר ^ל׳ל

 :עמך מדבר שאני מה להבין ישראל
מיס היו העם אל משה ויאמר שתי של  נטנים,ל

ד' העובד דהנה אשה, אל תנשו אל
 מקבל בחי׳ אשה במדריגת נקרא ברם לקבל ע״מ

 נת״רלהקב״ה לעשות כדי לד' העובד אבל כאשה
 וז״ש זכר בבחי' נקרא עצמו תועלת לשוס ולא

 את תעבדו שלא ר״ל אשה אל תגשו חל מרע״ה
 לעשות כדי רק שכר שתקבלו ע״מ אשה בבחי' ד׳

: וב״ש ב״ה להטרא נח׳יר
ם את משה ויוצא  P האלהיס לקראת הע

 מתן שביום במדרש איתא דהנה .המחנה
 להם ערבה ושנתם בטקר להתנמנם בקשו תורה

 ע״שואמר התורה את לקבל משרע״ה שעוררן על
 לחשוב חלילה זצ״ל יצחק לוי מוהר״ר הגאון הצדיק

ם על  והשינה העצלות בתרדמת שנפלו קודש ע
 .להס תורתו את הקב״ה שיתן שידעו הנכבד ביום
ס י׳׳ל אלא ת טונ  בסיון פני שמיום לש״ש היה ד

 בכל ועמדו התורה לקבלת הכנה לעשות שהתחילו
 עליהם שנפל פד הקדושים וכמחשבותס כחס

 לקבל יוכלו לא פן מתייראים והיו ועייפות ליאות
 שינה נתנו ע״כ כראוי צלולה במחשבה התורה את

 שיתחדשו בכלי תנומה ולעפעפס לעיניהם
 לקבלת בבהירות עשתנותיהש ויתחזקו מוחותיהם

 לכ' קרא של מפשוטו והכה עכ״ל הקדושה תורה
ם את משה ויוצא  פשוטי הס עם דכ׳ וכ״מ הע

 שהיו עליהם לומר ניחא ולכן כטדע אדם בני
 אותם ויוצא משה שהקיצן עד ונרדמים ישנים

אן האלהיס לקראת ס ו  הלל החסיד שאמר לפי ג
ם ת  אותם היו שלא מוכרע מ״מ לש״ש היה דטונ
 בטוח לבו שנטן מי כל גדולה במדריגה האנשים

 להלוך בבטחוט ומתחזק להכנה צריך אינו בד'
 מוחו לחזק ירחמו השמים ומן ולעבודתו ד׳ אל

ם בהירות לו ולתת  בטראו דבוק שאינו מי אמנ
 ע״ם ומתנהג כראוי בו בוטח אינו ‘כראי כדביקות

 בשעת וישן ומחשבתו מוחותיו ושומר הטבע דרך
ס עניינים שאר וכן שינה  מ״מ לש״ש זה שגס הג
ט ד' על כמשליך גדולה במדריגה אינו ה  ואים י

 הטבע. דרך ע״פ נפשו לשמור עצמו על משגיח
 ועושה ומדבר מחשב שהאדם מה כל כי ידוע והנה

 ומצא כתיב ולכן למעלה כזאת מדה מעורר למטה
 קטנה במדריגה ושהיו דייקא העם את משה

 ושינה הטבע דרר ע״פ מוחותס לשמור ובקשו
 כיאלהי״ם האלהיס לקראת והוציאן משה והקיצן
ט' מ  ט שדרכו הטבע דרך ע״י כי הטב״ע ני

 ההר בתחתית ויתיצבו וזה אלהיס שס נתעורר
: קטנה כמדריגה

ת ש ל פ ט' לכם וספרתם אנזור ב  תספרו עד ו
 יום חמשיס להק על והנה חס חמשיס

 חמהיס עד וה״פ מסורס מקרא פהוא רשיי כ'
 2 ע״ש תספרו בכלל עד ולס ים חמש יום שהוא יום

 שקובעי' כמו אלוה אחזה מישרי כי לומר ואפשר
ואס התנאים והותנו שנדבת ביום חתוכה זמן

הכלה



יעזראללעבועותעבודת
ק החתן פל סביבה הכלר  הס הכלה פל החתן ו

 דודים עת יגיע מתי יום יום ומחשבים
 מועד בא כי לעת וייחלו ויקוו באהבים להתעלם

 בעצמו בו אשר המוגבל יום ג*כ לחשוב מדרך ואז
 עת ומחכי׳ מצפי׳ שהם כיון הנשואין שמחת יהיה

ר יהיה אז כי בערב או היום בחצי שמחתה ק  ע
 לט רמזה הקחשה שהתורה ניחא ובכן השמחה
 שבעה מונין שאט הגם שבינינו הקודש בחיבת

 מזוה׳ק כנודע לבעלה האשה טהרת בסוד בבועות
 והוא החמשים ליום היום והתוחלת הספירה עיקר

 תספרו אמר ולזה והיחוד הנישואין שמחת יום
 כתר בקדושת רק נגמר הענין אין כי יום המשים

 הליל׳ קדושת עפ*י הדיקנא מעולם ממשיכין שאנו
 נדמה הקב״ה במ״ת כי חז״ל ואמת כנודע בתורה

 ונמשך העולמו׳ מתייחדין היום שבזה מחמת כזקן
 כיון פי׳ . כנודע עולמים לחי מהדיקנא הכתר
 יתברך כרצונו ברגל ומתטהרים מתקדשים שבלי

 ברצונו שעלה הענין זה כלומר יוצרנו בנו מתפאר
לי בשביל העולם לברוא  כרלט נעשה ובכן ב

 נתמלא באמרם לזה ורמזו כראוי עונדים שהם
 כשהזקן הזקן מילוי כי התיבה לפני עובר הזקן

קן עם מתייהד התחתון  לי״ח כנודע העליון ה
 וזה . היחוד בו אשר שד׳י גימטר' זקן ב'פ •אז

 אות הוא בא״ב ת לפני כי התיבה ’ לפני עובר
 ה לפני א מות ב לפני ט אות י לפני ^

 שהוא שד״י עולים א״ד ש״ט ואותיות ר אות
 יאמר או .כנודע המל׳ הוא התיבה עס המתייחד

 נרן קו״ן> זיי״ן במילואו זקי׳ן פי׳ זקן נתמלא ני
 אתוון כ*ב שכנגד כ״ב עולות האמצעות האותיות

ה בגימט' והס זה ביום הניתנת ?אורייתא ״ ט  ח
 המילוי אותיו׳ וסוף ממנה לחם שתי מקריבין שהיו

ן ״ פ  שהם מ״ה ס״ג ע״ב שמות כמו ק׳ס עולי' נ
 כנודע: ב״ן הוא המל׳ התיבה עם ומתייחדים יורדי׳'

ם כ י ת ו ב ש ו מ  רש״י .תנופה לכם תביאו מ
 תנופה כל והנין> בפ׳ פי׳

 ס׳ מזוה׳ק ידוע .ע״ש ומוריד מעלה ומביא מוליך
ה תנ״ו צירון' הינוקא בשם שם שכ׳ בלק  ע׳ש פ׳

 הארץ כל מלא כי להראות התנופ׳ ענין כל ולפ״ד
דו א וזה מיניה פנוי אתר ולית עו  ופ״ה פ״ה ת
 אלהי לפני הנך פונה שאתה מקום כל בלומר

: האמנים ואדוני האלהים
ם ״ ב מ ר  שתי כתב מהל׳תמידיןומוספין פ״ח ב

 לא החדש מן אלא באין אינן הלחם
 כשר שבדיעבד דהיינו העליי׳ מן יביא חדש מצא

 עומר לגבי מ*ש הלח׳מ שם והקשה .הישן מן
 שתי לענין כמ״ש דבדיעבד שריותא האי כ׳ זלא
 חנא ע״ם הנראה לפי להו אית דינא דחד לחם

ה .ע״ם לברייתא• מ  בשם שנקדים מה עפ״י י״ל ו
 מובנת להתת צריכה הלכה שכל שכ' הקנה ספר

 וכן דרגין דכל סיפא עד לעילא מתתא וחיבחרת
 וטעמן ההלכות כל יסיו הראשונים החכמים היו

שלפעמי׳ הגם ולק .ע״ש דטלא רישא על ינימוקן

יא

 לם מבוררת אינה אם פוסח איזה שפסק ההלכה
 מסתמא כי אותו להצדק לט יש המן ע״ס כראוי
א טעמא  ' ממנו יותר הבק והוא בגווי׳ אית אחמנ

 .בהלטתיו כה׳ג פסק ולכן למעלה ההלכה של שורש
 השנטמם מן בא העומר כי דידן בנדון לומר ואפשר

 הגבורות סוד והם וקצבה וחדה שעור ל' שהוא
 וצזל הספירה בימי מצחו ולטהר להתגבר שצריך

ט החדש מן מצאו לא ואם החיש מן גבורות ל ה  . מ
לק קדנעניות משנים ח׳ו ישנים גבורות לעורר  ו
 עומר לענין זה דין קדשו ברוח הרמב״ס השמיט
ד. החטה מן באי' שהם הלחם בשתי משא״כ  סו

 • דאורייתא אתוון כ״ב בגימ׳ חטה כי החסמס
 V ,זה ביום עליהם שקבלו ישראל של זכותן ולהזכיר
 אשרי כי החדש מן לכתחלה וצריך והמצות התורה

 לא ואם ובמצות בתורה יום בכל שמתחדש למי
 להביא מצוה אז חדשים חסדים לעורר ח׳ו מצא

 ׳ עפר ישני וזכות עתיקין השלי' ולעורר הישן עכ״ס
 עציט ל' רחמי שיתעוררו הקדושים ואבותינו

: והבן תמיד

' נשא פר׳שת
. הה״ד במדרש .ט׳ יפליא כי אשה או א״ש

 שנשתוקק העולם זה שוקיו שש עמודי שוקיו
 ■■ בראשית מעשה כל שהעזזיד כו' לבראתו הקב*ה
ט׳ נבראו שמהם אמהות ג' הרי כו׳ ימים לששה  ז •י ו

 ̂ _ דברים ג׳ הי׳ שיסודן פז אליי על מיוסדים
 ” ’ בחכמה ד׳ הה״ד . בעולם כמותן ואין משובתי׳

 , תהומות בדעתו .בתבונה שמיס כונן ארץ יסד
א ה׳ יראת היא חכמה הים זה נבקעו  הן■ כמד׳
 המכיר זה דעת בינה מרע וסור חכמה ה׳ יראת

 שזה' הגם ע״כ אותי ויחע השכל כו׳ בוראו את
 בבריאת ית׳ רצה ולמה מה על ההשגה אפס

 . אוכס עילאה כיתרא האי ארז״ל וזהו העולמות
 ■ הזא כן האמת עכ׳ז העילות עילת לגבי הוא

 ' ע״פ להם ולהטיב עולם לבראת היה ית׳ שרצונו
 ; העולם זה שאמר וזהו מדיתיהס ותיקוני מעשיהם
 ששה הם שש עמודי לבראתו הקב״ה שנשתוקק

 ו*ק ע״פ להתנהג העולם ית׳ ברא שבהם ימים
 עתיקא האי בזוה״ק שאמרו למה שהמע״ה ורמז
 ' אדז״ל והוא חד וכולא ביניהון לאפרשא לית וז״א

 ע״ם להתנהג שש עמודי והוא הרצון הוא שוקיו
 , בנווגין. אותו אנאה ואנוהו אלי זה כמ״ש ו״ק

 התיקונים שע״פ וארוממנהו אבי אלהי קדישין
 ״ שורש עד נתרומם אדם דיוקן מתקני׳ שישראל

 והם חג״ת מדות הם שישם הו״ק ואלו המחשבה
 . נחית שארז״ל וזהו הכל נברא שמהם אמהית הב׳

 i בחי' התורה זו בעזך נהלת החסד זו בחסדך
 . עבוד״ה זו הדשך נוה אל דאמצעיתא עמודא

ד (ע״ה) אלהי׳ם בגימטריא  . הגטרה מדת ע
 י לכנ״י להשפיע המתפשטין הרגלין בחי' הם זנה״י
יתמנה לחכמה כלים נעשו כביכול המדות ואלו

׳ד ולעת
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ד כן שטכלתו מה להידן  מרכבה שהוא לנזיר ז
 ע״י אס כי להשיג א״א ומשס כזה גבוה לעילם
 מצווים אדרבה הלויס משח״: וגעדן שעי־ות
ז השערות להסיר /  הגא ה לשערות יוצרכו כ
 על א’ל. מאשר עליו ונכר וכתיב אצלם גדעון
 מימי הצדיק המעון אמר בש״ם ואיתא . הגשש

 עלי יצרי כהז פ״א כו' נזיר גזשס אכלתי לא
 נקרא זה כי לשמים שאגלחך העבודה אמרתי

 דיש עליו יצרו שנח! מה חשא כשר אדם אצל
 אוהל פתח הנזיר וגלח מקודם בעצמו להזכיר לו

ה ראש שפר את ולקח נזרו ראש את מועד  נז
 ואמרן השלמים זבה תמת אשר האש על ונתן
ת אלא בזיו; דרך ה״ז בעזי־ה יגלח אס רז״ל  טזנ

 כתח בהן שנאמר שהישתהבלמיס שלאחר הפסוק
 אומ<־ הזה המקרא אין ובודאי יגלח אז אוה׳״מ

 לדמו לכאן אוה׳־׳מ פתח עכין מה כי דרשוני אלא
א השלמים שחיטת מלאחר ק־ מ מה  לכתיב חסר ו
 דרכט לפי אמנם . השחיטה אחר שיגלח בפירוש

 ר.׳ע להפריש רוצה הנזיר לזה בזה עוד ירמוז
 השפע:ה;ה משם שיקבל כזה גבוה במקום ולערוד

ז במקום לעמוד רוצה נזרו ימי בהשלמת ד ד  ע
 בממיקוח הקדושה* ההורה תיעצו לזה האדם
ע שלא דבריה עון שוס לו יגי  חלו כל כי עי״ז גי

ת מ מדי  ע״י להשיג יכול נזיר בעולו שהשיג ה
 היכל הנקרא אוה׳׳מ פתח הנקרא והוא הז״א

 יכול שהי' הפתח והוא באמצע ומכוץ החודש
 ונתן וכתיב העליונות המדרגות כל ע״י להשיג

 הרוכאים דוגמת השלמים זבח תחת אשד האש על
 ה׳תעו לתבשיל עצים מיני להס ידוע המומחים

ה ולזה . רפואתו צורך לני לכ״א ענ  הת.י? י
 ושכה השלחים ז־ח תחת אשר האש על ונתן

עי השערות שע׳׳י הקדושה  ההשגו' כל להשיג תכיי
 ולה האדם עבודת ע״י השמת כל להשיג ויכולים
 להשיג שיכולים נזיר לפרכת כהנים ברכת נסמכה

 כ״ח עיי המדריגות כל האד״ם עבודת ילי על
ר\ן ששה ו!י״ן תשעה יודי״ן י״ג תיקונים  .ה

 באה כשהשכע לישראל ברכה המחזיק הכלי והוא
ת ע״י טד  עיי באה כשהשפע משא״כ האדם ע

מחסדו ליקח רוצים כולם אז עליוטם עולמות

acfW( <!ע*. כ■׳;; דד;זז:; 
ircia

ד ד ה ת

 שירד כלומר כלל מיניה
א הורדה שמלת בכיתשו זאת  עד. ס

 ;כל- הוח כי כל לעין כעת נתגלה אשר
מעק



4 iישראלני!!*!עבודת
ט שכיגתו סילוק ח״ו וכן חי כל ,ממין  הסי«־' היי

 מעשיהם שהכשירו אחר ואולם מהכרואים חלילה
 נתגלה המבדיל מכך והסרת הזדככותס •לגודל
 פא*פ אורו וראו הנבחר במעמד יתיש להם

 כתיב והנה עמכם ה' דיבר בפנים פנים כדכתיב
 כמראה היינו ׳1כ עליו אדם כמראה ודמות
 דמיוט כנגדו שמראין שהציור שפיגל כנ״א שקורי!

 הפנים שכפי פא״ס ווהו מתוכו נראה ממש
 . הטרה מגלה ככה ית״ש אליו שפונים והצורה

 כענין במראה דביקות קצת הוא שהסתכלות וידוע
 מבמה במקום במראה כתם שנעשה נדה אשה
 בו ומסתכלין כשרואין להיפך בודאי כן כנ״ל
 ככה בהירות יותר בו מביאין ובהיר שוב בגוון

 איבריהם רמ״ח ומטהרין מעשיהם בנ״י כשמזככין
 מרכבה המה אזי קומתם במלא הם גיד ושכ״ה

 . אדם ודיוקן בציור נצטייר וכביכול ית׳ אליי
 מרכבה שיהיה נהורס להאי יזכה מאן אמנם

ת' אליו  בגוונא אתפאר בך אשר ישראל בבחי׳ י
ה לי  הס אשר הצדיקים אותם כ״א זה א־ן זי
/ לפני מ*ה בבחי'  מש״ה ככחי' גדולה בענוה ד

^ מ*ה שמו כהוראת  מי דאבו' קוין תלת הוא ו
 תור' קיבל משה ולזה אדם הוא מ״ה בבחי׳ שהוא

מ' הוא סינ׳י הר סיני פומך בר״מ וו״ש מסיני  גי
ה שם רבוע  בכל ועולה שמשכע הר כמין והוא מ׳
מ' והוא פעם ה גי  שעד בזוה׳ק ולז*א אד״ס פ׳
 הוא והעני[ הקדוש הפה נתגלה לא תורה מתן

 התגלו׳ לה אין יחידו לבט אב אהבת תראה כאשר
 ערבים בדברים עמו שמדבר הפה ע*י כ״א

 כך כל לה אין ועכ״ז ושעשוע הבה דברי ומתוקים
 לבנו ברוחב תקועה כמו^שהוא בשלימות התגלו׳

 ולבושי צמצום ע׳י הוא שמתגלה מה כי שיעור לאין
 כמ׳ש ית׳ אליו מרכבה שנעשו במ׳׳ת כן ■הדיבור

גי בהר פב*פ להם ונתגלה כו׳ בכורי בני מ' כי׳  גי
ם ס״ה  עליהם ואהבתו חיבתו ונתגל' ונראית אד׳
 לבושים ע׳י היה ולכן .כמש׳ל כביכול הפה ע׳י
א יויד יו״ד  השם מסדר אגוז נינת ובספר .כו׳ ה׳

 כנ״ל ג״כ וכוונתו אחד למקום הולך והכל להיפך
 יותר באה להשתלשל השפע שבאה מה שכל

 עלה מ׳י המדיר פי' וזהו הניל וכמשל בצימצום
י שמים  הנה' לשמות עלה ומבינ׳ ש׳ב נ' הם מ׳
 ונתגל' סיני הר על שירי עד ברשתלשלות שמיס
 חי כל נפש בידו אשר רוח אסן» חי • עמו לעיני
ת ועם יו׳ד צירון> בי״דו מט׳ ח׳י כ״ל נ״פש ר׳  גי
ם שוכך והיינו פיח ם האדם ד׳  היינו באד׳

 כ״א בהויות אותם לצייר שאין עליונים העולמות
ה בהתלבשות  היינו ארץ אפסי כל הקים מי .אהי׳

 כתיש אותו מקים ית׳ הוא נאפיסה שירדו אותן
 צייר היינו שמו צור שמו מה .ומחי' ממית ד'

 להעלמו ר*ל די צעולחו שאמר שמו שדי .ציורין
 בינ' היינו שמו צבאות ד' .בעולם אלהיתו שיתגל'

ס כי  בינה,לגבי נקרא מבינ׳ שלמעלה העולמות ג
צבאות ונק והריןשוקי׳ בינ' ונקרא קדמין עלמין

רי בני .בגז שם ומה ט ׳ ב ם ט  יציייד שלא הנ
ת׳ אצלו  שגיסי לא ד׳ אני כאמור השתטח שום י
ם באמת כי שיטי צד בזה אין אכן  הבריא* קודם ג

ט ע״י ההנהגה שתהיה הרשימה זו היתה  בטרי ב
: ישראל

.אברכם ואני ישראל בני על שמי את ושמו
 חשוב איש באיזה בב׳ו רואין אט לחשל

ק' ומפורסם  והיא .סלוני אשת שמו על אשתו נ
ת  נכבדים שאנחנו ואעכ׳וכ בכבודו ג״כ מטבד
 שהטרא מחמת מעל׳ מלאכי מכל ומבורכים ויקרים

 ככלה עמו ישראל ואנחנו בשמך קראת שמנו ב״ה
ה וז״ש .לעולם לי וארשתיך בסוד המקודשת  הקצ׳

 אותם שתקרא דהיינו בנ׳י על שמי את ושמו
 c9^רfi ואני וממילא וידידתי עמי הס כי בשמי
ד כי מעלה של פמליא ויסכימו הברטת בכל ט  ■ כ

ל: כמשל כטדי הוא ישראל הנ׳
 ברכיה ר' אמר במדרש .משה כלות ביום ויהי

 רמזן בסיני ישראל שהיו עד ברבי הכהן
 אנזר יברכם אז ביניהם שכינתו שכשישרה הקב׳יה

ת טעק בא אני אליכם כשאבא הקב׳ה להם ט ר  ב
 אדחה תזבח שנאמר בסיני להס רמזה והיכן וכו׳

 שמי את אזכיר אשר המקום בכל וכתיב לי תעשה
ק וכשבא וברכתיך אליך אבא ב ברכן אלי ^ כ  ד

 . עכ׳ל המשכן שהוקם ביום אימתי ד׳ יברכך
 התור' סוד שהוא הזעיר מסוד באים הברכות דהנה

 למעולה היחוד שנעשה ע״י בסיני ונתגל׳ שניתנה
 ,ומלת . או״א יחוד ך ש׳ס שמ״י במלת כנרמז

ט שמעי״אל נוטריקון שמ׳י ט׳ כ יהויאל מ אח׳  ■ בא ו
י ברכו׳ טעון .אשר המקום בכל וז״ש .הזעיר ע׳ . 

ל שמי את אזכיר ט על שימי את וכמו וזה כנ׳  ב
' עליון היחוד ע*י אברכם ואני ישראל ו ^ א  ‘שמי מ

* ברטת מיני בכל אברכם אני

בהעהותף פרשת
ף ת ו ל ע ה  ‘׳ אתה כי זש׳ה במדיר הנחת,• את ב

לפני; ישראל אמרו נרי תאיר י
 • אנ^ה לפניך שנאיר אומר אתה לנו רבש׳ע הקב׳ה

 דכתיב אצלך דרה האור' שלם של אורו הוא
 י'•1פג מול אל אומר ואתה . שריא עמיה ונהורא

' המטרה  ■ להם אנזר .נרי תאיר אתה כי הוי ט
' לי שתאיח אלא לכס צריך שאני לא הקביה ^ ד  כ

מ״ז בפגי אתכם להעלות למה לכס שהארתי ט  הע
 שהזא■ למי מאירין ישראל היאך ראו אומריס שיהיו
 שאמרט ע״פהקדמ׳ הענין ביאור .וכו׳ לכל מאיר
לס' באורך מזה וכתבנו כבר הו׳  זוה״ק תיקוני בהג

ה הבורא כי  . לכל הגדיל בחסדו מאיר הוא כ׳
 שלא כדי אמנם הצטרכו' כל שפע ומשפיע בריותיו
 למ״נ ההולכת ההשפע' לעשוק החיצונים יתאחזו

 במדר® כמ׳ש בנ׳י עבור העולס נברא העיקר ני
 ר1להיוג וצמטם גבול להיות צריך לכן בראשית
לששי שכר לשלם במדה מלה ההנהגה

ולהעטש



;עבודת . ד מג.ישראלזjוד.rכ
ש העני  מדה ביה דלית פ״ג ואן> רצוט צעוברי ו

 שעובדן המלות כפי לאיתלבשא מלרגוי נמית ולמיק
 שאין המצות כל ח״ס מלתא תליא ובעובדא תו16

 המלך גזירת רק מנין בשום לכריותיו נצרך סקכ׳ה
 לבדם להס ישפיע אז רצונו וכשיעשו ת1המ* לס
 עושים בנ״י אס ופתה . עמם לאחר ואין שוב סל

 הבורא להשפעת וצנור השכיל עושים הס המצות
ל וז״פ .וצמצום ומלה ב״ה מ  לא הקב״ה אמר ה

 הגדול בחסלי מאיר אני כי לכס צריך שאני
 להגביל דהיינו לי שתאירו אלא כ״ט לכס משפיע1

 להעלותכ׳ והיינו החיצוני׳ שלאיתאחזו כדי סהשכע׳
 היאך ראו בעצמם שיאמרו העכומ״ז כל בפגי

 עישיס והס לכל מאיר שהוא למי מאיריס ישראל
טל בזה  נרות שבעת ע״פ למשל לאורו ושפע ג

 הבורא את שמחליכין המלכות על המרמז למטרה
 ואי) הפשוט ברצונו הוא הכל ובאמת מחתיו ע״י

 מבואריס הדברים ויתר .עני! בשוס בו שיטי
 תיקוני ולספר ד' גבורות לספי־ בהגהות במ״א

 : ע״ש גאון האי מרב ליקוטים על ופירוש לזוה״ק
ר ב  זש״ה במדרש בהעלותך. וגו׳ אהרן אל ד

למעל׳ תוצא את כו׳ קדושיו ׳7 את יראו
 כו׳ הקריב אפרים ושבט הקריבו שבסים י״א
ק61  לגדולה כו' הקב״ה לו אמר כו׳ הקריב לא ה
ו ׳ מתוקן אתה מ  פני אל לעולם הנרות אבל ט

׳ הברכות וכל יאירו המטרה  לעולם בטלין אינן ט
 נשלם הרי הקריב ג״כ שאפרים מאחר (כי ע״כ
ד שנטיס הי״ב כבר  אהרן הנה המרכבה) רגלי נג

 והמעשר הבטר שושבינאדמטריניתאואהז׳׳ל ןקרא
 מהכמ' כלי היא תתא' הכמה כי לעיל כתבט וכבר

 המעמיד והוא אבא מבתי' נשמתו שורש ואהרן פילא'
 את שבהעלוקו הש״י הו1<צי יתברך לפטו כנ״י

 היתה כאשר איתה יעלה .לפניו כנ״י היא הנרות
 מאלו' עולה דלהבת שתהא וזהו המחשבה בשורש

 סוד כמ״ש מתחלף בל עי״ן כי י׳׳ה מע״ל *לשון
 וקבלתה העלתה ועיקר בע״ש חמין ברחיצת שלהבת

ת׳ ממט  מיל אל היינו לאמצעיתא עמולא ע״י י
ת שבפת יאירו המטרה פגי ח  הקצוות ע״י כי הנ

 לע״ל משא״כ החיצונים ח״ו יתאחזו שלא לקבל א״א
 ושמאל ימין כי כתיב בתיקונם העולמות כשיהיו
 זרעך כי וישמעאל מעשו פחד יהיה ולא מפרוצי

on j יירש '  בזמן הס הקרבטת המל' וז״ש ט
ת אבל •הנז״ק רו  דלכאורה לעולם בטלי! אינן מ
ת ק היכן תמוה ח  יהא טוגתו ואס הזה בזמן הנ

ת ח  בבל בגלות הלא המפרשים כמ״ש חנוכה נ
ס  מהשכתכתי ולפי היה לא עדיין חטכה מצות נ
 עד החורבן ימי על בפרט היתה ההכנה ד« מק

ק נשמת ט בתיקונן העולמות שיהת ה  הכלי היא א
 בטלין אינן ט' הברכות וכן ו״ל אמרם תהו לזה

ם ע״י ברכת כי לעל ס הני  נתקן ולזה אב״א בחי׳ כ
ס 'בברכת  שיהא שצריך אהרן מפי האמורה כהני
 P ויעש הכתוב ואמר אהרן לפה מרכבה ,המברך

' ]#מ־ן בנ״י נשמות המלהיבי' צדיקים יש ט ט

 קיום אי; לפעמים ואח״כ בתחלה יתב' לעבודתו
 משא״כ השם בעמדת בתמידו' מנשים לאותן חיו

ה לא ד* קדוש אהרן מדת טנ  היא ככ״י מה:
לי הימים כל ייז' לפניו קדישא נזטחניקא כ הי'  ט

 במדרש וז*ש הגניז מאור להאירם עליונה למחשבה
ח גדול  לעונש מאירי! והלבנה החמה הקב״ה של או

 ה! מעלה של אור מזיקוקי מאירין הן ומהיכן
 גימטריא ח״ץ כי יהלכו חציך לאור שנאמר חוטפי!
 עצמה והתיבה האור מקבלץ ומשם חס״ד הוי״ה

 המשכיעלבי״נה הואחכמ״ה ח כי לזה מורה ג״כ
צ *ינ י א  באה ומשם הי' ע״י לנו״ן ומשפיע הי

 ובשורש מחצי״ך יו״ד הייט הצדיק פ״י השפעלכנ׳־י
 והבן ברק כמין שהוא הניתך ברק לניגה הוא
 ניתן שלא שלמעלה אור גדול עוד ואמר . בזה

 בחשוכא מ״ה ידע שנאמר ממאה אחד אלא לבריות
 רז״ל דרשו ולכך אלפין במילוי הוא מ״ה השם כי

 בחי' פי' זה דרש שתמצא ובכ״ת מאה לשם מ״ה
 השרשיסהנק׳אפיסה כל בשורש נתחבר הוא מ״ה

 ומשם תשלומו לרוב חושך בשם למקובלים הנק׳
 כני מלמול ואמר הידועים החמהוהלבג' מאירין
מנעה ב״ר אר״י כו' המנורה  הרשעים מן השמחה נ
 השמחה שתמנע ע״י היינו לצדיקים וניתנה

 כו' ח״ו יתאחזו שלא הקיצונים היינו מהרשעים
ס לישב הקב״ה שהוצרך לבנ״י וניתנה  ודם בשר ע

 הרמ״ח ע״ש ב״ו נקרא דאמצעיתא עמודא כי בנר
 היהו־ היינו בנ״ר כנודע מל״ת ושס״ה עשה מצות

י וכביכול נ״ר העולה  מתלבש מעשיהם הכשרת ע׳
 בג' עמהס ומתייחד ישר^אל תכא׳־ת בבחי' ית״ש

ז נ״ר העולים יחוליס
ך ת ו ל ע ה  שלשה כיצד הא במדרש .הנרות את ב

 מערב כלפי ושלפה מזרח כלפי
 האמצעי את מקבילים כולם נמצא באמצע ואחל
 בכאן רמז עכ׳יל משובח האמצעי ר״ן אמר מכאן

ס וכל העבודות כל כי  בגופא לדבק היא העטני
 פני מול אל זזה דאמצעיתא עמודא להוא דמלכא

ת ששה אמר ולא שבעת יאירו המנורה ח  כל כי הנ
 דאמצעיתא עמודח אל להעלות הוצרך השבעה

: המשובח הוא !אמצעי
ה  רמז . וגומר ישראל בני מתוך הלוים את ק

 מתוך אותם לקחת שצוה נפלא ענין בכאן *
 בי׳ת במילואם ברי כי אלו מתיבות ישראל בני
ן דל ט׳ חט׳ יו׳ו הם האמצעות האותיות י  כ״ב גי
 ולהלל להודות בכהס להס שנתן אתוון כ״ב הם

 שיין יו״ד במילוי ישראל וזמרה בשיר ולפאר ולרנן
^ וי״י הס האמצעות האותיות רי״ש ח ט מ  פ«ה גי
 למ״ד אל״ף ואח׳׳כ לפניו להודות הנכתב השם

תהסמ״ל ישראל ממלת  שיצרם מלה לשון האמצעו
 וזה בהס לשורר הוי״ה לפני למלה אתזון כ״ב
 ושמח ממש ישראל בני מתוך להס שנתן הכת

 שבע שנאמד שבע בכינור היה נימין כמה במדרש
 שכן שמונה נעשה המשיח ולימות הצלתיך ביזם

נעשע ולעתיד השמינית על בנגינז' אותר הוא 7ז7
עשר



זעבודת43י ן ת ו ל ע ה ̂ראדכ י־ע
 דהנה ע׳ש לך אזמרה עשור בנכל שנאמר פשר
r לתקן התיקון עיקר x ילהעלוחם הכגין ספירות 

ע ד ט  עליה להס שיהיה המשיח לימות אשד עד נ
 לעולס לעתיד כ ואה שמונה יה־ו אז הנינה פד

 הרצון שהיא שרשו עד חיים העץ ויתוקן עוג שכולו
 חשיבן כחד עשר שכל אזמרה עשור כנבל ואז

;והבן יחד ונסלליס
ה ש  זש*ה כמדרש .כסן> חצוצרות שתי לך ע

 הוא צבאות ד׳ וגו' ראשיכם שערים שאו
 הוא כיצד ל־ראיו מכבודו חלק שהוא הכביד נזלך

 נתתיך רמה שמז' אלהים למשה וקרא אלהים נקרא
 מכבודו והלק מתים מחיה הוא לפרעה אלהים
 הלביש המשיח ולמלך וכו' המת את והחיה לאליהו

 הקב״ה מה מסו תשוה והדר הוד שנאמר לבושו
 כקב״ה א״ל ט' בתרועה אלהיס עלה בו כתיב
 שתי לך עשה אתה אן> כו׳ עשיתיך מלך למשה

ט' כסן> חצוצרות  הגאון מאדמו׳ר קבלנו הנה ע״ש ו
ב  דהיינו צורות חצי פצוצחת ן>1ציר זלה׳ה מהי׳

ם על מזים מ־ שהיו ע ״י  צורה כחצי שהם דודה כנ
ת' הבורא רצונו לפי כבודו כביכול לבדו אחד כל  י
 כ’ג והיא כנ׳י כתאומתו והתדבקותו אהבתו ל

 ית׳ לבוראה ונשמה רוח בנפש ומתדב־ת משתוקק'
 שציונו מצות הרבה וכיוצא באחדות נכלל שהכל מד

 איש כמער והדבו־ היתוד בה; לרמז ב׳ה הבורא
קוניס בזיהי הנזכר ואתרוג הלולב כמו נלויות  ות'

:י בנצח דאיהו ואע״ג עניניס שאר וכן א'  בהוד ו
ע׳י גופא פלגי תרי הם  אחד דבר נעש־ס היחוד ו

ע ואהרן משה היו וכדוגמתם שלם ט־  ג״כ ונק׳ כ
 על הוא שסתים מלת כי והוד נצח כמו קשפתים

 לא אחת שפה דקדוק בס׳ כמבואר שנים משקל
 ללכת א׳׳א הרגלים וכן חבירתה בלא לדבר מוכל

חד א  הם והשכתים כנודע איברים שאר משא״כ נ
ק׳  הזוה׳ק כמ׳ש דלבא שיעורין מלשון שערים «
 המלך מחשבת כי והיינו ע׳ש בעלה בשערים מדע
א כ רק רצונו ולעשו׳ להשיג א׳  ע״י שנתגלה אח'

או ולכן חיתו ממליכין אז והדבור השכיון ר  ק
 שיעבדהו איך אותו העובד משער שע״י שיער־ם

 כסן־ חצוצרות ש^ לך עשה המד׳ סומך ולכן
נ מרמזי׳ כשטון כי ראשיכם שערים שאו זש״ה '  ג

 כמו המלך מלוכת ננמר שניהם שע׳י היחוד על
ס חצוצרות עיי מזי ר  וזה כנ״ל והוד נצח כנגד «

 כראוי התיקון יהי׳ שאז המשיח למלך שיתן הכבוד
 דאיהז לנצח רומז הוד כי עליו תשוה והדר הוד זזה

 ר»לך בםיד והיא נכחו שהכל אליו ומהדרים בנצח
: והבן כראוי והתיקון הדר

י ה י  וגו׳ ד׳ קומה משה ויאחר הארון בנטוע ו
 שאמרו כהו ארון שנקרא לת״ח הארון רס• _
א לאי־ון שק־רין חז׳ל ח:זמר פל מ  הק״ה כי ס

 והוא בו שניתנו והתורה הלוחות ע׳ש ארון נקרא
 בזמן בלשון ארנא להם וקורין המון בעיני מביזה

 ביומו יום דבר לבוראי להתקרב הצדיק דרך זהנה
ה שהבורא למי ■אכן בכמה מנסהו גו חצה ב׳

 פלי ויעמוד יתחזק אס ואז בס יעמוד אם נסיודת
 וכמ׳ש ונפלאת גדולה למעלה יעלה אז משמרתו

 ההב׳ה אין יבתן צדיק ד' זש׳ה הלויס את קח במד׳
 א-יתי ובודק שמח; עד לשררה האלם את מעלה

 לצורך ירידה שהוא הנסיון בשעח והנה ע׳ש וכו'
ם במעלות העילה כמו הוא הענין כנ׳ל עלי'  הכינ
ה השליב אל לעלות צריך מדי אשר ט  עוקר הנ
 ברגלו כרגע עומד ונשאר שתחתיו משליב א׳ רגל

 האדם צריך ואז באויר אחת ורגלו הסולם על אחת
 היה העני[ וכן חיו יכול שלא והבחנה שמירה

 כך אחר שיעלה אע״ג הנהי־ן בשעת ד׳ בעבודת
 כנ« עומד נשאר הנטיון בשעת מ*מ גבוה יותר

 ל וחיזוק גדולה שמידה צריך ואז אחד רגל על
 בנפוע ויהי וזש״ה בו החוסים כל לנצח ישמור
סעמענין כשהת״ח כלומר הארון  לעניןוממדרג׳ ני

 הצדיקים על שהתפלל כלומר משה ויאמר למדריג׳
 ואדרבה. ח״ו יפלו שלא בעזרתם והיה ד קומה

 ויטסו אויביך ויפוצו ויותר יותר ויעלו יתחזקו
אחיז׳ יהי' שלא כלומר משנאיך  בה© לחיצונים אז

ר עד עט ; אמן ד׳ עמך י
ת ד ר ב  עליו המן ירד ליל׳ המחנה על הטל ו

 דודה עם כנ׳י יחוד סוד בכאן רומז
 כורתת אשה אין כי אלוה אחזה מבשרי דהנה
 גן היתה היא מקודם כלי שעשאה למי אלא בריח
 ותיבתש נח״ר מעלה היא כלי שעשאה עיי רק נעול
 במוח חב*ד שנותן ע״י הבוב׳ה כביכול וכן אליו

 לעטדתו כלי אותנו שעושה הוא בכינו הק׳ ודיבורו
ז  ועי־טת הקודש וחיבת נח״ר מעלים אט ט׳

 זטל מתחל׳וכרדת כי הנ״ל בס' נרמז זכן וידידו׳
מו הטל כי ליל׳ המחנה על  נמלא שראשו לתת; ת
 ותמידית תמיד היא כי נעצרין אין ורוחות טל
 תמי״ד אופיו׳ הס טל מילוי וגס וגבול זמן בלי

ד טיית  הוא שתמיד ביה הבורא על שמורה למ׳
 נמיר במעשינו מעלים אנו ואח״כ בתוכנו שופע

 כנודע הקודש קיבת לעורר טקבין מיין ונקרא
 עצמו עושה כביטל שהבורא עליו המ״ן ירד וזה

 שהכל אע״ס מטה דרי ממט תענוג מקבל כאלו
 עלח המן יחד בלשון הכ' כינה לו נתט ומידו שלו
 נצחים לנצח בט ומתפאר בנו מתעטר הוא כי

 וכל הטובו׳ כל לנו ומשפיע עמנו שמחיחד וממילא
 יומא במם׳ חדל שרמזו וזה .בנ׳י עד.ו הצטרטת

 וגרדת וכתיב הטל שכבת והעל כתי' ע״ב דע״ו
 שמונח כמו ודומה מלמטה וטל מלמעלה טל הטל

 שופע שמתחל׳ כדרכינו מורה וזה . ע׳ש בקיפסא
ת ואח״כ לעבח נפשותינו לעורר הקחשה בט  א

 ■ הקודש תיבת שפ״י עד בעבודתיט מ׳ן מעלים
עב הפסק בלי שנית ההשפע' מניסים אט  לט ל

b ספן היסיס :

ת ש ־ י י ח פ ל ש
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מדישראלעלחעבודת
 קרא פטתנותי' יה משה סמי וכד ב״ע ימז!

 דכלץ לשרש ולריך נסנאים ודבריו ע״ש יהובע םי'0
 דד1א נהפלוהן פלשח בסוף למפל׳ דהנה גגמהי'
 נון בן יהושע וימן כתיב במחנה מתנבחיש מדלל
 שהיו בגפרא וסמלו • כלאם משה אלוני ויאמר

 לארץ ישראל את מכניס ימשע מת פשה מחננאיס
 פנפלי יהושע היה מ״ו אס אק נתזי וכתה .פ״ש
 עכ״פ כועס היה לא הכבוד וממבקשי גבוהה לוח

 ורוממות גדולתו פל סתנבאיס היו ' שהה עליהם
 כלאם משה אלוני יהושע שאמר מדמציט אבל .קרנו
 כצדיק כדרך הכבוד מן ובורס פמהנתן שהי' מוכח
 לעולם רביני סשה שיה־ה סוסי בלבבי אומר וסי'

 ניהא ולכן למו עבד אהי' ואנכי ישרמל את להרר\נ
 ממצת יושיעך יה סרש״י יהושע לו משה סקרא

 הלכג' כפני שפניו צדיק על ס״ל וכי וק' . סרגליס
 ארן על דכה להוציא הזאת הרע' לעצת נפתה פיכי'

 פטתנותי׳והשתיקקותו שראה מכח ע״כ הקדוש'אלא
 כעצת עי״ז יפול ק לו חשש עד עדי רבינו משה לוד*

 יאריס וממילא לארן ישראל יכנסו שלא כל' מרגלים
 הארן בביאת תלוי ע״ה מש״ר מיתת כי סשה ־ימי

 אל הזה הפס את הניא לא אתה לק הקב״ה כמ״ש
 סנכיאיס דבר נעלם היה שלא ובודאי וגו'

 הזה הדבר שראו פ״ה ויהושע משה כפו הללו
 למוש יש א״כ1 לאדן ישראל ביאת קודש משה שימות

 ימי לה׳אריך להרן כניסתן יהושע יעכב עי*ז ק
 יה יהושע אותו קרא ענוותן משה ולכן פש״ר

 ולא שיהיה איך יהיה כלומר מרגלים מעצת יזשיפך
 חמי כד יונתן שתרגם וזה .ת״ו חעאים בדרך סלך
 נחל בקצף למעלה שאמר במה פי' עמתנותי' עשה
 יה כפירע״י יהושע שמו קרא לכן כלאה עשה אמני

מדנליסכנ״ל: מעצת יושיעך  זשת'כ בילקוש איתא אדני. כח נא יגדל ועתה
,אומן יוסף ידיה ושהי דרכו צדיק יאסז

 כי בי' דכתיב הקב״ה זה צדיק מוניא לני אמר
 דנתיב הקב״ה זה ידים וסהר אהב צדקות ד' צדיק
 זה אימץ יוסיף .ברע מראות כיניס פהור כ־ה

 רצונו שיעשה צדיק כל כתי מעצים בהוא כקב״ה
 .פשה ה' צדקת בו שנאמר משה זה צדיק יאחז ״י.7

 מהס אחד המור לת בי' לכתיב מ:ה זה ידים ושהד
 גיור' כת מעצים שהוא משה זה אומן יוסיף .מאתי
 יאסז ד׳א .וגו' אדני כת נא יגדל ועתה נתל״א

 משה א׳ל בדבר אכני שאמר בשעה דרכו צדיק
 הפסו הצדיקים כל אומנתך תפיס מדתך תפיס

 יצסק המילה. אח הכס אנרהס ו״אאופ.תו,6כ
 התן שנאמד האמת את הפס יעק■; התפל׳ את חפש
 ויע כנאמר ההסידות את הפס יוםף ליעקב אמת
 והאיש בנאמר הענוה צז תפס משה מסד. אליו
 כנאמר השלום את תכס אהרן .יד מ ענו פשה

 סת תפס כנמס . והשלום הנזיים אתו היתה בריתי
 תפוש אתה אף קנאתי. צת בקנאו ש׳אמר סקנסה
 נא יגדל וכתה נר:סר לכך ונו' ותנון רחום אוסנשך

קירה צסעון כבא לגיור מבל ר׳ל צכר זבו' מ

סנזלפמימא• סהי' כ״ן אחריו מהלך ותלמידו גחלה
 מילן; יתקיף לו הי'אומר והולך סתנבר רבו את

 ופיל• מתפייס הקב״ה את מאה שהי׳ כ״ז עסשה
 כס נא ינדל ועתה תילך יישר לו הומר הי' לישראל

 דברו שכולן ליישב בעזה״י ונראה אדניוט׳ע״ש.
 והמשכסו משה של כתו לר^אות ורמזו אסד דבל

 בנ נזוה״ק דאיתא ע״־ז .לעולם וחסדים הלסמיס
 עתיקאסתיעע אנהיל כל מזי הא וז״ל הפסוק בזה וו

 מעתיקא דאתי חילא האי וכו' ללבא אנהיר במוח
 ויסגי ליתדבי נא יגדל סתימין דכל סתימא קדשא

 באורך,והגה ט׳ע״ש לתתא לעילהויהננידויתמשך
 הרשעים מחלוקת שעיקר בנ״מ מזה כתכנו ככר

 שאנו פה אותנו להנת־ש פליט קדם מיפי והעכוס״ז
 עושי בשביל עולמו הח ברא ב״ה שהבורא אוסרים

 והוא הימים כל ונסצותיו בתורתו שנעבדהו רצונו
 ומשפיע עסדתינו ומקבל במדה מדה עמנו מתנהג

 מכונמ הענין וזה לי מודדין מודד שאדם במדה לנו
 ז״א בשם מכנה התריז״ל ובכתבי ישראל אלהי בשם

 למעלה מתנהג דלמעה אדם ובמראה אדם ודייקן
 בהן וכיוצא והמן כרעה כמו בזה כפרו והעטמ״ז

 הכלל מממש בסתיות הבדוי' סכיתס ע״ש כמ״ש
 משיגי ישיגוהו ולח ישתנה לא ב״ה שהכורת המונח
 להגבילו יאותו לא א׳*כ ופגעיו הזמן ומקרי הגוף
 ומזה להיפך הו רצינו עשיית או דה עב ענ׳ן בשיס
 שנק רק השפל בעולם משגיח כהיננו לשעות יצאו

 כרצו;' המנהיגים והס !מזלות בכיככיס הממשלות כל
 שעינם עבירה גוררת ועבירה לעבד: יאות ולכן

 ב״ס הטרא מפן שאין כיון לומר ממילא המעתס
 עדשפנמ כלל עולמו ברא למה א״כ כלל בעבודתו

 ולא בהכרח היתה שהבריאה ואסלו דרעוין ברעוא
 ועל הבריאה קודם שהי' קדמון גולם ועפ״י ברצון

 שהקב״ה עד נהם כיוצת וכן במצרים לאנית־נו הרעו כן
 כמ״ש במדה מזה להענישם ידו ועוצם כתי גילה

 הביאור בא כאשד ודיגמתם מטת עשר גב* במדרש
 בבני עליהס ונגלה מקומו כל מחד כל בדברינו

 וחני פילמי את בראתי זתת ובשביל ישר"ל בכורי
 לעמוד ואי; זמנית הנהיה אפילו יג זהמנ המשנית

 רצה צמה הפכיע הרצון על הזה ה.ר,ק* סיד על
 בפירוש הומר והכתוב שינד בי ן שת כיו; בעבודה

 כהל' הרמכ׳ס וכמ״ש מחשביתיכס מחשביתי לא כי
 שנדצינו מאמירס בני סתמיניס עמו ואנח״ו השיבה
 ומתנהג ומערכותיו ובדרו העולם כל ברא הפשוס
 הקד-שה הורתו ע״י עכודשינו לכי במדה מדה ברצוט
 אתה ט בתפלתו משה (יז״ש ית' ברצונו לנו שנתן

 מ״ש בם־ד ממש ניךב הזה העם נקרב נראה '7
 אם בקריני ד' היש למנדע בעיהו דבמעייכו בזוהר

ס שוכן ד' כי נתגלה ביצי״ס ואז אין י ^  ממש נ
 להעניש כייכיל כשנתעורר והנה עבודתם) לפי

 (כטן צרי; אז במדה מדה מהם ולהנקם הרשעי'
P ואם חי כל לפניך יצדק לא כי לישרא; נ״כ שמילה  

 שהיא כראוי ד.׳ה הנורא רצון שיעשה באר! צדיק
אגל מועע־' הם הלא נפדה פדה סובה לקבל להוי

ר:ג



uחעבדדת י ע

 מזה סהנדנ כבהקנ״ה לררפיס 0ריכ'5 המון רוב
 ונפילות צדקה סצות ב״ה הנורא הקדיה צנן נמלה
 רהפדותא דלמהא ואתמרוחא נאלז צטכזח רהדים
 שאינו למי אף והרממיס החסליס לעורר דלפילא

 אכזרים בכם הנ*ל להנובריס וממילא .והגון ראוי
 נטוי הדין קי יוצא ומסד בצדקה סהנהגיס ואינם
 רבעים על ינער ע׳ה המלך דוד וז׳ב נמדה מדה

 אהב צדקוח ד׳ צדיק כי כיסס מנת ונו׳ אש פסים
 להעניש שביקש כדאמרן אלא לזה זה פנין ומה

 במלת כנרמז וזה במדה מדה בהנהגת הרבע־ס
 רמ׳ח כמו ב-מורה ע״ה רפ״ח עולה מס׳ר כי יממ״ר
 בכיונת ז׳ל האר׳י וכמ״ש אדם ודיוקן אדם אברי

 הפדות לפי כיסב מנת הוא וזה ע׳ב וסבר סל והן
 צדיק ל' ליבראל •ישיב ואעבי״כ למעלה וגרמו בעכו

 לדלים ומסד גדקה לעבות לני וצוה אהב צלקות ז׳
 אנו ואין זד לאי: הצדקה עושים וכשאנחנו ופניים

 לוותר יד, ככעלו לאיש לשלש נסדה מדה מהנמים
 דלים תונן ב׳ה יבורא נם עי׳ז רסמנית במדת פונה
 הזאת נסדה שלמעלה התשד ומשפיע ישראל עסו

 הגס והחסד הצדקה לפי בסדה מדה מיג שכר וסשלס
 . פניסו vn• ישר וזה . מעשיו ע'פ ראוי שאינו

 של בפנים ממירי' הנדוליס הרזסדיס שלמעלה שהפנים
 כונת וזה .ז׳ל האר״י וכס׳ש ז״א שנקרא המדה קו

 דרכו צדיק יאתז זש״ה רביגו:כ' מכה להפלת סמדיש
 ג״כ רביני משה כיון כי אהב צדקית ד' צדיק ני

 זה ידים וסהר .כנ״ל שלמעלה המסד להמשין•
 והמינים הידיס נ׳ וגו' פינים הסל שנאחר הקב״ה

 כי בהפלהך בפ' למעלה כמיש אחד מנין הס
 כ• הידיס כאן וכן אחד סיד הס ורגלים השסוון

 מו״נ נקראים המינים והן מי׳ג פולס הזרופות הס
 זה איייז יסיוי’ .כנילע מהם שלמעלה לעולמות
 ינו דה רצונו שיעשה צדיק של כמו שמעצים הקב׳ה

 ניעצים ■ידם דייק; א וה צי׳ע נדרך שמתנהג הנס
 מסדים מל־ שלו רעליון הרצון הוא רצונו שיעשה כמו

 ק בצד גטז שריח פונה כל לישראל ומשכיע ורמפים
 זה צדיק •אחז ״ח7 שם ואמר במדה. פדה והנהנה

 ש־יברע״ה א' פי׳הענין ד'פשה צדקת בנאמר כשה
 דל.ילא ד' צדקת ונדם בתכלת המכדים קצו המכין

 ב״ה מ מנור שיכניע וה־כד הצדקה שפעל עד .כנ״ל
 אנסנו נמלי פכנביוד לאור ומוציא וסשפס הסדה נקו

 וז״ש ישראל פס ומשכפיו וז״ש לכך והגונים לאוים
 גבורה של כחו מעציס כהי' משה זה Jאור •וסיף

 להגדיל אדני נח נא יגדל ופתה שאסר אעס״י
 דהוא הגנוז החסד בו ולהפשיך למפלה הנגז

 ביאר ואח״ב כנודע חלדיא פל דיהיב כספדם
 לבמי׳ משה שהסביך כמסדיס המשכת אופן בסדדש

 שהש אבות זכות הזכרת •די על והוא כקיין
 פ*כ לישראל סוב שכר לשלם פפשיהם לפי לאויס

ב  ד' פיני שבפה בהם צדיקים שבעה כמדרש «
 סכני עמכם המלך דוד פנה ולא הדופים שבפה

 במקומו חישב רק פדיק משה כיסי אז היה לא3
כהל׳ בסוד והוא צג^ית ד' קנאת שקינא סנסס

יע!ראל
 5ול5ר העוברים הרשעים מן להפרע דפלנותא דינא

 5;ח ינעשל קנאתי את בקגאי למסה פנתם נושה וכן
 ^פזש' התה אף או«־,פ תפשו יהם לרלכית מרכב׳

 ורמעיס חסד להשפיע וחנון רמום שנק׳ הומנהך
ry עדל ועתה שנאמר הוא חילך (יתקוף במשכע  

__ : וני' אדני כח
 להקב״ל^ משה מצא בגמרא איתא .נא יגדל ועתה

משה, לו אמר לאותיות כהרי׳ קושר שהי'
 שלום* שטחן עבד יש כלים לו אמר בעירך שלים אין

 ועתה אמר סיד לפזרני לך היה אפפ׳כ אסר ללבו
 מאסר רמז נבאר ומקודם וגו׳ אדני כת נא יגדל
 לצדיקים נאה וכנוס לרשעים נאה פזור שאמרו חז׳ל
 באיו הפנולים נעולסות זיל האריי מ׳ש עפ׳י והוא
 בנתקן עד השבירה היה ושם בחבירו נוגע פגול

 של שהשכל והמשל הענין ופי' ,ע׳ש היישר בעולם
 מקונו ונפרד ומהמגל אינג כשובב כמו פי' כפנוליס

 שמתנשא וזה תיע ינהיג עצמו בנרצין צו ונדמה
 הרשעים וכן רח׳ל השבירה הי׳ וזה אמלוך אני צימר

 בע;מא הס ולכן תמלוך אני בלבו מתנשס אחד כל
 כסו העיגולים כסו להתמנר יכולים ואינם דפרודא
 נאה ילהם יחדיו לשבת יכלו לא כי בה־ש כנראה
 ביראו עובד אחד ככל הנס הצדיקים משאינ הפיזור
 לאכיהס רמד לדגר סכווגין כולם מ״ס אחר בסגנון

 כלב אוזד כאיש לאהד מחד ומהאשפים שבשמים
 נהשיי כעבודה ומהדר א״ע מקפין מזד שכל אחד

 יתנאהטלחניח לא ולק לעבדו ושכל כח בו שנותן
 משה מצא יזיש זע״׳ ומתייחדים היושר בעולם והס

 הוא כתר פי' לאותיות כתרים קושר שהיה להקביה
 ולהראותס או״א כל של לרצון קשרם יהקש׳ה הרצון

 שלא דבר לעשית •יכלו ולח ברצונו נכלל אחד כל כי
 תע״ס ולכן כנידע העולמות לכל התיקין וזה כרצונו
 דהיינו ע׳ה רנינו ממשה שלים שאילת הקב״ה שביקש
 של בפמליא ושלום ונוראים הקדושים יחידי' שיעשה
 כלום שנותן עבד יש כלום מפה לו השיב מעלה
 הכתרים התקשרות בעיני רואה מני כלומר לרבו
 רצונך פעושיס מה תפילו הנבראים רצין שכל רומז
 כלים אין ומבלעדיך הפכים ברצינך נכלל הוא הכל
 ים כי דבר ם ש ולעשות שלום לך ליתך אוכל ואיך

 ולעשות לעבדך הפילו עצומה ונופה גדולה אימה לי
 כי' דייקת לך לעזדני לך הי׳ בקניה והמר רצונך
 ברצוני רצונם מקשר כאני בעולמות רואה שאתה הגס

 בלכתי יסבו נא ילכו ללכת הרוס יהיה השל אל כי
 הנבלהיס תענוג עיקל אשה יליד הוש אתה כן במין פה
 אתם ואפ״ה מפשית בגמירה אתכם פברהתי מה

 להבין סדה פארן עמוקה זה וענין רצוני עושים
 שגיהן הזה הרצון מנין השובה בהל' הרפב׳ס כמ״ש
 . ע״ש ר״ו להיפוך או ביררס רצון לפשות בבנ״א
x ע״י לעזרט לך הי׳ ואתה sw שיכך הקדושים 
 «דל ופתה משה אפר מיד ולכן . רצוני וזה נוצרת

 הקוין בהנהגת עליון המסד והמשיך אדני כח נא
 צירוף יגד׳׳ל רומז יזה כנ׳ל וז״א במרה פדה הנקרא

שכינז הזעיר הוא מא לד׳ל נמשבין יהיו פכילין י'נ
נכסי'



פהראל1יעשרחעבודת
' י ד ק סחסדיס ד״ל מ  7הסש וגס במזה מזה ו
 אוסמס 6םיתסל פירוש נ״א כשיגדל דהייט ג״א גמלת

 עולמות סש״י ככמ:ך לז״י מולה אנ״ף ניץ כסו
: אמן הססדיס ויחנלו כנודע למפה

ר ב  אט אשר האל! אל כנואכס ישראל כני אל ד
 הרימו וגו' באכלכס והי׳ שמה אתכס סכיא

 ז־כל משולם מוה״ר הק' הצדיק הנה .לה' הדוהה
 לסיוט לפי בתאוותו תוכל כשתתדס אמר ההניפאלי

 הנמנע ק כודאי ושהיה הכילה בלא לחיות כת׳ח
 אס רק למפלה המאכל שבתוך הקדושה ניצוצי שיריס
 כלא בלבו ואומר דבר על ומשכיל חכס ההדס
 בודאי אכילה בלי שנחיה רצה הטב״ה אס גודאי

 ב״ה שהבורח אלא פהה כמו להתקיים אסבר היה
 אני ועי״) הכילה ע״י חי כל נפש להחיות רצונו

 בזה רצוט טשס שאני וסהרה בקדושה לאכול בזכרח
 הפסוק וז״ס לשורשם ני״ק למייש נכח יש ואז

 ותדעו הארציית קל דהיינו הארן אל בבואכם
 הבאתי אני כי שסה אתכם מביא אני אשר •אמנה

 והשביעה הש^ מאס והצפהון שהרעבק לזה איה;
 הרימו הארץ מ־יחס באכלכס והיה תז מתתו ג״כ

 . ודפמ״ח למעלה הני״ק והגביהו לה' הדומה
 פריסוחיכס ראשית בכתיב הפסוקי' שאר נבאר ומפתה

 אנכי אדם יארד שלא פי' - הרוסה תרימו מלה
 אשוב כשאזקין ח:ץ לכל פח וים בשנים רך עדיין
 כתיב פתה אבל הני״ק בהגבהת יה׳ אותו לעבוד
 רק כן לא הכתוב אמר ולזה ,בילדותיך בחור שמח

 הפטדה עיקר כי תרומה הרימו עריסוהיכם ראשיה
 והוא בנסו כלש כשהתדס והבחרות הילדות בימי

 מראשית הכתוב ואמר מנעוריו לקדש הראשיה
 ע״ש מרחביה לבון על רש״י שש ומדייק פריפוהיכס

 שלא ג״כ מזהיר' דהתורה דרכינו לפי נ״כ ינבאר
 עוה״ז ענייני וכל מכל איע אבשל א״כ החדש יאמר

 מורינו וכמ״ש רשאי אינו ג״כ וזה הכרחית ואפילו
 ארצכס קציר את ובקצרכם כנסוק נ״א בספרו פ״א

 מראשית כאן נ״כ הכתוב מ׳ש פ״ש וגו׳ הכלה לא
 בסיג־פים א״ע תכלה שלא כולו ולא מקצת בריסוהיכס

 :ד' את וידעת ובמישור בתשכל הכל רק רדאי יותר
ם ת י א ר  שאם אותה ולא אותו כמדרש .הותז ו

 רואה אחה כבוד כסא כאלו ק עשית
 מביא המראה וזכרתם וראיתם . לתכלת דובה מסיא
 לממן שנאמר מעשה לידי מביא והזכרון זכרק לידי

ט' ופשיהס קזכרו ה . פ״ש ו  לפ' באהבה הפייפן מ
t ציצית כי דבריו פי' נקראות מאות שש התחיל 

 בתורה במכתב השני' היו״ד שאין הגם ת״ר עולה
 בזוה״ק וכמ״ש מ״ד מושך שהסיר״ק למקרא אס •פ

 וזס . תרי״ג פילה קשרים וחמשה חוסין מז' ופס
 כס והסר היו״ד מקרא כל נקראות במלת כרמז
 מרובע. היות ציצית חיס נסתר סוד נפתר לך אס״כ

 אופריס כ״ש נותן הוח חועין כרה לת״ר ככסדש יפי*
 המלית כי גדול דבר בזה שרמז נראה ולי פ״ש ד׳

ת וזה למלכות והציצית לז״א מקיף אור בוא  טנ
ה»ל' על רומז ציצית סיס נשתר הסוד כי 1סיים3

בד סכשס ל' אוח הוא כי סרוכע היות ה* מכ
 ציתז וראיתם כפסוק המדרש שהקשה חה ארדונ'

 תכלית שהוא המלכות על שמירה הכלת חוס על דקאי
 והול״ל המלכות על נקיבה לשץ שייך וס״כ הכל

 הכטד כסא כאלו כן עשית באס אלא אותה ולאיתס
 כדאמלי סעמ' תכלת מצות פיקד דהיינו רואה אהה

 מפה דם המל' הוא ליס לופה הכלה מאיר ר'
 הפוך בןוה״ק כדאי׳ פולס יסוד צדיק שהוא לרקיע
 בייספריא העיק״ר האר״י ופי׳ עיק״ר ותמצא רקי״ע

 ורנךע דאילנא גופא הכל עיקר שהיא מ״ה ש״ם
 בני! מל המרחפת אמא היא הכבוד לכסא לומה
 אתה ככמד כסא כאנו לדעת כדי ציציה מצות ועיקר
 לשון שייך ולכן אשתיים בדכורא פילאה ועלמה רואה

 לעורר הזכרון ליד* מביא והסרא' אותו ודסיהס זכר
ד מביא וזכרון הזכרון מוח ששם המחשבה עולם  לי

 ו׳מכך האד״י כמ״ש מ״ה ש״ע צירוף שהיא מעשה
:ארץ הימים כל ד' בסטש להתעע לפפה הבעטע

ת ע י ת פ ק ח

ז  עט באר פלי הזאת השירה את ישראל ישיר א
 משה• שם נזכר שלא זה על דרשו ובמדרש .לה

 . בזוה״ק וע״ש זאת בשירה ד' שס וגס רביט
ט לפי נבאר ואנחט  למעלה כתיב דהנה לעתי
ס מדבר  ופירש״י הקלוקל בלחם קצה ונפשנו וגו' הע

לע שהמן לפי ת קלוקל קראוהו באברים ני מ  א
 ולול יש כלוס במעינו שיפתח הזה המן עתיד
 הגמרא בשם עכ״ל מוציא ואינו שמכניס אשה

 את אכלו שנה ארבעים כל הלא ביאור וצריך
 לעת לזיומיס יום מה במעיהם נתפת ולא המן

ח שמבואר כזה טעות ברשת שנפלו פתה ת  פ
 מחמת ח״ו ממי לא מדבר מתי כל כי בעק עין

 לעק ונראה המלך גזירת מכני רק הרן אכילת
 הכרס את וחוכרים שיטתו ידעו וההייס בברור

 לבאר נראה לכן . ע״ש בודדרש כדאיתא בעצמם
 המן סוד לט שביאר ז״ל האר׳י רביט דביי ע״ב

ת שהיה  הנקרא שבכתב תורה לזד הוא משה «נו
 מריס בזכות שבע״ש חורה כול הוא ובמר ז״א

 והבנתו הדבר ביאור מלשון הוא באר פי׳ .ע״ש
 מרים וכשמתה . שבע״ם תורה הוא הענין זה

ם וחזרו הבאר נסתלק ל  כדאיתא משה בזכות ט
 בחר משה הואיל דבר־ם בפ' שנרמז ויה במדרש

ר והוא התורה שביאר בלומר התורה את א כ ה ד  מ
 ־HD הוא המן כי לענין ונחזור ידו פל שחזר
ת נכנה לא רביט ומשה והואיל שבכתב תורה א  ל

ס ס עד רק אכלו המן נ א ^ ארץ קצה הל ט נ  כ
ז נתקדשה לא שעדיק מחמת יאפשר אי  לא ה

מן בה לאטל יכלו ס ח  ויאכלו כתיב רק השמים ל
ר ט ע ח מ א  וגם .ביהושע ע״ש הפכת מחמת ה

 ליכנם יכול היה לא קדושתו לגודל רביט משה
ח א  נתקדשה ולא כנען ארץ שאזהיתה ישראל ל
לשש שיזמז במזכר ישראל כשהיו רק ׳ננדיין

בדבר



עבודת45
 מעיני ונעלמים גבוהים עולמות על ושממה מדבר

 היה או ב״ה הבורא לפני באפיסה והיו חי כל
 .בזטתו המן וגם משרע״ה ןrגא רועה להם
 המן שיכלה עדיין ידעו לא ישראל עדת והנה

 הימים שיעור נכתב לא כי בנה ארבעים לאחר
 יאכלו פן להם חששו ע״כ נתינתו בתחלת שירד
ח ג״כ המן א  ידעו כי במעיהם יתפח ישראל ב

ז אי ה  הזה המן קדושת עוד לסבול תוכל לא כ
 ולא נתרעמו לא כמדבר היותם ימי כל ולכן

 כי ח״ו המן מן שיבא חולי לאיזה כלל נפתפקז
 בםון> שראו פתה משא״כ הוא קדוש כי ידעו

 לנפשם יראו כנען לארץ שנתקיבו שנה ארבעים
 הזה המן עתיד הקלוקל בלחם קצה ונפשנו ואמרו
 המכין כי בזה עפו אבל לארץ בניאתנו כלומד

 והמן כמו כפי איש לכל שפש נותן חי לכל מזון
ס קודם מלרדת כסק א  והנה .כנען ארץ אל ט
ד הוא כבאר  והוא מריס בזכות שבע״פ תורה מ

 בהוד ישראל ישיר אז כתיב ולכן דטקבא הפערא
 שם נזכר ולא שבע״פ בתורה קרנם תרימו כנ*י

ס ד׳  והנה . והבן דכורא סוד שהם משה שם וג
 המלכות התעוררות סוד הוא הזאת השירה

ם להתייחד  הבאר מן ששתו פעם בכל לכן דודה ע
 במדרש כדאיתא הזאת השירה את ישראל אמרו

 הוא המלכות נתעוררה השירה כח שע״י דהיינו
 במדרש וז״ש השפע באה וממילא להתייחד הבאר

 עליו שנה למשה הקב׳ה אמר הסלע אל ודברתם
 מתייחדת המלכות כי דהייט ע״ש וכו׳ אחד פרק
 .ז״ל האר״י כמ״ש התחתון אחד בפרק צי״ע מס

 דלתת׳ התעוררות לפי תמיד נעשה היחוד והנה
ה וכמ״ש שנ  כלומד אליו שועם בעת ישראל לעמו ו

 ובר״ה תפילין מצות ע״י היחוד נעשה בחול כי
י ובשסח השופר ע״י  הסוכה ע׳י ובסוטת המצות ע׳

 ישראצ של שנתן קובע שהקב״ה והיינו בהם וכיוצא
 שהם והזמן העת לפי תמיד אליו שועס בעת

 וכשמתעורר מצוה ובאיזה אופן באיזה אליו זועקים
ע היחוד  לעומתו אשר אב׳ר בסוד הוא גצי׳

 בצירוף אב״ר אותיות נק' ההתעוררות במלכית
ר י באי  כסדר בצירופם האיתיות המשפיע אצל נ

 לקבל לעומתו שמתעוררת המקבל ואצל ב׳ א׳
 בילקוט חז״ל ורמזו ר׳ א' ב׳ בצירוף הוא ההשפעה

 הבאר בשביל נחליאל וממתנה בפסוק זה מעין
 אוהו ונחלתי פירה לו אמרתי הקביה להם שנתן
 אמרה ד' חלקי אני חלקכם הקכ״ה להם אמר
 אני עמו ד' חלק כי מד8שנ חלקי יאתס נפשי

 נתלתי ואתם נחליאל וממתנה שנאמר נחלתכם
 הנחילות על למנצח הה״ד נחלתו חבל יעקב בנאמר

 אתכם שנחל והנחלה אותו בנחלתם הנחל׳ פל
ס כנ״י ביחוד והוא .פ*ש  הלק ונק׳ דודה ע

 בסוד לה׳ ושלים כטדע תטחי; חק׳ל איחיות
 באה ילה' *חכתה *גששנו לעילא חתתא <ה'ל

 כמדע ״לאלפים *הסד יטצר בסוד ההשפעה
א וזה .מכתבים ר ופנתל שנחלתם נקלות שתי ק

יעוראל ״קיז
 שידם אמרו שישראל לענין ונחזור .והבן אתכם
 שם הילקוט וז״פ הבאר להם ניתנה מאז תמיד

 אס בקרבנו ד׳ היש אמרו שתו שלא פד אתמול
ט׳ ונשמע נעשה אמרו מששתו אין  כי . ע״ש ו

 עומד אנכי הנה ככתוב בחורב להם ניתן הסלע
ם שניתן ומקודם בחורב הצור על שם לפניך ה  נ

 בקרבט ׳7 היש שאמרו במה ופגמו ברפידיס היו
 ממדריגות ונסעו להודב משם שנסעו כיון אבל

ח ברפידיס שהיו קטנות ה ט מצו׳ ע״י יותר נ
 ונשמע נעשה ואמרו ושתו להיזייחד זכו ספירה

: אמן מלכנו רצון לעשות

גלק פרשת
א ד י .וגו׳ מואב ויגר ונו' כל אה צפור בן בלק ו

 היה בלק שראה כיון •«מ'נ הכנין להבין
 י״ל לכן מואב וינר מה ומפני מכניהס לירא לו

 כל מוסיף מואב ויגר דכסוק קרא דהאי פירושא
 ישראל עשה אשר כל את שראה נלק ראיית

ס לאמורי  וכי העם מפני מואב של המורא ראה וג
 ועי״ו בהם רוה עוד קם ולא בפניהם נמוגו

 בלטס קללת לקחת שרצה עד ג״כ לפחד התחיל
 את שראה מחמת כי לומר עוד לנו ויש לעזרתו

 סיחק מלחמות והוא לאמורי ישראל עשה אשר כל
 pלא כניסתן קודם להכריתן צריכים היו כי ועוג

 ובלעם בנק בעצמם שהביט ואפשר לי״ח כידוע
 כמן לנפשם יראו לכן דוגמתם ג״כ היו שהם

:לארץ מתקרבין שישראל שראו  האבות אלו במדרש • אראנו צורים מראש כי
ת דהנה האמהות אלו אשורנו ומגבעות ח  א

מ7ב ע״ש העולם כל את המקיף ירוק קו רז״ל  ב
 התחלת הוא הקו ענין כי הענין וביאור המדרש

ס הנקודה הוא לו ראשית כי דבר כל צורת ר ק  ה
 דבר כל תבנית בתחלת ר״ל גולם כמו שהוא י

 או לאורך או מתפשט ואה״כ ציורין וצייר צבע
 אמרו והנה והתפשטות הקו ענין והוא לרוחב

 רצוט עושי ובשביל במחשבה עלו ישראל כי ז״ל
הי׳ היא עשית בחכמה שכולם פי' העולם נברא
 גל״ם גימטריא וחכמה נאמר המחשבה ע״ש שהי'
 לבחינית שהשתלשל מא״ס הראשון התגבלות שהוא
ה עולם לברא ולמחשב' חכמה  המצייר לבינ׳ בא ואח׳
 האבות בשביל הי׳ המחשבה מנין וכל ציורין

 אברכם קונס רצון שעשו עולם יסודי זהאמהו׳
 והיא מכולם כלול ויעקב בכחד יצהק אהבה בבחי׳

 מעורב הוא ירוק ח־אה והנה דאמצשתא עמודא
 רס עצמיית מראה לך אין כי והאודם הלבן מן

נ כמ׳ש הוא אדום שתור והאי האודם או הלבן  ז'
ק ומרא׳ ח  הצבעים סממני התערבות לכי הוא י
 הנמשל יובן המשל וחן הצבע בטיב יודע לכל כטדע

 מן מורכב דאמצעוה׳ עמודא והוא ישראל בחי׳ כי
 העולם כל את המקיף ירוק קו הוא ופחד אהבה

יפרסל בעבודת והשתעשע שהביט דקה במחשבה
זכשטל
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 בלעס ולכן העולס נברח רצונו פושי זבשמל
 צורים מראש כי ואמר שלו כאיצעגנינות הסהנל

 לכל ראשית המחשבה מח 0צור' הראש כי ראט6
 במלאכתו עמו היו כי אראנו שס הציורים

 הא:ו' אלו ציורין לצייר שהביט הראשונה המחשבתו
 אררוגי צורים מראש ני בילקוט וכדאיתא והאמהות

 של בריאת' לבראכית שקדמו אותם רואה צגי
 חופר הי' לבטת מנקב שהי למלך משל פולס
 והיה יכולות) ^כי' המלויס ליתן ומבקש דורד
 עפה לא הרבה במקומות וכן מים של ביצה מוצא
 (כי' פטרה למטה מוצא והי׳ במקום סבר אלא
 כמלוים ונתן בונה אני כאן אמר אבן) או פלע
 והיה עולם לביאת מבקש הי' הקב״ה כך ובנה

 אני היאך אמר המבול ובדור אנוש בחר מתבונן
 ומכעיסים עומדים אלו וישעיה הפילם את טרא
 לעמוד שעתיד באברהם הקב״ה שצפה כיון אותי
 את וליסד עליו לבנות כטרה אתי5מ הרי אמר

 אל הביטו הנאמר צור לאברהם קרא לכך כעולם
 זכור זכה״א צורים י,ורא ולישראל הזצבחם צור

 לכל קדמה ישראל של מחשבתן קדם קנית עדתך
ט'  כי כבר מ״ש ע״פ לומר עוד לט ויש .פ׳ש ו

 העולמות המשכת על מורה יוצר במלת הציהף
 המורה ו לבתי' המחשבה על המורה י מאות

 צי״ע דהוא צ לכתי' ואח״כ והתפשטות קו מל
ר' המלכות הוא ף לכהי' כך ואתר ט  המתגל' ^

 ג״כ צירון* ויש ע״ש מזה בזוה״ק כמ״ש הפריעה
 המקיף ירוק קו על מ:רה צ אות כזה צור במלת

ר לכתוב קנה והוא הבינה הוא הפולס אט פ ס ^ 
 כן וגס צי״ע נקיא שבעולם ישוד כל כי תורה
 אות מוציאת היא ואח׳׳כ כן נקרא דאמא יסוד

 אברהם נקרא ולכן המלכות הוא ד לבתי' וגא ן
 פטרהוהעמלה הוא שיהיה ב׳ה הבורא שהביט צור

 המחשבה וענין . עולמו את ברא ובו לפזלמזת
 איך להש'ג בידינו אין הרצין בפל אצל הזאת
 תקופה שהאמונה רק עולמו את וברא והביט ראה

 וטפריס רשעים והרבה אמיתית היא כי בלכט
 מחקר על לעמוד שרצו ברצינם העולם מן נטרלו
 תכונתו עד ולבא להבין יוכלו שלא ומחמת הפגין
 במעשיהם ופגמו מחשבותיכם מהשבותי לא ט כמ״ש
 הנהנת שיהי' דהיינו זה ומצב מעמל להרוס ורצו

 רק ועבודתם רצונו עושי פ״י שלא וסדרו הפילם
פ  ולא בשי״ב להם שניתז הכומ״ז וממשלת סח פ׳
 מעלתו גבהה כי כלל בזה עסק ב״ה לבורא יפי'

 טעותם בארט וכבר השפל בעולם להשגחתו אצלם
 רוצים היו הס גס ובצעס בלק והנה במ׳א בארוכה
 רשע אותו של ומברכתו .מבנ״י כל' בהי' לעקור

 לבדד פס הי ואמר לקלל בלבו שהיה מה למד אתה
 בא״כ בי לזה רומז בכפריהם הדאשוטס ופי' יהכק

 אות וכן דווג לה שאין יהילית ה נשאר דאע״בח
 כי זיווג בלי יקידית היא עשירית במספר נ

א ההיבור פ י*צ מ ' ק כ  זך ש״ת ק״ר במאות ו
ץ כי ץ “a £3׳ פ כפדר* נחשטס לישרים פננ

ק לי דהיינו למאות ר D ת'  כנודע וכו׳ ת׳
ס ק מצטרף דאט״בחיא״כ א״ב וע״פ  לה שע •ן ע
ס ר אלף  זעוג * בלי ך אית ונשאר וכו' [כ ע

 אין לישראל כהן בת הארירל מזה ורמז ויחוד
ק שאותיות מחמת יפה עולה זיווגם  בלי הס כ

 פז ופירושו החייט בספר וע׳ ע״ש הנ״ל בא׳ב זיווג
ם: סוד שס שביאר תשיעי פ' תהלת  שי־צו ההרי

 ע״פ מעולס עולם ולהפריד בזה להמס המהרסי'
ס כ״ב הס נחשבים האותיות כך זה חשבון  ע

ס מנצפי׳ך  הרי מעשר כלול אחד וכל כ׳ז הס כטלי
 בז? טעו הס אבל הרע פורש וזה ר״ע אותיות
ד קיציץ ועושים טרו  א אות הוא החשבון רק בזה ו

ס ב י עס ס י כולסואח׳׳כ וכן ט ע  כ מ ע
ם מ וסות וכו' צ עס ס ר א ע  1ע ץ ע
לו האות־ות כל ואז וכו' ן£ עס אפי  מזדווגי''

ג' תיו׳׳ ס מתחבר n כי ה׳ן או ס נ ו ע  ס ע
ס ך ק פ ע  אותיו׳ שלשים נחשבים ואז ותדע ח

 בספרי ע״ש מעלות בשלשיש נקנית *שהמלכות
 בלק כוונית לפי והנה באורך מזה המקובלים

ת לדעה בהמשנתס ופלפס מ  כלו' לבדד עם הן א
ע בלי ה׳ן שאותיות - ורצי דו פיי ה  אבל היחוד ל

 אותו ד' ידבר אשר כל רק בידם הרשות כי' לא
 עפ״י מתנהג הסדר ט להודות והוכרח ידבר
 ואז ו׳״ה יחוד דהיינו ישראל שעושין וחיבור יחוד

 בעשירית וכן ביהידית כסדר!־■*ה מתחברי' האותיות
 ואז ות״ר ת״ק שהוא ק מס ך במאות וכן נ״ס

 של ר חות והוא מענות 'ביל' נקנית המלכות
ד כי ישכון לבדד  לאלף ומתחבר עשר עונה בד׳

 אלוף מפריד נרגן להיות הס בחשבו כמו ולא
 חשבון עפ״י אותיות והנה יהחש? לא ובגויס וזה

ת אות עד אל״ף מאות אטב׳ח  מ״ה ע'לה טי׳
ח ב״ט ת״ו ישר השנון ע"פ הוא החשט: ואס  ג׳
מט' ה׳ן ה״ם הכל וסך נ״ה ע.לים וכו'  מודי״ס בגי

ה הס הן וזה מודים בשיוכות האריז״ל כמ׳׳ש  יו
 אמיתי צ*חף1 חשבון על להודות צריכים שטלס

ס ס עפי׳י להודות הוצרכו ובלק בלעם ג ת טי  מן כ
 זת3הא להביט ע־ריס עיני גילה והקב״ה השתים

 עלו ישראל כי ־מכי א צורים הראש, כי ואמר
 סופן נעוץ והוא זה בסוד 'ל׳עמוז ואק במחשבה
ר ובה״א הילק־ט וז׳׳ש .בתחלתן ט  קנית עדתך ז

א היא הנכבד השם ניקוד ט קדם  קמץ הולם פ:
ם כניקוד ל ו ע  התג:נות בכח היתה הבריאה ט ל

 כה מורה הוא קמץ וניקוד ברמות התכשטית ובכח
 כי השם בנקידת קילס השבא ולכ; התפשטות

 מתפשט הי' שסם התנבלות בכח ש7 ל הי' מסתמא
 להמצאאלא נברא צ״אלשום וקדושת* בכלץ א״ס
 כל מזרה שהוא פכא בניקיד התכבלות כח שהי'

 הולם נקודת אל שהביט ידי על וצמצום גבורה
ת בח*' על מורה שהוא מ '7 שרוצה ישראל תי פ  ב
טל ונתן לפאר  לבחי בא ואה״כ כביטל לעצמו ג
 ולפעמים קיין רך7 בבריאה ההתפשטות קמץ

בסלט כסו הולם ניקוד נשח״כ וקמץ שבא הניקוד
צבאוע
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ת ' א ב  שהתגבלות הנ׳ל על ג׳׳כ ומ!ר׳ צ

 הנקוד שהוא תפארת בחי' ש־תכלה הי׳ }התפשעות י
ה שס ניקוד עיקר ולכן מלס  קמז שבא היא סי׳׳

י ושלשים ששה מסכר עולה והוא ׳  נקודות שתי נ
ס הקמץ וקו עשרים הס השבא  שלמטה נקודה ע

ד והיא עש־ ששה הוא נו מ  קדס אלהי מעונה כ
 לא לשדים יונחו נמ״ש אלד, הוא השם שעיקר י

 הוי״ה ושם הנ׳ל הנקודות של המכפר והוא אלוה
 עולה ל״ו ד״פ הרי קמץ בשבא מנוקד אות שכל

 מרב ליקיטיס בשיר מוה וכמ״ש קד״ס מספר
 הילקוט הביא ולכך ע״ש באורך אחד בשם האי

ר לכאן הזה הפשוק ס קנית עדתך וני ד׳  המור׳ ק
מוי' קמץ שיא ניקוד הנכבד שם כל  המחדש על ה

 הוי״ה ושם כנ״ל והתפשטות בהתנכלות כרציני
 כיון לזה אשר ישיאל אלהי בהי' ז״א על המוי'

 צכל קדמה בנ״י של ומחשבהן עילמו בבריאת
ז  לתוך הכה ה' שם אשר ע״פ להודות הוצרכו נ׳
 בשר כל וראו ישראל של מחיבתן רז׳ל כמ״ש פיו
 בארץ אחד גוי ישראל בני כעמו ומי אחד הוא כי

: ולתהלה לשם
י  רואה אני בילקוט אימא אראנו צורים מראש כ

 וכה״א ט' עולם של לברייתו שקדמו אותם
טר  רצונו עושי של מחשבתן קדם קנית עדתך ז

 קלמרק תט אמר כו' בן לו שהי' משיל לכל קדמה
' לבני  כר אלא ראשית אין ט׳ בראשית וכה״א ט

 הנה .ע*כ תבואתה ראשית כו' קודש שנאמר
 בד׳ הכופרים שהרשעים ההריסות כל עולם מימות
 יתברך התלבשותו הוא קטרוגם וכל להרוס רוצים

 לכל ולהשפיע בנ״י מעשה לפי אד״ס בדיוקן
 ועצות פעולות כל וכן האדם עבודת לפי העולמות

 זה ן עני על הי' הכל ובלעם בלק שיעצו רעות
 אקרה ואנכי אמר שבלעם בזוה״ק שאמרו והגס

 ע"פ כי עד״ו הוא הבל כ״ה להאי אעקר ר׳ל כה
 ככה וית' יתב' אותו שממליכין המלטת מדת

 כ׳לי״ל שבת בתפלת לט שיסדו כמו בהם מתפאר
 תנל״ת הס וס״ת שר״ת נתת בראשו ת׳פאר׳׳ת

 פא״ר לי הס תינות ואמצע מלכות למדת המז
 בני ע״י <<זתנהגי׳ העולמות שכל הוא והאמת
ת' גילה ע״כ ב״ר נשקו כמ׳׳ש ט' בטרי  ע״י י
ת׳ התגלותו שכל עולס באי לכל להודיע בלעם  י

 בכורי בני ע״י הוא במדות להתלבש א״ס העצמות
 כל נלאו הרצוון שיזה ואמת הרצון עליית הי' ונו

 האי אמרו רז׳ל .הרעיוטת כל ונבוכו המחקר־ס
 לכן העילות עילת לגבי הוא אוכס עי<*אה נתרא
 נברא בשום כח שאין מצד סתרו חשך ישת כתיב

 ידוע והנה ית׳ ברצוט עלה אופז באיזה להשיג
 ועצמו' יציאתו שורש דרגין מתלת כלול דבר שכל

 שאמרו רישין הג' והס שביניהם והממוצע שייתו
 כי הממצוטת הוא דאי״ן ורישא קדישא לאידרא

א  עצמותו על והי מא״ס יציאתו שורש על מורה ה
 איתפרס פריסא בזוה׳ק ז״ש ההתפשטו' על •יזי
ת' יצילזנך פל טל י ולהעזת א׳׳ס מעצמותו כני

ת ברצונו  •‘משא הא״ס כשנק' נמצא העולמות לבי
ת' איתו כיני את־דע דלא ס רישא בשם י  בעצמותו■ ג
א הדיוקן הוא שם כי עיש א״ס קי  למשל ישראל הנ
 לישא־ בשכלו ומצייר בן להוליד מחשבה לו שיש באי

 של קודם במחשבתו קדם הכן נמצא ולהוליד אשה
 כן אב בשם אז נקרא לא ועדיין הפעולה עשיית
 אתפאר בך אשר בנ״י ע״פ ההנהג' זו כביטל

 צורים מראש וזהו הצורים לכל הראש בשרשו קדם
 ברייתו לראשית שקדמז אותם רוא־ אני קראט

 ולזאז״ל קדם קנית עדתך זכור ושהיא .עולס של
 ,בו לשרשו רומז תלי׳׳א ואחיד תליא בעתיקא ׳א ז

 (וכיר ז״א ע״י ההנהגה התגלו׳ היינו ואחיד ית'
 הגיל במשל כמ״ש בזה שהה;כלו אנשים קצת היו

 . גדול יותר הוא הפרצון> שזה בדעתם ואמרו
 •לוי מוה' הקדוש הרב כמ״ש בזה טעו ובאמת

 שהעולמות צורי ד' ישר כי להגיד כ"פ נ״י יצחק
 אכן .בכתבים ומבואר שידוע כמו ביושר הולכין

פ הוא לעיל בכתבנו מה  שיי׳ מחשבתן כ”מש ע׳
 בס) ילכו צדיקים ד' דרכי וישרים לכל קדמה

'1 מש״ל במדרש אמר ביאור ולהוס׳  תנו־ אמר ט
 תורה כי להורות כתיכה כלי הס כו' קלמרי!

 קרא ולכן בנ״י בשביל הכל היא בשרפה הקדומה
 גבעו׳ שתי הס אשורט ומגבעות צורים ראש אותם
 תתאה וגבעה המשפיע האות עילאה גבעה

: המקבלת
ס ד,ל  ני■ אחת יווני בלשון הן ישכון לנדד ע
ר שיתו?> ע״י היה העולם בריאת י  מדהי

 בדרך איב אותיות צירופי הס ומדה׳ד למדהיד
 כמצא־ א״ב בדרך הישר צירון> הוא ומדה״ד תשר׳ק
 צירופי שכל כו׳ ב״ש א׳ית עיי הי׳ העולם בריאת

ק עולים אלו אותיות שתי ס חמש במ׳  שצירוף הג
צ ״ ד עולים ט׳ ה  ועול׳ אחד להיות הי' חוזר י׳
ס לחמש ה וי״א ה דיוקן הס י״ד יג  עולה ה פעמי

 פ״כ אחד להיות וחוזר עשר עולה במ״ק וה״ן הי!
 העולמות■ בריאת תכלית כל נמצא אהד הוא ה״ן
 מתוך האור ויתרון קרובו בעם שיתפאר כדי היי׳

 • בעושי התפארת מגיע רצונו העוברי עיי החושך
: (חסר) רצונו

ת צ / י  ושוי ב״ע יונתן תירגם פניו המדבר אל ו
 עובדא למדכר׳עליהון אנפוהי למדברא

 vכ היא העני! וביאור ע״ש תמן דעבדו דעגלא
 של טונתן ולהזכיר הקטרוג לעורר רצש בלעם

 שרצה ממחשבתו כביכול שישוב כדי וגטתן ישראל
ז ומנהיג ישיאל אלהי ונק' לעבודתו בס  הטלס• עי׳

. שתהי' רק במדה מדה כלו' הג' הנ  ככבים עפ״י ה
 ישגיח ולא בהנהג׳ עסק ידן' לו יהי׳ ולא ומזלות

 מבטן עמוסיו שנלח״ה כיון הזה השכל עולס על
ל בחטא ישראל קדיש את נאצו אותו עזבו עג  ה

 רצו השס ושונאי רשעים שהרבה וכתו וכדימה
 לט זכות ומעורר מידם הצילנו והקב׳ה כזאת לעשית

 ועגיץ מאתנו שפתים לזות ומסיר ולאבותינו
כי כי הוא העגל חטא על ההמתק׳ אמרתי• פ

הקדמה
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 מבלתי בעולם דבר שאי; ומוכרח׳ גלוי' יהקדמה
ת' רצונו  כי רצזכו נגד שהוא שנראה מה סכילו י

 למשל והנה . בקליפין אכי' משל' בכל מלכותו
עז שאכל הראשון כאדם  עיני למרות הדעת מ
ח ט ס כ ת׳ רצוט בלתי היסה לא זה ג  וכמ״ש י

 ושכר טו״ר יהיה למען היה הדעת פץ שאכיצת
 וא״כ כרצונו לעשות לאדס ורשות ובחירה ועונש

ת' שהוא טון הראשון אדם נענש למה צ״ל  רצה י
 הוא השפל עולם מזה תכטגיו וכל ההנהג׳ בזאת

 עכין שזה ודאי אלא האטשית הבחירה ע״י רק
 זה דרך על השליט מלפני יצא הדעת פץ חעא

 שומר היה ואס ממט לאכול שלא לאדה״ר שציוה
כן היה אז יתברך פקזדתז  מה העולס תיקון תי
 כמר לא כי ומחמת הדורות כל סוף עד שיתוקן
 עפ״י תיקון וצריך העני! נתקלקל יתב' פקודתו

ת בחור' מ ח ר אדה׳׳ר יכול שהי' מה וזה ל מ  לע
ס ית״ש רצונו  בעולם בחיר' כדיין ניתנה שנא הג
 העץ ומפרי הקב״ה לו שאמר מה מכני הוא וטו״ר
 אכלך ביוס כי ממנו תחכל לר. הבן בתיך אשר
 לאסל שיוכל בחיר' כתח קצת לו נכתח ממנו
 לעשות הגדיל אס ועכ״ז יוצרו רצון על ולעטר ממנו
ר לבלתי רוחו לחזק ט  אז הראשונה המצוה מן י
 כיון אבל אחריתו ועד מראשיתו העולם ניתקן
בני לתקן הדבר נשאר ואכל שעבר  ישראל ע״י,

 אמרתי אני כתיב סיני הר מעמד אחרי וכן לדורות
 הואיל כלומד כולכם עליון ובני אתם אלהיס
ס ת ט  תמותו! כאדם אכן הזה הנכבד למעמד וז

 הראשון כאדם שפירש״י וכמו העגל חטא ע״י
 וצריך . ע״ש מעשיכם שחבלתס אחרי תמוחון

 ממנו נעלם דבר אין כי כנ״ל ג״כ הענין לבאר
ת׳  אחריתו עד מראשיתו הכל והביט צפה והוא י
ם רוח בקרבם ברא ב״ה שהמרא רק  ג״כ תעתועי

 ולעשות כיני הר מעמד אחרי העגל לעשות שיוכלו
ד הזה הרע הדבר ת' רצונו נג  ישבח אס והיה י

 סור לבלתי הרע את ויכבשו יצרם כח בבחירתם
 ולא ואלהיס עליון בני היו אז ושמאל ימין מה'
ת כמ״ש והלאה מאז רע שוס בהם שלט ח  על ת

 השכילו שלא כיון אבל המות ממלאך חירות הלוחות
 ולתשובה הענין לתיקון הוצרכו ינרס ברשת ונפלו

 הפסוק פי' לומר ויש .כדאוי הדבר שיתוקן עד
p כולכם עליון ובני אתם אלקיס אמרתי איי 

 יצחק לוי מהו' החכיד הגאון דברי הקדמת עפ״י
 חטאתם עליהם ופקדתי פקדי וביום בפסוק שאמר

גו' ש אשר ז  אב אבינו הנה וקשה . העגל את ע
 שנה בכל אשמתיט ומעביר ומוחל הסולח הרחמן

 שיזכור כזה קשה דבר בקורתו שיכתוב ח״ו ושנה
י' עגל חטא את לעולם  ישראל שעפו אחרי אנ
 ברכות במס׳ חז׳ל גזמאמר קשה וגס תשובה
ס אושעיא ר' דאמר  מעשה זה תשכחנה אלה ג
 וזה סיני מעשה זה אשכחך לא ואנכי מעגל
פן  כוונת לומר יש אלא הנ״ל הפסוק מסו; מי

ץ אחד אס עיניט ראית לכי דהנה אחד הענ

ד תמים בדרך ה:לך וישרה טובה מגזע ב פ ת ו  ד
 על מהז־ת התורה כי נפלא דבר זה אין חצרו

ת אס משס׳כ שלה אכסטא ח  בדעשיז והולך ט
 ממה יוחד בו ויהגנה מ מום מסתיו ממעשה
 כזויה ממשפחה בא הוא אשר תחת הרע זה שיעשה
 אדס ואס אבותיו מעון השפלות יאתה לו כי ושפלה

 ואנשים ה' בעיני הטוב יעשה כזה משפחה בזוי
 דרכי בעזבו הנכבדת משפחה מבן יותר יתהלל 16

 הס קדושים ישראל והכה .הטוב אל ונטה אבותיו
 וחמת סיני הר במעמד התורה את שקבלו הגס

 ט ומהולל נפלא הדבר היה לא ונשמע נעשה
 אחריהס לבניהם הורישו אשר אבותיהם קדושת

ת היא  אח״כ שעשו כיו; אבל ה' עובדי שיהיו הטתנ
ד פניהם את והעיזו העגל את  וניכר יוצרם נג

 פד עדיין ניתקן שלא רע שורש איזה בס שהיה
 ה׳ בעיני ונפלחה גדלה אז אח״כ תשובה שעשו

ן התורה את בקבלתם מעלתם ם שהם טו  קשי ג
רן  יום ארבעיס אחרי לפשות ויוכלו בטבע עו
ס עשו שלא נראה א״כ הזה הרע הדבר  הטוב ג

הס מקדושת להם בטבע מושרש מלפנים  רק אטתי
 ואח״כ בטוב בתרו בחירתם בגולל בעצמם שהם
אן ברע ובחרו נפלו כ ו  קודש והם תשובה עשו עכי

ס וז״פ לה' ישראל כ ,אלה ג ח; כ  מעשה !ה ת:
 ואנט אבל חשובה שפשו כחן לגמרי שישכח העגל

 זוכר שאגי בעת כלומד סיני מעשה זה אשכחך לא
 ובגולל העגל בחטא ג״כ אזכור אז סיני מעשה
 במה זכותס לכגדיל כדי להם אפר פדפס קשיות
 וביום וו״ם כנ״ל סיני הד במעמד מלפנים שעשו
 את ופקדתי לכס להיטיב בס כשאזכור פקדי
 ויאדיר יגדיל ואו בקרבם אשר הרע כח ואת העגל

 בכוחם שיש הזה מהרע נוטים שהם במה זכותם
 וא״כ .הימים כל מצותיו ולשמור הטוב אל לנטות
 וכקזדהן לזכירת; עובה הוא העגל מעשה זכירה

 שז״פהכהיק לענינינו ונחזור . ולפח״ח ישראל של
ש כליון ובני אתם אלהים ממרתי אני  נמה טלנ

 מעשיכם להבל בחירה לכס ויש תמוחון כאדם שאנן
 חצותי שומרים אתם ואעפ״כ כבודי עיני ולמרות
 ונחזור .עליון ובני אלהיס בזה אתם והרי ותורתי

 כגיי המדבר אל נשא שבלעם הענין לתחלת ג״כ
 הקב״ה שהקדמט מה לפי אבל העגל 41ע להזכיר

 רק הרעה כל ונחמם שובם אחרי עק לאותו מחל
ה פל וזכותם מעלתם גדלה בזה שאדרבה  קהי ע

רן  כבר פצמס ומטהרים מתקדשים איך הזה עו
ס ט ל  ותהי וו־׳ב . שבקרבם הרע כח ומשברים א

ח' שהבורס כמו כלומר אלהיס רוח מליו  כיר1מ י
 ע׳י כאן נתעורר כ! כמו ישראל של לזכותן החטא
 רהנ-ך וברכתן זנוהם הנ״ל חטא בהזכירו בלעם

• אמן לנ^כה הקללה את
ם י ל ח נ  תהא שלא ביקש ל־מר כילקוט נטיו כ

 כלחרס כנחלים ט' מושכת מלכותן
 וכרמי' זתיס להס לא,יהא יכול הפסק להס שאין

ת ס הס הכרמים . נהר עלי כגנו  מה התעטגי
עבדריס5
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 למיתק׳ מריר! ומהפכי׳ ההדיביס רציצזת שמליי־יס

א זה כזית מרורים מזימתי יהיו כחדז״צ  עיקר מ
ת' תפטגו ס יזל מב׳*מ להם יהא לא יכול . י  מי
ת' אותו שממליכין כמו כי לעיל כמ״ש פדליו  כן י

ק' וזה בהם מתכאר כביבול י ב״מ נ  המלוכה ע׳
 וזרע מדליו מים יזל ואמר יתב' אותו שנימליכין

ם מי ס שולנות שתהי׳ רבים נ הנקראי׳ בה' בטכרי
: רז׳ל כמ׳ש רבים מיס

פנהס -פד^ית
פ ה נ ק בן אלפזר בן פ ה  אח השיב הכהן א

וגו׳ לו נותן הנני אמור לכן וגו׳ חמתי
ם שירש'י טע  ׳ ע״ש אהרן אחר מיחסו שהכתוב ה

פ׳י יבואר לעתינו ולכי  אסרי פסוק שנקדים מה פ
 יבא ואל אחיך אהרן חל דבר אהרן בני בני מות
 יבא בכל אהרן וקיי׳ל וגו' הקודש אל עת בכל
פי הטעם אמרתי וכבר יבא בכל משה ואי;  נ

 מעורר ה' בעיני כטוב ששה כשהאדם כי דעתי
 ומאיר אבותיו ואבות אבותיו עד נשמתו שורש

ס טל ם האדם כשח״ו וכן הקדושה באורו ל  פוג
ם אלא א״ע שפוגם די לא ענין באיזה מעשמ3  ג

 הענין זה וכמ״ש אבותיו ובאבות באבותיו בשרשו
 סמיכות נראה ולכן ע״ש ז״ל החיים האור קרב

 ואבימא נדב אהרן בני שני מות אחרי קענין
 שאמרו כמו תעשינה לא אשר מהנה אחת בעשותם

 שהוא כל פגם וענין צד איזה מוצא ולכן ויל
 שורת שיהיה עכ"פ אביהם אהרן של בחחשתו

 ולכן הקודש מל עת בכל יבא שאל נותן הדין
 רבינו משה כי יבא בפל משה ואין יבא בבל אהרן

 בקדושתו עומד והוא ועיקר כלל נפגם לא
 לענין נחזור ומעתה עתה ועד מאז הראשונ'

 אחריו ולזרעו לו והיתה . הפסוק לבאר ראשק
 כהן הוא פנחס הלא דקשה עולם כהונה כרית
 שמחמת ע״ז הירק ז״ל שיש״י הגס אבותיו מצד
 יש עכ״ז ע׳ש כהונה לכלל בא לא נמשח שנא
ד מי נאלוה מיני; «  כי האריז״ל מ״ש טפ׳׳י לי
י  יוצרו לכטד במדו קנאה שלבש כנחס מעשה ע׳
ס והנה ע״ה ואביהו נדב בנשמת להתעבר «כה  הג

 צדיקי היו כי ורמים גבוהים הם האלו ׳פהנשמו'
 תיקון איזה צריכים היו הכהונה לענין מ״מ הדור

ם כי  בגלגול שעשו מעשיהם ע״י כהונתם נפג
ע הי׳ שהפגם שכיזבמ וכמו הראשון  אהרן עד מגי

 לקדש הקב׳ה הוצרך פנחס אל בבואם עתה זלכן
ק אותו כ  מקדושתו נפגם כשאדם כי מחדש לו נ
 והוא שבדורו יpאמ צדיק אל לבוא צריך מא_
טל  וקדיש׳ אלהיס יראת עליו ולהמשיך לו לעזור י

 שהוא למשה הקב׳ש אמר ולק השמים מן מחדש
ם שוס בלי הצדיק היה ר אתה כנ״ל כנ מ  לו מ

 פי' וגו׳ לו והיתה שלום בריתי את לו ניתן הנני
 וע״ע מעתה כהונה קדושת לו תמשיך שכאמירחך

שלכמיש אהרן אחר מעזסו שהכתוב גיחה »לכ>־

ב ל

ישראל בלק
א נדב לנשמת שזכה הארח׳ל מ ט א  אהרן בני שני ו

ח של בט הוא פתה לפת עצמו פנחס נמצא ה  א
 אותו כי הרמז אפשר וגם הנהן אהרן בן וז׳ס

א ״נדב נוטריקון אהרן שב א ואית בז של נ  ״חטהו
ק של נשמתו כי הר״ן מומיו׳ נשאר  נתגלגצ כ

 כמ״ש הראשון לגלגולו תיקון ג״כ צריך והי׳ באהרן
א בנדב הענין ו״פ ע״ש לאנרהס חסד בספר  אטהו

ט הרן י ל.  בלבשו ט שנתעבח האלו הנשמות ע
א׳ .וגו׳ חמתי את השיב הקנ

גחן! במדד® . ונו׳ לו ניתן הנני אמור ז
 מתנהג העולם שאין לפנחס שנתן השלום י
 יכל שנאמר שלום כולה והתור' השלום ע״פ אלא

 ין6שוא הדרך מן אדס בא ואס שלום נתיביתיה
 כר ובאחש שלום לו שומלין שחרית וכן שלום לו

 התפל׳ וכן שלום סוכת הפורס חותמין ק׳ש וקורין
ת לו נותן הנני אמור לכן וכו׳ בשלום חותמין  א
 היתה בריתי וכה״א קייס הוא שעדיין שלום בריתי

ל והשלום החיים אתו  קנא פ״ה פנחס הנה פכ׳
 ומחללי רצונו עוברי להאביד צבאות ד׳ קנאת
כלום. ברית במדה מדה נתברך לכן קדשו ברית
 יחוד ידו על שנעשה עליון היחוד סוד שהוא

 זמרי עי בכתבים כתב האריז״ל והנה בקדושה
 כי דינה גלגול וכזבי חמור נן שכס גלגול הי'

 הואיל הראשון בגלגול שכם טען מעצה של בדין
 את כבשתי לא לכן וטמא ערל מחמור ויצאתי

 החזיק' שהיא יעקב בת מדינה תימה אע וגס יצרי
 לו הראו לכך ישראל מזרע והוא הואיל בצדקת׳

ת נשיא סלוא בן בזמרי ונתגלגל בהישכו הסדר  בי
 לא והיא הברית טימא ואעפי״כ לשמשני אב

בע*כ. כבלוריתה שתפסה במד׳ר כדאי׳ בזה רצתה
 האיש■ ושם מהפסוק לזה רמז לברר ואפשר ע״ש

 ללא כפולות התיבות ולכאור׳ הכה אשר המוכה
 אש׳ר המ״כה שבמצות שדות דאותיות אלא צורך

 האשם ושם גלגולו שהי׳ שכס אותיות הם
ת המיכה ני די מ  לינה צירון> המליניח כתיבה יש ה

 והפריד ד׳ נקמת נקם ופנחס - גינגולה על צרמו
 יחוד ע״י שנעשה וממילא הזה הרע חיבור את

 העולס- חין כי שלום ברית לו נתן לכן בקדושה
 לא טלו■ השלש כל כי השלום ע*פ אלא מתנהג
ס שמתיחדת כנ״י בשביל אלא נברא באהב' חדה פ
טתי׳ כל התור׳ כל וכן ושלום תי ■ עשוש למען נ
ק שבשמים לאביהם ישראל בין והשלום היחוד  ו
 בזותיק כמבואר הוא הענין הדרך מן כשבא אדם
לי׳ הוה גופא פלג והוא בדרך הולך שהאדם כ״ז

 בין יתיב לחיתתי׳ לבית׳ אתי וכד בשכינת' זיווג׳
ם וגורס שלום לו ששואלין וז*פ שכינתא תרין ■ ג

 בקריאת וערבית בשמרית וכן .עליון יחוד כן
ך ויחוד בלום עשות הוא העיקר ותפל׳ שמע  ט
 :אנזן הגואל ביאת עד עבודתינו כל וזה ודודה כנ״י

ת ת נ ו עדת כל ישמעו למען עליז מהודך ו  מ
ס צדיתיס מיני יש דהנה ישראל ט בו  ג

ס ואינם תמיד בד׳ הדבקים רמים י נ ט רד י לינ
רגע



עDrueעבודת ל1י א מחר
ע מ מו' ולהודקק ־ ת לעסוק לנ ^ ל  בצרכיהס ז
ס גליקיס מיני ויש ד' שדכקים הג  אותו ועובדי' נ

ס ומדברים ממלרגהם יורדיס לפעמים ״אפיה פ
 ולקשר' אוהס להעלות כדי מהם הפהותיס כ״א
ס בנ״א ואפילו ועטדתו בהפס ג*כ  אשר מתרי
 הצדוקי' עס חיבוריס ע׳׳י לד' הדיר עבודת׳ ־אין

א משרע״ה והנה צל' קודש ורכשאיס ימחנטליס  מ
א הנהיר הור יהי׳ שי  שפירישו;צסימ לנצח מס

ד בה שהי'דב'ק ע אפי' להפרד יכול ילא תמי  רג
ה להחהכר ק אר־ן אל יבאו כאשר ישראל ע נ  כ

 וחגור כמו סוחרים לשון על מורה כנען שמלת
 מעניו הניסעיס אדם כני ענין והוא לכנעני נתנה
 בצרכי עוסקים ופעם ד' עובדים פעס לענין
 להתהבר ע״ה רביט משה יכול היה לא ואז עצמס

 במדרגה ממני הטן שהי׳ יהושע משא״כ ■פמהס.
 ולנשאסעמו ולנטלס כנען לארץ ליכנס עול היה
 (יש דכליגי מכלל מודים כי הוד מבהי' בא וזה
ס טנ' במררג' שהוא למי אפילו אחיזה איזה ב  ק
p t תתמהודךעליו  בנ״י: עדת כל יכמעו ואז דנ

 לית בזוה״ק לאיהש וגז' בשבתו שינת
 אין כי הענין והו^ מסרוניהא בלא י רלכ

ם בלא מלך ס נק׳ אין וכביכול ע  ואינו מלך בנ
 עוליס והס כמו ישרייל עבודת בעה כ״א מתענג

 ועולים למס' שובתים ש־שראל מה נמצא דליי
 שהוא כבישל נשבחז עולים הס במוסף ׳נשכת
 פי׳שע״פ התמיד עולת על והתענוג השבת -שורש

 ועושים השמע ימות כל עושים שאנו היחודיס
ה לקדושה ■הכנה  היחוד ומצטרף בשבת עולה עלז
 ואגב ויותר יותר היחוד בשבת להעלות ידחול

 מ״ש התפלה בנוסה לפע״ד שנראה מה ־אשמיעך
 ובוקר ערב ומעריבים משכימים שאנו אשרינו רז״ל

ם ואומרים  וכו' ישראל שמע יום בכל פעמיי
 באמרט לי והיה מיותרים וכוקר ערב מלת דלכאור׳

 ז״ל האר׳י מ״ש עפ״י אלא ומעריכים משכימים -
 ביום לילה מדת ונכלל בבוקר נעשה היהוד כי

 כטדע בלילה יום מלת נכלל היחוד בשעת מלילה
 שאט ינו דה ומקר ערב רשכימים שכנו וו״פ ׳■לי״ח

 ולן סקר במדת עלב מדת בהשכמה מיחדיס
ס מבי  : והבן ערב במדת בוקר מדת להיפך מפ
 בססו וכן שם רש״י :ירם1 בחדשו חולש עולת

 יומו עבר כאס מגיד כשבהו כבה עולה
 בשבת זה שבת של מוסף מקדיבץ והין קרבנו בעל
 הוא סברא קרא לי דלמה קשה ינכאורה ע״כ סחר

 דיש מקרא ל־לף דהוצרך בנמלה לצינו ־דהלא
מ וסוכות ולשבועות לפסח שבעה כל תשלומי! ׳  כ'

ת הסברא היתה קרא ה־-־ דבלאו  דאין טתנ
 עבר שאס קדה לי למה וממ״< לקרבנית חשלומין

 דהנם לפעיל וי״ל ור״ח שבת גבי קרבנו כטל יום
 דבר קדושה מתפשט יום בכל אחד רגל הי כמח
מו ׳מם  א' למס פסח של ראשון יוס ענין ו?ין כי

ת ימי וכן להלאה יכן דספירה  בבועות או כוני
להם דאין ה״ס קרא לאו אי נותנת הסברס p!i1 י

סר! להכי תשלומין צ ן אבל לסחשי קרא אי מ  ל
ה סבת לקדושת כיק ה״א ול״ת שבת א ו  כהל^ ס׳

ק וה שבת כמו העולמות ועליות א ר״ח ו  הי
ז5אצסריך להכי קרבנו בסל לא יומו עבר א  6£1ך
י כמ׳ש והוא קרבט שבטל לאשסעינן פולס ^  כ

rצ למחר הן היום שנשאיס הני״ק אין כי ״לp אק 
ס של הכוונת p לחסרו דומה וה מ i ת : הקדמו

מטות פרשת
 ונו' שבועה השבע או לד' נדר ידור ט איש

 ומתנ»פ ד' בדרך להילך מרמו הכתוב
 כדי ונדרים סייגים לעצמו ועישה ד׳ לעסד

ר כי חה ליוצרו ומרכבה כסא ח  שהוא לד׳ נדר י
 שיטא בכלי לד׳ ענ-טם ככמה א״ע ופורש סדר

 י7י שפל ונמצא ליוצרו דירה ובית מכון בעצתו
 מעורי הוא דלתתא אתערהתא אלו מחשבותיו

 ס להשרות כביכול כלמעלה המחשבה מזלם
 נידרבהי* כאלו הנודר חז״לכל אמרו ולכן שכינתו
 הוא וכרישית בנדרים מח:בותיו שע״• המלך

ס המלך בחיי מנענע  16 כביכול ו מחשבות ה
ר עה שב שפנ-ן שבוע' השבע  שכעת ממלת עז

 לחזק כלי וכך כך לעשיית נשבע שהיא ברהשית ימי
 השלם נברא שבהם בראשי' ימי שבע' וקיום תוקף

 נפשו שתהי׳ נפשו על ססר לאסור כוונתו כל כי
 במלו הוא הנשבע ולכן כד' מקושרת אפורה

 ואי עצמו במלך מתקשר הוא בשבועתו כי עצמו
תו כל אס  דברז יחל לא .צבדו לד' בלתי טונ

 דברת כל ט חולין דבריו יעשה לא ההוא האיש
הי' חילין שיחתו אפילו ידבר אשר  והעמל קיום לו י

 דהיינו יעשה מפיו היוצא ככל יקום כן יגזור וכאשר
ט טו שיאמר כ  חייס ולאחד בניס לאחד למשל ב
 אומר ותגזור בסוד ב״ה המלך יעשה מתני או

:וגומר ויקס
ף י ד ב ז  אשר המלחמה אנשי ראש סח נשאו ?

גו' י ! נו לי אי כי בזה רמזו בי  שרי סד
 במדריג' גדולים צדיקים היו המאות ושרי האלפים

 ראש הצמק ומדדך ממשלתם תחח היו מאשר
 הנלויס של והמוחין ראש את ולנשא לנטל הדור
 פריהאלפי' בודאי ג״כולכן ד' לעטד שיוכלו אליו
 אנשי כל על בקדושתם השפיעו הם המאות ושדי

 .ד' מלחמו' וללחום בקדוש' א״ע שיחזיקו הצבא
 אשר המלחמה אנשי לאש את נשאי עבדיך וז״פ

 פליס שמוטל מה עשיט אנחנו ת״ל כי בידינו
 ממנו נפקד לא אסר עד ומוחין ראש להם ונכאי

ס חיו ממדרגתו אחד נכל :לא פי' איש בחיז  אט׳
 יאמר או .חיו זימה מעשה או רע הסתכלות

 מדין שמלכי במד' דאיתח כו' נשאו עבדיך
 על נכלו כציץ את !כשראו ס כישופ בצעם עס

^ הקדוש׳ ראש נשיאו' עיי ולכן חלליהם ג ה  ו
ממט ונבלו כרעו המה • איש נפקד לא ו
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ה ל א  ליו במספרו אליה וגו׳ ישראל בני משעי •
ס כלזל כיא ו׳ק על רומז טל  ל״ו עולה ח

ם ת לכל ומצשרן> באמצע מטון קודב הכל מ צוו ^ 
ם ששה החשטן נמצא  והס מ״ב עול' שבע׳ פעמי
 עליית שבו מ״ב שם בקדוש׳ ישראל בני מסעי וז׳ב

ם פד ממצרים ו“י הס וכן .העולמות א  אל ט
 אשר מבניא כמה רואים אש והנה נישבת ארץ

 להם עלתה ולא ד׳ לעבוד שוקקה נפשם היתה
 מחלאת מקודם נשהרו שלא מחמת הוא הענין וסוד

 לגשת יכלו לא ועי״ז נעוריהם ומהעאת סומאתס
 יוצרו ברצון החפץ אדם כל צריך לכן כקודש ^

ע ולנקו׳ לכבס  מה כל על בתשובה ולחזור א׳
כו ונאשר .עוב־ס לא מעשים מעודו שעשה מ ה  ה

 ׳7 לעבוד רצונו לעשות יזכה ואח׳כ ס״י בזה
 בניי מסעי אלה ק בפס בא הרמז וזה . כראיי
 מצרים מארץ יצאו אשר הנסיעה דרך כן כלומר

 כל אשר עומאתי מחלאת לצאת דבר ראשית
 מלאה שהיתה מצרים בשם נק׳ ועבירו׳ הגילולים

 ואח״כלצבאותס .מזה לצאת מקודם וצריך גילוליס
 דהייט עביד כמצבי׳ צבאו׳ מלת בזוהר שפי׳

 ביד העני{ יהשלים כרצוני ד׳ לעבוד יוכל כאח״כ
 וראשי הדור צדקי אל להתקרב דהיינו יאהרן משה

ם  עליו ישפיעו כלימר בידם אותו ינהיגו והס הע
א וזה לד׳ ויראה ^הבה ק־ ג קי׳  אהבה כי ידון הנ

 אדומיו והנה שמאלא דרועא וגבורה ימינא ־דרזעין
 שנסעו המסעו׳ כל כי אמר זלה״ה מהד״ב הגאק

 ולהגביה המקומו׳ כל לתקן הי׳ העיקר ישראל
ק  המסעו' שמו׳ בתורה נכתבו ולכן מהם הניי

 משה ויכתוב וזה בתקנ׳ תקנום אשר זהמקומו׳
 כל כתב שמשה ד׳ ע*פ לתס־גיהם מוצאיהם את
 עסיי ושנסעו שנסעו במסעיהם נייק שהוציא מה
 וזהו לתקן שהוצרכו זולת פת״א נסעו ולא ד'

 כרשה והנה .ודפח״ח למוצאיהם מטעיהם ואלה
ק' הזאת א נחשבים שהם ?מצרים בין תמיד נ  כ׳

 הם לילות וכ״א יום וכ״א שפירש׳י כתו .יוס
ת מיב כנגד מ׳יב  המצרים בין לעבור שצריך מסעו

ס ה׳ א׳ז ולעבוד הכל לתקן מסעות בכמה  הג
 בית חורבן על ונאנס עצב להיות גרמא שה־מן

ע לחזק יש עכ״ז .ה׳  ה׳ ולעבוד לבבו ולטהר א׳
 שירות אמירת בשעת בפרט בשמחה ותפלי: בתורה

 מדרך ומליצה משל עפ״י זה ולהבין ,זתשבהות
 וגס שמחה ומיני טוב מיני כל לו שיש בו״ד הלך

 כאשר ובודאי ועוגב וכנור ומהול בתין> מנננים
 הצורך מן אין בשמחה שרוי והוא המלך לב טוב

 כי קולות בקולי והמנעימי' המבוררים אל לו
ה  בא לפעמים כאשר אכן .לב שמחת לו יש נלא׳

 יתראו אז הקרהו. אשר ממקרה ויגון ענב עת
 ולהציל לבנו לשמח ולזמרם לשירם מל על הפירטי־

 ית׳ קדושת' אל כביכול ודוגמא ה;משל וכן .פנים
ומקלסיםשמו. מנעימים ברקיע משדחי׳ כבוודאי

p אי בבתי עצב יש חרב שבהמיק בזמן  או סי
ע אשר מי צריטם ט׳ להתחזק בליז ה׳ נג לנ  אל ו

 ילשמנן עצבות מיני סכל עצמו ולהפשיט גוזאי בתי
ס מעולם מלכט אתה לפניו ולומר המלך כבוד ג  ו

 ועלז נגדך כאין והכל ועד לעולם ותמלוך עכשיו
 לד ויתט לעבדך כל ייאתיו צייו בהר מושיעים

 הניע ז״ל אדזמ׳ר לנו הקדים וכבר . מלוכה כתר
מז מצמס בין השיגוה רודפיה כל בפסוק י  . ה

א את להמליך שרודן> מי כל דהיינו  יוכל הטר
 לסשל המצרים בין אלו בימי׳ דוקא יותר להשיג

 לא אשר מוטלת אימתו אז בביתו יושב כשהשר כי
טל ואיש איש כל  השר אס משחי׳כ .פנימה לבא י

 או שלו לנלטרין חיץ וברחובות בשוקיס עובר
 הקוראיס כל שיעת ייאית קוראיי לכל קרוב הוא

 ט הזה בימן ני לדעת הנמשל וכן .בשמו
חונה הישות לכן . וגומר מקנה טדדת כצפור  נ

 עולה והוא עולם של מלכו אל להתקרב אדם לכל
ת ולאמץ להתחזק הענין ועיקר .עכיל עליהם  א

 ההתרשלות ברשת יפול לבלתי הללו בעתים לבבו
 למראה חושך בת״בשהוא ואפי׳ חלילה ה׳ מעבוד

ס עין  אשר כל על נפש במר לבכות שיש הג
 המלך לב לשמח יט מ״מ , ההוא ביום מצאתט
 במהרה ויגאלנו מנתם יולד שבו העתידה בשמחה
ם. המלוכה לו והיתה במעשיו ה' וישמח ד ק מי  כי
 אמר יצחק יעקב מוה׳ אלהיס איש הצדיק והנה

ב לעקור רבי ביקש הגמרא פי׳  בשבת שחל ת׳
מי ואידתי הוחיל ואמר  לעקור שרצה פי׳ .עיש יז
 בשבת שחל עיי הקץ ולגלות ועיקר כלל ת"כ צית
 ולכן . לגמרי ידהי ואידמי והואיל הקדוש יום
י חכמים לו הודו לא נ הקץ את לדחוק אין נ כ'  ע

 ת*ב לעקור רני ביקש כי דבריו על עוד וטםן>
 מלטתהשי״ת גודל ולהראות עיקר לעשותו דהיינו
ס דהיינו  מהחזקים אנו מהוד עד לט שצר הג

 רחממ ועל בתלכיתו בשבת ושמחים ומתאמצים
 וזה במהרה נדהיט שישיב בטוחים אט המרובים

 שאט מאשר לפניו תענוג ויותר עיקר הוא הענין
 .לעונה ונראים הנגלים בינזיס לב וטובי שמחים

 את לדחות בטחו היה ותענוגה מהתעוררות ולכן
 ואידחי הואיל ואמר הקץ את ולגלות ולעקרו ת׳ב
 לו הודו שהחכמים פי׳ חכמים לו הודו ולא ידחי

 עדיק אבל גואי בבתי איין בחי׳ שלוא ל״א בבתי׳
ם היה לא כח  ולגלות בראי לבתי השמחה לשלשל נ

 לגלות הצדיקים כח יגדיל ה׳ שיושיעט עד הקץ
 :אמן עמנו ה׳ יפסח ואז הגנוזה והשמחה אי״ן בחיי

ש ר ד ט ט למה מסעי אלה דילז ב  ליכתב ז
 p6 שקבלו על המסעות כל בהורה

 מדבר יששום כחי׳ שכרן ליתן הקב״ה עתיד בנ״י
 מדבר ומה ׳1כ כחבצלת ותפרח ערבה ותגל וצי׳
 פאט*כ ביתו לתיך ת*ח המקבל כך בני•׳ שקבל על
ד והיטב ישוב להיות המדבר עתיד מוצא אח תי  ע

׳ מדבר להיות  שממה הריו את ואפיס שנא' .ט
ס לאגם מדבר אשים שנאי טי עכשיז רוצא את מי

אזן
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 כמדבר חהן פנא' שם להיות ועתיד אילנות ין5

ן  ועתיד כו׳ במדבר דרך אין ועכשיו .וגו' ^י
 ואומר וגו' דרך במדבר אשים אן> שנאמר שם ^:יות

 עוד .לה יקר' הקודש ודרך דרך מסלול שס וקי'
 ר״ל מספרים השמים במומור סוב שוהר במד׳
 יש הבריות בפני ראש לו שאי! מי רש״א נשם

 הים תבל עברות וראש שנ׳ הקב״ה בפני ראש לו
איז כו' ידים לו י!6  ע״ש כו' אזנים לה אין ה

 הסב' בשם תצוה פ' בזוה״ק דאית׳ פ״ד יבואר
 להכניע הי'כדי שנה מ' במדבר בנ״י להילוך
 ולהוציא הקדושה תחת המדבר שר הוא הססיא

 רצו;ו כשעושי וכן הקליפה מזלות הקדוש' יקר
 שהוא הואח בעת שמו ומייחזי׳ ית' אותו מזהליס

ד מדבר כמו  ומעלים הארץ. קדושת ערך ע
 הנוובים ומעשיהם הורתם בפסק קדושות <יצ*צ.יד.

 וזה . ית' ומלכות: הקדושה גבול מתרבה
 כיא הערכה .ערבה זחגל וצי' מדבר יששוס סי׳

 אתנו השוכנת הקדושה על רומז ור*מ טעם בצא
 מני בזוה״ק כמ״ש .כחבצלת חכיח .בצחתינו

 קדשו ת1כאצ'ל ית' מלכותו היינו השרון יזכצלה
 כביטל לפניו זמזמרת שמשוררת בצלו חבויה בהיה
 הערבה לעתיד תפרח כן בממשלתו המשסעשע כשר
 וכנ״ל. העשי' העולם בזה המתפשטת הקדושה קיא
 .לב״י שמקבל למדבר הגדול השכר באחת וזה

 .בזמני׳ חילוק יש כן ארץ בגלילות חילוק שיש וכמו
 בלעת הש׳׳י לעבודת ובהירי׳ מבוגלי׳ וזמני' יש

 בין כמו לקענות עתים ויש לגדלות ומוחץ רהבה
 אשוריו להטות ובקושי ושבט טנת וימי המצרים
 - גדול והתחזקות בהתגבר:' כיא ית׳ לעבודתו

 הקדושים בעתים הנתכלה הקדושה גודל מצל ^כן
ל ל  בימי גס לעבודה חפייעיס אלוהשיוריןהס י

 .חכמים בשם נקרא שהכללות וידוע . הקטנות
 ההוהמקבל חכמים. תלמידי הם השיורין נמצא
 מתחזקים הרגיטת בימי שגס ר׳ל .בירצו ברצוך קיח

 ית' לעטדריו ועוו תוקף בכל א״ע ומתאמצים
 . הפט׳׳א ונכנע הקדושה גבול שנתהמ׳ מאנו״כ

פ  את ואשים שנא' מלבר להיות הישוב עתיד וז
 שהם שכם הריון לשון הוח (הריו שממה הריו

 השיי בנ״י על רמות מחשבו' ויועצים עמל סריס
 אתן שגא' ישוב וכמדבר עצתם) ומהרס משומם
 ית׳ עבודתו מצד הליט והדס שיטה ארו במדבר

 האבות מדת הג״ת המלות יבוררו עי״ז !•תחזקוח
 ‘איןאילט עכשיו וז״ש והדם שישה בארז קגזנוניס

 החאמצו׳ ע״י אדרבה כי להיו' ועתיד מלזזבד
עיי לעבודתי הקטנות בימי בלי  זה־־כיכץ ו׳
 רבא מיננח וישגא עוז ביתר כביכול למעלה כס

 כמדבר מוה נמצא ביה לכולא דמזוג' מקיף
 ריב דברי הן והן ישראל בני לעמו טוב כל תא

 לו יש הכריות בכני ראש לו שאין מי ר׳־ש נשם
 ומקומו' עתי' שנראה הגס כמ״ש ט' קום הר לפני
 לפניו ית׳ בעבולתו להתגדל איברים להם סאין

שביחד עטנום באדי וכץ ראש גהס יש »חכרך

 הימי© אדרבה כי ומפורסם ידוע זה ודבר שם
 וזה ועוו בתוקף יתברך לעבדו מוכנים הללו

 והס גדול אומץ שצריך מהם ית' שעשועו עיקר
 עכשיו וזהו הקדושים רצון ימי אלול לימי הכנה

 כח״ש חלול ימי להכנת רומז להיו׳ ועתיד דרך אין
 קפ*פ ס״ג גימטריא דר״ך גס .דרך ביס הנותן

 בחי' הוא כ״כ התגלותו ניכר שאין פת בכל כי
 מצרים כימי כן לאתגליא אנא דזמין ריל אהי״ה

 כטדע ושמות לבושים בבחי' הוא יתברך שאלהותו
 אלו בימים הסיגים מתוך המתבררת והקדושה

 במדבר אשים וזה הבאים אלול לימי הכנה הס
 הבע״ל בימים הדרך התגלו' הוא המדבר שזהו דרך

 כבושה היא ומסלה מפולש דרך נקרא שדרך וידוע
 ית' לעבדו המוכני' קדושים ימים שיש כמ״ש

 ומסלה דרך כמו והוא ויושר באמת לב ברוחב
 משא״כ . בהם בנ׳׳א דריכת מרוב בהם לילך שנוח
 לעטדתו הלב ואימוץ תוקף צריך המצרים בין

 כמה שיש כידוע התאמצות מיני בכל יתברך
 התחזקו' וצריך הש״י לעבוד ומדרגו' בחיי אלפים

 יהודה מלך כמנ^: וארו״ל קטנות במדרגות גס
 מוטב לי עני אי אמר יסורין ע״י היה שתשובתו

 מדרגה יש וכי שוין אפין כל ח״ו הרי לאו ואס
 ומדרגות תשובה לידי בא עי״ז עכ״ו מזו פחותה
 קטנה מסלה הייט מסלול בשם הנקראים קטנו'

 לה: יקרא הקודש ודרך דרך מסלול שם והיה תהו
ה ר ט פ ה  פנים ולא עורף אלי פגו כי • שמעו ב

וגו' אלהיך היו עריך מספר ט וגו'
 כפול הלשון והנה וגו' אבי לי קראת מעתה הלא

 היא עורף שפונה מי מהידוע כי פנים ולא פורף
 דרומזלוההגם אלאי״ל אחר צד אל בפניו עומד

 ברוך כמו ותעלות תהלות ואומרים שעומליסלפני
 ורה עמס בל לבס אבל לנוכח אמירה שהות אתה

 בזמן דהיינו ג*כ עורף אלי כנו כי מ:ונה הער:
 לפניסונם מכוונים ולא לפני עומדים הבי׳ כזם

 הם כראוי מצוה ופישיס מתפללי' כר^ר^מי׳
 ולא וזה זאת עושים וחכמתם שבכחס סוגרים

 שלך התעוררות הוא עריך מספר ט והטעם בנים
 לסעפים מתעויי כשאתה חכי׳ יהודה חלהיך היו

 ועוצם כחי בלבבך ואמרת אצלך אלוה אתה נעשה
 להבין העטלה עיקר אבל אלה כל את עשה ידי
 ג*כ הוא יוצרט רצון עושים אנחט אשר כל כי

 שבקרבנו הרצון התעוררות וגס לו נתנו ומידו שלו
 מעסה הלא וז״פ הפשוט מרצמו הוא ד' לעבוד
 מיי לי כשתקרא יהיה הטוב פי' אבי לי קראת

 וחי ושמעתם תאבו אם מלטן רצון פי' אב כי
 ■ משטב י3א כי שמי על הרצון ותכנה תקרא
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ך  אותי מקניטין קתס כלום למראל הקב״ה אמר נ

 כסאי על שחקוקה יעקב של איקונין בשביל אלא
 ארץ משמים השליך הוי באפיכק טרון לטן הא
 אפשר איך מהבין ומכוסה נפלא והדבר .עכ״ל וגז׳

 דמות להשליך חיו כזה רצון כביכול מאתו שיצא
 לכל והעמדה קיום הוא אשר בכסא החקוקה יעקב

 שאמר שדרשו וכמו בשבילו שנבראו העולמות
 יעקב ולולא כו' בך אשר ישראל למלאכי׳ הקב״ה

ה אבינו  באי לכל כנודע היה כלא הכל היה ע׳
כ הקדושה תורחנו שעד א'  שיחריב בקיצור הול״ל ו

ו העולמות כל ס לבאר ונ״ל ח'  מקודם שנבין ע׳
 עולם נגד בשם מכונה מצרים כי בכהביס מ״ש

 ירושלים ואת גבוה מעל גבוה הוא אבר הבינה
 נראה לכאורה אשר מלכות בשם כינוה הקודש עיר

 במלכותו מתגלה כשהקב״ה הוא הענין אכן להיפוך
 היותר ובמדרינה הגשמי בעולם אפילו עולם לבאי

 נקרא שזה הגס מלכותו מכירי; כשהם מחתונה
 כעילוי הוא עכ״ז העשירית מדה מלכות בחי' רק

 בשביל כי הבריאה כל ועיקר שאת ביתר ומדריגה
 השמים ונוסדו העולם נברא מלך להקרא וה

 אלהותו גילוי אין אס משא״כ בס אשר וכל והארך
 נסתלק ואז מצרים גלות בשעת כמו ח״ו כעולם

 באתכסיא מלך היה כי לעילא לעילא המלכות
ם בהצנע1  בעולם דהיינו בבינה או מלכות שבחר הג

 אין מ׳'מ לאתגליא עתיד דחנא אהי׳ה המחשבה
 עבדיו להיות המלכות עיקר כי כשלימות המלכות
 בזמן שהיתה כמו רצונו ועושים עולו מקבלים
 הוא כי יחדיו בשר כל וראו קיים היה שביהפ״ק

 עמו ואנחנו סלה ארך באפסי ומושל מלך לבדו
ח' ולכן באמת מלכותו כבוד וזה מבנון ועמוסיו  ני

 שם כתוב הבינה עולם נגד מכונה שמצרי׳ הגם
 והסתלקות העליה כי מצרימה עמך ארד אנכי

ד ירידה <ק'  להיות שצרל מלכותו כבוד נג
ם אעלך ואנכי כתיב אח*כ אבל שאקגלייא  ג

ת' מכבודו הירידה שוה עלה  בעולם להתגלות י
 כוונתו עיקר זה כי עליה בשם נקרא השכל

 בחלום שהראוהו ע״ה אבינו ביעקב מציגו וכן
ה אלהים מלאכי והנה וגו׳ ארצה נ:וצכ כולם מנ

 עולים ברישא בגמרא ומקשה ט ויורדים עולים
 כדאיתא ניחא דרכנו ולפי .ע״ש יורדים והדר

 שמלאכו הגס לו ורמזו גליות ד׳ שהראזהו במדרש
 אלוהות שבחי' דהיינו ומסתלקים עולים אלהיס

ז למעלה יעלה  בחי׳ שהוא ויורדים נקרא עכ׳
 כלל גילוי ואין ונעלם טמיר כי מחמת ירידה

 פי׳ עליה כוכב אהה אשר האר! הקב׳ה והבטיחו
 שכיבת היא אשר הארץ בשם המכונה המלוכה
 עליה מגמיתיך וכל להקימה ריצה וחתה כעפרא

 כלומר ונו׳ זרעך והיה . ולזרעך אתננה לך
 .אמן הארך כל על למלך הקב״ה יהיה שלעתיד

 רצה לא כי איכה המדרש דברי ימארו ועשי״ז
 כפשוטו מכסאו יעקב דמות להשליך חיו הקב׳ה
ת א״כ גלות לבחי׳ שנאו כיון רק לעיל כמ״ש  ת׳

 ולא בעיטר למעלה יכלה יעקב ודמות ישראל
 כי משמים השציך בשם נקרא וזה כלל יתגלה

 ירחם עד מלמעלה והשלכה ירידה בחי׳ הוא זה
ב ב׳ מו ע ת : אמן מ

 אמר כתיב בת מן הדרה כל ציון מבת ויצא
 זה יפה אחת מנה לנו יש אהיא רב

 נקי המלכו׳ כלומר כתיב בת מן עכ״ל הקב״ה
מ׳ ציון ממנה ויצא בת  ויציא׳ צי*ע שהוא יוסף גי

 ופנה ויוה ופנה רושם עושה העיר מן הצדיק
פ והדרה הוד׳  כל יצאו ולכן ציון בת מן ויצא וז'

ט למטה נשארת השכינה ואז הדרה מ  יש זזה ע
ח: ועיין יפה אחת מנה לנו בזו׳

 ק״מ לבית אאע״ה נכנס ח״ב בליל שם איתא
ארוכו׳ בו מטייל והי' בידו הקב״ה אחז

 רבש״ע לו אמר בביתי לידידי מה לו ואמר וקצרו'
ה הכניס הקב״ה פי׳ עכ׳ל הס היכן בני  לאאע׳

 וזה ישראל מעל הדינים להמתיק חסד איש שהוא
ט׳ בו מעייל שהי׳  הם וקצרות החסדים הם ארו

 כבר כי בכיתי לידידי מה לו ואמר הגבוחת
ה השיב לכן חמתי עליהם שפכתי  היכן בני אאע׳

 מהראוי בני פצים כל על שהם כיון כלומר הם
 לשפוך לך היה ולא עליהם ינן שזטתי

■ ; עליהם חמתך

במדבר ספר נשלם שחקים בעזר

דברים ספר
" ל  לשונה ראה הקב״ה אמר במדרש הדברים א

שון את שמרפאה חביבה מה תורה בל ^ 
 תדע מ׳ חיים עך לשון מרפא כתיב שכן חנין

 משובסיס אילטת מג׳׳ע מפלה הקב״ה לט׳ל לך
׳ הלשון את מרפאיס שהם ט'  כל אמר וחד ט

 ר׳׳ל ט' מתרפא׳ לשונו הימט ולועס מלס שהוא
 ממקומו נלחוד אחר חמקוס ללמוד לנו מה אמר
ה לא ט לנ»רה'כתיב זכה' שלא עד משה מ־י א

 לשוט נתרפאת לתורה שזכה כיון אנכי דברים
 אלה בענין שקרינו ממה מנין דברים לדבר והתחיל

 היום והנכס .במדרש ע*ש משה דבר אשר הדברים
 בכוכבים אוהם בירך למה לרוב השמים כככבי

ג מעלות הללו הכוכבים מה  ק כך מעלו׳ ע׳
״י מנין ולא חקר להם אין הטכבים מה בנ׳י »  כן

ר מ א  בחמה בניך משלח לא רבשיפלמה לפניו כו׳
ס מן גדולים שהם ולבנה ה א״ל כטכבי ל ק  ה

תיין -



ראל1יעדבריםעבודת
ך1ו  אבל כו' לע״ל בושה להס יש (לכנה חמה י

 יטשו ולא שנאמד לכולס בושה להס אין לכובכיס
 קדושת לט תקנו כנה״ג אנשי הנה . לעולם עמי

ת' שהוא נקדש או נקדישך בלשון ית' פסו .  מופלא י
ס אוחו לצייר וא״א וב״ש ב״ה א״ם ומפורש ט ב ת׳  י

 כדי בעולם להגצות כדי וכביכול כידוע אות
ח וליהטת ית' אותו לעמד שיוכלו  כביכול מאו

 ליהנות יוכלו הפריסא וע״י פריסא כעין עשה
ח אז ת' מ  כ״א בו להסתכל שא״א השמש כדמיון י

 קטנים הנקבים שע״י רשת מעשה ומגן לטש ע״י
 השמש הי׳ אס זה ובדמיון מאורו ליהנות כולים1

 עשה כן על יותר ללבוש צריך היה יותר רב אורו
רן תנ  יכולין הלטשין שע״י ולטשים פריסות י
ת מו אין אין מלך כי מאורו לי  כשהוא אותו ה
ק ולז״א ההשגה אפיסת זהו כי כמש״ל ערום  בזוה׳
 המדו' כי אתתקן וגטלה בחסד דמלכא רישא

ס ת׳ ט חהיסה למחשבה יהא שע״י לטשיס כ  י
 א לבוש תשארה ז״ל אליהו וז״ש השגה לאיזה
 פצמיתו אינו הלבוש שזה לאחר תדמה שלא (ככדי

ת׳ ד׳ דלבושי' קמצא כהדין ארזיל לזה י  ובי' מי
 הקדושות מהספירו' השפע צינורו׳ דרך בשגס ע״כ
 הוא הכל וכדומה עושר ומזו חכמה נשפע שמזו

 מדה לשון כי המדות ע״י המשפיע ב״ה מא״ס
א  זהלבשותו וע״י מדא דלביש מאן לשון לגוש פי׳ ס
ת׳  הכלים לפי ומזוני בכי חיי משפיע כן במדו׳ י

ת' שמעצמותו כביכול נקדישך לשון זהו1  הא״ס י
 שיוכלו כדי ושמות לאותיות לבא סריסא פרס

. לעבדו ח׳  תחתית לשאול ונפלו בזה תעו (ורבים י
 את עזב אימריס והיו הפריסא בזו כשהשיגו רח״ל
ק א  תחתוכו' למדרגות ההשגח׳ מניחים והיו ה
ס ב״י אנחנו כן לא דוחס תיפח ד מי א  בני מ

 לעבדו שיוכלו כדי היה הפריסא שזו מאמינים)
ת' מאורו זלהנית  שבנ״י הזמנה היא והקדושה י

ת' אותי מאמינים  בפירוש וכהיב במלותיו ומתלבש י
שס אינו למה למטה מתפשטין העתיק ותלי הואיל וא״ת ק״ך ד?> ז״ל מהאר״י זוטא האדרא ב ק׳  נ
ז אצילי' י תי  על כ״א אצילות נקרא שאיט י

חן התפשטות א  כמקומה הקושיא עדיין והנה ה
 ייבנו ולפמ״ש קצת) לשון בשינוי (ע״ש שמדת

 אלהותו גיל!י על מורה התלבשו' כי היטב כרמ7
ת׳  מתירן ולפי׳ז .לבוש־ס ע״י כ״א להתגלו׳ שא׳א י

ק מפיר אין למט׳ התלבשות שאק כ  זך האור ע״כ
 הארון להתפשטות שם צמך אין ולכן באצילות כמו

 דמשיחא עקבי״ת עקבות בשם הנק׳ שזהו ואמת
ק אותיוה הוא ס מדריגו' הס בעתי׳ מכי הצ ט׳ תו ח  ת

 :ברגלון רגלין דימטי עד כמ״ש להגמרר
י ר ח תו א  אשר האמורי מלך סיחק את הט

 איט הזה הלשון הנה .וגו׳ בחשבק משב
ק  יושב אשר עוג וכן בחשבון יושב אפר . «

 אומר דהכתוב לומד ונראה באדרעי נעשתרות
ה  אס דממ״נ הוה לשון ג״כ וקשה ד' ירושלים גונ

ותה תקום היא ד' עצת ירושלים שיבנה ד׳ מי6 •

מ פקדה שלא מפני הוא עדיין נבנית שלא פי  ל
ס דהנה לומר ונראה הוה לשון שייך ואיך ה^לי  י

 יראה עולה יר״ו כי של״ס יר״ו מס״ק נודע בצירופו
 יחד ד כ כשלימות היראה היתה בירושלים ושם

ט רצון וביראה באימה עושים  מכני אכן קונ
 לעלות יכולים אט אין אדמתנו מעל שנתרחקנו

 מסתיר היצה׳ר שבעוה״ר רק ד' פני תמיד ולראות
 להתעורר אדם כל צריך לכן ויראתו ד' אור מפניט
ד ולעמיד בקרבו  אהבה בעבותו' ולהתחזק יצרו נג
 pU הקודש עיר בירושלים שיקושר עד ויראה
 ליחפצר ומכוונים למזרח מתפללין שאנחנו הטעם
 להתעורר כלנו נזכה ובאשר חז״ל מאמר כטדע

 בשליחי' כראוי היראה לעבוחו' חסד וחוטי באהבה
 דוד וז״ש ותפארתנו קדשנו עיר לבנין נזכה ואז

 לה שחוברה כעיר הבטיה ירושלים פ״ה המלך
 והתעורר^ס ישראל בכי התחברות לפי פי׳ יחדיו

 כי פי' שבטים פלו ששם ירושלים כבנה באו״ר
 ונעשה בלב הנקשרים ויראה אהבה מוסרות

 עיר ירושלים עד נקשרים הם בלב ירושלי״ס
 ושרביט שבט לשון נקרא המוסרות ואלו הקודש

 את ולנתק לכלותינו העכומ״ז כל עמדו וע״ז
 ועל ל על יחד נוסדו ב') (תהליס כמ״ש המוסרו'

מו א״ת נ״נתקה משיחו  שמורה אמ״ן ר״ת מ״וסחתי
 ע״י שנעשה אמן גימטרא צ״א העולם היחוד פל

ת׳ לנתק בקשו והס המוסת׳ ס מו  היחור ולהפריד ה
 למגן הקדושה ארץ לפני ועוג סיחון היו וכן ח׳ו

 מכל שלא כדי עממין ושבע הכנעני על ומחסה
 משרע״ה גבורות היה וזה הקדושה ארץ נכבוש
 הממונים המלאכים והכה - והכניעם פמהס שלחם
 הבשן מלך ולעוג כל״ח האמורי מלך לשיחון בשבח
 היחיד על ממונים שהם צתכי״אל פקדי״אל כל״ח

 הצדיק על המורה צ באות הוא צרופי״אל כי
 וכמוהם לטק׳כמ״שבזוה״ק פקידה ע״ש ופקדי״אל

 כ בדכורא ועוג גנוקבא סיחון היו בקליפ' זלע״ז
 החמד כמ״ש מרמז שמו כי הב״שן מלך היה הוא

 ב״ינהדקליפה ש״ערי נו״ן ב״שן משה מ' המפורסם
 להכניע תמיד צ״ל המלחמה וזאת דורשו היה ומשם

 קודש עיר לירושלים להגיע כדי בשלימזת בא״ויר
: בב״א

 לכר< ידע ילך מעשה בכל ברכך אלהיך ד' כי
 הפרשה הכה .וגו' הזה הגדול המדבר את

ם בט׳ תמיד קריאתה הזאת  אג ר׳ה שאחר ימי
 להזכיר עניניס בכמה הפרשה ומרמז ט ט׳ עד
 היה אלהינו וד' למקום ממקום עברנו אשר את

חת עמנו ס להו  המצרים בין עוברים שכשאט הג
 ונהל^ עמו את ד׳ יטוש לא כי ט׳ עד אב ומר״ח

ק במדבר שהול^כט״ וכמו א  ול איש עבר לא ב
 ג״נ נק׳ אשר הללו בימים כן וגו׳ לפניהם הולך

׳ וכמ״ש צלמות וגיא מדבר ס הפסוק ט  איך כי נ
 זניי״ז כמי• אחה כי רע אירא לא צלמות בגיא
 נד מר־:סערהבול*כי מהר״ש הקדוש בכתבי כתוב

מי אתה כי כענין פי׳ ע״ש המגין הוא את״ה כל
G6



5י ׳מטראלדבריםעבודת0
« התסד שם תי וכמ״ש למזלם כהן אתה כ מ  ר

ע ,  לבוראנו לקרא זוכים שאט מה החסד עיקר כי נ״
 וז״פ במ״א מזה וכתבנו אתה בלשון והנורא הגדול ׳

ם פי' ינחמוני המה ומשענתך שבטך  שלך שבט ג
א  כשהחסדי' שלשעמי׳ לצרכי והוא המשענת כמו ס

 מהם שיינקו אפשר ואי (למטה) מלמעלה יורדים
 בלבוש אותם להוריד לכן״׳צריך ד' ואויבי היזיצונים

 לאיש חשדיו משלם כי ולהראות וצמצום גבורה
 און פועלי כל יתפרדו ואז במדה ומדה כמעשהו

 שציוונו הצדקה מעלת. במ״א מזה כתבט וכבר
 הקודש לשפע ומהסה מגן הוא כי יתברך בוראנו

 שסיים וזה ע׳ש עמו לישראל רק תתפשט שלא
 הכוונ׳ עיקר זה כי׳ צוררי נגד שלחן לפני תערוך

 כוסי ראשי בשמן דשנת . הגבורה במדת שלך
 הקדוש' ומחשבתך ראשונה כוונתך הי' שזה פי' רויה

 .לנו להיטיב וחפצת אחרית מראשי' ומכיט וצופה
ה כוסי ס הס אר״ך עולה רוי״ה כי חי סוי ה  ה

 ידע כאן רבינו משה שאמר וזה דאריך הגדולים
 הכל והביע צפה כי הזה הגדול המדבר את לכתך

 מדת השיתוף וענין עולם בבריאת ראשונה במחשבה
 כי יב״ק שגית׳ אלהי״ס הוייה נק׳ ברחמים הדין

 למדת הצריך היכולת ובעל תקיף הוא אלהיס
 אלהיך הוא כי לכל להראות לעיל כמ׳ש הגבורה

 שם שבסוף p אות נפתח ואז בטובתך ורוצה
 אמר ולכן אלהיך שבסוף ך לאות ונתארך אלהים

 הבחינ' שזה כלומר שנה ארבעים זה בפסוק שם
 שמורה שינוים ארבעים בחי' הוא זה אלהין שצ׳ל

 לבחי' שנראה ארבעים שעולה ם אות עליהם
 פי' דבר חסרת לא עמך אלהיך ד' ואמר ״בורה
 ממך להחסיר ולא הנ״ל במדבר אפי׳ ענזך שהוא
 בני להשפיע הללו בימים שתרצה אפילו פי' דבר
 עד־ יהיה הוא ישראל לעמו ור״ת ומזוני תיי

: לעצתך ויסכים
ה נ  תכילין להניח חייב בת״ב הז״ל אמרו ה

 חדשים מוחין שכאיש והטעם במנחה
 במנח' לכוון האריז״ל וכמ׳ש ישראל עמו את לנחם

 האב כדרך המשל והוא סגול ניקוד הוי״ה שם
 ואעפי״כ להדריכו כדי בשבט בנו את שתייסר

 אותו ומנחם לבו על ומדבר מקרבו הוא אח״כ
 מוכיח כשאני וגם חסד ומשכתיך אהבתיך לו לומר
 הימים אחר הענין וכן לטובתך הוא בשבט אותך

 מתוחים הדינים אשר בת׳ב וכפרט אלו הנוראים
 בניקוד הוי' היום כל לכוון ז״ל האר׳י כמ״ש רח״ל
 הוא ערב לעת לכן . הגבירה על שמורה שג״א
 ביד התקרבו' להם ומראה ישראל עמו את מנחם
 מוחין ובאים סגול בניקוד הוי' ושם והחסד ימינו

ת אז להמשיך כח יש ובודאי חדשים  חיים שט׳
 ואז כנודע בבוקר בבוקר תמיד כמו כתפילין

 בצירוף וכמ״ש מהדש המלכות לבנות ההתחלה
 סוכות של ראשון יום עד באב שמעשירי הימים
 שמואל מוה' הגאון מהרב ששמעתי מה עפ״י

בעשור עד ניסן מר״ח כי נ״ש דק״ק אב׳ד שמעלקי

^י' של י׳ אות כנגד ימים עשרה הם מ לחודש ד  א
כ אח׳ ס ביקור ימי ארבעה ו ה חי ס קפ ר ד׳ ק  י ■ אות ע

שסעו׳ עד פסח של הראשון מיום ואח׳׳כ ד  ערב
 ראשון יום ואח״כ נ אות כנגד יום חמשים הם

א א אות נגד דשבועו' הו (ו אדניי  יד״נא צירוף ד
 אות שנתגלה עד המלט' נכנה ואז אדנ׳י) אותיו'

 ־ אמרתי וכמוהו .עכ׳ל אלהיך ד' אנכי במלת א
ס ^ עד באב שמעשירי הללו בימים •אני ג  כ

 כך ואחר נ אות כנגד יום חמשיס הס באלול
 יוה״כ שנין ימים ארבעה ואח״כ י אות עשי״ת
ט׳ ראשון יום ואח׳כ ד אות כנגד הם לסוכו' סו  ד

 «0ב< כמיש ראשון יוס שהוא א אות נגד הוא
מ (והצירוף וגו' הראשון ביום לכס ולקחתם  ה

 אחר מחדש המלכות בנין הוא וזה כנ״ל) ני״דא
 ועלת תורה ללמוד אסור בת״ב כי וגס החורבן

 ס׳ קוריו אחריו תיכף לכן תורתך הפרו נאמר
ם ואתחנן  ולקבל התור' להתחיל הדברות עשרת ע

; מחדש שמיס מלכות פול

• ואתחנן פריטת
ה ת  ■ מדת זו נדלך אח בילקוע .כו' היזלוח א

 ואש כו׳ ;ה ■נדל ועהה בנאמר סובך
 המזקה ,כו׳ טלם בא• לכל סבוסה ימינך זו ידך

 י כמדח כ:א .כי' סדה״ד אח בררסים כובש באח̂ר
 ־ על לר-מוח יכיל אמד בסין בו' בי׳ד מדח הקב׳׳ה

מס וכהיא .ידך  בשם שמעתי .ישיבנו ומי באהד ו
 שאמרו פה זנ׳ל מוהד׳ב הקדיש הרב סדומ׳ר
 הוא שזה ר״ל .רישא נח־ן הסן הסה .בזוה׳׳ק
 כסו חסד על מורה אס״ס מלח כי יתברך מלזכדו

 האנושי וכס באפשרי ביהא לעולם. כהן אחה
 אל כמדבר לנוכס אחו ולדבר יהנרך לפניו לעמוד
 והוא . אהה ברוך הברכיח כל בטסס נמו רעהו
 - האדם אל המשתלשל והארתו ענותנותו מרוב

' החלות אתה ווהו .כניו עבר אל להאיר  , .ט
 בריח לשום שא״א מה נפלא חסד הוא ובאמת
מנו זה ענין להשיג איך כי .הרעיונות כל ונ
, ואץ מכל־ מובדל נעלה שהוא ב״ה פא״ס יטייר

 ̂ שיצמצם כלל יענין אות בשום ודמיון ציור לו
 ' לוג»3בת ולהתפאר נפדות להתלבש עצמו וינביל

 בגדי המדות לבושי לעצמו תיקן כן וגלל .בנ״י
ם אותו ריאין אין מלך כי מאורו קצה להשיג עיי
כ ארז״ל ולזה .כ;״ל , בטחו אותו אלא רואין אץ ג'

 . נהפנונו׳ להתענג מרצונו כביכול .ה׳ יראת אשה זו
 ’• חחקס אכבה וזהו וצמצום הגבלה לידי בא בב׳ס
א מלכא ד־וד כסא יצז׳א הנשר  -■ ,גי .לונין דנ׳

 י, ל«ת ממש ומסוכן פב״א נרדף תמיד היה דהסע׳ה
 תעיד ומתמזק והולך בכפו נפשו בם ועי׳ז בידיהם

 ושמרמ רנה באהבה הזכה בסנזשבהו השם בעבודת
 ' pb בנזשס■ ממש רס״נ עם ותשברזי' בשירות לבב
W לאני לנזזור צריך אני ג״כ יהרגוני אם K X 

מי׳ר״א) האר״ך המשיך פי׳ז לפניו לעמוד  _ לנו
' • לבחינתו
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שו  המונה שום לו fb יה׳ עצמוסו מצד ובלתיה לממ

 ב״ה הא״ס דהיינו אל הדמיון מי ואל למ״ש ומדון
 בשום ולציידו לדמותו אין הכל וכח אל הוא ר5א

 פובו רב להראות היה ית׳ שרצונו מצד כ״א .ציור
אי ט כמ״ש פולס ^  וסמן רסום אחקלינא לסנן ו

 למדש היה יח* כשרצונו וכביכול .וכו' אפיס אלך .
 היו נתגלה שלח וב״ז מובו רב בהס לפפול עולמוח ־

 יכול הפה שאין מה דל בבחי׳ כביטל מדות סי״נ
 חסרון שוס היה שלא ואסונה שאמת הנס .לאומרו

ת' מנצמותו  כהבראס יתרון ולא בראם שלא עד י
ת' רצונו מצד מכ״ז  כדי פולס לנראוש ברצונו מעלה י

 ח״ש הנ״ל דברינו צדקו .זו לכהי' לברואיו להיכויב
 כה נא ינדל ועחה שנאסר מונך מדת זה מלדס
ך זו ילך ואת ואמר ^אדני. מי  באי לכל פשוסה י
 כעיקר כמ״ש בכח נאדרי ה׳ ימינך שנאסר פולס

 הוללות חלה כמ״ש בנ״י בשביל היה העולם בריאה
ם מי  זעירא ה כנ״י הס , בהכראס והאת מ

 אוחו שיעבדו בשביל היה השעשוע ועיקר ז־הבדאס
 בכלל נ״כ וזהו , הננליי כח שהוא בעוה״ז יס'
 •ת' רצונו עושים ובנ״י .בזוה״ק כמ״ש זעירא דן

ז הז ט  ט וזה כנגדו. עזר לו אעשה פי' וזהו .ג
 ,דבהבדא״ס מעופה ה • העמים סכל המעע אמס .

 הלה הס '1כ פדך זא״ור וזרו״עך ימ״ינך כי וצופר
 אהה .החזקה ,הממוצעח פניך אור דאבהן מונק
 של כח גדול קדיבא באידרא כמ״ש פלה״ד כובש

 למקום דרממי מטלין הי״ג שהמשיך ע״ה לבינו כה0
6V ואסרו .הרמתה במקומם אמרם מיכה משמ״כ 

 בלבא הוו פמירין כען ארשב״י.עד קדישא באידלא
 כל הלא גדולה והקושיא .דאתי לעלסא נהו לטפל
 זה זמה או״ב. יסודי בעניני וחביריו לשב״י זסרי

לגלאה: השתא דכעינא הדש דבר שאמר
:המאסר) השלום (מסר

ה ־ ר ב ע  נא אין פירש״' .וגו׳ ואראה נא א
כו/ בקשה לבון אלא  עוד לפרש ויש ו

 כנודע ומיד עכשיו לבון תמיד שפירושו נא לפ0
 יעבור משיחנו בביאת לעתיד כי האריז״ל מכתבי
 יהיה^התיקון אז כי לא״י משלע״ה נשמת -לסנינו

 צפה ע׳ה לבינו במשה לומר אפשר ולכן כאמיתי
 טון כלומר ה' מצ והתחנן בקדושתו זה והביס
 מעתה נא אעברה הפובה ארן אל הפטל סזף שסוף

 עובר הוא יהושע הקב״ה לו והשיב .אותה לאה6ו
.פעור בית סול בגיא ונשב .ונו' •כחיל ה«א1

 מכה מדברי אינו ונשב הפשוק זה כי לומר אסמל -
מל ^ סי  להשבתו נ״כ שייך vשד־ רק יכר^ל מסע* ו

 כלומר סרפ״ה לב על נימוסיה ולכלי הקב^ה סל
 בגיא ונשב . סה נשאר אהה אפר על סלא.קצסער ־

 כלומר בעדם מדברים רבים כמו לשון ־ןכשב*מא
 ונשאר בני נשב ואתה אד אנו אמד סהקכ״ה

 משה נשמש עם מתיחד הקב״ה ט פליון -ביסוד
 נוסריקון ונב״ב במלת ומרומז הנפלה עליון בסענע

jto •מכס אע״י אותיות הס בגי״א ב׳ינה ש׳ננר 
לי״ג א״ב נק' שהקב״ה הכר! בזה כי יפ^ן ■צכ״ג

 גסשד כס״ם סאויטו לנקום עתיד הין מדות
 שס. בפירושי וס״ש ע״ש נאון האי מרב ליקונדס

 לשון פירושו סול כי פעור בית מול דכהיב וזה
מן משרע״ה קבורת שפ״י פירוש כריר.ה  pלא ב

ק הרבעה כח ויכדע יכרית הוא כפור ביח נגד  כפ
נ בימינו במהרה תכלה

ת ה ת ^ אביהך את אהב ט ו ב  אמרת גזלפו ד
 בהחלתו הפסוק לשק .ונו' בפניו ויוציאך

 האטת ט אחריו בזרעז ואח״ב אבותיך רבים לטן
 נדוקנא ונכללין כאחד חשובי! שלבה שהם הגם

 אהנ וז״ש וגבורה מסד מגוונים ^לו: שהוא דיפקב
 אמריו בזרעו ויבחר אבות שלשה הם הכיתיך את

 וטאור • ט שנכללין ע״ה אבינו יעקב על רומז
ה זוכר בהקב״ה הענין ט  הגס לבנים האטת ז

 מ״מ ממש במעשיהם האבות דוגמת אינם שהבנים
 איזה למשל בדוגמא שעושים זטה מעשה איזה ע״י

ק אנלהם כמו חשד וגמילות אהבה מברר' סצוה  ו
 הגדול ובאורו בבירשו הזה הדבר נתעורר מיד כולם

 כסו לסכל בקדזשחס הגדולים במעשיהם שהאירו
 בכר תוקד אשל אש הל עשנו ויעל הנכב' הנר
 נאחז העשן כתילת כע״י נודע הנה מלמעלה אהל
 הקדושים מעשיהם כי הזה הדבר וכן למסה האב אור
 שמעשה והנס .מעלה ושרפי אש שביבי כמו הס

 הפצות מעשה ע״י הנכבה נר כמו לק אינם הגנים
 מתלהב בקפנות בעושים הגס וטוצא וביראה באהבה

 מלע׳ה שהבפיח וזה מנות זכות מפלה של סאש
ט׳ אחריו בזרעו דבמל ו זרעו כשיהי' א ^י ק ה ע  ב

 זוכר אחורים בבהי' לק ממש כהאטת ולא אחוריה
 פניס לבמי׳ מעלם הוא בפ:יו ויוציאך איות זכות

 צירוף זיןציאך במלת .להם ויאר הקדושה וזכותם
 דדיקנא טחול ווין יודין על כמורה י״ו אותיות
 הוי' ימוד על המולה ל״ת באותיות נחילה ואח*כ
 ט לחכמה הרומז הגדול בכהו ויוציאך יעי״ז בא״דני

 בן b בח״ב מקונגיס שאנחנו וזה' הנדול כח הוא
 דוגמת היו הם כי גדול כהן ישמעאל ר' של ובת

 שהיה אביהם ישכעהל מדי־ היוצאים ד 1 אותיות
 במילוי בתוכו ד ו שכילל י מות הכמה אנא בבח־'

 אבל עליהם מקונכיס היינו וכשט כשנהשרדו והז
 הוי״ה נחי' שהם ד ו שיתיחדו ההבסחר להיסך
 בכל לעולה השפע וגא הכל ;מתק ואז וחדנ״י

:אמן לבנ״י כובה
 האלם אח קלהיס ידבר כי ראינו הזה היום

 שכילו שם על מי נק' המלאך פי' .וחי
 במשפפ תבא אל זלה״ה מדסי״ל שאמד וכמו נדים
 אשי' כי סי' קי כל לפנך <דק לא ט עבדך אח

 העדר לו ואין חיים שכולו מי כל שנקרא המלאך
 וא״כ לסכך יצדק לא בסשכפ עמו תכא אם ומיתה

 ורמה עפר גיא דרי עבדך סת במשפמ הבא אל
 הקביס אהבת נתגלה סיני הר במעמד והנה עכ״ל

 העול® נברא הורהו ומקיימי רצונו עושי שישכיל
 ע״י מא המלאטם עם וההנהגה הדינור אשי' וא״כ
ר ט ר^כו הזה סיזס ח״ש דלספה רצהו נמשי מ י
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 נס פי׳ המלחך על רומז חי ונס האדם אח אלהים

 עם החלה שמלבר ע׳י הוא נו כמדבר הדיבור
 נפולר אכר בכל לפוכה עמנו יסכימו והם האדם

:אמן יפראל כל ופל עליגו רהמיס
 במסה גסיחם כאבר אלהיכם ה' את מנסו

 רצונו עושים כבישראל דהנה הפסוק רמז י׳ל
 את בפר כל ודאו ה' כטד עלה ואז הקב״ה של

 להפלהס ופוסע הארן כל על מלך הוא כי מלכותו
 פוכיס כבאינה ק״ו ולהיפך הצרות כול מהם ומסיר
 שהיה כמו נעצם מלך היא פהקב״ה הנם רצונו
 עשתה אלה וכל כלו הכל כי העולם שנברא קולם

 שאינו ומלטת אלהות בגילוי החסרון אעפ׳ה ידו
 והמלכות מרומם כהוא והר^ה נס לשון ונקרא בגלוי

 שהזהיר וזה האלז יושבי לעיני ראות בלי אתו גנוז
 שיהיה במעשיכם תגרמו שלא כלומר תנסו לא הכתוב

 יתגלה שלא דהיינו ח׳ו לאלוהוהו והרמה נס בחי'
 ה' היש שם שבאלו במסה נסיתם כאשד למסה

 דילי' ורעות עבודה עיקר אבל אין אם בקרבנו
:ליה דגלי'

ח מ ד צ  דהנה ונו' לעבות נשמור כי לנו תהיה ו
 ב״ה שהבורא ואשלם הקדימני מי כתיב

 שיקבל קודם לעבדו הקדימו מי אדם בני את מוכית
 הבורא הקדימו לבגדו ציצית עושה שהוא הרי שכרו
 לתת הקדימו הרי בנו את מל הבגד את לו לתת

 בהקב׳ה השפעו׳ כל נמצא המ^ית כל וכן בן לו
 נ״כ נעשה המצות כי וחסד בנדבה הכל לנו משפיע

 ומייחל מאהבה עובד כשאדם אמנם כנ״ל ידו על
 וכן ד׳ לשם למול שיזכה כדי רק זכר לבן ומצפה
 מקדים הוא אז ציצית בו להפיל כנד לו שיהי׳ מצפה

 פי' לנו תהיה וצדקה וזה ית״ש להבורא נמנודהו
 לפעמים לנו תהי׳ ותשד צדקה בדרך הבאה שהשפע'

 במלה נרמז וזה במדה מדה שילום בדרך לבא תוכל
 שהוא אלהי״ס גימ' לנ׳ו וגס עבודתינו כהי פי' לנו
 כי והיינו העבודה סדר לפי ומשפיע המגביל כת

 אלהינו ה' לפגי הזאת המצוה כל את לפשות נשמור
 לידו המצוה הבא מתי וממתין שומר חדס אם .מו׳

;כנ״ל סרס כסו ה' לפני שעושה נקרא מז

באב לט־ו
א ר מ ג  פוביס ימים היו לא חגיגה סם׳ ב

 היו שבק וכיו״ה באב כש׳ו לישראל
 אומרות היו ומה ככרסיס וחולות יוצאות ישראל בנות
 וכו' לך טרר אהה מה ורצה עיניך נא פא בקור

 ו״שמע ה׳סכת מפסוק היוצא בצירופו אב חודש כי
 השולט הוי׳ה משם כאהרון החצי פס ה״יוס י׳פראל

 וביום דין בחינה הוא המודש של ראשון בתצי
 שם החצי הצירוף עיי הדין נסתק עכר ממכה

 פ׳ו ני לרמז הנפורים יום נוערקון והוא י״ה
 לבינה עליה בהם כי דרגא בחד כס וי״ה באב

 וחולות יוצאות על בפע*מ הפי' זיל האר׳י וכמיש
וראה עיניך גא פא במור אופרות מיו ע״ש קלרמ׳'

ממי' אלים נראה כהיוס הקב׳ה סי׳ אחה מה  בר
 - ישראלי אלכי בבמי׳ עלינו ונהנלה ובא בנו שנמר
 כבחורי להם נדמה ביס כמ*ש בחור נקרא שלכן
 וחמל^ שחשא העח הניע פי׳ עיניך נא שא כתה

מז כי עיינין נק' בהם החדשים אלו אה  ואב ח
 בקשתי® ועיקר כנודע דמפדוניתא פיינין במי' הם

 שעיניה כלה תהיה ואז העיינין שיתקן והומלחט
ל הסי' וכמ׳ש בדיקה צריכה גופה כל אין יפות  מ
 .י בתורחיך עינינו והאר כעו העייגין בקשת לשון

 מלנוחך תראינה ועינינו וכן התורה פ״י שיאירו
 • אפילו ויהיה הוה היה בעצם סלך הוא הקב״ה כי

 בכחו, הי׳ הכל כי הבית שהחריבו הללו בחדשים
 ■ הבריאה מראשית ומביס צופה והיה ברצונו והכל

 וכמ״ש המשיח וביתה נליות וד' כבית חורבן על
 רק. ע״ש וגו' מרחפת אלהיס ורוח בפסוק רז׳ל

 בלילאוש למעה עיינין בסי׳ נסתמו האלו שבחדשים
 תראינה ועינינו מבקשים אנו לכן מלכותו בגלוי

 ל*»ו הצומות יהיו בהמ׳ק כשיבנה כי מלכותך
 מ*מ וראה מיניך נא שא מבקשים אנו וכן ולשמחה

 רק האלו מהחדשים המבוקש על כי לך בורר אתה
 «*י הוא הניצוצץ ובירור הפסולת מתוך הני׳ק לברר

ה שם בעד עשר מחמשה כי רומז ונס כנודע פ׳ א  נ
 אשד מלכומו יום בר׳ה ואז יום מיה הם ר״ה

. למלך והיה המלוכה נחדש ק  נמדשים והנה א
 כי ססדלגסו לvיכ בלא א״ע לשמור אדם כל צריך
 י מזס, פעסיס כמה וכס׳ש בשנה הנמוכים ימים הם

 , פהו׳ החשיד ה׳ קדוש הגאון מכבוד שמעתי והנה
 ברית. הפסוק ורמז פי׳ נ״ש דק׳ק ?אב״ד ז׳ל ש״ש

 הסולם, מדרך כי בחולה על אתנונן מה לעיני כרתי
 לתשיבק המוכן אלול בחודש ה' אל ולשוב להתבונן

 % הש׳י שכד הוא פקוחות ועיניו במשכיל טי אבל
 r’ ל שלא ואב חפוז בחודש אפי׳ איע ושומר הבנה

 אין ממילא ואז ה' עם בדיה וכורח ממדרגתו
 ומזומן מונן הוא כי אלול בסו־ש יותר להתבונן
ט' מקדם ה' לכבודה  וק׳ו הנמוכים בת־שים א
 רםז וזה שאת ביתר הקדושה שט אלול בחודש
 וריח כורת שאגי פי' לעיני כרתי ברית הכתיב
 לקי■ לעיל כס״ש עיינין שנקראו ההדשיס הם לעיגי

ש בסולה בפזל אלול שהוא בתולה על אתבוק מה
:מלפניה ה' לעבודת מוכן אני

ר מ  לבא השבעים שהותרו יום שמואל אמר ר״י א
 שפעים שהם ישראל לנשמת רומז זב״ז

 «ס הנה עד כי בזה ורומז יח״ש מהבורא וענפים
מז יומי  חדשים כמשלש ויהי כתיב עלייהו ואב ה
 כ*• כזה בחיבור לך אסרנו כאשד והענין ונו׳

 *־‘מתננרת והסע״א הקליפה שאז באורך כעשם
/ כל ופיוח־וס אסורות ישראל ונשטה בעולם ד  ‘מ
 י. זה פס זה לההוועד סנאי להם ואין נפשה באסי

 ‘חלווסא* הוא בפיע מלחמה א' לכל שיש ננפנור
מטר' בשלם האדם כל המתגברת הס״א וכח היצר  ' ב
 עסס־ ונבוצס ממהכנותם יוצאים היפיכ׳ בחלו

ש ביומד גדולים  הסקצרים^■- ושבע עבת ימי כ: ונ
י ביזסר



לואתחנןעבודת א ר ט בד נ
 .והב״א הממה כח הכש אז בס״ו צב! <י!הר‘

 האלז ־D,ובר ישראל פל הארהו שסע יתיש זהבולא
 הות״רו כגשיס הזמרו ואז היצר קצח׳־פמלממוח

ר התרת מון■ ־  ישראל הנשמות הותרו שאז ור״ל ק:
עד ^  היו שנו והיינו בזה זה לבא ולהתקשר ^תוו

 ושלמים היריאיס ישראל נשמות הם ירושלים נגוס
 שום יולעין שאץ לאותן אף רומז לפן בכלי מצאזת

p p שזה ומלותיו ית״ש הבורא מענולת ומלה 
 העכודה כן שאין מה ;כלל כוון בלא לצנן רומז
̂ל היא  ואף גמנץ כסו הוא ומצות מדות ידי נ

 יה׳ש מהבורא שופע והבהירות האור היה עציהס
ג מי י ית״ש הבורא מענודת ל  לכן כלי וזה כומס מ

 בנשמות יתל משפות התחברות ע״י ר״ל שאולים
 וזורח שואף והבהירות האור אפר שנלורס הצדיקיס

ס ידס ועל סליהם  רשעים וזה א«ר יזרח עליהם נ
ת: מלאים חרפו

ל מ  ט שכלו יוס יורגן א״ר הנה בר בל רבה א
 על הנ״ל על רומז זה גס כו' מדבר ממי .

 שהם הדיבוריס היינו מלבר ומתי היצר ,מלמסור
 כאשר ויהי שנאמר ית״ש הגירא היות סבלי מתים

 והס״א הקליפות הס למות קסלממה אנשי סתו-כל
 הללו בעפיש האדם עם מלחמה תמיד הסעוללים
 סשא״ב שפירש״י כסו חיבה של דיבור אלי וידבל-ה'

ק: מקודם « ל
א ל ו ן  פלדשאות אלה בן הושע שביעל יום אמר ?

 על רומז נ״כ יעלו שירצו לאיזה ואפר
ק P השומרים נתבשלו שבעת והיינו אסל פ Z 'ה 

 איזה עוד שיהיה ל״ל יעלו שירצו לאיזה להיות
̂ל המלחמה ופסקה מוב ורצון בקילה  שיוכלו כ̂נ

 זה שאולים ככלים בזה זה ולבא לקבר הנשמות
 י״ה עב״ל ר״ל מבי״לה צריכים הכלים כל1מזה,
ד7י על כולם משמות ככל וד״ל ס ח )  היב־ת) ב׳ י

 ידי על עגיהס הזורח הארה מגולל בה' ונטבלו
:התחכרוהם

ר מ  בקופסא ומינחים מקופלות אפי׳ אליעזר ר' א
 שמנוחיס והרקיס הבורים אלו על רומז

ס להם אבן לב א:ר ונשמותם בתאותס מקופלין  נ
 זה בחיבור כתבנו כאשד והבהירות ההארה פליהס

:יום בכל היוצאת קול הבת ענין על
ן א כ  ללא ומאן יוסיף למוסיף מאן ואילך מ
 אמיה הקבלי' יוסף ל' אמר יסיף מוסיף *

 לבא עוד שיצטרך ר״ל פתו בלא שימות סכש״י
 חסרונו ולמלאות שנית לעולם ולבא להולד מלגול

 עהו בלא אף ימות ולזה בעולם בהיותו חסר אסר
x הוא האדם מיתת מנין לי  בכל הבליסות כל '6

א לו אפל מניניי ר  הניגע כל ותיקן העולם בזה ע
 והולך בעולם לו צורך אין אז נברא לזה אכד צליו

 ר״לאנזר בכלום לך לפת אומרים ולזה לעולמו וסחר
 מאומה חסר ולא אליו נברא צשר הנלימוס כל ?זקנה
 ארגי רק מת אינו הרשע ק בשלום הוא וא״כ

 גפוס מרעתו עוד ישוב כלא ט יודע ית׳ש סטרצ0
א ואיכ גיכ1 הרשעות שלימות בהכליח מ

 כשהי״ח משא״כ העולם סן ונפער ברשעו שלם הוא
 פד ימיו 7מהר אזי אופן באיזה כישוב בו צופה

 הפעש״ט כשלימות בכלום וככנפער .אליו שוכו פת
 צריכה ואינה העליון למקורה חוזרת נשסהו אד

 ר״לשקברתו תקכרי׳אמיס וזה בעולם. למזור לגלגל
א :האס ביפן מ

 כרם בכרמים. וחולות יוצאות ירושלים ובנות
ה׳ כרס וזה . והענוג לשמחה רומז

 הטרא ושעשוע כתענוג ור״ל ישראל בית צבאות
 הם ישראל בנות וזהו .סגולתו עס הוא ית״ש
 ר״ל הכרמים. באלו חולות כולם הנשמות אוהן

/ הבורא בתענוג מתענגים ת  לי באץ מי תנא י
 הנשמה היא ה' יראת לאשה רומז לבס נפנה אבה
 ית״ש הכזרא חיות הוא גשמה צו באין מי ור״ל

:לכס נשנה והארתו
 נא שא במור אומרות ה־ו שכה; מיוחסות

 לך טרר אתה מה ודאה ע־ניך
 שכינתו מצמצם כביכול אשר ית״ש הכורה על רומז
 וככיכול אדם כני בתענוגות צהתענ: יח״ש וגדלו
 • כבחור נעשה והשעשוע והשמחה התענוג מגודל

 ובמכנתס בהם שכתר ברוך במאמר שאמרנו כמו
ש.  הם לן בורר אתה מה וראה עיניך נא בא ע׳

 נהיות ה' במר בך כי כמד״א סגולתו עם נשמות
 לו שיש והתענוג הסגולה פ״י היינו סגולה. לעס לו

:כבחור עצמו עושה כביכול מישראל
ר1ר  בנוי עיניך תן אומרות היו שבהן יפיפיות ״

בע^ הן יפיפיות ליופי אלא האשה כאין
 תיר .בנוי עיניך תן אומרות ומעס״ע ומצות קורה

 ל״ל במשפחה עיניך תן אומרות היו שכהן מיוחסות
 ויזרח שיאיר אומרים ומצות הורה בעלי כאינם אף

 עיניך חן אליו כאומרם !הבהירות התור עליכס
 יצחק אברהם כני משפחה כעלי שתנו ר״ל במככתה

 והשפיע תזכור ומע״ע מצות בנו שאין אף ויעקי
 י-צתק יברהס זכות מחמת בהירותך אור לנו

 שנאמר למיס חלא הנשמה ד״ל אשה ׳•חץ . ויעקב
 התהלל היא ה' יראת השה היופי והכל התן שקר
 התן ושקר . ליש בן ופלסי ובועז יוכף על רימז
 האדם בעצמות שאינו לבל הוא הן כי ליוםף רומז
 מרכבה ונעשה יצרו את שככש הגס יוסף כן כמו

 כ״כ גדול המעשה היה לא מ״מ עולם יסוד לצדיק
 נמשל בועז משח״כ ביתד עמה היה שלא מחמת
 בועז כן כמו האדם תואר בעצס דבר שהוא ליופי

 הבל הוח ועכ״ז בשר בקירוב במעה עפו שהיתה
 מ:ת״כ מדוביס לימים היה שלא מחמת פלעי כנגד

־ מרוטת: שנים ששהה ליש בן פלמי
ת שם ואיתא  אומרות היו שבהם ממראמטערו

 נמה יקשה ורה ולכת , לש״ש סקחכס קחו
 יפיפיות ליקת מוסב לש״ש מכופרות ליקח להם

 כי . לש״ש כ״א ולעשות יצרו על להתגבר ואעפ״כ
 היראים א%תן על רומז הענין אך העגולה הגדל אז

 ומסתכלים מביסיס ורגע פת בכל אפר ופליסיס
ק ומדפים וכהיתוק בגעהם ג שבעולם לגרוביס פ

ושמשכיו
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 מחמד. 1*0 גמורים ישראל כפושע' בעיניהם נר<שנ'ן1

 שעשו הרע מזעיר מעש אף בעיניהם וגדול 3ר אשד
־ וכדבצינו וקסנוהם נערו־ם ביפי אף דו  הפע״ה י

 אמר זה כל ועס שועה אלא אינו שמשא האומר שכל
 עצינו גם רבש־ע חומרים והס .הפיד נגדי !סכמתי

 לפניך שלימה בתשובה והלןבלנו ואמתך ג^רך יזרח
 העולם כל אזי בתשובה תקבלנו כיאס ר׳ל . לש׳ש
 שאפד וכמו שביס מקבל שאתה בראותם אלץ־ ישובו

 בשפכך תזנה בדבריך תצדק למען המע׳ה דוד
 ישיט אליך ומעאים דרכיך פושעים אלמדה ואומר

 שפל עד למאיד עד ה׳ע משכיל שהצדיק בי׳ז ונס
 לבוראו בחשובה מוזר אס'כ1 הת־תונה הדיוטא

 ונביס ומתעלים עמו 1כ; העולם כל א־ בזה בעצה
 אהרן מהול׳ר הקדוש הרב שאמר כמו ית׳ש לו

 והשפלות הדלות ע״י ר׳ל דליתני כי ה׳ ארוממך .זצ״ל
 כשאחזור כי היינו ארוממך עי׳ז אותי והשפלת שדליה

 סי למשל העילם כל עמי אעלה בחשיבה
 הקירה להגביה צריך אזי בנין איזה להגביה שלוצה
 בגובה 1ל באמצע כשיהמיל משא״כ ההמתינה היותר

: כלום יועיל ולא הנני; כל יהרס אז׳
 רימז זהב בזהוביס ש־כערנו ובנכד שם עוד

 הקבלכז אוסרות המכוערות וזהו כנודע לירהס
 היראה לנו שתשפיע ובלבד לש׳׳ש שלימה נהבונס
 ונעבדך שליפה בהשובה אליך שנשיב בכדי הכהונה
 רות הימנו נוחה הבריות שרווז כל וזהו ביראה.

 הבריות רוח שיהיה שצריך כאמרנו ע״ד היינו וכו'
 ידו על שיתעלו אליו בהתמבדותם מהצדיק נוהה
 הכם באת הקדושה והכנה הארה אליהם ויגיע

:ידו על כעו יתברך

עקב פרעת
 לכל היסוד מרמז הכתוב . תשמעק עקב “והי

 ונכנע עקב במדרגת להיות השי״ת עבודת
 ולח ונפיק שייף ועייל שייף חז״ל כמ״ש ושפל

א מתזיק ת מ  תשמעץ עקב והיה וזש״ה .לנפשיה טי
 ותשמרו שתשמעו אע״פ פי׳ .האלה חתהמשנשים

 אלהיך ה׳ ושמר ואז עקב בבחינת תהיו התורה כל
 והיה והגה .לבא הכבוד סוף והרבך וברכך ־pואה

 ג*< ומורה רביע מונח בטעם נקוד תשמעון עקב
כ מועט ושפלות בענוה האדס יסתפק שלא !‘ע

ע להקטין יותר ירבה אשר כל  ויהיה באמת א׳
 להורות התיבה תחת למטה הוא והסעס מונח מונח

תיו/ על שהוא רביע לבתי' יזכה אז ההכנעה על  האו
 כאמא עליו רובצת השכינה שתהיה פי' ורביע

ס פי' בתיקונים וכמ״ש .בנין על דרביעא  רביע טע
 אז עקב בבתי' כשתהיו עקב והיה כאן וכן .ע״ש

 מכק להיות ותזכו האלה המשפטים את השמעק
: יתברך לשבתו

יונת! תרגום ועיין . ברזל אבניה אשר
 הר ברורין גזרין גזרין חכימהא די שפי'

ה ישעיהו בנחמת דהנה וגו׳ נפרזלא כי צמר ע׳

ארץ

9

 .־כייפ כר-מ ותקשריס תלבשי כעלי כולם
 בכבזי שר.מז לומר לנו ויש ע״ה האלשיך

ה ב״ש כמו  עם ר״א וכן .זע״ז שחלקו וב׳
ת ששמת! עד מ׳ כדאיתא ר״א א  וכמחלומח בנ

ם אלהיס דברי ואלו ואלו לשי־ש ק חיי  ד בכל ו
 שא עד בדבר ההכמיס נחלקו שלפעמים ודור
א ח׳ו  בודאי מ״מ קשים ומדנים פנזלזסוח לידי נ

 ונאות ראגי שכן אמר שזה דהיינו הואלש׳ש הכל
 סדר זה רק כי לא אומר וזה הכבוד למלך לעבוד

מ למטה מחלוקת שיש והגס .הנכונה העבודה  מ'
 מלו לפני בדבריצס מתפארת שמים המלכית

 כלומר ברא ובהאי לקמך אתינא ברא בהאי הכבוד
ו כבודי עבור הכל ומריבס מחלוקתם נא הבט  • אי

 ישראל כנסת שנק׳ הוא (וזה הבורא את להמליך
 בהפ להתפאר כאחד ישראל כל ומחברת שכונפת

פ  המחלוקת אפי׳ עמי תפארתך בגדי לבשי וז'
 חולקים כמו שנראים בוגדים מלשון בגדי שנק'
 ■ אחזה מבשרי למשל והוא עמי) תפארתך הוא מ״מ

ס כלה בתכשיטי אלוה ד כו ק  המקשרות והנשים ו
 זה קשר לקשר או זו עם זו הולקיס קישורי'
 הכלה כולם ועם מאתריה הקשר לקשר או מלפניה

 כל כבודה ועבזר בעבורה כי ויודעת מתפארת
 כמי הכל ופסקי׳ תורה דברי כל וכן המתלוקת

 תלבשי כעדי כלס כי וזש״ה ותכשיטי' כלה קשורי
 בלבושי׳ מתפארת הכלה למעלה כי כפלה ותקשריס
 רה הוא והמחלוקת . דא״ח ואלו ואלו וקשורים

 הקב״ה ודעת התורה עומק להשיג שאין לפי למטה
 מכדא סכ<י רמי מכי אינשי דאמרי הייט וכמ״ש

 ושערי השיעורין ע״ש שערי בביתא תיגרא רמי
 יכולין כשאין קישוטין כ׳יד הס מכדא החכמה
 כי בביתא תיגרא רמי אז בוריים על להשיגם

ק' לע״ע  מאירה שאין באיספקלריא מםקכלין נ
 הכחשה איזה יש ולכן בכה מתנבאין הנביאים ואפילו

 לעתיד אבל ושיעורה ודמיונה הנשמה שורש לפי
 בזה ויתנבאו המאיר׳ באיספקלריא כולם שיסתכלו

̂ך קול כתיב ואז .זה אלהיט הנה ואמר כמש״ה  צופו
 כלל והכחשה מחלוקת בלי ירננו יחדיו קול נשאו

 בבהירות יהי׳ ההסתכלות פי׳ ׳1כ יראו בעין עין כי
 אבניה אשר ארץ לפסוק ונחזור .עילאה וכזהירו

 הפסוק בלשון ומרומז .יונתן התרגום וכפי׳ .ברזל
 בספר שקראס כמו אותיות על רומז אבנים כי

 לאיה זל׳פה רה״ל בלה׳ה נוטריקון ובר׳זל יצירה
 מי נחלקים ג״כ היו ואמהות ז״ל האר׳י כמ״ש

 היו לא ובוודאי ע״ה אביט יעקב עם שיזדווג
 היה רצונם כל רק גופנית לתאוה ח״ו נחלקים

 עשר שנים ממעיהס ולהוציא הקדוש בגוף לדבק
 גזירא גזרין מהם הבאים החכמים וכן ישורון שבטי

 דברי ואלו ואלו שמיס לשם זע״ז וחולקים כפרזצא
- י ; חיים אלהים

א ו  פ״ה רביט משה .וגו' אלהיך והוא תהלתך ה
ם כלומר ישראל את והזכיר הזהיר  הנ

ס לא כי ידע.׳ הש״י צת שיעבדו ח ט ובהכמתז, ב
' • S??
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 תהלתך ווהו הש״י■ מאת הוא הכל כ״א עובדי׳ הס
 אורס יהלו כמו ובהירות אורה מלשון הוא תהלה

 פי׳ אלהיך והוא שלך הבהירות הוא כי תדע ולכן
 וכל ממט הוא בקרבך ממשיך שאתה אלהותו כל

 פי׳ הגדולות אל אתך פשה אשר ידו עשתה אלה
b רצוט עושי שבשביל הראשונה המחשבה היה זה 

 להקב״ה שותף בעבודתו הוא והרי העולם נברא
סד המחשבה ע״ז כי במ״ב  וסיים ושמים ארץ י
 בעיניך זאת ראית שאתה סי' עיניך ראו אשר

 לעוה״ו בואם קודם ישראל כשמת כל כי כלומר
 בא עולם לאויר צאתו אחר רק אלה כל ראתה
 מי אבל הכל את ומשכחו פיו על וסטרו מלאך
ק חכם  כי ידע אז עיניו ראו אשר הענין ויזכר וי

קו כל  בחיק גנוזים היו הטובים מעשיו וכל עטד
. הכל עושה והוא ב״ה היוצר בדעת הבריאה

 : ובמ״ט בתורתו ברוחו להתגאות אין ומעתה
 עיני תמיד אותה דורש אלהיך ה' אשר ארץ
 הוא בלבד אותה וכי בילקוט .וגו׳ ה' *

 להמטיר שנא' דורש הוא הארצות כל והלא חרש
 וגו׳ ה' אשר ארץ מת״ל כו' איש לא ארץ מל

 שדורשה דרישה ובשכר אותה אלא דורש אין כביטל
 שומר יישן ולא ינוס לא הנה בדבר כיוצא ד' דורש

 אשר כתיב והלא שומר הוא לכד ישראל וכי ישראל
כו' חי כל נפש בידו  שומר רצונו עושי בשכר אלא ו

ט' כולם ת6 ק' ארץ הגה ע״ש ו  שמיס מלכות נ
 וזורעים למאכל פרי כל עליה טטעין הארץ כמו כי
 את שממליכין המלוכה ענין כן הזרעים כל בה

 ויש אהבה במדת יש מדות מיני בכל ב״ה כבורא
 דורש ה' אשר הארץ והיא ודומיהם יראה במדת
 הבורא של עיונו כל בה אלהיך ה' עיני תמיד אותה

 ועד השנה מראשית וזהו אותו הממליכין על ביה
 הוא ברוך הבורא ממליך אשר יש כי שנה אחרית
 דש ודביקות במחשבה אפי' ויש מצות במעשה

 ממש ואפס אין בחי׳ אל בא הקדושה מחמת אשר
 נשמה מקבלים ואז כתר יקדושת איה באמירת כמו

 מראשית בשם המכונים ואלו בכתבים כדאי׳ יתירה
 מוחין ובחינת הכמה לראשית עולים שהם השנה
 שדרש מה ראמות סודות זוטא באידרא ועיין

 דרכינו לפי נאמר ואנו ע״ש מראשית במלח רשב׳׳ו
 אס הגבוהות במדריגות ולעלות לכנוס א״א דהנה

 וכמ״ש בעיניו ונבזה בעצמו ושפל רש שהוא מי לא
 מתעשרת בתחלתה שרשה שנה כל זה בפסוק רז״ל

ה״ה ע״ש א' בלא כתיב מרשית בסוסה ר״הו  במס׳
 ודל רש שהוא שמי ודלות רשות משמעות בנ״ד

 הילקוט ומקשה גדולות בעליו׳ נכנס הוא בעצמו
א בלבד אותה וכי  המלוכה בחינת וכי פי' דורש מ

 ונשגמת ראמות בחינת אפילו והלא דורש לבדה
 איש לא ארץ על להמטיר שנאמר ומשגיח מציץ

 עדיק אשר גבוה במקום דהיינו אדס לא מדבר
 נרמז והמוחק אין הוא כי לשם אדם שייכות אין

 רומז י הכתר והוא הפלא הוא א אי״ש כמלת
ע נאמר המחפפה ע״ש היו״ד כי לחכמה ד ט ע נ

 התשובה עולס והוא הביכה שהוא שוב״ה טטריקק
 כ׳ אות א!1 יכ״ש שס במלת הצירוף ולפעמים

 המחבר הוא היצו; והוא הכתר על מורה באמצע
 בס ה׳ ועיני אותם חרש שם וגם והבינה החכמה

 מסכרו שכ׳ר כי כולם את דורש זו בשכר אלא
ם פשרה ק והיא המלוכה על הרומז ב״ן פעמי  א
 דורש זו ובשכר העולמות כל ברא שעליה פנתו

ם את א ישראל שומר אומר בדבר כיוצא סל ^  ו
 חי כל נפש בידו אשר כדכתיב כולם את שומר

ק' המלאכים כי  ואין בכללותם שחיים חי כל נ
טת העדר בהם עיי ס שומר והקב״ה ו  אלא אותם ג
 רצוט עושי בשניל כי כלם את שומר זו בשכר ג״כ

: העולם נברא
 וכי בילקוט אותה דורש אלהיך ה׳ אשר ארץ

 שנאמר כ!' והלא דורש הוא בלבד אותה
ו' איש לא ארץ על להמטיר ׳ ארץ מת״ל נ  ט
 שדורשה דרישה ובשכר אותה אלא דורש אין כביכול

 בילקוט עוד ע״ש כנ״ל עמה הארצות כל דורש
ס על הן מ״ט ישעיה  שצי אר״א חרותיך כפי
' לט כגשם ויבא כו' בנ״י שאלו דברים  א״ל ט

 יוצאי הזה הגשם כראוי שאלתם לא הנביאים
׳ בו מצערים דרכים  .מ׳ כטל אהיה כו' אלא ט

 הנביאים א״ל לבך על כחותם שימני שאלו ועוד
ם הלב כראוי שאלתם לא  פעמים מגולה פעמי

 ה* ביד תפארת עטרת והיית כו' אלא מכוסה
 לא אתם לא הקב״ה אמר ר״י בשם סימון רבי כו׳

ס על הן ט' אלא כראוי שאלתם נביאכם ט  כ
 ית׳ דרישתו עיקר בודאי הנה ע״ש כו' חקותיך

ת׳ מלכותו על  נהג ומי קבל מי ולראות לדחש י
מד  עם בצר עתה ששכינתו והגס ית׳ במלטתו כ
 לס דשאיל בתיקונים כמ״ש תמיד דורשה עכ״ז בנ״י
ס מי לך אוקיר מאן  מי ר״ל בביתך אותך הכני

 יתברך למלכותו והיכל משכן להיותו לבו טיהר
 מלכוט עול ונושאים כבוד הנוהגים הס בנ״י ובודאי
 תמיד מגמותיהם שכל הצדיקים ובפרט עליהם
 פ״ס בזוה״ק כמ״ש יתב׳ לפניו המלוכה לקשט

 הצדיקים נשמות הס יתשליס בנות אתכם השבעתי
 לפניו כנ״י הצטרכות להביא עבודתם עיקר אשר
ת׳  טוב כל לכנ״י ומשפיע אותה דורש והקב״ה י

 ומלטחו כמ׳ש הארצות כל דורש הדרישה ובשכר
ץ .ממנה נשפעיס העולמות וכן משלה בכל  ו

 יתב׳ השגחתו ועיקר בילקוט עוד מש״א יתפרש
ק' המל' היא הזו הקדושה הארץ על מם ארץ הנ  ה

 בה אלהיך ה' עיני תמיד הכתוב ואתר רגלי
 שנה כל כתיב מרשית ודרז״ל השנה מראשית

׳ בתחלתה שרשה ת עיקר ר״ל ט ל מ  שיהיו בנ״י ע
םלפניו. רשים  ר״לתתלת בתחלתה רשה וזהו ודלי

 ט אלהיך ה׳ את וזכרת כמ״ש עבדות ועיקר
 ח״לי לשון הוא חי׳׳ל לעשות כת לך הנותן הוא

 הוא הכל לקשט שתזכה הקישוטק כל ר״ל כתם
ת' כחי ע״י  וכשהם כידוע כ״ד הס והקישוטין י

גי קישוטי! מ״ח הס אזי חתן של ללט נכנסין
k מי״ל
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: ראש של תפילין מניח אח״כ וזה גדולה וקנאה לאהבה ית׳ בא כביכול קנאה כשאול קשה החותם בזה עצמן מקשטין וכשישראל יד של תפילין בהנ״ת הקדושה ממשיכיו אנו בזה שלפניו מיום שנשאר הרשימו׳ ע״י יד של תפילין בהנחת הכוונה כי ידוע כי זרועך על וכחותם הרצון על חורה והב׳ לבך על כמותם וזהו לב בחי׳ וזהנק׳ זו בהנהגה ?פנימיות הם והפשוטים הגדולים ורחמיו ישראל ת״ת נק׳ וזה מדותיהם והכשרת בנ״י עמו עבודת ע״י וברכות טוטת תיני כל להם ולהשפיע ולהנהיגם עולמו לחדש ברצוט עלה ראשית הנקראים בשביל אכן מדה בשום לציירו וא״א ותכלית סוף בלי ית' הוא כי יחע כי כמש״ל שאלתם פירשו שלא פי׳ כהוגן שלא זה וגם עגין בשום ממך נפרד לבל הזכירה עליט יושפע בך חקוקה דיוקנט שתהיה וע״י לבך על כחותם נהיה אז ביקשו וברחובות בשווקים צרכיהם אחר לילך כשצריכים אכן נעים ומה טוב מה ית׳ בו ודבקים הקודש עבודת עובדים שבנ״י בשעה האמת כי בך חקוק דיוקננו שתהיה כמ״ש הייט לבך על כחותם שימני שאלו עוד . נ׳קודות ט׳עמיס ר״ת ט׳ן עולה כט״ל ומספר והנקודות הטעמים בהם משפיע ית׳ והוא אותיות בבחי׳ הקדושה גון> גק׳ ישראל כי ועוד ט״ל עולה מדית מי״ג כלול כ״א רישין הג׳ כי טל ונק׳ ישראל בקרב יאירו טל בחי' הנק׳ עליוני׳ הרחמים ר״ל כטל אהיה לפרש לכס היה הנביא להם ואמר שאלתה פירשו לא אכן ו״ק ע*פ ההנהגה כי גשם נק׳ זאת ובחי׳ ישראל בת׳ת יאירו יב׳א גימ' מכילין הי׳ג הייט לנו כגשם יב׳א פי' כי כהוגן שלא ששאלו ח׳ו אבל . שאלתם פירשו שלא הייט לט כגשס ויבא כהוגן שלא שאלו שישראל ואמרו כידוע הק' המדות הס והידין חיותס עיקר הם כי בנ״י את וינעלו ינשאו מעלה ושרי העולמות שכל מהראוי ולפי״ז כנ״י ע״י אס כי היה לא לפועל העולמות כל יצאו שע״י והמקומות הידין הס חקותיך כפיס על הן הפ' וז״ש העולמות כל עיקר שהם כנ״י את הקב״ה שדורש הדרישה עיקר ולזה ית' מאמ הוא הכח זה שכל שת־ע וצריך חי״ל ולעבח השי׳ת לאהוב במחשבה עצמו שסכק מי מיירי הזאת הפרשה וא״כ אהבה לבתי' ע״י מגיע פי׳ את לאהבה ה׳ מצות אל תשמעו שמוע̂  וזה טראו לאהבת שיזכה כדי ומע׳׳ט מצות לעשות שרוצה כ״א ב*ה הטרא לאהבת עדיין זכה לא האדם שאם לענין מיירי דשם שמוע אם והיה בש' אבל לה׳ ימסור עליו חביב שממוט ואפי'מי בה ישוו לא חפצים שכל עד באהבה ה' לעבוד הצווי עניו מיירי שם ואהבת בפ׳ דהנה וי״ל . וט׳ אדם לך שיש מאוד שנק׳ הממון על הרמז ששם מאודך בכל ואהבת בפרש׳ כמ״ש מאודך ובכל זו בפרשה נכתב לא מה מפני ̂שו רבים .וגו' מצותי אל תשמעו שמוע אס והיה

:זיל האר״י כתיש המחשבה עולם על הרומז אש״ת ת״שמעו ש״מוע א׳ס בר׳ת המחשבה לענין דמיימ שני׳ בם' רמז ויש בפרטות דבר כל על להזהירו הכתוב צריך אז במעשה נטיון לבחי׳ שבא במי מיירי שם ואהבת בם׳ אבל מגופו יותר ממונו את לאהוב לבו על הזה השגעון יעלה שלא ובפרט מיצי בכל להש״י א׳ע מוסר ומחשבתו ברצוני מישראל איש כל טודאי כי הממון על להזהירו הכתוב צמך היה שלא מחא ולת
ראה פרעזת

̂ ול לעילא סלקא וזה למעלה והולך כמושך קולו וגס האות על נקוד רביע טעס דהנה פי' לתתא נחתא תביר לעילא סלקא רביע שס שכתב קצת יובן שס ובמ״ש כ״ח תיקון ת״ז מאמר ע״פ והנה . לפניכם נותן אנכי לרבים ומסיים ראס היחיד אל כמדבר בלשוט בחמלה מדבי הפסוק היום. לפניכם גוחן אנכי ראה ;ה׳ דבר שמרו ונ*כ ב״כ רבים לשון לפניכם נותן גתביר נקוד אמי וזה רעהו מפל איש ונפרדים למעה שיהיו .לעילא סלקא וטעמו מלעיל הנקיד רביע בטעם ראס ואמר אחד כאיש פולס ויהיו הגבוה נמדחגה כשיהיו ק השי״ת כיעבדו אופנים ככל עמהס כרית וכרת ישראל את והוכיח רביט משה וו״ש לתתא נחת׳ שאמר וזה הניגון כידוע למטה יורד בקולו וטעמו וגרעון שברון על המורה שבר לשון הוא ותטר האות תחת למטה הוא התביר טעס ל בנין על דרביעא אחא בסוד פירושו רביע לאחרים ישראל בק מה ראה בביתו נמלך שיהא פד נשר ליטרא לוקח אדם יהא שלא למד אתה מכאן יהושע ברבי אליעזר רבי אמר בשר אוכלה ואמרת אבותיך בזטת דבר כאשר דיא שקבלתם הדבחת עשרת בזטת דבר כאשר מרחיבו הוא יזה בזטת גט̂ו את אלהיך ה׳ ירחיב כי שנאמר גמלם את הרסיב זט מה בקרים שני בבוקר בבוקר נדבה עוד אליו הביאו והם שם כתוב מה נדבה להביא הקב״ה להם כשאמר י«־אל אלו לו ירחיב אדם חתן ד״א . וכז׳ הקב״ה לו מרחיב משלו נותן שאדם מתנה בשביל לו ירחיב אדם מתן זש״ה תנסומא במדרש .גטלך את אלהיך ה׳ ירחיב כי : והטוב בחיים לבחור לאדם ועזר כח שיהיה רושם עשה בחיים וכחרס שאמר שמכיון כחיים ומרת שאמר הקב׳ה מאמר עפ״י הוא והסיוע געוב לבחור לאדם שמסייע הש״י וכח סיוע עפ״י P היצה״ר לכמש האדם בכח אין וכמעט מאד נבזה מלחמה אשר והיצה״ר היצה׳ט דרכים שני ברא כ״ה הבורא כי הטובה ענין פי׳ וכו' בחיים ונחרת ואמרתי הדין משורת לפנים לכס שנכנסתי אלא דרכים שני לפניכם שנתתי עוד ולא מגי א״ר במד' .לפניכם טר.ן אנכי ראה
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̂ב״ה משתוקקי' שהם רק לבוראם ולהטריח דכסופא ממא לאכול בוה רוצים אינם הגדולים הצדי' אמנם כדאי אינו שהוא הגס וחסד חנם מתכת לו שיתן לבוראו ומצפה שמתפלל אדם לך שיש הראשוגיס לדברע דומה עני; היא וט׳ בקרים שני בבוקר בבוקר נדבה עוד אליו הגיאו והם שנאמר מו* אלו לו מרהיב אדם מתן ד״א ומ״ש חנם בחסד המשפיע יד לפתוח למפלה התעורר מתנה דרן ועסדתו דלתתא אתעחתא שע״י לו מ־־̂ראד יותר טובות ומקבל הנהר רחוסת הנק' הס וחסד חגם ומתנת הגבוהים מעולמות שפע לקבל במדה מלה בשפל דהיינו לו מרחיב הקב״ה או וה בדרך עובד אדם אס המד' ואמר .משלו להקב״ה נותן שהאדם מתנה עבודת נקר׳ ווה מצותיו ילעפזת תורתו ללמוד למקוס וחיבה אהבה מגודל רק זבר שוס תקוה מבלי העבודה ושורש יסוד רק א׳*פ עונד אלא רבו את עובד חיט עוה״בנמצא מעטני הן עוה״ז מפניני הן בשכר עבודתו ע״י פנין איזה בדעתו מעלה האדם אם כי פרס לקבל ע״מ שלא שתהיה הוא לבוראו לעבוד מחויב שאדם הפסדה דעיקר כי' . ע״ש וט' ביניהם יבא לא ורות יגשו באחד אחד בם שכתוב ולויתן גמהמות נשחטים שאין מאותם אוכלין אתם לעתיד חייכם לישראל הקב״ה להם אמר ואוכלי! מהרין 0חרי6 אבל אוכלים אק שוחעין אין אס ישראל לאמריה ̂ב״ה ®לט לומר זוכה אדם כל ולא להיפך וכן להם ישלם יעבדוהו אס במדה מדה עמהס יתנהג ש כחילזק ברמז שמסיים וזה מקא]z? טשדא ען״ל כמ״ש והגבול הדין על מורה בשר [ני ביתו בעי נמלך שיהיה על בשר ליטרא ליקח אדם יהא שלא הקדושים בדבריו ראב״י ורמז במלה מדה והנהגת הדינים הם בשר כי כדאמרן ודאי אלא בוראנו לעבודת נ״מ מאי צ״ל ועדיין ביתו בבני נמלך להיזת צריך שהאדם ודאי אלא בשר לאטל נפשו תאוה פ רק בשר אוכלה בפיו שיאמר צי למה מקרא של דלפשוטו יתירא קרא דהוא בשר אוכלה ואמרת מהפסוק בר״י ר׳א שלמד וזה ביתו לבני שיהיה איך יודע מי אמנם הענקייטב לבדו שלו הגס שאל״כ במלה מדה להנהגת ראוים אליו ביתווכנלויס בני כל כי שידע לא אס חנם במתנת חפץ איני למראו אומר גדול צדיק אפי׳ אדס יהיה שלא ומתקבל גאה דבר מלמדנו ע״ש בשר אוכלה ואמרת ע״פ יהושע ברבי אליעזר ר' וח״ש . בזה רוצה שאיט אע״פ הנהר דחוסת הנק׳ חנם מתנת הקב״ה לו שיפתח ראוי בעמדתו כזה שאדם דהיינו גבולם את ה' שהרחיב זט לק ובזה בזה שנתרצו דהייט בוקר ג״כ הנק' ועיר הנק׳ במדה מדה והן בוקר הנק' אריך מבחי׳ וחשד חנס מתנת הן ע״י הנהגות שני יחדיו שחוברה דהיינו בקרים שני נדכה הביאו שי.שראל ה״ש הנוראיס במעשיהם לבטוח ורשאים עדיך באי בודוע והס בהס שנאמר הגדולים הצדיקים אמנם .יוכה לא פן בחדה מדה עמו יתנהג ש

וכחלאפכיין כחדא אן״א הס מעלה המוני מלאכים הנק' עליוכיס שלמות בלא הקב״ה הנה . ע״ש זכו' ישראל בטרי בני בנים נק' וישראל ט' בניס העליונים ?ר,מי .אתס אלפס אמרתי אני שנאמר אלהים נ̂ר וישראל כו' אלהיס העליונים נקראו לחמר דמתה קומתך זאת וכתיב ושמכם זרעכם יעמוד P שנא' עמידתו משבח שהקכ״ה מי חתר חביב ומי היום נצביס אתם שנא' שמדים נק' וישראל . לו ממעל עומדים שרפים שנאמר עומדים עליונים נקראו וט' קדושים ולישראל כו׳ קדישין לעליונים קרא מלאכיו ה' ברכו שנאמר מלאכים ישראל ונק' מלאכים נקראו העניוניס כיצד השרת ממלאכי יותר ישראל את הקב״ה שחיבב ראה בילקוט אלהיכס. לה' אתס בנים :אחריו למיו מתורתו שיאיר הנרות את בהטיבו מלשון וייטב בניס נק' שהתלמידים מצינו זלכניך. לך ייטב למען וז״ש .לאחרים מצדקתו להופיע בכחו יש הנ״ל אהבה בבחי' שעובד שמי נ״מ ושד . ב״ה א״ס פי׳ דייקא אנכי .מצזך אנכי אשר האלה הדברים כל את לעשות תזכה ואז אהבד בבחי׳ לעטדהו וממתין שומר שתהיה כנ״ל ו:מעת שמ.־ר וזה . מבדיל חסך שוס בלי בעצמו ית״ש בהבורא א״ע לדבק זוכה אינו עבד בבחי' הש״י שעובד מי והנה המצות לעשות ונכספים אוהבים שנהיה לעשות שנשמור נזכה כי הש׳י מאת לנו צדקה תהיה הזאת דהבחי' דהיינו לפשות נשמור כי לט תהיה וצדקה וז״ש שמזכהו למי הש״י מתנת היא זאת והבחי' זאת במדרגה להיות זוכה אלם כל לאו והנה • עובדת באיזה הש״י לעבוד אזכה מתי וממתין ששומר דהיינו הדבר את שמר ואביו מכשק לעשות נשמור כי הזאת הבחינה ונקרח׳ ואקיימנה לילי מתיתבאהמצוה ומשתוקק ננסן הוא אז מאהבה הש״י לעבוד שזוכה מי אבל מיראה רק מאהבה עובד אינו כי אדונו מט עוד שיצטוה מתאוה ואינו עצמו את ומספיק שנצטזה מה כ״א פושה איט לצוט וטשה עבד בבהי׳ ב״ה הבורא חת שעובד מי דהנה .וגו' הזאת המצוה כל את למשות נשמור כי לנו תהיה וצדקה כתיב להנה .וגו' מצוך אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת שמור :והבן וגו׳ יגשו באחד אחד יהיו אז כי נשחטין שאינם מאותם אוכלין ויהיו וחסד חנם למתנת במלה מדה הטהורים מעשיהם ע״י יזכו ואז חנם מתנת למקום יעלו במלה מדה שמהגה אחד ה' והיה וכתיב העולמות שיתעלו לעתיד אבל עכשיו הוא זה וכל במלה מלה והנהגת והמצות והתורה העבודה דרך ההשפעה שממשיכין דהייט וגו' לשונ׳ שחוט חץ כמו המשכה ל' הוא שחיטה כי מהכשחטץ רק ואוכלין מתטת לקבל חצים אינס ישראל אבל ה' את עזבו כי מעשיהם ע*י. שלא חנם ממתנת הנוזלת ההשפעה שחוטפין להייט ואוכלי] נוהרין אחרים פ לאחמס י&ראל שמן



uישראלראףעבודת
 להתענג העולם לברא במחשבתו והסכים נ-לם כחי שהיא י׳ באות השגתיט לפי המכינה הקדימות לכל י הקדימה במחשבתו כי העני! פי׳ גפקין ונחדא

התחתונים כי ה׳ו לומר תטעה ואל ידנ»0ע משבח שהקב״ה מי יותר הביב ומי הילקוט ומסיים . והכן טשאיו את נושא ארון שאמרו מה יק עכיל והמחת להמחשבה וכינוי שם הוא הסשסוי ט כניל ופי׳ ממשאו שנזעלה זהקב״ה מסגי למעלה משאו ידם בשר כי הקב״ה מדת ודם השר בסיס שלא במארזדם חז״ל רמזו שלזה יצחק לוי מהו' ה' קדוש החסיד הגאון ואמר . קצת שנשיגהו כדי מחשבה בבחי׳ הטוב נרצוט מתלבש שהוא רק כלל בי׳ תפיסא מחשבה ולית ורעיון מחשבה מבחי' גבוה מעל גבוה בעצם והוא המחשבה ומנהיג הרצון נושא הוא הקב״ה משא*נ צד לכל ומנהיגו עליו המושלת הוא שבאדם הממשבה השפל בעולם למטה כי תחותיך הפסל "א1א הזוהר נשם שכתבט זה על נפרש והטעם .אתפאר בך אשר ישראל ישראל לבחינת הנ״ל העליונים מהעומדים כשממשיכים דהייט עומדים נקראו למטה ישראל וכן ובזוה׳ק בת׳ז כמ״ש עומד נקרא באיש אבל כחה לתשות מושב קראו באשה כי כנודע נפמידה דדכורא ועלמי; איסתייס בדכודא עילאה עלמא ני עומדים ונקראו הניל ליו לבחי' ממעל טמדים הם רגליו והדום שרפרף הוא ושרפים תחיתיך ספסל אז״א בזוה״ק ככתוב או״א שהם והשרפים אל׳ה ונק׳ ליו עולה ששה מכל א׳ כלולי׳ ששה סי׳ ממת ששה ישראל אלהי בחי׳ על מרמז ליו ני ל״ו ממעל עומדים שרפים שנא׳ עומדים נקראו העליונים .והבן ממלאכיו ז״א הנק׳ לה' ולהמשיך להבריך מלאכיו ה׳ ברכו הכתוב פי׳ וזה ישראל אלהי לבתי׳ מעלה מהמוני השפע להוריד היתה הטונה וכו׳ יר״ר ואמר ברכני בני ישמעאל לו ואמר ברכות במס׳ כדאי׳ ישראל אלהי צבאות ה' יה אכתריאל שראה כה*ג ישמעאל מעשה כוזו מלאכיו ה׳ ברט נכתוב מלאכים וג״נ ונקרא .וכנ״ל כנודע וו״נ בחי' הם וישראל או׳א הם העליונים כי מלאכים נקראו ישראל וגם מלאכים נקראו העליונים המד׳ פי׳ מבואר ומעתה וב׳ת נ״ן תבונ״ה צירוף לפועל ומוציאה ציורין המציירת ותבו׳נה סבא ישראל נק׳ בפועל או״א כשחתיחדין וא״כ יוד אות מילוי שהם ן״ד באותיות באבא נכללת אמא כי שריין כחדא נק' הם ולכן .נטלע הג״ל ו״ד מאותיות הנעשה ה הנק' אס נחי׳ נעשית ממילא המחשבה מזאת וד שהס ובת בבן מרצונו דהייט הולד ומציירת ממנו המקבלת אם נקרא לעומתו אשה לו שיהיה צריך ובת בן להוליד וחפן שרוצה אב כל וגם יוד. הצירוף נעשה או ובת בן מהויות המחשבה וכשנתמלא בנודע ו״ד אותיות נק׳ והם ״נ1ז וב׳ת בץ נק׳ מלטתו מם ומדותיו וההתפארות .האיץ כל על למלך ויהיה אתפאר בך אשר ישראל בבחי׳ עטדתיט 0^

:לאחדים והיו יגשו באחד ואחד קודש השפע ולהמשיך או׳א מבחר ישראל אלהי בתי׳ תמיד לחזק צריכים שאנחט למדנו הנ״ל המד׳ וכללות . בנים למטה נקרא והמלוכה ישראל ת״ת כן וכמו בניס בחי׳ דעתיק חו״ב נגד ונק׳ . דעתיק חו״ג שהם מהם הגבוה כנגד בניס נק׳ ואימא אבה שנקיא הגס פי׳ בנים נקראו העליונים וכן . הקודם בציור נצטייר כאשר מעשיהם ועושים במחשבה כשעולים ישראל וכן אלהים בניקוד יד׳ ס ש כי הבינה במקור אצהיס נקראו עליונים כי אלהיס ישראל שנקראו הענין וכן . במחשבה עלו כאשר וישרים צדיקים הם שהן מתגדל והתענוג כחדא וטקבא דכר דסלקין או׳א המחשבה עולמות הם לתמר דמתה קומתם אז למטה מעשיהם מכשירים ישראל אס וכן .יבמי אנה לא כמ״ש רצון כלשון הוא אב פי במחשבתו וחפץ רצה כן כי אב ישמח כראוי ומתנהג חכם הוא כשהבן דהיינו כחדא וטקבא דכר דסליק כתמר בקומה שויס שהם ישראל את תשבח שהקב״ה לתמר דמתה קומתך זאת בילקוט וז״ש .והבן התענוג הגורמים דלתתא דודים ושניו שתו .מתפרשין דלא דלעילא ריעיס הס רעים אכלו אומר הוא ועליהם והישר הטוב ועושים מרע וסרו אותו וכובשים יצרם עם הנלהמיס למטה מישראל אבל תמידית עובדים שהם תענוג אין המלאכים מעבודת כי יותר חביבי' הס שהתחתונים רק למעלה העליונים טודאי ני הוא הענין אמנם . לאוזן מפה כ״א לספר א׳א אשר טעותם ע*י ישראל אלהי כרית והשט דת חלש אשר טועים כסש נפלו הזה בפח כי מהעליונים למעלה גטהיס בי״ס■ הנותן בפ׳ לתשובה המוכן אלול חודש בטונת ז׳ל האר״י מ״ש יבורר ועפי״ז . הקל/*־ נעשה ישראל שע׳י ״ סגוצה ני סגולה לעס להיותלז־ ה' בחר בך פסוק סוף על מנתו סתם בנים הניל הש׳ על עצמו שסמך הגס המד׳ והגה זט׳ נביאים מלכיים לוים כהנים מהם עמדו ישראל אף דבר מסט עבר אינו רוכל אבקת פה רוכל אבקת מכל המזבח ע״ג קרב יצחק אף המזבח ע׳׳ג נתנה זו לבונה מה . האש לכבק כשירד אברהם אף באס אלא הטוב ריחו מודיע אינו המור מה רמל אבקת מכל ולבונה מור מקוטרת בפ׳ איתא הגיל במד׳ ושם .והבן מכילין הי׳ג והס גסה היותר ממקום שפעו מקבל שהוא ממילא בו ומאיר למלכות משפיע זה שדרך כיון בנ״ד וכן ממנו שלמטה לבחי' משפיע ואח*כ שפעו ממנו שלמעלה מבתי' לקבל המשפיע צריך ע״כ אלא היות מבלי ריק ישאר p לא דאס לתבירו לו אשר כל שישפיע אפשר אי שבעולם משפיע כל דהנה ניחא ולפמיש עליונים מקורות י׳ג שיפתחו במלטת אלו שמות שמאיר לזה הכרחית דמאי תמוה ולכאורה ע׳ש דיקגא תיקוני י׳ג של מקורות י״ג נפתחין וה דרך וע״י מלכות מדת שהיא בב״ן מאיר דרך ני דר״ך
בהי׳
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 כאשר הוא והשלישית ידין שנ• בבתי׳ הס גקולות שתי סנו״ל צומת כן ידיו שתי בין התינוק בנוטל ה&ב כמו בהס ומשחעשמ כארזיש בחור בהי'
>f>v ̂־ ישי*.•־' שנתיב «ה בו ומתענג ררשו פל וממשאו ומנהלו ומגייכו מו פס מתעע ככאב יוחי* תפגיג והוא ״ סגולתי נקרא וגגיגות שמיס ויש היונק את האומןp>uc' אסת לכתי'שלכת נקודין תלת ימרמו tor אמן טונות והשפעות התענוג הגורמי' סגולה פס ישראל לוים כהניס יצאו ממנו אשר דאבהן שלימו כהוא יעקב עד לק מראה בחסד נכלל כלבונה מיאהי הגבויה סוד זיצחק הגטרה הוא נאש נכי־ף כסבל שהוא אברהם לכן בחשד וגבורה ננטרה ;כלג : ̂ ודפח״ח קודש יום שלשיס לדרוש צריך טניס כל על כי בהמה מעשה הוא היראה משיג רק ואז עלמא דכולי דדינא יומא ר״ה והוא בתשרי באחד עד שממתין מי אבל אדס בבתי' כן נס הוא אלול בר״ח עכ״פ שמתעורר שמי פי' בתשרי באחד אומרים שמעון ולבי אליעזר ורבי כולה השנה כל השי״ת ירא חדס בבחינת שהוא מי כי במעשר הנרמז ליראה מתעורר בהמה דעת לו שיש מי שאז בהמה למעשר ר״ה באלול א׳7 וז״ש אלס פת7 לו שאין הבהמה כמו הוא לש״י וליראת לתשובה מתעורר הוא אלול כר״ח יק הנביליס בדרך השנה נל שמתנהג מי הת״ק עתT והנה . כנודע ירחה י כי ליראה תחז דמע:'־ בזוה״ק דאיתא בתשרי בא׳ אומרים ור״ש ר׳א . בהמה למעשר ר״ה באלול באחד חז״ל ̂ח״ש רמז דרך כי' זצ״ל מ״א הצדיק אדמו״ר הנה . זרעך תבואת כל את תעשר :ה' ינחר אטד אלהמקוס והלכת להבהימת תזכה אשר עד שולן הכסף וצרת לתשובה חפק עכ״פ לך שיהי' נכספת נכסוף כמו תאוה לשון בכסף ונתת וז״ש כראוי לשוב כ'1י מתי ומשתוקק נכסף ולהיות התשובה ע״ע לקבל עכ'פ היעוצה העצה כן על מזה גמ״א וכמ״ש ז״ל האר״י מדברי כנודע דרך ביס כטתן בסוד אלול בחודש הנפתח תשובה דרך הוא הדרך ממך ירבה כי בפ' ונק' עניניס ושאר סימפיס ע״י ית' לבוראו שישוב הדבר עליו וכבד חהש״י מאוד ממחק שהד. בעיניו ידמה כי מאוד לו מרה נפפו אכל בתשובה מתעורר אדם שלפעמי' דהיינו הדרך ממך ירבה וכי הכתוב ואמר מנעוריו שפגם מה שנה שנה ממנו כנ״להמצא בזרעו שפנס מה זרעך תבואת כל את ולהתעורר להתחרט הנרמז הירחה בכר.־' דהיינו תעשר עכר ת״כ החרן את והשחית עולם יסוד צדיק בפזד -בגס כי לנטלה שיכהו קרי טפית על ונפרט ־עליהם ולהתמרמר ראשי על עכרו אכר עונית-ו ̂על ולהתחרט יוס בכל בתשובה אדס כל ־שיתעורר א כקודש עכ״פ דמהראוי זה בענין הפ' בפרש

בהפטרה
מסכרו אז״ן ט לדבר וראי' רמז רשומות דורשי דרך ע״י ומציט השמע חוש ע״י האדם כן היד פ״י ומטולטל ניטל הכלי כל כי אזן בשם הכלי יל שנק׳ כענין א״זן נק׳ ולכן במוחין הנשמע הדבר ומצטייר מתהוה הנשמע קול האזנת ע׳י כי העניו וביאור האדם כל זה כי ש״מ פ״ש טלו דמי לו טתן חרשו העדרו על באמרס מעלתו הגדילו רז״ל גס והנה ע״ש האדם בנין עיקר הוא השמע חוש כי שם שכתוב בילקוט ע״ש וכו' נפשכם ותחי אלי ולכו אזניכם הטו שש ה': נאום מאתי אומרים המה שששים וצדקתם וזהו אלה כל עשתה וידו בקרבנו אלהי כח אס כי דבר ששיס אנחנו לא בלבם אומרים הס וצדקות ובמע׳ט בתורה ה' עובדים שהס והנס יצרס על מתגברים שהם כלומר ה' נאום מאתי וצדקתם פ׳י פרס לקבל ע״מ שלא עובדים איך ופנינס ל לעבדי הטעס הכתוב ואמר כלי בשס המכוניס במלותיו היצה״ר יצלח לא עליו ה' עבד הנק' הוא ויראתו אהבתו ומחמת וששו ומצת בוראו אלהיס ה' שמא מחמת ה' שעיבד מי אבל עצמו את שבד האדם נק' עוה״ב הן שה״ז מפניני הן שכר איזה לקבל ע״מ שעובד מי כי בעבודתו ענין ופוס פרס לקבל ע״מ פלא ה' שעובד דהיינו ה' ענד שנקרא מי זולת היצה״ד במלחמות מצליח אץ כי ה' עבדי נחלת זאת הפסוק שמסיים וזה מסמדותיו היצה״ר בהס ישלוט לא עכשיו שאפי' על ומתקדשים מזככים הש״י את עבודתם ע״י שהצמקיש ע״שידהייט אליהו דבי תנא בס' כמ׳ש בעוה״ן קצת הצדיקים זכו כבר לעתיד שיהיה מה וכל לעתיד יהיה זה וכל תרשיעי עולמות בחיצוניו' שנבראת מ' מדת דהיינו לשון וכל זזה לשוטת משבעים הכלולה שבע בת בהוא מ' מדת הייט תרשיעי למשפט אתך תקום לשו; וכל וממילא ה' מפבולת לפתותך עליך יצלח לא התחתונות שלשה ומלל העליונות מדות שלשה על הרומז כלי דהייט יצלח לא עליך יוצר נל״י כל וז״ש זלע״ז שברא מחשבות מז' רעה וחדה וככול או; מחשבת לבט על יעלה ולא וטסריס קדוביס נהיה לעתיד כי לנו ומבשר הרומז הפסוק פ*׳ לומר אפשר לק ה' את ממליכיס הס ובזה והתדבקות והודי' הניצות התולדות בהס וכלול והתכאמת ויראה אהבה מדות שלשה על הרומזים וישראליס ולנוס כהניס בבחי' בשליחות שבראה דהיינו כלי אותה העוש׳ה למי אלא ברית כורתת אינה ישראל אומה כי י̂שראל לו״י כה״ן נוטריקון כ״לי כי זצ״ל מאדמו״ר קבלנו כי וגו', תרשיעי למשפט אתך תקזס לשון וכל יצלח לא עליך מצר כלי כל
U יש היז כנודע ד״ה ו״או ה״י יו״ד טאין נכללים ונ״ן ומ״ה ה״י ביו״ל 0»הללי ס״ג פ״כ ט ב״ן מ״ה ס״ג ע׳ב של מילואים ד' כללות

ה״ה



עבודת
:והבן למעלה למעלה לעלות ה' בנועם לחזות יזכו כנ׳ל מלכות הנק׳ הי־גוץ בהם ויתעורר ה' לדבר אזנס יטו אס מ»א הבטחת היתה וזה רבים בלשון הנאמנים חד חסדי נק׳ ולכן בהוד הנצה כלול ואז בו מאמנת שתהיה הרושם ועושה הכת בה משפיע אמת איהו מכתמא מ״מ כנ׳ל בהוד היא אמונה שעיקר הגם רבים לשון נקרא אמונה לשון הנאמנים דוד חסדי נק' ולכן עכיל זולתך ואין לעולם מלכי אתה ואומרת בדודה מאמנת ישראל כנסת פי׳ דיליה אמונה איהי מ״מ הוא לא ואומרים ומכחישים בארץ כופרים שיש הגס בהוד דאיהו ביה הבורא במלכות וכן בדבר שמודה מי יש דפליגי אע׳ג כלומר הודאה בלשון מכונה אז דפליגי במקום רק הודאה לשון שייך לא כלוגתא שאין במקום ט דפליגי מכלל מודים מלשון הוד נק׳ לכן כי זצ״ל מהד׳ב הגאוו אדומ״ר לנו אמר כי מאמין נק' המבדיל המשך שמסיר מי והנה החיצונים ומתאחזיס המלכות משכן שהוא בהוד אבל אמת נק׳ להכחיש אחיזה שם באין בנצח לכן כנודע בהוד ואיהו בנצח איהו והנה .שבקרבו אמונה מחמת הוא בדבר מודה הוא ואעפ״כ הוא לא ולומר להכחישו שאפשר הדבר נק׳ אמונה אבל כםן> הוא וכסן> זהב הוא זהב כי ושמאל ימין בו לנטות שאין הדבר הוא אמת כי דיליה אמונה ואיהי אמת איהו הזוה״ק במאמר יצר,ק לוי מהור״ר ה׳ קדוש החסיל הגאון ישם שנקדים מה עפ״י הנאמנים וקרא© מפא פלגי הרי נו״ה דאזנון שוחים בחי׳ על המרמזים הנאמנים דוד לחסדי מעלה מעלה יעלו יותר ואח״כ ליחדס אותם ויקשר צי״ע ברית עמהס שיכרות להם הבטיח מלכות מדת שהוא נפש בשם המתעורר הרצון שכינה כיון פי׳ הנאמנים דוד חסדי עולם ברית לכס ואכרתה שם ומפייס נפכנם ותחי בשם המתעורר לרצון הנביא נינה ולכן ממעל בשמים הראמות המעלות נגד מלכות בחי׳ רק הוא לעיבדו הרצון גט ומתעורר ה' לדבר אזן נוטים אנחט שחם הנ״ל בענין לדבר ונחזור .ממנו שלמעלה מלכות בחי׳ הוא העולם כל של וכתר רצון כל כי ידוע פכ״ז נמוכה בחי׳ ענינה והנפש מאוד גבוה בחי׳ הוא שהכתר הגס טעס לומר נוכל ועוד . לגבול בא גבול בלי מכח והשתלשלות המתנה ע׳י כי זעיי לי כתר מענין שדרשוהו בכתר שנכלל הרצק על מורה וההמתנה שבתוינפש כמ״ש ושביתה המתנה מלשון הוא נפש כי ועוד מקרא במפרשי כמבואר נפש בשם מכונה הרצון כי נסשיכס ותחי אלי ולכו אזנכם הטו אמר ה׳ דבר בהוכיחס הנביא ולכן הנשמע דבר איזה לעשות הרטן ומתעורר הנשמע הדבר מצטייר השמע פ׳י כי לענינט ונחזור הקומה כל שורש ממנו נפזר כי טלו דמי לו טתן חרשו אמרו לכן שלימה וקומה המרכבה מחטת ד' טלל שהאזין הרי אוה במילוי ה״ה

ראה
שופטים פרשת

העמדה תקן הדרכים אלה שני וע״ם נשברה חיז לו ולהיום• ולהכגע קדם מימי וחטאתו שפלותו לזטר צרץ־ זאת ובכל מנחתו לד׳ וערבה הלב מעומק תפלה זו ובעטדה בתורה ויכסוה יצרו את ויזבח ישהר־ אשר אחרי השפל הא־ם בעבודת רצונו עיקר ומכולם צבאם וכל השמים ושמי השמים י; ברא אשל ביה הטרא גדלות על תמיד להסתכל - הנכונה העמדה דרך והנה אלהיך ד' שגא אשר ובמצבה. כאשירה נדמית גיאות של וכמחשבתך ' בעצמך אתה דהייט דייקא לך מצבה לך תקים ' ולא אלהיך ד' מזבח אצל אשירה לך תטע לא התייתנאן הזהירה וכן ע״ז עובד כאלו המתגאה כל־ חז״ל ואמרו טוב דרך כל מתקלקל זה ומחמת ג־4חלי גאוה לידי ובא חח בגסות כתנור ט ביעד היצה׳ר פתאום בפתע לשמה מציה וששה ■ תודה קצח שלורד או כראוי תפלה איזה מתפלל ומא ד׳ אל לשוב ומתחיל כראוי מתחרט שאדם הגם הדרך על מכשול שד יש והנה לכסלה שד . ישוב לא ידה על אשר האמיתית התשובה פס רק מתכפרת העבירה ואין לחוד העבירה ועונש לחזד־ מציה שכד הדבר כן לא כי חכמים עיני המעור שוחד כעין הוא כי הזה מדרך התורה הזהירה; ולכן הרע לעשות לשוב לבי ימלאנו ש עד העבירה לו שנתכפר בלבו ואומר תורה לומד אז מטה ועושה מתנחם הוא ואח״ב ועין החטא ׳ ברשת• ולהפילם אדם בני לפיצות היצהיר שדרך דהייט שחד תקח ולא הכתוב ואמר דינט לצדק ייצא דלעילא צדק ר»*דוף דלתתא צדק ע'י הייט תרדוף צדק צדק וכן צדק משפט העם את ושפטו וז״ש ה׳ על להתיצב האלהיס בני יבואו כאשר השנה בראש לאורה המשפט להוציא למעלה הכנה הס למטה שעושה והמשפט התשובה כי מפני צדק ששה הוא כי רשע מעשה על ולאמור הדין לעות שלא דהיינו משפט תטה לא הכתוב ואמר מעללמ כל על א״ע ולשפוט שעריך בכל וזה כטדע לנפש שערים נק' הס דגלגולת חללי ז׳ כי• והפה החוטם ונקבי האזניס וכן נתיב מעגל ולפלס דרנו על יביטו לנוכח שלו העיגים הס שופטי׳■ עצמו על להעמיד לאדם יש וכן העדה עיני' גק׳ הם כי ושוטרים שופטים התורה הזהירה לק כג״ל דייקא לפני* לפניך שלימה בתשובה והחזירנו התפלה נוסח כוונת שזה כתלני ונבר תשונה בהל׳ ז׳ל הרמב׳ם כמ״ש עליו יעיד והוא לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע לפני לט צפוני שיתגלה עד פיתמרמר צריך כך וכל ראשו שעברו עונותיו על ומספד ובני התשובה והרהומ חרטה ע׳י השנה כל חטא אשר מחטאתו 1ל ונסלח לבוראו שישוב איש לכל העת הוכן אשד אלול בחודש תמיד נק׳ הזאת הפ״שס, הנה .וגי' לך תחן ושוטרים שופטים



עבודת
ה ד מ  ואים הבורא גדלות במחשבת רק לה' מ

 לאמר בכחו מתגאה הוא עי״כ אשר א״ע -מקשין
 להיפוך או ובמצות בתורה ועוסק מתפלל לוני ב״ה
 שהוא רק ואפס אין שהוא עצמו על שמסתכל מי

 שלא עד כך כל שמתמרמר שחורה מרה בבתי׳
 יתפלל למה וא״כ לתפלתו ישמע שהקב״ה יאמין
ס ל' תועבת הנה בחנם  איתא זה על שניהם ג
 סומא ״ל1ח מאמר רמז הק' זוהר תיקוני כסוף

 צריך האדם כי הראיה מן פטור מעיניו באתת
ס לפקוח  ב״ה הבורא גבהות על להסתכל א' עיני
 לזכור והשני חומר בתי שוכט בעבודת ורצונו

 ולקייס ירעלה בחיל יעמוד אשר עד עצמו קטנות
 הקורה שהזהירה וזה וכהד ביראה נעבוד ׳לפניו

 מום בו יהיה אשר ושה שור אלקיך לד תזבח לא
 על הסתכלות על שמורה הבטה לשון שור כי

ת' הטרא גבהות  החדס קטנות על מורה ושה י
 הוא ואס השה כמו ושפל מוכנע להיות שצריך
ק' אז לבדו בכחי׳  דבר כל מוס בו יהיה אשר נ

ס יחדו יהיו רק רעכנ״ל  והגם ראשו על תמי
 מלעמוד יחדל אל הנמוכה ערכו את ההדס שיודע

 תצא כי הכתוב כמ״ש רצונו ולעשות ד' לפני
 מרחם שאינו היצה״ר הוא אויביך מל למלחמה

 ורכב סוס וראית האמיתי האויב והוא הבריות על
א  מעשיך ע״י שנתגברו שבקליפה ונוקבא זכר ס

 ימינו כי עמך אלקיך ד' כי מהם תירא לא עכ״ז
 הכתוב וכמאמר דליס ופוזר שביס לקבל פשוטה

 אל למלחמה היום קרביס אחס ישראל שמע
 P זכות בכס אץ אפילו ופירש״י וגו' תירצו
 S1 ניצולים אתם ישראל שמע אומרים שאתם

 ישר שנשמת זמן כל לעצמו לומד אדם בלב יהיה
 שעשיתי והגס תשובתי שיקובל אני מובטח בקרבי

 יעזבוני אל ואמתו חסדו מאד פד ד׳ בעיני הרע
 הבע״ת כאשר התשובה דרך הכתיב מרמז ח״כ6ז

ס ואשר דרכיו את חושב  בך ימצא כי וז״ש פג
 לעבור אלהיך ד' בעיני הרע את יעשה אשר איש

 ברית באות שסגס מה התיקון עיקר כי בריתו
 לדבר בלשונו שפנס מה הלשון ברית הן קידש

 והאר״י ודומיהם וליצטת ולה״ר בסלים דברים
 אל נשמה כדמות הס דברים טומאת כי כתב ׳ז״ל
 במה ובפרט לבטלה מקרי הנעשה הקליפה גוף

 רחיל במזיד הן בשוגג הן המעור בברית שפנס
 הנטמא וכל הטומאה אבות אבי הוא הזה והחטא

 שהמהרהר בזוה״ק כמ״ש כומ״ז שבד כאלו כו
א כתם ט  התלבשות ע״י בלילה סומאה לידי י

 כל ו:ז״כ במחשבתו הצטייר אשר בציור הקליפה
 ת״ש לכות״ז משתחוה כאלו נדמה אליה הבא
 אמרים אלהיס ויעבוד ד' מאהדי שסד פי' וילך

 האיש את והוצאת לזה והתיקון וגו' להם וישתחו
 להרוג שצריך דהיינו באבנים וכקלתי ההנא

ה ש לי  והצעקה והבכי הוידוי אותיות הס באבנים ^
 חזעק לבו מקירות דהיינו תזעק מקיר אכן -כתיש

:לו ורפא ושב ד' אל

ישראל
תצא פלשת

ט

 שאמרני הרמז הוא אויביך על למלחמה תצא כי
 דהוא השנה ראש על נאמר המלחמה פימר כי

 עס ומלחמה קרב להעריך וצריך דדיכא יזמא
 ע״י הוא המלחמה ועיקר דדינין ומארי היצה״ר

 או לד' לשוב לבו על משים שהאדם התשובה
 מגודל שב שהוא אדס לך ויש מאהבתו או מיראתו

ם הרחמנות ס והנעכופי עי  שבקרבו נשמתו לו המני
 חצובה למעלה והיתה ממעל אלוה הלק היא כי

 עומק אל וירדה יום יום ושעשועים נסה״כ החת
^ ליוצרה נח״ר לעשות וחומר לגוף הזה הבור א  נ
 רצק לעשות' הנשמה לרצון ויסכים החומר יזכך
 האז© הרע כאשד ח״ו ועתה צורס וחפץ קונס

ט בשרירות וילך האדמה פני על  אשר וי אוי ל
 תחת והכניעה הקדושה הגשמה נגד יד הריס

 מהראוי ע״כ ונאלח ונתעב המוסרת החומר ממשלת
 לשוב לבו אל ישים בכחו חי האדס עודנו עכ״פ

 בכתוב התורה לנו רמזה הדרך וזה אחריתו להטיב
 בהופירש״י וחשקת תואר יכת אשת בשביה וראית

 כי' איש של אשת היינו בסמוך אשת מדכתיב
 והיא מטרוניתא נקראת והנשמה הקב״ה זה מיש

 דהייט בה וחשקת בשביה והיא מקדושתה יפ״ת
 שאפשר לאשה לך ולקחתה אז עליה רחמיך שיכמרו

 לאשה לקחתה לשוב דלבא מעומקא תשובה ע״י
 דהיינו ראשה את וגלחה התנאים ע״ס אמנם

ס לעצמו לעשות התשובה ראשית  לפתש סייגי
 ההכרח צד על ינהיג הגוף תאוה כ״א ממותרות
 מאחר לגלחן וצריך שערות בשס מכונים והמותרות

 דהייטלטול צפרניה את ועשתה הצורך מן שאינן
 אביה את ובכתה .הרעים מעשיו את ולבזות א״ע
ם ירח אמה ואת מי  Tצר אלול חודש כל דהיינו י

 זהו מאייו נפרד ידם על אשר עונותיו על לבטת
כי אלי־ חבא ואח״כ כנ״י היא ואמו הקב״ה  וגו'

 מפלת לך יודע והפרישות והבכי התמרמרות אחר
ם - הנשמה  פד בתשוכה לשוב העולם מדרך אמנ

 P אחרי מבל הגדול הדין יום שהיא יה״כ אחר
 כבראשונה הרעה לדרכו שב האדם כל בפוה׳ר

 ט' בה חפצת לא אם והיה ככתוב הזהיר לכן
 אז לנפשה ושלחת .ח״ו לחטוא עוד תוסף אס

 תתתאשר שד אליך תבא ולא ממך תפרד הנשמ'
 עלמ יקבל אשר כל האדם יראה רק פניתה
 לפשות עולם ברית חק לו יהיה ולעשות לשמור

:אמן הש״י רטן .
ח ל ס. את תשלח ש א  אמר רבנן אי'במדרש ה

 אתך הקן שילוח מצות מקיים אתה אס
 מפמה חפשי תשלחנו שנאמר עברי עבד לשלח טכה

 שרמז ונראה , טיכו מה הזה השכר הבנה וצריך
ת נרמז כבר הק; שילוח סוד כי רמז בכאן דו  מסו

 אפם אמנם ובתיקונים בזוה״ק וטראות גדולות
 והישרה הראויה הנהגה כי נבאר מהנה מאחת קצהו
עבח הוא ישראל לבני ובמטת בתורה ה' את קי

ומור



5 ^תצאעבודת€ ד ע י
 ממיח ריח יעלו למען קדושים והיו רע מכל וסור

 ויתעורר כקרב^וכעולה לה' ותערב בעבודתם
 בדין טוב כל אליהם להשפיע ונדבה הרצון למעלה
 מקום של רצוט כשעושים כי במדה מדה ומשפט

ק׳ ס נ  כל לבנו להשפיע האב ומדרך למקום בני
 יפעור מי ט ההשפעה ומונע מקפרג ואין סובה

ו  לבנו ישפיע שלא לאב ולהסית כדין שלא לדבר ט
 של רצוט עושים ישראל אין f ח אס אמנם יס־דו
 בלשון ההשפעות מונעים למעלה מתעורר מקום

חג שטנה גדולות מדברת ט ק  גדולים כי וידוע ו
 עליהם ותופס ישראל עמו בניו על הש״י רחמי

 הנקרא הרחמט׳ מלת ומתגלה עליהם זכות ומלמד
ס בשם  טשר בדרך הולך אינו כשהבן למשל א
 תנחמנו אמו העולם מדרך להלקותו רוצה ואביו

 לבננו נפשה מה כי לו הניחה לבעלה ותאמר
 שאיננו והגס ובשרנו עצחט והוא ממעיט יצא אשר

 מתעוררת למעלה וכן עליו נרחם עכ׳ז כראוי
 עבורינו להתפלל עוזנו משכינת הרחמנות מדת

ק' ויה רחמים ולבקש  על רביעא אמא בזוה׳ק נ
 למען עליהם מסוככת רביעא שהיא דהיינו בנין
 במצות נרמז זה והנה זרוסט״א עליהם ישלוט לא

 שיעבוד מישראל אחד כל על דהייע הקן שלוח
 ההשפעה ונחלה חלק יקח ואז כראוי יתברך בוראו

 מדת חנם למתנת יצטרך ולא ומשפט בדין
 תשלח שלח שכתב וזה אם בשם הנק׳ הרחמט׳

 ולא הזאת כמדרגה את שתשלח דהייט האס את
 שתהיה לך הקח הבנים ואת רק לה תצטרך

ם. בנים במדרגת  מדרגת כי ידוע והנה למקו
ת ולימוד הרחמנות ט ק' ישראל על ז ט בשם נ ס׳  מ

 עבד בחי׳ הנק׳ והוא ישראל של זכיותיהן הטחב
 זיווגא אז חלילה כראוי רצונו עושים כשאין כי

ס ע״י ט׳  אכל עבדים נקראים וישראל כנודע מ
 הי צדיק ע״י וזיווגא בנים נק׳ רצונו נשעושיס

ם׳ כנודע עלמין ק זוה״ק תיקוני ח ס׳  וזה . ו
ח מצות מקיים אתה אם המדרש שאמר  הקן טלו

 כי הנ״ל מט״ס בחי׳ עברי עבד לשלח זוכה אתה
 ומשפט בדין ההשפעית חקבל רק לזה תצטרך לא

:כנ״ל בט אל האב כנתינת

טת תבא פ̂ר
T m! ט א«ר במדרש . חמזעו שעת אם ק ר  מ

 הזה בעולם הורה סל בקול ששומע מי כל
ל ששון קיל בי שכהוב קול באוחו לשפיע זיכה ^ 

 לישראל משה א״ל ונו׳ כלה קול מח,־ סגזסה
 בפתי סתרוסם הוא לת״ס ששומע מי מל מאיל

 מסה פנין תורה דברי לשטע זהירם הוי שלמוח
 אלהיו ה׳ בקול חשמעו שסוע אס והיה בפדן כ׳0

 אשריו הקב׳ה אפר ונו׳ לי שומע אדם אשרי זס״ה
 דלהוחי על לשקוד מה לי. ששמושהיו נבעה לאלם
 אל נהכ״נ במן■ לסחשלל הלכס אס הקנ״ה •שר

י » « י אלא המיצון כססס י ס ססכון מ מ דלש ל

«אלא כאן כהיב צץ דלתי על הדלה פן לשנים .i 
 על לט רמז יודן ר' הנה מכיל דלתוס ב׳ דלחוחי

 יש כי הזה בע«לס חורה בקול ששומע סי כל
 סודומיס ויודעי׳ הורה לומדים בעולם צדיקים
 יסוד א־» על סדסז וענין פנץ כל אשל ורמזיה

 י9ה ואפילו זוכה אדם כל לאו ולזה וקדום. גדול
 ^וסר מקפו שלבו ומי כהשומו בתולה לבהוק צריך

 החירש בפשעי עוסק שאני ידי טל הימוד יעשה
ק לשמעון חייב ראובן כגון לעיה׳ז הנהונץ  מר6 ל

^ יפול אל הנ׳ל יוזן ר׳ ס ששופע כל נם כי ל ל  מ
כ «כה בעוה׳ז הנהיג כפשוטו דהיינו בעוה׳ז ^ 

 סוסו כי כלה קול חחן קול קול באוחו ע לשס
 וכלה חסן יחוד שנעשה אף הימים באחר־ח לשמוע

 המדרש שכחב וזה התורה בפשטי עסקו ע׳י דלעינא
ה סול עולמות בשני מהרפש שהוא ״  המתיימן־יס ו

« גבוה מעל גבוה ומתרומם התורה פהק ע׳י ר  ז
ה לי שכמופוהיו לאדם אשרי בלשון בסד׳ אח'כ מ  ד

 למשל לקדושה מרכבה האדם צ׳ל והנועה ענין בכל
 דמלכא עיד שיפקחו יהכיין סצוה לשם כשסשחכל
 בנזימח פה להתיר לעילא נולה בד״ח פיו וכשפוחח

 פיסססו גורם חורה לשמוע ׳קוזן כשנועה טובות
 רי«0א וז״ס דישראל צלותא לקבל דמלכא אורני;
 מש בקדושתו שכוונתו דהיינו לי ששמועוחיו לאדם

 אומץ האוזן שמיעת למעלה להחעורר השמיעה
 להתפלל הלכת אש שם ואמר הנלהך להקשיב דמלכא

ה ו:ו'  רונח הדלה מן לפנים דלש לכנוס מהכוון מ
 ט יצירה כפר בפי׳ הראב׳ד וז׳ש גדול ענין

 ובשני שדיי חל נקרא ההדבקה ומדת אדנ׳י הסל׳
 ולדמן לימד וצלף ד ד איתיית יש אלו שמה
ם שד׳י אדנ׳י שמות סאוסיוה והנשאר איחה  י

 ולזה מ׳ם כמל׳ ממשא שפי״ז אנ״י י׳ש אותיות
 :והנן ליסדס הדלח מ; לפנים דלת שהכנוס כיון

ר ו ו ר  בילקוע בשדה. אהה ובדוך בעיר התה ב
 ףא9ו לעיר סמוך .כסף שההא אסר

ס י״ל לשלמנך ססף בה״כ שתהא  סשניסם הרמז ע׳
 *9 למטד שרוצה האדם דהנה נתטונו אמד לדבר
 ושחיה. אכילה אפילו לש׳ש עשיותיו כל שיהיו צריך
מ  ופחיה אטלה אפי' לעיר סמוך נכסיך שתהא וז
 ויהיו להקג׳ה הכל שחחפורר פי׳ לעיר סמיך שלך

 הכס• ביס שיהא נ״כ וזהי שמיס לשם מעשיך כל
 באכילה שאפי׳ המליכה כסא ר׳ל לשלמנך סמוך

 להקנ״ס המלוכה כסא שיהא הכל הפשה שלך ושהיה
;מעשיך בכל להקב״ה שתסלף

י ח ד « דרכים ונשבעה אלף יצאו אחד ב »  י
 פ״ס ומיץ להיסך נאסר ובהוכחה לפניך

 , דהניאג לומר ונראה דרכים שבעה p על ברמב״ן
 ביש לעיל שהקדמנו מה לפי גדול דבר לט מרמז
ף הנורא אשר וחסד מנס במחנה השופע שביל  בד
 ־ ס״ו אפילו העולם לצורך עולפו אש כה יסד הוא
 מהטרנשדם כשביל בזה א«■ שיעבדהו אדם אין

נברא ונס עבודתו ואס אותו השזבים העטפ״ז
tnp( בה אשר בפיה מדה והנהנש העטדס שכיל

סלסי
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 ש6בר וסמיד כמעשהו לאיש לשלם ישראל י0&ל
 רוצי' וכשדים שהמקסרגיס המשפע עיקר סשנה
שתהי' ולא מסד מנס ומרגה ההנדדה ?שפע

שיה־ו כדי לצו:ו עושי כבודת צינור עפ״י מגעה
פסו אנחנו אבל בשוה ההשפעה סקבליס

מלכותו ומקבלים כ:ו:ר ותוקעיס רצונו פושים
מו סד  יתעורר התחתון התעוררת ידי כעל כדי מ

 ששע ותהיה ישראל אלהי שמו שיקרא למפלה
 לשלם במדה כדה עבודתנו עס״י נוזלת הברכה

 בשבע ולעובדי! וליראת לאוהביו מצוה לעושי שכל
 בדרך וז״פ עבירה לעוברי ולהעניש הקדושים מדות
 אמד דרך שיהיה בזה שירצו דהיינו אליך יצמו אחד

 דהיינו לפניך ינוסו דרכים שבעה עס״י אבל ששוה
 כל וראו ספירות שבעה ע״ש שגעה הנק כהגמה

 כשישראל נימא הענין וזה ממך ויראו הארץ ענני
 הנ״ל שבעה הנהגת להם סוב אז לצונז יס0פ<

 עושים חינם כשח״ו להפוך אבל ה' לעינאי ורע
 לא אם ההשפעה ולינק לעמוד כח בהם אין רצונו
ך מ  דרכים בשבעה אכל מנם מתנת שהוא אמד ס
 מקום של רצונו עושה אינך כמוהו כהתה כמן יזטס

 רצון לעשות ישראל שישובו עד התוכמה כללות חה
 פי על הקדושה ההשפעה לרשת כת דנבירו קונם

 זר יתערב לא ואז שבפה הנק' במדה מדה הנהגה
 :והבן ע״ש למעלה כמ״ש בשמההכו
 וגו' הזאת הברית דברי כל אה דצמרתם

 את שמר ואביו מלשון הוא ושמלתס
 הבריח דברי על וממהיניס מצפים שתהיו הדבר
 יוצרי פס בלית ולכרות להתיחד אזכה מח־ לאמי

 יש אכן הזאת הברית דברי כל את נק' והיעוד
 ושלמים יראים להיות בלבם כנכספיס אנשים כפה
ל'  רוח רודפי הס אכל לזאת פעולה שוס לעשות «

 אותם ועשיהס הכתוב אסל לכן מחומה יעינו לא
 עושה נ״כ תהיה ומצפה שומר כשהיה אע״ס דהיינו
 אשר כל אח השכילו למען ובמצות כהורה ועוסק
 השמה מוח להמשיך שתזכו היינו תשכילו ספשון
:לי״ח כנודע ממוחין מוזלת וספה הימוד צולך

נצבים פרשת
ם י נ צ נ ם' ת  העכין ה'אלהיכס. לפני כולכם היוס א

 כאמח ה׳ את העובד הישראלי איש כי הוא
א אזי  לך ונתתי כמש״ה למדרגה ממדרגה מלך מ

 למדרגה בבא עד האלה העומדים ביו ססלכים
ה ס  היא כי עוד להליך מאץ ומצג מעמד לו ושס ג
 הרוצה כל אשד ודס בשר למלך משל ממש ה׳ אזני
 מחדר לילך צריך הפנימה המלך בית לחצר לבוא
 הוא ושם המלך לסר שבא עד לפלעין וממצר לחצר
 במצר לעמוד נ״כ היה ההליכה החלת כי עומד נקי׳

 ע״ס הימב ויתבאר הפסיד: תפלת הוא וזה המלך
 הה״ד נצביס אתם זה פסוק על בדרש המדרש
 .כמלאכים ישראל את הקב״ה דימה כנדגלוש איומה

אתם כתיב בישראל עומדים שדפים כתיג מולר»נ״ס

ם נצביס כי פו ש. קדוש קמש אומרים ה ח  דבדאל ק
 • יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אומדים
 מעליג אנו אז קרבנוש חומרים כשאנו הוא והפגין

 ונלתמילין אזחס ומיחדים העשיה עולם חלקי <ל
 כתות עשרה עם מהחבריס אנו ואז ליצירה לילך

 ותשכחו' בשירות לזמר וסתחילין הקדושי' המלאכים
 למדריגה ממדריגה והולכים לזמרה פסוקי ונקראים

 הולכץ אנו ושס הבריאה בהיכלות נכנסיס שאנו כד
 בננשין בהיכליןנפשין היכלין ומיחד! להיכל מהיכל
 באים שאנו עד בנשמתין נשמתין ברוחץ לוחין
 למלכות באים אנו וסשס הקדכים קדשי להיכל

 שם כי עוד להלוך לכו אץ ומשס קזיכא דאצילותא
 עמידה הפלת נקרא זזה עומדים נקראים אנו

 fא בגמרא ודרשינן ויפלל פנחס רעמד כמש״ה
 מתפשסת עליונה החכמה ואף תפלה אלא עמידה

 bב וסשוסטש קדישא דחצילוחא ספירן פשר בכל
 אנו אעש׳׳כ להם להשפיע לדרגא מדרגא דרגין

 ו:ל הדרנין שכל מהמת במילה בבחי׳ פס נקראים
 ומתיחדס ית״ם בעצמותו בם דבוקים הס המחת

 באים וכפאנו אחל במי׳ ונקראים נפלא בירזוד שס
 ברוך ה' אהה ברוך לומר מתחילין אנו אז זו לבחי'

א פא סקור פ  אברהם אלהי עליונה. החכמה ו
 נהיות לו ונבחר העולמות בכל הולך היה אאע״ה כי

 ונעשה חסדים גמילות ע״י עליונה לחכמה מרכבה
 קו אברהם אלר\ ונקרא בעולם להתכבש מרכבה

 לו וננחל העולמות בכל הסתכל ג״כ ויצחק ,ימין
 הברכה עיי שימשיך הבינה לעולם מרכבה להיות

 דתית עולם באי לכל מודיע שהיה ע״י השלם בכל
 לפחוד פולס באי לכל פחד וזרק דיין ואיח דין
 וכל .יצחק אלהי שאומרים «ו השמאל קו ופא מד'

 מהיחשת ו׳ כאות להורות יעקב אלהי נאסר יעקב
 7שסע כמו בהמת כיו דרכיו כל אשל יען יעקב אל

 העימ רז״ל ונם • ליעקב אמת החן הכתוב עליו
 ונעשה בכירך עשו תנכי פסוק על שדרכו במה עליו

 ברכות שלש ונם .האמצעי קו הפליץ לאמת מרכב׳
 ויעקב. יצחק אברהם כנגד כ״כ הם הדאשומת

 הקרי אל חז״ל כמאמר אברהם כנגד אחד ברכה
ס והכל השלם נברא בו באברהם אלא בהבלאס  פ

 כעד בגור אתה אומרי׳ אנו ואח״כ והכן בו כלולץ
 וזס יעקב, כנגד סלישיש בלכה קדוש אתה יצחק

 עוסליס נקראים המלאכים מה המדרש דברי סי'
 ופס העמידה בתפלת נצבי' נקיאיס ישראל אף

tn אומרים שהמלאכים ידוע כי וכו* המלאכים p 
 6בל אוסרים ישראל אף חב׳ד כעד קדוש קדוש

 מרמס נ״כ שהם אבוש :^ש כנכד שהס ברכות
, למב״ד  שאס• היום כצבים אתם פי' וזה כו'

̂  כי ד' לסכי כולכם אתם ולק־ נצביס במדרגות
 1% וזה כו' ממש ד' לפני הוא נצב במדרגת שהוא

T מלך נצב באדום סלך אין הכם בימים הפסוק t 
 ^ באדום הס^־ הוא כצב במדרגת בא אשד הצדיק

 ®•צ פירוש נ״כ חה והבן הפלוכ׳ מתחדשת לאדום לא
^ עמוד ויכלת אלהיש וצוך למשה יהרו כחמר י פ ו

ואס
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ש' לפגזויוקשה תוכל לא ידך על יעכב ואב ש  סהס
 למדריגה לבא כי שאמרט במה pv אבל בזה. רש״י

מד’ לבל ובהירה עובה מחשבה לזה צריך סופד  ע
 יהיה שלא היינו אלהיס וצוך יהרו שאמר ווה .אוהו

 לבא דהיינו עמוד ויכלת אזי .פרדות כ*כ
 ידך על יעכב ואס בפירש׳י וזה .כו' עמידה לגחי'

 לא אס הנביא־ס כל כל רק שהיה נזשה שאפי'
 עמידה במדרינת היה לא לזה משכים הקב״ה היה

מאיד: והבן ־
ם ת  מבקשים משה להם אסר בילקוע נצביס. א

 מה בתורה עשקו בעולס לעמוד אסם
 ואחריו הבריח דברי אח ושמרתם לסע^ה כתיב
 קוראי׳ אנו הזאת הפרשה דה:ה .עכ״ל נצבים אתם
 אתס ישראל. לכל רומזת כי ר*ה לפני תמיד
 ועד למגדול אלהיס ד׳ לפני ועובדי׳ מזומנים נצבים

 יום לפני מישראל אדם כל א״ע להכין צריך כי קמן
 באשמורת לעמוד שנהגו וכמו והנורא מדול הדין
 דהייט השנה ראש שלפני שנוע סליחות לומר
 שלפניו א' ביום לעמיד ד ה׳ יום חל אם
 ביום לעמוד מקדימין אז ג' ביום חל ודם

 למצוא א״ע הכריח המנ״א והנה העבר משבוע א'
 כדי ר״ה לפני ינויס ו׳ להיות דצריך יכתב פעם
כ צום ימי עשרת שיהיו כ לומר ויש ע'  כי שעם ג'
 אדם נברא ;הםרי1 כי העולם נירא בחלול בכ״ה

 סימן הרי הקביה לו ואמר בדימוש ויצא הרחשון
 אומרים שאנו והנס במדרשים כדאיהא כו׳1 לבניך
 הרת ני ז״ל האר׳י וכתב עולם הרת היום נר״ה
 בריאתו כי דמשמע אפשר וא״כ הריון מלשין הוא

 אפו בהריון העיבור כמו נעלמת במחשבה היהה
 העולם נברא בתשרי ט כפשופו החפת מ׳יע

 היהה המלכות שבחי׳ רק הנ*ל המדרשים וכדברי
 ניכרה היחס ולא נעלמה ומחשבה הריון נבמי'

 נןיסן ממצרים ישראל שיצאו עד ומלכותו אדנותו
 ני נתגלה שע״י שבו רגל דהיינו למלכים ר׳ה והוא

 כי האמת הענין אבל כארז כל על^ מלך לבדו ד'
 ולכן באלול בנ״ה והתחלתו בתשרי נברא העולם

 לקדש כדי פלימוה לומר באשמורת לעמוד מזיל קקנו
 המקודש יום שהוא הששי יום עד הבריאה ימי

 כזמנו. מתעורר דבר כל ני ר״ה אדם נגייסח
 אנוש מה שאסרו המלאכים כי לעיל הקדמנו וכבר

 שמתעוררים כקמרוג מלאכי המה הן הזכרנו שי
 דרכיהם הפיבו נא שישראל מאחר בר׳ה שנה בכל

 וח׳ו במרה מדה תתנהג לא א*כ ד׳ אל ומעלליהם
 לפסה ישראל כני והגה ישראל אלהי חקרה לא

 ומקנלים שוכר ;קול למסה ופתריעין ספפנין
 עד וגמע״מ בתשובה שמיס מלכות פול סליהם

 צדקם נאור להוציא הש׳י משדי סחעורריס אפר
 במשכב ומצדיקה מרום מלאכי לפני זכותם ומאה

 (אנמט אלהינו היח כי מודים שכולם פד טיט
 כל על ומסכימים לעילם להיות נכון כן פסו ישראל

 מחמת לנו בא והכל וישועות גאוליח כמובות
נפוסיס אנו המרובים רחמיו כל כי ^מנהיגו

ד ומסתפרים ומחכבסים הגדול ובחסדו מו  ל
ץ © השובה ובהתעוררח ברעדה ונגילה הז  מפס
 5זצי סהד׳ב הגאון מו״ר אדונינו דברי ידוע וכבר

שו בספר לחיים הכתיבה כי  ברחשבתו החקוקה ^ו
 ונעמד עוונותיו סח בזוכרו הרשע ט אדם של

 נכסג זה הלי ה' אל לשוב ברשותו לבו ואץ ונרעד
 אותו המבלבלוח המחשבות נדבר סי' למיתה לאלתר

כ מות באימת לבו את וספיגין א'  הצדיקי* מ:
 ביעחי© הם השי׳ת סאימ־ ורועדי' זוחלים שהם הגס

 ־ נכתדם והם ה׳ אל לשיב וסתהזקיס וחסדו בישועתו
 לעמם הכתיבה במחשבתם והר^ק לחיים לאלתר

 פזטתיו לו המזכירי' הרהורים איזה לו בבאי׳ והנס
 הם ס*מ למעלה הקסרוג אל רומזים הם אשר

 החטא ועזיבת ההשונה גודל אל דעתן מסימיס
 ולבפות שמים עלנות סול ובקבלת והלאה מהיום
 מסד על המורה ע״ב שם וסכוורם הגדול בחסח
 המסד מסשיכין אנחנו והנה פכ״ל ית׳ש הבורא
 המתנסו. ישראל חלהי בסי' סל אריך שנקרח הנחל
 מקצרות החצוצרות במקדש ח׳ו לכן במדה מדה עמנו

 חצי לבון רוסזים החצוצרות כי מאריך והשוכ<
 כי אודם או לובן או דהיינו במ׳א נ’כ-: צורוח

ד כמ׳ש ואודם מלובן הכולל נק׳ הש:ימה הצירה  ח
« צורות בחצי בר״ה יצינינו ואין וסדים צח ״ » 

 אל© ובחי' הכל הכולל אדם במראה רק לעיל
 וזה השופר י’ע אריך בחי' בקרבו ולהמשיך ישראל
 פשה סמר הילקוס רומז זס ונם מאריך ושוכר

 התור© כי בתורה עסקו כו' לעמוד אחם מבקשים
 מ״ד שם למספר הרומז אותיות כ׳ב שרשה

ד ט דרממי מכילין ׳"ג על רומז ס״ד כי  ע׳
 כמ״ש הצנע לשון פירושו ס״ד ונס י״נ בניע'

 והיד ע״ש ג״ משנה ע״א מדות במם׳ התוי״ע
 הוא וה״ד מדות ע' ז״א אל הרומז ס' סספרו

 פ*י לחברם וצריך הידד מלשון ודוממת גילוי לשון
 שם נעשה ובחיבורם אותיות כיב התורה פסק

 באוהיוש הוי״ה השם שלפני השם שהוא הנ׳ל עדה״ד
 אמס לפסיק הזה המאסר הילקוס סמך ולכן א׳ב

 למי נצנים לטות כשהרצו כלומר ה׳ לפני נצבים
 פסקו עדה׳ד שם והוא הוי״ה שס לפני דהיינו ה׳

ס המיוסדת בתורה  אומרים אט ולכן אותיות כ״ב ע׳
 דלחפי מנילין י*ג להמשיך מדות י׳ג בבליחיה

 דיוק■ רומז באמת עליו וישב נסאו נחשד זיכון
 ונס בתיקונים כמ״ו) פוזט המעשר הוא כי אדים

 סוף הוא ות׳ בראש א׳ אותיות נ״ב כולל אמית כי
 לשוב העדן ועיקר הממוצע הוח ום' אותיות

ם דרחמי מנילין י*ג בקרבו ולהמשיך בחשובה  מ׳
 רתו' אתה אף רחום הוא פה בדרכיו והלכה חז״ל
 להמפעף צרץ הלטש בשם המניא בט׳ש ונרמז וכו'

 שצדך דהייט וכו' מדות ייג שאומרים בשעה
 להשי״ש טצמו אס ולהדמות ממש בהם להסעשף

ס להיות חו  לעניים צדקה ולחלק נהם וכיוצא ימטן י
 והשמגם ישראל כל כל למעלה וחבד צדקה שיתעורר

הטכ״ם־® משד על ובנעחון נשמחה להיות צריך
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יעברך

II מ ם לזמל אפפל כן5ז כפז ת6 ל 1מ פ  מ
 ליפול 7ל5 שאין להראוק בעד״ה ע״פ טפלץ סאיי

 המקום לפני ובשמחה בקהכה לעמוד רק קניו על
 רם נקול הנוראים ביפים להתפלל בש״ע מייש

 כתפלה לצעוק הפוצס שנוהנין כמו ח*ו כוונתם &ין
 פלי נתנה אמר זה על אשר קולס ולהרים סמ״ע
 בקול ה' אל לבס צעק שיהי׳ העיקר לק בקולה

 חיישינן לא ולהשעות ואמרו ה' מל לבי דם^ולהגביה
 שמצוים כיון בדבר ח״ע ישעה לא שבוודאי כלו'״
 ה* אל :לsר :שמחזיר• כלומד מחזורים נידם

 הארן כל על מלך להיות שישוב העיקר ועתפללים
 הארץ בקרב שמו שיודע כדי בעולם רממיו ויופיע
 שוב וכל ומזור חיי בני קודש שסע ישפיע ופי״ז

:אמן ט התוסיס ולכל לש
ו/ ובאלתו אלהיך ה' בנלית ן? :  דהנה ו

 מרכבה הוא רצונו מעושי אדם כל
ח' עוזו לשכינת  באיזה פונס מ״ו האדם ואס י

 זה כעין למעלה והשחתה קלקול גולם למסה חבר
 שאינו פי בבשרנו שם אשל קודש ברית תס1ח למשל
 לבשלה זרעו ומשחית ומקלקל כראוי לשמרו נזכר

 השפעה על למעלה בעוה״ר גודם ח״ו כעריות זו
 לחיצונים כחרד רצונו לעושי מלמעלה הנוזלת הקדושה

 שעימר מי היל כמעשהו לבמלה כעין והוא ס׳ו
 לשם הזיוג לצורך רק להשפיע שלא בקדושה ?נרית1

 למעלה ג״כ גורם יש' לעבודתו בניס להוליד ה'
 ח״ש .לכנ״י רק ישפיע לא פולס יסוד שהצדיק
 כפירחך פ״י כי ובאלתו אלהיך ה' בברית לעברך
 שהשפעה נזרס אתה והמבנשיס והחוקים המצות
 המל' הוא באלתו לבדו סתיחד ברית בשם המטנ'

 לשון אלה נק' ולק דרגין משבעה כלולה שהיא כנ״י
 עמך כורת אנכי אשר שסייס וזה שבעה שם על שטעה

ק' עמך היום  ברית כריתת שמיר׳התור׳נורס ע״י כי לי
 :אמן הקדושה שפע וישפיע אלהיך ה' שיהיה

ת ו ב ש ה ^ ומשם פד .ונו״ לבבך אל ו ק  י
 היכלות שבע שיש כמו הוא הענין

 ׳f וכולהס דסומאה היכלות ז׳ ק כמו דקדושה
 בקליס' א״ע המשקיע האדם והנה בניהנס פדורין

ם ממש הוא 1״0 מ  מחשכתו ה' אל לשוב והרוצה טי
 ב״ה שהטרא מחמת לטב בלט שיכול הראשונה

' לתוך אליו יורד כביטל לישראל אהבתו סרוב  ז
 דוד שאפר וזה בתשובה להחזירו דסומאה <דכלוח
 הצלת שאתה היינו נכשי שאו: מיד הצילה המע״ה

 בכל לבבך אל והשבות הכתוב וז״ש שאול מיד נפשי
 ה' אל לשוב רוצה שאתה מה היינו הדינץ אשל הגויס

 הוא חד חה זה כי הקליפה היינו הנויס נכל
 אותך להציל שיורד כביטל שמה אלכץ ה' פסעת

 הטבה ולכשתעשה ואבדון שאול סן היינו שמה
מד יהיה חס אז במקרא שמפרש כמו באשת  כ
 הניצוצות הייע אלכיך ה' יקיצך משם השמים נקצה

 הניצוצות היינו יקמן ומכם בק^פה אתה שהורדה
 ולצון בחילה שיהיה כדי הבליאהי בתתינת פלו3י

ק ועונש שכר יהיה ועי״ז כ : ו

̂ראל יע
ויקד פרשת

m

ל  מול וככ6 לא היום אנכי שכה מנשדיס מאה כ
 בדגרי ולבא לצאת ופירש״י ולבא. לצאת ־עוד *

 החכמת ומעיינות מסורות ממנו שגסתט תורה
 בהגיעו הנביאים b בל שרבן סובן איש והדבר

 נססתו שיצאה רבה והלולא שנה ועשרים פפה לכלל
 בחכמה ערכו ננרע כי הדעת על התעלה בנשיקה
 הלב קדושתו התחזקות גודל לס• אדרבה סקידם
מ כלא כפכיק מייתר ולבא פלח ונם חכמתו ו  י
 היא הניאה כי לטא יכול באינו בולאי לצחח
 ד בהינך הענין לומר ואפשר היציאה אחרי
 לא חיים בילהיס והתדבקותו זה ביום השגתו לנודל
 אבר לישראל ותורה חכמה ולמסור להפדד עוד יכול
 לא אשל חייו ימי כל כי סמנו במדריגה למשה הס

 לה© ולמסור להשתלשל יכול היה כזה ללכת הנדיל
 לעשות הגדל אשר הזה ביוס לא אבל וסודה חכמה
 שנסתמו רש״י וז״ש בנשיקה חיים באלהיס לדבק

 שכתוב כעכין הוא ולבא לצאת וערן דייקא מסורות
 בי.רךרות פי" ונפיק דעייל מאן זכאה בזוה׳ק
 לי' ס: ונכ*ק דעי־ל בנפשי" ידע דלא ומאן אלוהות

 כדעון פיזה שדהה מכיון משרע״ה וכן עייל דלא
 על עמד לא המסורות שנילי סמנו ונסתמו בעצמו
עוד אוכל צא וז״פ הרמות ביזקירות לכטס פצמו

;והק דוק ולבא לצאת

השנת לראש
ד ח  ל״^ אי' לבה כמד* לחדש, באחד השביעי ב

*©ife( לק משל אמר רחב״א בשס
 סנקשץ אתם אס כני לישראל הקב״ה אמר כך ט״

כה לסני סזנירו הזה ביום בדין לפני לזכות  ז
 יצחק זה תרופה זכרון אברהם זה באחד ס' חטת
 היו© זה ישעי' בילקוס עוד יעקב זה קודש מקרא
 אשיש טש וכה״א כי' בך ונשמחה עילה ה' עשה
 6מאכ ליה חית אמדה ט" ליתומה משל כו' כה׳

די כו' וסשבאי  זה מעיל יצהק זה ישע ע
 סר במעמד מוצא את כו' פאר יכהן כחתן יעקב
 ומהחש אחת כסצמצמש ככלה ישראל היו סיני
 נתגלה וזמנים חגים שבכל מהידוע . ע״ש מ״כ אחת
א ס' מ  לביש דאיהו לטשין כפ׳ם שוגיס בבתי׳ י

 בששת כנו! דא יומא לביש לח דא יומא
 התלבשות כסי גבורות בתי׳ וגליה המסדים

 הייט ביום בו אם לז״א יס״ש ב״ס הא״ם אור
 באור ר״ל כקוב״ה ט או היום הארת הגילוי בבחי'

 אט בך נשמחה כאמד ממה ביה הא״ס פכימיח
 לעצמות הוא הכבודה עיקר כי בקוב״ה שט יודעים

: וכה*א בכ״מ בארנו כאשר ממש ב״ה הא״ס  ט
 שמכניסין במה לנו השמחה שעיקר ר״ל בס" אשיש

טל בה' השממה ומניצין  ונשמה נתעורר ומזה כני
 כשעחט נדע ובה לפניו בעמדו אדם לנפש השמחה

ט ית' אוחו בודאי כי באלהי נעשי הגל וז
SR&C



ת5$ ^ ב ישראל•לר׳ה’ע
 ריח להעלו' ל)כיח כמוני נברא לשפל ידולה גמהה
 הדם בני יחענונות להסענג 'סנרך לפניו ניחוח
 חידוש גרהשיה יחכרך שעסיגיו עיקר שזה כידוע
 זעיר למושגן בראשית רצוני עושי בשביל העולם

 אהבה עיי לאברהם החשד סדה הוא אהב׳ה פולה
 במי' והוא הא׳ס אורו ית' נ־מצם הבשר דוחקת

 נכושים בבחינת יח' אורו והתלבש ח״י ק״ן יצחק
 דהייע החמת במדח העולם להנהיג כדי כידוע

 במדה מדה בבתי׳ הובות מיני כל לעולם להשפיע
 יהב' נת^ה ר״ה כשמניע ולזה הילקיס ד,ןרי וזהו

 להשפיע מוכשרין אס העילם לשנוגי הדין גבחי׳
 עיס סובות מיני בכל העולם ולחדש מסדו רב להם
 העולם שאין לימר אשתכח וקפנוריא פעילתם פכר

 השולם שיוצרך בכד־ מעשיכם כשרון לפי כדאי
 דרחמי סכיצי,• בי׳ג החשד במדח להתנהג בהנרח

 י בשוה עולד ברואי לבל השפע יגיע כן היות ואם
 השם יפבודת מעשים הכשרת מבלי רע ואם שיב אם

 המשפע שעיקר נזוה״ק אסרו ולזה השפע להכנס
ה  נקרא זו ובחי' נכ*מ כגידע ה' על להתיצב נר׳

 נק' ומל' ת׳ח שמדת (כידוע מרום צבא על לשקוד
(  דלא למען בזוה״ק רמזו המשפני עיקר לזה ק

 המצה שאכל מי כי ר׳ל דחםוותא מיכלא שיל
 תמימות שנתות שבע אח״כ ומנה כראוי בפסח
 שום עליו אין בפרק המדוק נתקנו השבתו' שבהלו
 לעסו יח' לה נח: לעומר המשים ביום ולזה משפע
 ולא ולשון אומה כל על וחור הנבחר במעמד ישראל

 הקדימו ישראל קרונו עם כ*א התורה לקבל רצו
 ויראה בתהבה ית' מלכותו עול וקבלו לנשמע נעשה

 כמזכירין כו' פתר יכהן כחתן הילקוט דברי זזהו
 קרובו בעם חתונתו בעת התפארותו ית׳ לפניו

 פותחת וזזו ויראה באהבה לפניו וקישוכיו וסגולתו
 היראה היה אח־. ומצסנמת האהבה התפשעוה אחת

 דקכת נוונין בתלת שפירין בגוונין עצמן זנשמקשטין
 בהם ומתפאר במחשבתי כביכול זכרונס עולה אזי

 ובשופר ותצלמ-ת עונות מיני כל להם ופשפיע
 מאכהן הרשימו הקונות מקורות מתעוררת כתש׳ת
 מזכירין תהיו המדרש דברי נעצמו והוא קלישין

 אברהם זה ב־ח״ד בדין לפני זוכין ואתם אבות זכור.
 כניכת בער. ת־כף כי כסש*ל דרהמי מכילין י״ב הס

 החלר. הוא שזה כמש״ל מדות הי׳ג מחנלים (היום)
 ור,יקוניפ ת בי־.פל מעוררים וכשישראל הסשפס

כ שהוא ושופר  בזוה״ק כפ׳ש ת׳יה מדת נקרא נ'
 הבן כמ׳ש ה־ב נבחי' נקרא הבן כי וזהו יהרו

 נמשכין אזי כסש״ל א׳ע ומקשעין אמו עם התייחד
 נגילה כמ״ש בקב׳ה בו שאמרו וזהו בז׳א סכילין הי״ג

מ ב׳ך ונשמחה  בחי' הוא יעקב זה קידש מקרא וז
 לפעמים יש ויראה אהבה ‘בבחי ט אנסין זעיר
 נקרא האמצעי בקו ספא*נ כידוע חלילה אחיזה איזה
 בפירושו אורה שערי בעל רמז זה (והוד קודש כולו

 וזהו כה והסד מבואו עד שמש מחזרמ ההגדה על
 בשכר אשד באמת השמחה עיקר וזהו גחל) סוד

זה דבר עוד ורמזו סוב לכל זוכים הם שעולתם

 ד־ *b לפשטל למפלס חיים אורח אסיר ם' במדרש
 יבראל אכל כי׳ _שדושיהם מכלין כהן עכומ׳ז

 כפי כי שדך פאת הכלה לא כדיא פכלין כאין
 יהברן לכניו המלוכה כשמקשעין למעלה שכתבנו
 פסוקים בלמ״ד ושופרות זכרונות במלכות ונבנית

 הפורח מגדל ל בר.י׳ הוא למעלה הייס אורח זהו
 לפנץ ניסוח ריח ומעלה המלכוה וכשנתנדלה באויר

 להשפיע י״ע צדיק בר.י' המשכיל נהנלה אזי יה׳
 ’ פאה מניחין אין עכומ׳ז לז״א טובות מיני כל לכנ״י
 לפי ושעיוה כלים בלי ית' שישפיע שרצונם היינו

 הפאם סכלין אין ישראל משאיב בו' האדם עבודת
א להשפעתו כלים בעושים היינו  להם משפיע מ

 ־P ונשמחה ננילה סי׳ וזהו ושמחות הטובות כל
 סאירס הדורמיטא בעת שהמלנו' בכתבים כמבואר

 כמש*ל-, הקונים עושים וכשישראל עליונים מתאורות
 ־ שיה׳ם בא׳ר. כס׳ב בדודה שמחתה עיקר הוא אז

ר; וברכות טובות מיני כל להש ומשפיע ׳ אני׳
הקב״ה אמד במדרש ושוטרים שופטי□

 חייכם בני לישראל
 שנא' מהגנה אני הדין את משמרים שאתם בזכות
 ״׳ קומי מגביהים במתם וב׳י בסבפט צבאות ד׳ ויגבה
 ביניכם קדושתי ומשרה צדקה עישה אני אף בדין

 ע׳ש וכו' בצדקה נקדש הקדוש והאל שנאמר
 אשר והנורא הגדול הדין יום לר׳ה הדרך מלמדנו

 הקטריג ומטלים ד׳ על להתיצב האלהים בני יבואו
 שטע־ שעברה השנה על הישראלית אימה על ח״ו
 צדיקים בהם ויש הם קחשי׳ ישראל יבודאי ורך נך

 בכללות. כולם ועכ״ם השנה יסור. כל נמלים
 ומרבים השנה ובראש אלול בהודש ישביה מתנר.ר.ים

 סוב. מלק יעמיד ועי׳כ עיב־ס ומעשים הורה
 הלולב נוסלין אנו ולזה דינא נצחין והנן לצדקט
 נצחיו דאגן לכולם להראות הסינית בר.נ ואהרוג

 ישראל כח׳ו הגם ולפעמים בזיה״ק כמבואר דינא
 הקדושי׳ אנור.ס בזכות רק במעשיהם רהויס אינם

כ הס גניו על מלמד שהקב״ה זכוה ולימוד  נוצסין ג'
כ ה' כביד שאין אמנם הדין  שאס נמו מהגנה כ'
 מודים והכל באמה וסנצמין במעשיהם יכראל זוכין
 ישראל אלהי להקרא רא.וי והקב׳ה ועבדיו בניו שהם

 רpעי זה כי לקמן שנבאר וכמו רצונו עושים הם כי
 והוא עסו ישראל שאנחנו לר.ורה להוציא המשפט

 בשעת שאמרו כאוחן דלא בעט־הנו ומתענג מלכנו
 הקב׳ס שהוציא עד הזכרנו כי אנוש מה הבריאה

א ושרפן ביניהה אצנעו ה ^  נקרא וזה בנברא כ
 צפה כי מודים והכל הקנ״ה כבוד זמהגבה הניצוח
 .בפבודהגי ביהענג כראי הטוב ברצונו והביט

 ■ כלי הדין את משמרים כאחם בזכות המדרש וז״ש
 ־ בבשסע םTפנצ אתם ואז והמצות ההורה שתשמרו

 מחנכה אני אז צדיקים שחתם מודים והכל בדין
 .. הברירה ה^ונה הקב׳ה מחשבת כולם רואים כאז

 קדוכו עם ישראל על והביס שצפה הבריאה מראשיר.
 סגביסין שסהס וע׳י כס וחמר רכי ה״ר הוה וכי

ט' צדקה טשת אני בדיו אוהי ם.6 מ״ו כי ו
, ישראל



נטישראלר״העבודת
 למשות הקב״ה וצריך במעשיהם ראויים אינם •סראל

 שיתאמזו להיות יוכל הזי מ:ם בפהנת צדקה עפהס י
להקג״ה מזה נח״ר אין ובודאי בההשפעה פחיצגכי'

ומשפע בדין לאורה הסשפמ מוציאים ישראל אם לק -
והסד צדקה עמהס לעבות יוכל הקכ״ה אז כנ״ל ^
ההשפעה לקבל או נקסרג רע פנע ואין בסן ואין ־

 וזה ומשכס בדין נהלהן באה לבדו רצונו לעובי כי
 ככנגבה פי' במשפס צבאות ה׳ ויגבה הפסוק סי'

עם צדקה לענות יוכל אז ודין תכנס פ״פ כבידו ■
הקב״ה וכללאי קה7בצ גקדש הקדוש והאל עמו /

 7המ ישראל אה לזכות רוצה והתנדב המיב שהיא
 זנות לכף מכריעס בוים המשפע מאזני אס וחסילו
 לכף מאזנים של הלבון במסה הק' ההלביך !כמ״ש

 נבאר ואנחנו ע״ש כן העושים המנונים כדרך זכות
בהל' הלמב״ס ס״ב ידוע כי הלבון הכרעת הפנין

 אלא כוקלין אין והעבירות זכות משקל כי השובה .
 ומהבבת כוונות יודע בהוא ת1דע אל של בדעת

 נוכל ולכן ע״ש, בעכירות וכן הששה בלב הפצות י
 בניו אח להצדיק רזפן שהקב״ה סכיון לומר

 שהדין והמשרתים המלאכים לפני צדקתם ולסראזת
 הדעת סוד הוא הלשון כי כנ״ל בלכון מכריע אחס ׳

 עלוי במאזנים הכרע שאין אפילו והיינו המכריע
 אינכם אתם המלאכים לפני הקב״ה אופר לזטת

 ומגדיל מחשבה היודע אני אבל כסמשבות יודעים ־’
 שסכריעס פד העבירות כה ן ומקניי מצוה מעשה
 לעניננו ונחזור האלביך בדברי נכון וז״פ לזכות

 להם הרבה לפיכך יבראל את לזכות ^צון בעיקר
 ויוציאו דרכיהם את סיבו כי כד־ ומצות ?קורה

המשפס עיקר כל כי דין ע״פ לאורה המשפע ־
עובדי' אינם בישראל שמקסרניס ספני בל״ה מדין -
לא סחרה הנהנה ריצים הס לפיכך הש״י סס ,
מז״ל וכמ״ש והמצות ההורה ע״י להכפיעה ההנהגה ־
מקומות בהרבה וכס״ב דאלהיא תלהא ליה דקרא! ־
על ואומרים סועיס אין כי בד' הכופרים סעות ■ ^

 עיניהם מראית סח לא כי הוא לא הפילות פילת
דאלהיא סלהא ליה דקראן רק סכל את נסור4 ̂ ,
האושת וכל השרים וכל הכל בבראאת אמת כלומר ‘ ׳ “

ק  להשגיח כבודו אין ט וכוס״ז להברים הממשלה שנהן י
לפי ומעתה מסה דרי כמו כשכלים בטצפו .

וכבר יכראל וזרע יהודה בית העכומ״ז ככל סעוחם ״
 ע״פ וגם התורה סי על בחקירתנו סעותס בארנו -

 בפרעה במצרים הקב״ה לנו שפשה ופוסתיס אותות ״ ׳
לט נלחם הקב״ה אשר מלחמות וננסה עבדיו מל ■ ,

ומתנהג בנו רצה הקב״ה כי להודות שהוצרכו פד ̂ ■
ע״ש במ״א וכמ״ש ובמצות במורה עמדתנו ע״ס ^

 על והמשסס החשבון נתעורר ר״ה בכל מנג״ז נ ,
 באיזה א״פ למזק רוצים לגיס והסקס שעברה הסנה

ויעוש בהם הקב״ה שימאס בישראל כהוצאים פילה ^ ״
רק עבודה סדר בלי ההשפעה תהי' ואז נמלקו אס ‘

 נקרא לכן להם וייסב ומסד נזנם פהנת בדרך ״ ^
כלומר הוא ישן אלו של אלהיהס כנומר השנה רסש *
■ fite ו ל הוא כי ההיטת כל סיבת על לופר ^

 ההנהגה כלומר אלו של אלהיהס רק שינה בגדר
 א' שהוא שינה בנהי' הוא ישראל אלהי שהוא הזאת

 השחין והסתלקות ממדרגתו וירידה וכו׳ מששים
 האר״י טונות הבין ועפי״ז דאלהיא אלהא רק והוא
 הכופר ע״י אוהו מפוררים ואנחנו לר״ה השייך ז״צ

 צדקותינו מראים שאנחנו פעביכס שפדו פ״ש
 ממעשינו שביס שאנחנו הנפלאה והחשובה ובבודהינו

ה נ״כ סתכלג הקביה ועי״ז ידינו ומעצנון  מז
 אלהיכו להיות בחינתו הל כביכול שה והוא במדה

 ודתיט5ע ע״י במדה סדה הקדושה בשכעו להתנהג
 והנה והבן מלמעלה עליו אדם כמראה נקרא וזה

 שופסיס לנסוק הנ״ל הענין סמך כנ״ל המדרש
 זה ופה ציווי לשון לך הן דכוצ״ל לך ההן ובזעדם

 לפעשס המשמשת עתיד לבון שהוא התן לכתיב
 לשמור אוהני מזהיר הקב״ה אצא כנודע כציווי
 בדין להירה המשכס נוציא שהנהנו כדי ומצית הורה

 התנו כי ננו יודו תש־טרים ונל השונג״ם וכל
 הוא ת״ן כי התן בנשון הבסהה וזה והצדק האמת
 במעשינו גורמי' שאנחנו הד״ס כעמים עשרה מהכר

 כנ״ל מלמעלה עניו הד״ם כררהה שיהיה הפובים
 הת״ן כל ת״ ואות כנודע מעשר כלול לנר וכל

 לנסופץ עלמ-ן מת' הכם ומהנה הצדקה על רומז
 השופר כוונה וזה הנ״ל העד״ס להנהגה הנמשכץ

 השירים שיר במדרש שאמרו העגין הוא וזה והכן
 בר״ה לי צת מרבבה דגול ואדום צח דודי בככוק
 היפכא דלכאורה כו׳ השנה י^־ח כל לי ואדום

 במראה הוא המבכט יום שהוא דבר״ה לי' מיבפיא
 גרמת ים ובאמת והגבורה הדין על המורה אדום
 שכהבט מה ע״ס חבל העכין להפך פרצו פונות

 את כנ״י שסשבחת ושבח שיר דזה הענין מבואר
 העליון הלובן הוא הצח ט בר״ה לי צח דודה

 שוס בו ואין מצוחצח צח שהוא עצמיהו על המורה
 אס דנין אנו כעי״ז בר״ה דודי שא כן עדיין גוון

 גדולה הפדות הס שלו בג־וניס ימתפחר שש יהיה
ט' ה״ת גבורה  ואדים לבן בגוונים בנחשכים ו
 נא אשר העילות כל עילת לעוסה המדות כן וירוק
 וקצבה מדה מנין בו שייך ולא ישתנה ולח ישנה

 לאיהלבשא סדרגו נחיה עמו בישראל מאהבתו רק
 שלקא להון איש ישראל הזוה״ק וכמ״ש בספירן
 ט הקדוש כשל״ה שכתב למה רמז ובידאי בשפירן

 ה״ח ״גבורה ״גדולה ״בינה ״תכפה 'כהר של ל״ה
ס' עולה ״מלכות ״יסוד ״הוד ינצח ‘  שרומז ישרמ״ל גי

 בד״ה אבל סכירות לבחינת בא בשבילם ט
 ^־חי' כביכול עולה אז זה על והקסלוג כשהדין
 כר\ כמו נזון בוס בו שאין העליון הל־בן עצמותו

 החלת היום זה אוסרים אנו שלזה הבריאה קידם
 והליצויס ההפלות עיי סטשיטן שאנו מד מעשיך

 עמנו שיתנהג בנו הקב״ה ויתרצה שופר ותקיעות
 גווגין פל כמורה אולם ובחי' כנ״ל אל״ס בנהי״

 שיהיה אותו ממשנת ואני בר״ה לי צח וז״ש והמדות
מ ימות b וסדום צי מ הו םנ  שסתפרביןהנוגגין א4ה

אשר ישראל ע״ש התפארת והוא ואדום צח ונפשה
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 לנדה הוא5כ יפה הלבן מלהה א־ן כי אתפאר בך
 בגוף מיס מורים שניהס כי אודם מראה נם ואף

 המון הוא ואודם מלכן כלול רק מהגמ׳ כ:ידע
 עוד בס ואמר והבן תפארת הנק' והנחמד הנאה

 השבת ימות כל לי ואדום בבבת לי צח במדרש
 עליון עולם מאיר בשבת דהנה כפשופו וכוונתו

 לעולם ומשפיע ומצותצח צס אור והוא קודש הנק'
 יומי שיתא כל יומא מההוא כמ׳ש והקוין המדות

 שאח׳כ השבת ימי כל לי ואדום וזהו מתברכין
 בניונק כנ״ל אדם מנחי' הקוין דרך בחול מתנהג
 לי ואדום בעוה״ז לי צח במדרש בה עוד ואמר

 אבל הנירסא שם להחליף רוצה והפרשן לסוה״ב
 בחורבן ובכרם בעוה״ז כי ככשיפו דרכו יורה האמת

 בסדה מדה להנהגת כ״כ ראויס יבראל בני אין
 צריך לכן יעמוד מי ישמר עונות ואס בבלימות

 והוא וחשד חנם מתנת ע״ס לזכות להכריעה הקב׳ה
 את דעה האר! ומלאה לעוה״ב אבל כנ׳ל צח בחי'

 ע׳י השפע לקבל ויוכלו צדיקים כולם עמך יהי' ה'
 עילם יאיר אז לכן הקיין ועולם במדה מדה כנהגת

 האר׳י כס״ם הצחצתות עולם כמו באח ביתר ן הי,י
 הנק' הקוץ שיעלו יהיה משמש שלעחיד ז״ל

 .יהרה בס ימשמש י״ה לכס למענה !׳ה
 משבחת ישראל שכנסת פי' ה׳ב לע ני ואדום וזיש

 ומדה האדום בחי' למבול אוכל כלעוה׳ב ואומרת
 באי בזרוע והס בהו דכהיב מאותן נהי׳ ואז במדה
 מעמיפתו ודם בשר מלך כס המד׳ ששייס וזה עדיך
 אדם בבחי' במדה מדה מתנהג כשהקנ״ה כי גיכר

פ שמהנהג ודם בשר מלך כביכול נקרא אז  מעש' ע'
 פ׳ במסד פעמים ומחעסף ישראל כנכת ודם בשר

 שנרמז וזהו ניכר מעעיפתו וזהו בת׳ה פ׳ בגביר'
 הקב׳ה עתי־ ר״ח אמר הנחומא במדרש קצת

 באמצע נסאו ולהיריד עילם באי לשל כבודו להראות
 בתקופת זורחת שהחמה במקום ומניחו ומוזר הרקיע

 בתקיפת זירחה שהחמה במקום ומניחו ומוזר המוז
 להראות אבשר הזקן ח;עא רני ציה אמר .סבת

 ואחה והי האדם יראני לא כי בו שכתוב מי כבודו
 כתיב הרי ת׳ל .שלש באי לכל כבודו שמראה אימר

 מנין הזה המגן מ: וגו' אלהיס ד' ומגן שמש כי
 על וזנין הקביה אף המלחמה בשעת בעליו על

 אומר חנינא ר' הנה .ל’עכ וכי׳ שעה נאומה בניו
 ומזומן המוכן לשון הוא ועתיד הקניה שעתיד
 כיצד כבודו להראות עת בכל מוכן שהקביה כלומר

 בלבוש מורה בהוא הרקיע באמצע נסאו להוריד
 בתקופת זורמת שהמס: במקום ומניחו כניל הקווין

 דין ימי הס הללו עהיס כי סבת בתקופת וכן המוז
 לבוראם ושבי' מעשיהם מכיביה למסה וישראל
 המצרים בימי לעיל כתבנו נאשר והשונה בתפנית

ח מראה ידם ועל שונ׳ביס נימי בסבת ץכן  כנו
 שידיחה הזקן תנינא ר' לי ואסר . הרקיע באמצע
 וכי הזקן נשמו במרסז דעתיקס פעלמא נשמתו
 נתיב והלא ומיננע הנעלם כבודו להראיש אפשר

יכול נברא כל שאין ולז• ה&דס יראגי לא נ׳

בע וכבודו מציאותו אמתח מל לעמוד ת  יעי׳ד . י
 הקוץ בעולם הקניה שמתלבש דבריו בהי׳ לו השיב

 מנן כי ומג! שמס כי דכחיב כמו הנ״ל ובנוונין
א וקוין בסדה פדה הנהנת כי נרתק מלשון הוא  מ

 התימה סן אין בגווי'.וזה וצנוע המופלא לחורו לכוש
 אבל בסודו לעסו־ שאין הפשוס ברצונו פלה כך כי

 במל• מרמז ולזה . חד שהכל הנותנת היא האסוג׳
 במדרש כס׳ש . ירים ביש א״ח באותיות שהוא מג״ן

 פלה הזה שהמגן כלומר רצון מלשין הוא וירע בלק פ׳
 :והבן העולמים הי נק' להיותו הפשוס ברצונו

D" ההגה נעוריך הם־ לך זכרתי ד׳ אמר 
 האריי ופי׳ .ונו' במדבר אחרי לכתך כלולותיך

 מוסף הפלח בכוונת פ״ש פב״א הימוד הי' שאז ז׳ל
 נל השגת לפי כי מלהבין נפלא הענין וזה .ר׳ה
 ראו עיניהם אשר המדבר כדור דור היה לח שכל

מן נכלאות או ו  וקריע* מצרים ביציאת גדולתו ד'
 מימי* דת אש קבלת ובפרס ושליו המן והורדת י׳ס
 סביב כבוד ענני והקפת הוא ברוך הקדוש של

 ה' אתה נראה בפין עין אשר וכס׳ש למתנוחם
 כנסת יחיד לך אין וא״נ ונו' עליהם עומד ועננך

 כי כנודע כזה בפנים פנים דודה עם ישראל
 W ומה אלי־.ות גילוי על מקים בכל מורה הפנים
 הימתי שהיה אמרי לכחך פסוק עי. האר״י בכתב
 כדרבונות מנסי' דברי קצת ליישב נראה לנן .פב״ת

 דודי בזמן כי מכנ״ל נהפוך ישרה פברא
 מיל עושה רוממה ה׳ ימין ראו אשר המדבר

 עבדוהו אשר תימה אין בודאי וגבורותיו וגדוליתיו
 אש עליהם יורד שהיה מאחר שלם ובלב באמת

 נפלאותיו ראותם עיי ואהבהו ה' יראת השמים נון
 וביתר כשלימות עבודתם שהיהה הנם לכן בעליל

 למי נותן החוש כי כך כל משובה היתה לא שתת
 עליו שיקבל כמותם ומלכותו השם גדולת שרואה

 הימוד נקרא לכי האדונים אדון ספני העבודה עול
 מסד לך זכרתי ומ״ש אחרי לכחך וכתיב פב׳א

 שהלמ במדרש כמ׳ש היינו כלולותיך אהבת נעוריך
 אנענתם על ושף נשים עם למדבר רבות ששים

 לדנוי■ הצטרכות וכל ומים לחם יחן מי כהנו ולא
 ! אח*כ ואפפיכ ושפם ומניקות ועוברות כזה עש

 ■ פ׳בא יחוד נקרא הנפלאו' ראותם אחרי במדבר
 ה' שכבוד מה וכל אסדוניס בדורות מח'כ אבל

 . ונפלסותע ידו אומן נראה ואין יותר דבר הסהר
 ■ ביומיה וסתדבקח ישראל כנסת מתמזקת ואפפ׳כ
 ושנץ רהבים אל הפנה ולס מלכותו פול ומקבלה

 ט להיות יוכל ומצוק ומציר בחורבן בפרס כזב
 כימע נבין ועפ״ז .פב״פ יחוד בשם נקרא עבודר.ם

 • ׳ ט לראשי החת שמאלו בסוד בס׳ק הנקרא ריס
 והפסיד לסשפס כשאור. למעלה כשיושבים בר׳ה גס

̂  שכל תימה אין ישראל איש כל בלב נוגע
 ̂ בירסיא שבשמים להניו לבו מת משעבד מישראל
מד נקרא ולכן השמיש רן באו כי ואהבר״ו  הי

̂־ עד אמידייה בשם  שנמחלו והישיר יוהיכ אר
סובןג. שנה עפו כל מחד« וכקכ׳ה כוטתיהש

פפוקיה
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rpwm בלמה כיפי הבס ירצה ר.ס לבפח ויפני 
 זאעב״כ החנהו זהבה גחנו המה איש כ1ככד המלך

 היהוד נקרא א; בבבמיס לאכיהס תסד לד להם יש
 כעמו וש״ת ב״״ע כיוס נתנלה וזה כניל ב״פ0

 רסכמ הנק' מתשוקת הכירא ועובדס לב ו&יבי כמהים ישימל
 דהיינו הצר; ואת השמים את הלהים רומפהו יראת רק בכולם כהד מפום ולא «סשס

י ' ' :ית״ש גדולתו ואהבת
 , בריהך בני כל סיבים לחיים לכתוב

ברית בני נהראים ינראנ בני

ראשית כנק התודה

ה מ

ברינ את וכסרתם בח' יתרו בס הרמב״ג
ת  אלוה התזה מבשרי כי המשככת פדה נק' מי
הי p זכמו כ ה כביכול סרימים ע  ביה דלית ביוג׳

 נלצינו עלה ישראל בשביל רק ומתכבה ומדה דמיון
 הקדושות מחת ע״ש ולהנהיג עולם לברא סשכוס

 ורסמיס כובה כל המשככת המדה ונקרא ודכ5כ
 וזזו ברית בשם ישראל לכל ושלוס ומיים
 שנכתב בקשתינו ולכן .והכן ע״ש הרמב״ן כענת
 מרה כ״ש כרתוי תהיה שהשזכה סגביס לסייס

 כראוי נכחיכה חלילה להיכך ולח רזי אל הנקרא
מלע נרתק ולח תמה בכם גקלא לחיים שתהיה רק :

;הוא עמוק כי והק
ם י ל ה  לא פ״כ כו׳ כרשעים כן לא א ת

 מן דהנה במככס. רכעים יקימו
רענו עושי בשביל בראשית בתיבת מדרש הידוע

ברא
חבר .

 והמונה דמיי! שום ולא בי' תכיפה מחשכה לית
 הרצין עיקר העולם לברוא הפשוש ברצונו כשעלה

 נת״ר ויקבל ההורה מת רצונו עושי שישמרו כדי הי'
 כאתערותא ויתנהג ישראל אלהי ויקרא מעבודתם

 הנהנות ויחדש דלעילא אהערותא כן דלהתא
 לשמור למסה התהדשם עפ״י לסוכה המערכויצ

 שדר להכתנו' יוכל ידם ועל תורה דברי ולעשות
 ונהכון רח״ל גזירה איזה שהיה הגם המערכה

 כאי אלוה המזה מבשרי למשל . ונשמתה לסונה
מ;:זג הגדול משכלו שמשתנה  בנר במז־־* ומתכויל ו

 וכן לכנו ההבר.ו מחמת הקסנה דעתו לני הקסן
כשידו לעמוד אין אשד הפשוכי ברצינו כביכול נמי

 ה כ
הנהי

עולפו ברא שלזהמוני
וזהו :רהל

המן בריתך בני כל סוביס
ס: מגיד מול יושר מנין באין

ז״ל פהליצקר :ראלמו
 הגדול הרב
הפי״' אמר

 ענין וכן המטנז ערן לעי השובה שג מ׳׳ס
 נהרבות תיקינו בשוגג שהפא מי נמשל התיקון

 עבירו' חבילות עשה אם מז״ל כמ״ש מצוה ה8^מע
 נה11בכ כ״כ יהיו שלא והנס מצות חכילו׳ יעשה
 כלי ב״כ שנעשה הנזכר התסא נגד תיקן הם מ־ד.יי
 לשיב תיקנו אז ובכוונה במדד שהשח ומי . sנוונר
 כוונה ע״פ במצות להרמת ואח״כ הרשע עדרך
 מלילה אם אכן .מקודם בעשה החסא כעין הראוי

המורדים הלו כרשעים פשע דבר כל על ידי פללז

ונק־
במ״ת 1

 ה עמוד חצבה יתברך מקום
ס שבעה  ויקרא שמוה בראשית חנקי' בכעה וז

 השפר פיף עד ואילך ומשם בנפוע ויהי עד במדבר
 עולה כנודע מעשר כלול וכ״ת .דברים ס' ואר.*כ
 רומות כבעיס ופוד העולם כל וז״ס . שבעים

 עיקר כל הנוכרי' הרשעים והנה ממנה המהפשסיס
 שזתיסל דהיינו ישראל אלהי כבמי' לכפור סנמוזם

 ההפשס הל אחן ושפעת במלה מזה הנהנת מ״ו
 מאן ששידר כמו המערכת בסדר הנבראים פל

 פדר לפי התחדשות בברד' ולא וכוכבים. המזלות
ישראל, בעמדת כל על יהסלעיל' אין כי העבידה

 יוצרם י-ת :כע*פ4
לכן המצות במעשה

כדי ישרהל כן אין הזה כמשקל מלילה
 לך7 עג

חלילה !
 כל גנוחן שרוצים זה

אלהי הנהגה זאת

.“נדונמ לעשות שיץ .ח כי פשע
 מעשה ניד במצות תיקון

וז״ש החמא
מס שאינם כיון ישראל בכשרון אבלאנחני רצונו עו

 דהיינו כשע רגיד סוג יושר מלין באיי הסייס!
 כנ״ל נגדו יושר מנין חין אז בכ:ע כשמקסר;

 לבליצי הרחמן אב שאבינו לומר נראה וני .מנ׳ל
 החוטאיס לכל תשובה ותיקן הכין ממנו:דה ידס

 של והתיקו .לפישעיס •ד :וחן וחשה זהמירדיס
 רק עצמו ולהנאת לתיאבון שלא שעשה וכשע פון

קנו ולהנעיפו נייצרו למדות  זה לעומת זה תי
 כ<ס ■לקבל ע״מ בלא גדולה בנווג' הפצות לעשות

 יתטון לק בעוה׳ב ולא בעוה׳ז לא שכר לקבל ולא
ד הר.יקון הוא ואז ליוצרו גח״ר לפש»  מעשה ע
 וזה כמתכונרצו. בכוונתו נרבעחו שעשה הפשע
 שכר לא עבודתו עטר רוצה שחינו אי״ן בחי' וקרא
 היימ באי״ן השייסן וז״ש ממתו שכר ולא משו
 את שכורת כריתה לשן הוא סי*ל יושר מלין כנ״ל

ג ר ע  שממתיקו דהיינו מגדי' לשון עגייד *אק״כ ^
 פש״ע איתיות שיתהפך ונתילא ה:״: הסשכ לטקסרג

ונדבה לצין ברכה שפע ע״י שינק דהימו

בד.שוב מעשינו
ר: רחמיו  מתג

אשר
 אני יודן רבי אסר
־!י*!ימ מזלה

״ז וברזפנות ובשיכר קי  ברוב ה
 כל זיאמד מנמתו בר״ה :־.חדש

 במדרש .
כ״ן פי' במע״ב כן יהי' אמדתי

קור עמודי שבעה בשורשם הם ____ _
 כך לא אומרים ואתם העולם בראתי זה ובשביל כנ״ל

ס הרשעים כי ר פ  רשעים יקמו לא כן על בזה מ
 :כנידע יעקב לאלהי הנא משפע מדת כי במשכס

ם י ל ה  ועל ל על יחד טסדו ורוזכיס ב ת
 חמר המזמור דזה נראה משיחו

ד  האלהיס בני ויבואו ט נ10שכ דדיכא יומא ר״ה ע
 חליליז ומבקשים נובר הקטרוג ואז וגו' להתיצב
ת שבין היחוד להפריד ס  ווה דודה ובין ישראל מ

 בר״ת ורמזו משיחו ועל ל' על יחד שטסדו נרמז
 צ״א שממ׳ אמן ר״ת ״מוסדותינו ״את ״ננתקה

ה היחוד והוא ״  המוסרה את לנתק ורצונ' באדנ״י פי
ם חלילה הזאת  דהייט ישחק בשמים יושב אמנ

ד ביצחק הנרמז גבורה בבתי' מתלבש שהקכ׳ה ע ל
ומתגבר
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 '1וג מצני נסכתי וחני ואומר עציהס ומתגנר
י רומז חוק אל אספרה  לישראל חוק הוא ר״ה נ

 ומתנהג ישראל אלהי שהוא ונתגלה שנחקק דהיינו
 כרצונס ולא למשה ישראל שעושין כעין במדה מדה
כלא השפע׳ ולהוריק להפריד חלילה רוצים שכס

 נזשא״כ ו׳ אות קו על מחכמה י׳ אות שיש מלפנמ
 החכמה ונמשך יפתח השכת וביום דכתיב בשבת
ס ניתקן ואז בקרבו  י של שם לכן אחוריים בחי׳ ג

׳ הוא החכמה ני להודות ו׳ יום הוא השבת יום  הי
מזה וכתבתי ולאחריו לפניי ראשו על תסובבנו

ונחזור . ע״ש זוה״ק ־5תיקו לס' בהגהות באורך השופר ידי על אמנם במ׳׳א באורך כמ״ש ישראל
 בזי׳א המוחין ומתחדש־ן המלוכה מתחדש והתפלות

 נרמז וזה ישראל אלהי נקרא יהי' שהקב׳ה דהיינו
 ילדתיך היום אני אתה בגי אלי אמר ד' במלת

 רית ברז׳ל בשבש תרועה עני! הוא תרועס וכן
 ככחס אמהות ארבע הס לאה’ *זלפה ״דחל ■*בלהה
 המה מלכים ועתה ולכן החיצונים על נתגבר

 ד׳ את עבדו הוסרו השכילו התחתונים עולמות
 למלך ד׳ והי' עליכם מלכותו את שתיבלו היראה

: אמן הארץ כל על , י
ה דררש ״ ר ל ל י ה ת ע ת להיו ב ע . ב

ר׳י במד' לתידש. באחד השביעי
 תנינן ואמרין תתקשין יתנין הוי ור׳ל

 היותוקעין במקדש כשבת להיות ר״השחל י״ששל
א אבל  אס בנבולין ידקה הוא ד״ת אם ביודיג׳ נ
 דאינון עד ידחה לא במקדש חפילו ד״ת איש

 מארי׳ אתא אתרי! כהנא עבר ומתקשין יתבק
 אמר לי' ושאלי[ אולי; ליה ונשאל ניזיל דשמעתא

כחן אומר אחד כתוב לון ר וכתוב תרועה ו מ או  א'
 בשבת שבא בזמן כיצד הא לכס יהי׳ תרועה יום

 רשב״י אמר תוקעין לא אכל מזכירי! תרועה זנרון
 ידחה ואל חודש של זמנו יודע^ במקדש|שה; ידחה

 יום דארשב״י חודש של בזמנו יודעין שאין מבולין
ה ע ח  שהקרבנות מקום אשה ועשיתם לכס יהי' ת
 ועד מתחלה ומוקשה מופלא והפנין עכ״ל קרבין

 ממ״נ קושיתס על כלום תירץ לא כהנא דדב סוף
 תלוי דמה מבין באין דבריו סתם רשב״י וגס הג״ל
 כי בשבת שחצ ר׳ה לפנין הקביעות ידיעת ענין
 דאין בגווי' איה אחרינא עעמא ההלכ' עס׳י

 נמצא צא העעס וה אבל יעבירנו שמא תוקעין
 יום רשב״י דאמר הסמיכות ציל וגס דילן בש״ס

הי' תרועה כו' י סו  והמפרשי׳ לזה זה מנין ומחי לכ
 המאמר להבין דבר מהם פותר ואין לפה יד שמו

 הקדמת פ”ע ערכי לפי לבאר ונראה הזה הנפלא
 בר״ה התיקון עיקר דהנה עינינו שהאיר האריז״ל

י הנסידה לפשות  לתקן כדי והוא כידוע השופר ע׳
 שבת עד היחוד במעשה המתין שלא אדה״ר חטא
 והי׳ החיצוני׳ נתאחזו ועי״ז ו׳ ביום ונזדווג קודש

 משיחט ביאת עד כ׳׳ז לתקן צריטן יאנחנו שהי׳ יזה
 הפונה שער דכתיב וזה . מס״ק כנודע כמהרה

 השבת וביום המעשה ימי ששת סגור יהי׳ קדים
 ימי ששת כל צי״ע כי הנעלם לסוד רומז יפתח

 אחר לצד רק פנים לו שיש ו צורת הוא המעשה
 נביעו בו נכנם ולא אחוריו נתקן ולא מלכניו
 פונה השער והוא הקדומה החכמה שהיא עילחה
ס י  בחכמ' עלי' לו וחין המעשה ימי שפת סנור ^

ס מ אחת בבחינת רק אהוריס בבחי׳ נ

 בחי׳ לתקן השופר ע״י התיקון עיקר כי לענינינו
 מות ולהמשיך בפנים פנים הכל ולהיות אחורים

ס לצי״ע חכמה  בשופר ונ׳1הכ האריז״ל שכתב הג
 שא״א רק כדברינו כוונחו עכ׳ז בינה מוח להמשיך
 וחכם וזה כנודע הבינה לבוש זולת החכמ׳ להמשיך

 הקול בהרחבת פשוט קול תקיעה סוד ווה בבינה
 באידרא כנודע או״א יחוד הנהר רחובות סוד שהיא
 שנעשה - כזה פתח גקודת בצורת ונעשה ע״ש רבא

 שני שהם "כמי צירי הנקמז נקודות משני היחוד
ג דע׳׳ב מדין  ,קז נעשה והתחברות המשך וע׳׳י ס׳
 תפת״ח שפתי בכוונת האי״י ונמ״ש פתח ונק׳

אר מרמז הת־״ו •:ה־־עה פת״ח T. הצירוף מט  כ
ק׳ על לז״א קו דרך למטה היחוד ונמשך שס  ט

 מ״ע שעקרו חז״ל טעם מבואר ולפיי׳ז כנידע
 בשבת בחל בר׳ה שופר לתקוע שלא דאורייתא

 ניחא שהטעם והנס עדיף תעשה ואל שב וכמ׳׳ש
ם לדבריהם טעם עוד י״ל כפשוטו  שהביט מק ע׳

 השנה ראש שחל שמכיון אמת דרך ע״פ רז׳ל
 הוא קודש כי בשבת החכמה נתגלה ממילא בשבת
 ׳1 אות בציור כנ״ל בצי״ע הנביעו ומתפשט כטדע

ט מעשה ע׳י לת״ש צריכין אנו שאין וממילא לי  ■ י
 קושיתס עיקר כל נמצא חיילא ממילא הקדושה כי
 במקדש דחי מה מפני הוא עיקר במד' ור״ל ר״י של
 כהגא עבר אדהכי במקדש אפילו תוקעין יהיו לא
 מדכתיב לתקוע אין בשבת כי להם ורמז כו׳

 ■ ז׳ יום דהוא בשבת כשבא כיצד הא תרועה זכרו!
 כנבינט דנתגלה מחמת תרועה ז״כרון נרמז עליו

 רשב״י גילה והביאור התי׳ ועיקר כנ׳ל ז בציור
מיי שנקדים עפ״י במד׳ שם במאמרו הקדוש  ד

 התיר^ן תמיד דר״ה ראשון ביום כי שכתב האריז״ל
 העולמות בחיצוניות שני וביום העולמות בפנימיות

 לכל הנכון הדרך בארנו לפי״ז אשר והבן פ״ש
ה ראשון ביום להתפלל אדם  תיקון על עיקר דר׳

 פנימית שזה הש״י עבודת עסקי ועל הנשמה
 חיי בני צרכיו על להתפלל הש׳ני וביום העולמות

 דממקומו לעניננו ונחזור ישראל לכל ולהשכיע ומזוני
 רק עשינו ולא קייס בהמ״ק דכשהי' מוכרע הוא
 הפנימה׳ לתקן בידינו שהי׳ מסתמא ר׳׳ה אחד יום

 י א׳ובבתאחתולפי״זניחאדבבהמ״ק ביום והחיצוניו׳
ם תוקעין הוי  נוזלת שהנביש הגס בשבת כשחל ג

 • חיצוגיו לתיקון צריך מ״מ לתיקון צריך ואינו בצי״ע
ס אשר העולמות  כ״א נתקניס אינם עצמו בשנת ג

ח ויעביר משיחנו כשיבח  .ויתוקן הארץ מן העומ׳•׳ ח
 ולתקן' בשופר ל־.קוע צריכין אנו לזה אי״ה הפל

י העולמות חיצוניות  ביוס לתקן■ ידינו להל כיה נ
שיד* כיון הענין שורש היה וזה כנ*ל ראשון

, בניהמ״ק
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ק מ״ ה מט מי  יוס רר, פשו לא ״כ6 חודש של ז
 אפי' לתקן ידינו לאל שם שהיה וממילא יו״ש אחד

 משא״ב בשופר לתקוע צריכין אנו לזה החיצוניו'
 הדש של זמנו ידעי דלא אתרא לאיכא ביבולין

 היה שלא ממילא ימים שני לעשות צריכי! והיו
 והחיצוניות הפנימיות ראשון ביום לתקן בכוחם

 ניתקן ממילא שהפנימיו׳ בשבת כשחל ״כ6
לפיז לתקוע צריכין אין אז שד ביום והחיצוניו'  ו

ס ניחא  שאנו אלא דירחא בקביעא דבקיאין לדידן ג
פ צריכין ״ תנו ואין ימים שגי לעשות ענ  לתקן בנ

 וזה בשבת כשחל תקיעה אין לכן אחת בבת הכל
ה במדרש רשב״י דאמר ה  ידחה ואל וכר במקדש יז

 רשכ״י ואמר חודש של זמנו יודעין שאין בגבולין
 קרבין שהקרבנות מקום אשה ועשיתם תרועה יום

 שם שהיו כיון לדבריו סייעתא דהיינו פכ״ל
 אפילו לתקן יכולין היו בודאי קרבין הקרבנות
 קרבן הקרבת ע״י שתקנו כמו עולמות חיצוניות

 יום כשחל אפי' בשופר תקעו ולכן חס״ק כטדע
ס כי בשבת ראשון  יום בכל הקרבן הקרבת בשעת ג
 והבן הנסירה ע״י לתקן יכולים והיו בשופר תקעו
 בגמרא ור״י ר״א מחלוקת נבאר הענין לזה וקרוב

 יתקע ההוא ביום והיה בפסוק בישעיה ובילקוט
 עתילין ובתשרי נגאלו בניסן אומר ר״א גדול בשופר
 בחדש תקעו מדכתיב שופר שופר דאתיא ליגאל
 ליגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן אומר ור״י שופר

 ובא המשומר לילה לד' הוא שמורים ליל דכתיב
 דמר לומר ואפשר לעתיד המשומר לילה וזשי״ב
 שתי דהנה סליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר

 מועד ואחד מעשינו ע״י אחד לגאולה וקצים פתים
ת' בוראנו שקבע חפץ לכל ופת ט רז״ל כמ״ש י  ז

שנהלאזכו  ע״י כשנזכה אמר ר׳א נמצא בעתו אחי
 שאנו כמו העולמות ויתייחדו הקדושים פעשינו

 עתידין ב^שרי ולכן כנ״ל בר״ה הנכיעו ממשיכין
 לא ח״ו אפילו מיירי ור״י תשרי ע״י היינו ליגאל

 שהוא ט׳־ו מה בעתו דבר מ״מ ביזעשיהס יזכו
ס בגאולת הכנה ונעשה משי״ב שימורים ליל  מנרי

 שנזכה ליגאל עתידין ובניסן העתידה לגאולה
: אמן בימינו במהרה

ם מזלי' בר״ה דנים מאן בירושלמי איתא  ני
 אחר עד דהיינו ז״ל האר״י וכתב

 ע״ש המלאך נתעורר שאז מוסף ותפלת התקיפות
ש ר״ה במג״א והובא ס לתת לט ויש פ׳ פ  ט
ת השינה מה מסגי תי  ביום שנא מאי ר״ה בליל מו

 הוא קדוש שיום כיון המוסף אחר עד דאסור
 . שלפניו בלילה הככביס מצאת דהיינו מאתמול

 המלטת סוד הוא לילה כי מותר בלילה כי ונראה
 היא אדרבה בר׳ה שינה בחי' סוד בה ואין כנודע

 מלכותו עוז מגלה שהקכ״ה שאת ביתר מאירה
 ועל ממעל בשמים לדון המשסס כסא על דושב
 מותר שינה בחי' בה שאין ומכיון מתחת הארץ

הן  במדה מדה הנהגה בחי' שהוא ביום אבל ל
ע ו״א ונקרא לעיל ס שסצדמו טד ככחי׳ והיא כ

ט זה ופל יקרא ישראל אלהי אשר  בראש דנין א
 מרום בצבא ושעתרי' שמה הקטגוריא וכל השנה

 יתנהג שלא ב״ה היוצר קדושת להסתיר ורוצים
 לכן כמש״ל מלכנו חללינו יקרא ולא עבודתינו ע״פ

 ובפרט ובתעלות בכוש'־ למטה מתעוררים אנהט
 לאהבה והלאה מהיום כבודתו לקבל בתשובה
 שיוסד עד המדזת בשאר וכן שמו את וליראה
 ע׳׳י עליט למלוך וישוב מעלינו והקטרוג התלונה
 בשופר התעוררת קודם ולכן הנעימים מדותיו
 א^י של אלהיהם המן שאמר הענין נקרא ובמוסף

 ישראל אלהי שהוא הזאת הבחינה כלומר הוא ישן
 דברי כל ערוך זה על אשר שינה בבחי' היא

סת  בר׳ה לישן אסור לכן במרום והמשפטים הרי
 שמתעורר ז״ל האר״י כמ״ש המלאך התעוררת פד

 תקעו הכתוב וז״ש ישראל אלהי בחי' ומתגלה
 מעשיכם ע״ישתחדשוותשפרו דהיינו שופר בחודש

ט לפי אלהינו בחי' בהתגלו׳ לחוץ תוציאו אז תי טד  ע
ט ליום בכסא . השופר מן היוצא הקול כמו  חגי

 ח״ג כי ככסא הוא שלנו חג כלומר חגינו בחי' כי
 באיתכביא הוא כהי׳המדו' שהוא גבור' חסד רומז

 בבתי'חוק הוא למטה היא לישראל הק כי פי' וזה
 כלומר יעקב לאלהי הוא המשפט עיקר אבל ומצוה

 להתיצב אנהים בני יבואו כי ממש עליו כביכול
 ולא ישראל שארית את ונטוש עזוב כלומר ד' על

 שהקב״ה עד הקטיגוריא ומרבים אלניהס תקרא
 דין ביום ומצדיקם בניו עבור וצדקה קנאה לובש

 להיות וראויס וישרים צדיקים שהם לכל ומראה
ה המשפט ולכן עליהם נקרא שמו טנ  לאלכי מ

 פי' בתרועה אלהים לה3 כתיב והנה .והבן יעקב
 ישראל כל ולקטרג להתעורר כשרוצים הדינים כי

 אל לבא בקדושה ממדרגתם לרדת מוכרחים הס
 אבל רצוט לעושי ושנאה רשעה לעורר בחי'שפלות

ם ומסכימים נמתקיס כאשר  לב ונהפך החסדי' ע
ת גזירות לגזור לטובה עלינו ושרים מלכים  »בו

 הקדמה אל למעלה ונגבהיס הדינים מתעלים אז
ע*י דהיינו בתרועה ין7 בחי' אלהיסשהוא עלה וזה

: מעשיכם ושפרו השופר

האזינו פרשת
ו נ י ז א  אמי־י הארץ ותשמע ואדברה השמים ה

 הזכיר השמים שאצל זה מה וקשה כי.
 רכה שהיא אמירה הארץ וסצל קשה שהוא דיבור

 עד עולמו׳ האציל כיהבוב״ה הוא כך כעני! אבל
 למעלה נזשל כעץ הוא העולם וכל הקר אין

 העולם שנברא עד העולמות נשתלשלו וכה הימנו
 הימט שלמעלה למה משל והוא נשמי שהוא הזה
 בכל קטן עולם שהוא אדם וגס העולמו' בכל

 עולם כל עליונים לעולמות משל ג״כ הוא איבריו
א לו משל המה הימט שלמטה מה ושלם מ  משל ו

 ואדברה השמים האזינו וזהו הימנו שלמעל' לחה
טי הס שמים ט ואדכדה עליונים לעולמו' כי כיי

שאדבר



ד א ה

 התחתודס עולמו׳ והס קשות מהם סאדבר
 הארץ ותשמע העליונים העולמות מן שנשתלשלו

 העולמות מן נאמר לעילא מתתא היינו פי אמדי
 לעולמות ודוגמא משל כעין שי.ס רכות לתחתונים

:והכן העציוניס
י ׳  רוצה אשר ק הצד כי והדברה השמ־ס האזינו א

 אליהם ומדבר למוטב דורו בני את להחזיר
 בלבם נכנסין אין דבריו אך תמיד סר1מ דבר•

 ונתחברו שעשו עבירות רוב מחמת אבן לב לבס כ•
 שידבר ע״י ה־עוצה עצה . רח״ל בקליפה ח'ו

 אחיזה לקליפה אין אשר נשמתם שורש אל מוסר
 אל דהיינו ואדברה השמים האזינו וזה . שם

 תשמע וממילא שמיס בשם המכונה הנשמית שורש
 וזה .וכבן הגשמי אדם היינו פי אמרי האדץ
ה  אפיקורסים היו שהמה אתונא דבי סבי טונ

 איתהא דבעי גברא האי ואמרו בזה האמיט ולא
 ריני׳ דמדלי להיכא ׳־אזיל חזא מה לי׳ יהבי ולא

 שקל והוא וכנ״ל נשמתו שורש אל כמדבר דהיינו
 והראה על לעילא דצא על לא לתתא דצא הכתא

 כי יען למיעל מקום קי' לא שלתתא בזה להם
 ועל לכנוס מקום שיש לעילא אבל הקליפו' גברו

:מאוד והבן
 ארפא ואני מחצתי הוא אני אני כי עתה לאו

 שהשר מלכות במי׳ הוא אני דהנה .וגו׳
 אמר פרעה וכנה לבדי מושל אני ואומר מחשאר

כ  לבבו כאשר הדבר כן לא אבל פרעה אני ג'
 שהוא הקב׳ה רק בחמת אני בחי' איננו כי ידמה
 פעולות עושה והוא הארץ כל בקרב לבדו מושל

 ומחי׳וזש״ה מסית ורופא מוחץ מתמידות הפכיות
 הוא אני כמלכות שם הוא א״ני כי עתה ראו
 מוחץ ומחיה ממית אני כי עמדי אלהיס אי;

ק מציל מידי ואין אחת כבת ורופא הוא אני ל
:עמי אחר ואין לבדי

תשובה לשבת
ה ר ט פ ה  טרוש אלהיך. ד׳ עד ישראל שובה ב

 הוא ד׳ שיהיה עד לשוב שנרין
׳ שלך אלהוי. אלהין הבודא  כסא שתהא ט

 לפניו ולדבר בו לדבק ותוכל לקדושתו ומרכבה
 למשל רעהו מל איש ידבר כאשר ותחנונים תפלות
 כאלו בעיניך יהיה ד' אתה ברוך תאמר כאשר
 ומחשבה מסך שוס בלי ממש לפניו עומד אתה
 עון תשא כל אליו אמרו וז״פ חיו מבדלת זרה

 סימן אז כניל לפניו היינו אליו לאמר כשתזכה
 התפלה מניעת כל כי לך וטוב עונך נשא כי

 הם אשר מעוניתיפס באים הס זרות ממחשבות
 קרוב תהיה ממך העון בסוד לכן וגו׳ מבדילים

 ומסיים ותשבהו׳ שירו׳ תכלות דברי לפניו לומר לד׳
 וומן הצרות על רומז בעונך כשלת כי הכתוב
 מכובד ומשוגעים כשכורים כולט שאז החורק
 שנחשב עד יום אל מיום ורדיטת והצרות החורבן

כאלו ישראל בית העוטת כל ב״ה הבורא לפני

 בעונך כשלת כי וזה ע״ש הזוה״ח כמיש שוגגי' עשי
 לאהבת להם לרמז הנביא ואמר שוגג לשון כשלון

 מהפכת מיראה החשיבה כי דקי׳ל אפילו התשוב'
מ לשגגו' הזדונות  בלא״ה הצרות שע״י כיק מ'
 ומתחדש כששב ממילא כשגגות הזדונות נמשכו
 מהפכם חסדיו ברוב הוא ב״ה הבורא לפני עליהם
 ומרכב׳ כסא להיות ויזכה לד' ניחוח וריח לזכיו'

 כנ״ל פי׳ בכלל ועד אלהיך ד' עד במד׳ וז״ש לד׳
 ̂ גדולה וכמי׳ש ית״ש לכבודו כסא להיות שזוכה

ר' כנ״ל פירושו הכבוד כסא עד שמגעת תשובה  ו
ס פי׳ בכלל עד ולא אמר יוחנן  איט ששב הג
ת' לכבודו כסא להיות זוכה ואינו הצדיק נמו  י

 ר״י והאתר הכי יוחנן ר׳ אמר ומי שם ומקשה
 ואת שנא׳ שבתורה ל״ת שדוחה תשובה גדולה

 דהנה פי׳ ד׳ נאום אלי ושוב רבים רעים זנית
 המעשה בעולם והס ועשה בקוס הס מ״ע רמיח
 להיותם תעשה ואל שב להיו׳ עיחרס ל״ת ומצית
 עשות לבלתי עצמו לשמור המחשבה בעולם כיקר

 מבחי' ורמים גבוהים הס ל״ת רצוות לכן רע כל
מ וזה לעולם שמי זה הפסוק דרש כידוע מ״ע כ  ז
 וזכר״י שס״ה עולה י״ה עם שמ״י כי דור לדור

ס  נחשבק ל׳׳ת שמצות נמצא רמ*ח עולה ו״ה ע
 הם ומ״ע המחשב׳ עולם שהוא י״ה שם בחשבון
 ־ כי המעשה עולם על שיומז ו״ה שם בחשבון

ם שמגיע עד ורמים גבוהים הס ל״ת מצות  הפג
ד ומיתות כריתות מלקות להתחייב מה=  ואפיה בי
 שים שבתורה ל״ת דוחה התשובה כי ר״י אמר

ה על ורמה גבוה מעלתה שהתשוב׳  והוא טלנ
 ע״ז קשה א״כ הכסא בעולם ג״כ ששרש., מחמת
 הא שם ומשני וכנ׳ל בכלל עד ולא לעיל דאמר
 ממכס קחו הכתוב ואמר ע״ש בצבור והא ביחיד

 בפסוק ז׳ל הריב״ש שאמר מה עכ״י פי' דברים
 שאנע• האותיו׳ גי בשמים נצב דברך ד' לעולם
 ויעמוד צוה הוא ויהי בראשית במעשה הקב׳ה

תיו'  לעולס ההוא הדבר ומהווים שמחים המההאו
 כולם וכן דשא הארץ תדשא או רקיע יהי כמו
 הכרואיי בכל וכן בשמים נצב דברך ד' לעולם וזה

 לנהוג החהקדשיס ישראל בני דרך והנה .עכ״ל
 באכילם אפילו דהיינו רל״א סי׳ א״ח בש״ע כמ*ש

 לעבודת לכוון הכל גופנים דברים ושאר זשתיה
 אשר גבוה מעל גבוה ויש . ע׳ש ביה היוצר

ק להגביה יכולים ה׳ הס גופטם דברים פ״י ני  ו
 והברואים העולם הקנ״ה בהם שברא האותיו׳

 בשעת תיכף הש׳י ועובד למשכילים זה דרך כנודע
פ הענין נוסד והנה ושתי׳ אכיל׳ כ'  בימי לתקן ע

 ולשתות לאכול או להתענות ובעשי״ת התשובה
 - כולה השנה כל מעשה לתקן ובטהרה בקדושה

 יצאו־ אשר האותיות המה דבמס עמכם קהו וזה
ז אותס' ומהוה הנבראים לברא העליון מפי  קי

 תשא כל ואז ל׳ אל ושוט אותם והרימו עמכם
 השטזים שע׳יי דהיינו שנתינו פרי׳ ונשלמה עון

 להמלזיקם"וה* דינים פ׳׳ד המה הפריס נשלמה
:כבידע לזטית ישלימו

ג ? מ עו



סביע^ראל*שבה לשבתעבודת
:וחסד צדקה לקבל כמעשיהם ראויס ק למעה צדקה טתנים שהס כמו הצדקה ובכת צדקה במצות אותם וזיכה הקב״ה חנן לכן לבדם להס משפיע הוא אשר ההשפעה על קטרוג יהי' שלא כלי במלה מדה כל לפיני עמהם מתנהג ואעפ״ב העליון מהטל ישראל לעמו וחסל חנם מתנת חונן הקב״ה כי זוה״ק תיקוני לס' בהגהות מזה וכתבתי אמרנו כבר ני רצוט מעוברי ופורע לישראל הטוב ישלם ואעפ׳כ נפש לכל והטוב השוה דבר והוא דבדולחא מטלא סוא ומקורו חנם מתנת הגנוז מאוצר הוא הטל כי לישראל כטל אהי' אבל .מצוי העונש יהי׳ וח״ו דרכים עוברי ונק' ד׳ דרך עוברי בנ״א וכמה נפש לכל לא אבל במעשיהם הראוים הגדולים לצדקים טוב יהי' זאת הנהגה שעפ״י דהייט בהם מצטערין דרכים עוברי שהרי כראוי שלא שאלתם להם אמר לאמיתו ישראל טובות ומבין בריותיו על המרחם הרחמן אב שהוא הקב״ה אבל רצונו לעוברי העונש וממילא רצונו לעושי טוב יהיה ואז גשמות לשון גשם בחי' נקרא חה העבודה לפי במדה מדה עמהס יתנהג שהקב״ה בקשו שהם דהיינו ישראל שאלת לבאר יש . פ״ש וכו' לישראל כטל אהי' ט' אמר אלא עממיהם הכתות עובדי וכן בו מצטערין דרכים ימברי שהרי וכו' לט כגשם ויבא .כראוי שלא שאלתם הקב״ה אמר ,כראוי שלא ישראל שאלו דברים אכהופני ר' אמר בילקוט י׳6 .לישראל כטל אהי' בהפטרה עוד

 ולכן . הנה טוניס לא אשד מאז עשה אשר מעשיו ע׳־י בפרט וננ״י השכינה גלות על משבר ד'מלבבו אל לשוב העבודה עיקר אבל א״ע עובד קצת זה גם כי נשמתם שורש או לבד נפשם לתקן מגמתם עיקר יהיה שלא ד' אל לשבי' הנביא אליכם-הזהיר ואשובה אלי ובו2^
: אליכם ואשובה . אלי שונו וזהו שלו נר״ן ויתק לו יסייע הקכ״ה בודאי כי דאגתו ידאג אל גבוה ותדרגה זה באופן אפילו האדם ישוב שאס הנביא הבטיח לק . שלי נר״ן לתקן כדי שאשוב לי מוטב הנטנ׳ התשובה הזאת המעלה אשיג לא ח״ו פן מזכינה עטר לעשות כזה גטה דרך אלך אס האדם יאמר שלא אכן .לשבת' ומכון אלי תיקון לעשו' אלי שובו נק' וזה עליהס ולשוב להתחרט $חך

הבפורים ליום
כה״ג מפרישין יוה״כ קודם ימים ואיהא וממתיקס לשרשם גבורות פ׳יר שמהדר כרהדרי״ן ללשכת אותו מפרישין לכן לשלס מולל המביא הוא הכה״ג כי הענין רומז .לו מתקינין אחרת אשה ףf< אומר ר״י תחתיו אחר מן לו ומתקינין פרהדרין ללשכת מביתו

: מדלנורא קשים דנוק' הגבורות , כי במהרה משיחנו שיבא עד לגמרי נוק' בחי' לתקו שא״א בזוה״ק כדאיתא חכמים עניו חלקו ולכן אותה להכניע דקליפה נוקבא בהי' אכילו כ״כ מתקניו שהיו פי' ופו' אחרת אשה אף אומר יהודה ור' . הקחשה אל הכנעתם ע״י הוא התיקון עיקר כי מתקנים הי׳ דקליפה ודכורא תחתיו שהוא און כהן הנק' זלע״ז אחר כהן שיש פי' תחתיו אחר כהן לו ומתקיצין שרמזו ווה . החיצונים שנכנעיס ממילא הגבורה שנתקן וכיון הדרי! פ״ל הצייון* הוא וזה העליון פלא אל ומעלים דינים פ״ר מתקנק דשיו לכירושיגו ג״כ וניחא כלה̂ד לשכת הנוסחא בגמרא
: הרגל ואת הראש את יחד ומקריב וזה הבינה אל הרומזים אוהיו'אש״ר רא״ש כי ראשית בסוד שהוא הבינה אל רגלי הדוס והארץ בסוד רגל הנק׳ המלכות להעלות שצריך ביוה״כ העליי׳ דרמזולבהי' לומר ונוכל . ע״ש בהעלא' הראשונים האיברים דנקט התוי״ט וכתב .ונו' הרגל ואת הראש את וכו'ומקריב הדס את זורק הוא הימים שבעת כל ונו' וכבשים אילים פריס לפניו ומעבירין מזרח בשער אותו מעמידין שהרית יוה״כ ?[רב :ע״ש הקודש אל עת בכל יבא ואל בכ-סוק פנחס בפ' לעיל כמ״ש עי״ז קדושתו קצת נעם בודאי וחטא כגם איזה בס הי' אם להרגיש יוכל קדושתו ע״י אז השבט ראש היה דהוא טון לומר נוכל .לי׳ ידע דמידע להו פשיעא איך מאוד רבים שה̂ו הנהונה שבט כל על להבין נפלא הדבר ואס .ע״ש בתשובה לו ומהדר לו ידע מידע לחטא איכא אי אתי הנהנים ודאהיו דילי' חטא דעל פר אבל דעתי׳ חלשא אתי קא דישראל חטא דעל כיון לא שעירים אבל בגמרא ואיתא שפתי כי הה״ד '״לכידיס כןעי־ופ פניו הי׳ עליו שחי רוה״ק שהי׳ בשעה פנחס רבי דאמר כההוא אלא היה אדם לא וכה״ג אבהו ר' אמר מועד באוהל יהיה לא אדם וכל במדרש ואיתא והקידושין הטבילות היו זה כנגד י״ה שם שהוא או״א לבחי' להעלות שצריך רומז ביום בו ומקדש כה״ג טובל קידושין ועשרה טיילות ש1הכ : המלכות על הרומז כ״לה גימ' ה״ן אומר הוא וזה האבות בסוד תחלה המל' להעלות צריך ני העניו פי' חברון מזכיר אטת זכות להזכיר וכדי הברטטרה פי' . הן אומר ובוא שבחברון פד המזרח כל פני האיר אומר שמואל בן מתתי' אומרברקאי• הרואה וזה לילה בחי' ובין המוחין וגדלות המסד זמן בוקר שהוא יום בתי' השינוי בהרגשתו ואוכל סגור בחדר בשבתו גס לילה ובין יום בין להבחין יוכל בקרט אדם וחכמת פקוחות שעיניו מי פי׳ הרואה כי לומר אפשר ברקאי אימר הרואה הגיע אס שחיטה זמן הגיע מס וראו צאו הממונה להם אמר
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בגדי קשרי ר להח החופה בשעת אפילו שמהטן וכסו תכשיטי' פושסת הכלה היתוד ובשעת ליחוד נכנס שם ני לבן בבגדי p ולפנים לפני הכה״ג שנכנס ומה עכ״ל אדנ׳׳י אותיו' שלנגד ז־.ב נגדי ז׳ טטריקון אמח׳ץ וישתאר ההוי' אותיות עד שהם לבן בגדי הארבעה נוטריקון שהוא אמכ׳׳ם נסתלק החורבן שאחרי שרומז אמ׳חץ אשתאר אמ׳כם שולחה בעונותיכם המד' על מאוסטראפלי ר'ש האלקי בשם וכמ״ש להמתיקם זהב עדי אפילו ללבוש יכול הי׳ הכה״ג אבל החסדים מבחי' לבנים בגדים רק ללבוש יכול הי׳ שלא עד הדינים כ״כ להמתיק יכול לא הדיוט כהן הנה וכו׳ וציץ ומכיל ואפוד חשן כה׳ג עליו מוסיף אבנט מצנפת ומכנסים כתונת בארבע׳ הדיוט וכהן בגדים בשמונה משמש כה׳ג : חס׳ד הויה גימ' בו״ץ כי הגדולים החסדים מבחי׳ שהוא מעליזו על להורות העם לבין נינו בו׳ז של סדן ופרשו בק״ק מועד באוהל נכנס לכן שרכים בבחי' והי׳ כלפידים סערות פניו שהיו במד׳ אמר ולכן וספסל שרפרף ג'כ הוא ושרפים תחותך ספסל או״א בזוה״ק כמ״ש שרפים נק' והם או׳א בתי' המורה חסד ורב זזתיקון והם בגדים בשמינה נתקדש הכהן כ’משא ז״א ובחי' היציר׳ מעולם הם כי לבא רשית להם אין מלאכים וגם הנ״ל בחי' ניתקן שלא כיון מועד באוהל יהי׳ לא אדם וכל הה״ד לנודע אדם בחי׳ שהם כחי'רה נתקנו הראשונ׳לא שבכניסתו כיון לעניננו ונחזור יתד. הוציאם ואח״כ כראוי עמדתו תיקן אשר עד ו*ה אותיות שהם מהמחתה הכף להפריד רשאי הי' שלא ניחא דרכינו ולפי . ע׳ש בספרו אברבנאל החכם בזה הרגיש וכבר .ד׳ לפני האש על הקסורת את נתן אשר אחרי בראשונ׳ היכף להוציאו לו הי׳ הכף אבל הקסורת עשן עלות גמר ע־ שם להיית צריכה היתה המחתה בשלמא וקשה .ע׳ש והמחתה הכף להוציא נכנס ולבש לבן בגדי לו הביאו .היום עבודת גמר אקר עד שם הניחם ולפנים לפני והמחתה הכף את בהכניסו שהכה״ג ניחא ולפי״ז .והבן הארץ נקרב אלהות ולגלות לחוץ שהוציאם עד הקעורת ע*י מתקנם והי׳ בקדשים מתיחד שהקודש י*ה לנחי' המרמז הקדשים קודש לנית מכניסם והיה ה צורת היא והמחתה ו אות צורת הוא הכף והמחתה הכן> מרומז הי׳ שלזה זללה״ה מהד״ב החסיד הגאון מאדמויר וקבלט .או״א דאינון י״ה באותיו' טללס והי׳ בק״ק מיחדם הכה״ג שהי׳ רק יקרא ישראל ואלהי אדם בתי' על מורים שהם ז׳ה נאותיו' הי׳היחוד לא ביוה״כ דהנה לומר ונראה כלפידים בוערות פניו שהיו הנ׳ל פנחס ר' תירץ ומאי הקודש אל בבואו אז לכנוס רשות אין למלאכים שאפי׳ שם משמע אדם פני ופניהם בהו דכתיב אותם אפי' יהיה לא אדם וכל במדרש דאי׳ הא מם דבריו סוחר הזה המד' ולכאורה וגומר כהן

:והבן הדינים נמתקו ובזה ככל דודה בלב מהם הרושם שנשאר רק מקודם כושטס הי׳ כי היחוד בשעת בקרבו הנעלמים זהב בגדי ארבע על שכיסה לבן בגדי בארבע הענין הי' וכן שם למעיין די̂ק תיקוני בסיד מהאריויל כנודע וחטאה פשע עק נושא לאלפים בתיקוני שנכללין הדינים את ונק? נוצר ואתת חסד ורב שהם דיקנא תיקוני ארבעה ומכסים ראשו להכניע הענוה ומדרך ועניו חיה כיח שהוא חכח׳ מבחינת הי' והכה״ג . לאחדים והיו אח*כ עמה שיתיחד כדי דודה בלב אהבה לעורר הקישוטין ויכנסו הכלה לקשט בנדיס' בשמוג׳ עבודות בשאר נכנס רק .והבן אלוז אחזה ומבשרי היחוד להכין כראוי הכל׳ אחד בכה״ג מעשה ת״ר יומא מס׳ בגמרא , כיע אזלי קא הוה מבהמ״ק שיצא :והבן ידיהם על היי העטדה שעיקר פירוש לאהרן עובדא עבדו הס כי עליהם יתגאה שלא לכהיג השיבו ולכן המדרגה לזאת זנשאוהו הרימוהו והס הדור ראשי 1א שהיו ואבטליון שמעי׳ עיי כ״א ביה״כ לק״ק לעלות זכה לא מסתמא כהוגן כ״כ היה ולא שני בבית שמעי׳ואבטליון שהי'בימי הכהן מסתמא כי לומר נראה שכלנו ועפ׳י דבריו עפ׳י אכן עלח שהופייג קדשו רוח עפיי הדברים אלו אמר הצדיק מותו ובודאי ע״כ אלה לכל זכה ועיי בקדושתם הש״ז להרים הצדיקים כדרך בקדושתו ונשאו הרימו והוא בימיו שהי׳ התנא הקנה ע׳י כ׳׳א נפלאה להמראה זכה לבד בזטתו לא ההכתי׳ גדול שהי׳ הגס ישמעאל בר׳ כו׳ ברכני בני ישמעאל לו ואמר צבאות ה׳ י״ה אכתריאל וראה קטורת שנכנסלהקטיר אלישע בן ר'ישמעאל זלה׳העל מהדיג הגאון מוריט דברי י’עפ לבאר ונראה . ושנאה קנאה צד איזה בו שהי׳ בימיהם שהי׳ ■ הכק עד בהם שהיו טובים מעשים מכל יותר ההיא. טובה המדה בלשונם דנקטו שנא מאי תמוה והדבר ע׳ש שלום רודפי דאהרן עובדא דעבדי ופירש׳י־ דאהרן עובדא עבדי דלא לשלם אהרן בני ליתי ולא דאהרן עובדא דעגדו לשלם עממיא בני ייתון לי' אמרי לשלם עממיא בני ייתון להן אמר דכהיג מיני׳ לאפטורי ואבטליון שמעי׳ אתו לסוף אבטליו! שמעי' לבתר ואזלו לדידי' שבקוה אתי קא דהוו ואבטליוןו לשמעי' חזי כד אבתרי'
' לפוכות

̂פת גשוסג למעוטי אתי בה*א והאזרח ונשים אנשים ישרמ תולדות כל משמע הוה אזרח כתיב הוה אי פירשיי אתהמ-ס להוציא האזרח אזרח זה אזרח דתיר מנה״מ הסוכה מן פטורים נשים ע׳א כיח דף דכוכה בגמ׳ איתא . בסוטת ישס בישראנ האזרח כל אמור בפר עיש



ישראללסוכותעבודת
טי ונבאר א אזרח כתיב דאם דרטנו ע  פ׳

חן עליהם מרמזת היהה כי נשים לרטי'  א׳ צי
 הו״יה אותיות לח' החמז ח' מספרו א״ז כי «ר״ח

 וטק׳ דדטרא עלמין על מרמזים שהם ואל׳גי
 יצחק גימ׳ ור״ח חדה עם ישראל כנסת כשילוב
 עלמא על ג״כ רומז והצמצום רגבורה סיד שהוא
 מ״ל גבור״ה מספרו רי״ו עולה וגם(זזרח זגוק'

 ונוק' דכר פי' אזרח דקרא וה״פ בא״ז ונכללת
ס וא״כ בסוכות יסבו  כתב להכי חייבו' הנשים ג
 אר״ך כמספר רכ״א שמספרו בה״א האזר״ח קרא

 מעלמא עלינו מגין אר״ך שסופת להורות
 להס שאי! כיון פטורית שהנשים וממילא אריכא

 שלישית בסעודה האריז״ל מדברי מודע עלייה שם
 דדיקנא מסעודתא פטורים דיקנא וא*ןלנשיס הואיל

 את תע<ו דכתיב יוה״כ גבי ח״ש לך יקשה ואם
 חייבו׳ נשים ואפ״ה בה״א האזל׳ח נפשותיכם

 אע״ג בגמרא כדאי' לאיש אכה והוקט להתעכו׳
 במלת וכנרמז ל.ד׳ך לבתי׳ ג״כ ביוה״ה לכליי'

 בכווטת האריז״ל דברי עפ׳י י״ל במספרו האז״רח
ס עלייה יש טוה״כ כי נעילה בתפלת  לטק' ג
 :והבן דוק להתענות להם שיש וממילא ע״ש כזיקנא

ם ת ח ס ר ס לכס ו  הדר עץ פרי הראשון טו
 דסוכה איתא^בגמ׳ .תמרים ונכות

 ניטל בשבת כשחל פי' ושבעה ששה לולב מ״ג דן>
 טלטול אמאי ופריך שכת דחי דלא ששה רק

 שמא גזירה רבא אמר שבת ולידחי הוא בעלמא
ט' כרה״ר ד״א יעבירנו  דמדאוריו' ראשון יום ו

 אנן ומשני נמי האידנא הכי אי ופייך שבת דחי
 דידעו אינהו ופריך דירחא בקביעא ידעינן לא

 לא דאנן כיון ומשני וכו' לידחו דירשא גקביעא
 ופרש״י דחי לא נמי לדידהו דחו ולא •לעינן
 בגת' זה דתי׳ והגס תתגודדו לא משוס הטעם

 דידעו חינהו בד״ה בתוס' ע״ש ערבה על קאי
 האי קאי דבמסקנא שם מסקי דירחא כקביעא
 מה חזינא קא תיהא והנה וכנ״ל אלולב גס תירוצא
 הברטנורא וכך שבת דחי בלשון בגמרא סאמרו
 שאין לולב נטילת אצל שבת דחיית לישון ?עתיק

 רק ואסור בעלמא טלטול רק מלאכה שוס ט
 שנת דחיית ל' שייטת ומה יעבירנו שמא מספק

ק זה בנענוע  מידי. עביד לא הנענוע דבשעת כ
 דהנה לי״ח הידוע וסודו שרשו עפיי לבאר מנראה
ע ע״פ היחוד עושי! אנו ומיניו בלולב ענו  כי מ
 נפרד שבעו״ההוא עלמין חי צדיק מל רומז הלולב

 נשא שהוא בהולכה מראין שאנו וזה מבתי'מלכותו
 בהובאה אותו מיחדין ואנו מלטתו מנחי' ומחמם

 פ'תצוה(בטונות בזוה״ק כנזכר זיחוד זיווג דרך
 היחוד שאין שרומז הולכה בשעת שעכ/! לפי״ז

 מ״ט כשחל ניחא דזה י׳ל הובאה בשעת אלא ז6
 כידוע מעשיט ע״י רק נעשה היתוד ואז בחול צטו'

ס אכל י״ט בכוונת  ומקודש הוא קודש כי שבת טו
 להוליך אי( א״כ ממילא נעשא והיחוד הוא ועומד
ב ל בשעת עכ״פ וקי^יז ודTפ ח״ו להראות ^

« דלא רחא ולכן כדת לא אשר מלכה  ד
 הולכה ע״י הקדושה ברוחניות דחי^ יש ט שבת
 צס־נמן וחכמות כדיבוטת חכמים ודברי כנ״ל
 שבת דחיית הוה בגבולץ רק הוא הענין וכ״ז

 דע״י מלאכות מל״ט שהוא סותר מלאכת שענק
 העולמית ושילוב ובנין היחוד סותר הולכה

 תפארתט ובבית במקדש אבל ממילא המיוחדים
 גבוהים נשגבים יחודיס לעשית ידינו לאל שהיה
ס הלולב ליטול רשאים גבוה מעל  הגס בשבת ג

 מ״מ וסותר היחוד כמפריד הוא ההולכה דבשפת
ס היינו -ה וג י דבשעת כיון  יחודיס לעשות יטלי

 שעשיט ההולכה חשוב הרי יותר ורמים נפלאים
 במקומו שלא לבט' ע״מ כסותי־ כנ״ל סותר דהוי

 אחר במקום הוא הסתירה אחר והיחוד הבנין כי
 דסותר מדליקי! במה בס' וקיי״ל גבוה מעל גבוה
 לכן סותר הוה לא במקומו שלא לבנות ע״מ

 כלי וסותרים ומוליכין הלולב כוטלין היו במקדש
 הראפק במקומו שלא אחר יחוד הובאה ע׳י לבנות

 התיקק שכל בגטלין אבל ונשא גבוה יותר רק
 במקומו היחוד לעשות רק יהיה לא ההבאה ע״י

 בשבת וכשחל טוב ביום עושים שאנו כמו הראשון
 לסתור אסור מכובד יוס הוא כי ממילא שהיחוד

 במקומו לבעת ע״מ כסותר הוה כי ההולכה ע״י
 מעשיט עפ״י שלא היה שכבר היחוד ה!א כי

 הסוחת נרמזו איך נכאר ועתה שכת דחי לא ולהכי
 הטעם רבה אחר דלזה הקדוש התלמוד בדברי

ק רומז ברה״ר אמות ארבע יעבירנו שמא כ  ד
 חי בין פירוד איזה יש עכ״פ הולכה דבשעת

 יתחמזו שלא לחוש יש ו ח מלכותו וטן העולמים
 ד׳א יעבירנו שמא וזפ״י דפרודא וטורי החיצונים
 ויעבירה תנה״י אמותיו בד' הגאחזות להמלטת

 • דפרולא וטורי בה דשז דרבים רשות הס בר״ה
 כמקדש אמרם רומז זה כי לומר עוד ואפשר

 כטדע ירח נק' החל' כי דירחא בקביעא דבקיאין
 יטלים היו שהם ט' בקטעתא היו ושם מזוה״ק

 ולשמרה הקדושה במסמרות אותה לקבוע בקדושתם
 כי ההולכה בשעת הפירוד בשעת אפי' פגע מכל
 ומשרת־ם נפלאים והכחיס עלי׳ בני היו שם

 אנן אבל ערך אק עד יתברך להבורא קלושים
 מה עלינו גבר בטו״ה בקביעותא ידעינן דלא

 ועיניט במהרה ויתיחד שיחזור מקוים ואנו שהיה
 אט אין בשבת הל אס ואז ולילה יומס לזה כלות

 בחזקת אתנו המל' אין כי היחוד להפריד רשאים
 בקביפא דידעי אינהו הגמרא הריך וע״ז שימור
̂ ד כיון ומשני כנ״ל לידחו נמי האידנא דירחא

 דחנן כיון פי' דחי לא כמי אינהו ילעינן לא
 צרתם בכל ומטרד מפוזר לארק בחוצה הס ישראל

 שאנחס מקום בכל עמנו שהמלכות כתיב צר לו
 שנאיז ישראל בני ביד כח שיש אפי' לכן גולים

 בקיאין והס א״י בקדושת המל' לקבוע ישראל
 ק אלו חבא בתר אולינן מ'מ דירחא בקביע'
 נדסיפ יקבץ שהשי״ה עד שבת דחי ולא המלים

ולהתחבר



לסוכותעיודת63
ואמה באהבה דודה עס העליונה השושנה !להתסבר :אמן נצחיס ולנצח לעד וריעות .תמיד ד׳ לפני יערכנו השבת ביום השבת ביום כנ״ל; לשבת מכין חול כי לרמז נפלים השבת בחם השבת ביום הכתיב רמז יזה .דחיל שבתון כזוה״ק נק׳ וזה מאלי׳ עולה השלהבת קודש בשנת שיהיה כדי ולקדש ולטהר קונו עם ולהתבודד החול בימי עצמו להכין אדם כל שצריך רק ע״ש מלאכה תעשה ימ-ס ששת בפסוק זאת בפ׳ נ׳א ש׳ ורביט ממורנו הקדוש בס׳ כנז׳ בשבת אפי׳ לה׳ קדושים להיו׳ במחשבותיו עצמו להכין לו א״א החול ימות כל ביצרו שרוד שהוא מי בודאי כי השבת ביום השבת ביום הכתוב רומז וכן א.אלה׳ יהיה לא ומחשבה צד כל כי רומז צדה לא ואשר מלשון מחשבה מלשון הוא צד כי צד מכל פנים ללחם שהיה שפירש״י וזה לעובדו לבדו לה' בלתי יהי' מחשבותינו וכל שלנו הפנים כל לעומתי וכן לישראל אלא אינו פונה שהוא פנים כל מיני׳ פטי אתר דלית ע*ג6 רומז פנים כנ׳לוסוד חדשות פנים שאז לפי בשבת שערכו הפנים לחם וז׳ס כנודע ברטת שבע בסוד סעודה כל לפני עשרה שמונה ברכות שנע פס תפלה להתפלל ניהגיס אנחנו דכן לעגין ונחזור והבן, כנודע אחרא דיומא אושפיזא איננו דא דיומא אושפתא כי היא נפשי׳ באנפי קדיש׳ יומא דנל משום ברטת שבע ויום יום כל מברך המשתה ימי שבעת בתוך לחתן כשאירע הסכות חג על אזמר הייתי דמסתפינא ולולא כנידע לכ״ע עליה בו שיש נ׳ בסעודה גם לברך מהראוי לקי לצי׳ע ובשחרית למל׳ העלי' בלילה כי ובס״ק האדיז״ל בדברי וכמטחר היא אחרית׳ קדושה סעודה כל מ״מאמרינן שבת בליל חדשות פנים שבת קדושת ג*כ דהוי אע״ג שחרית בסעידת חלשות נפנים הוי השבח אם דממ״נ’ כדבריו נותנת והסברא ע׳׳ש כן שנהגו עפ׳י מברכין ג׳ בסעודה דאפילו פסק והרמ״א דשבת ג' בסעודה לא אבל הסעודות בשני זוקא הפוסקים לדעת ויו״נו בשבת וגם כרכות שבע לברך סעודה בכל חייב חדשות סנים שם יש אס המשתה ימי בז' התן דהנה

ישראל
עצרת לעמיד

; כנודע טיפין מ״ח מטפטף שט־ גדול יותר דמעלתו ואמר עלי׳ פליג רבא אבל השבועות חג שהוא תורה בו שניתנה כיום עצר׳ שמיני היינו הגשמים יום גדול חז״ל רמזו ולזה במד׳ ננ׳ל עליהם הקב׳ה שחס אלא שביעות בקע׳ זה ג׳כלתקן הי׳ ומהראוי מדע למביני ואלו לימים אמד דרך ומסתמא החיים עץ לתק ספיר׳ בימי עצרת ועד מפסח מתקטן שאנו כמו שמ״ע עד דסונית ראשון ביום התיקונים לתקן שיש בדעתינו נבין ומזה עכ״ל עצרתוכז׳ השמיני כיוס בענק שקראו ממה מנין עצרת יעשו אצלי שהן עד אלא לכאן לבא בתיהם להניח יטלין ואינן הוא חורף הקב׳ה אמר אלא עצרת ועד מפסח שיש כשם יום חמשיס החג אחר שמ״ע להיות מהראוי שהיה פנחס פ׳ תנחומא במדרש ואיתא יורלין גשמים בחי׳ ונעשה הגשם מוריד בי שמברכים שם על הגשמים יום בשם אותו וכינו העצרת שמיני חג יום על בכאן נרמז עכ״ל בנחל נתלה קטן אומר הוי במי נתלה מי לקחי כמטר יעי־יף שנא׳ תורה בו שניתנה מיום יותר אמר רבא .לכס נתתי טוב לקמ כי שנאמר תורה אלא לקח יאק לקחי כמטר יערוף שנאמר תורה בו שנתנה כיוס הגשמים יום גדול תענית ביש
הירכה פר;צת

.. האלהים איש משה ברך אשר הברכה וזאת ;מאיד והבן דכזרא אי* מדי-ת ב״ה הוי׳ לשם מרכבה להיות אותם ועש׳ c אליי ברך והוא טקבא בחי׳ אלהי״ס במדרגת היז שבתחלה האלהיס איש משה ברך אשר הברכה וזאת וזה כידוע אלכסון גבולי י׳ב כנגד י׳ה שבפי וי״ב נ*ה הזי׳ לשם מרכב׳ אותם עשה ע׳ה מש*ר אבל אחת לאות מרכבה הוא וכ״א יעקב בני י״ב כנגד יו׳ד ט׳ן דל*ת אל*ף כזה איתיזת עשר שנים ט יש אדנ׳י ושם מלטת היא וזא״ת כש״ה אדנ׳י לשם מרכבה אותם ועשה מותו לפני בניו את- כ̂י אע״ה יעקב כי הוא הענין
 לו׳וז* ית' שפו ויחעגיה . הדברים ספר נשלם .אסרים בעשר כל סר«

ספרים: ר^םשה כל שנשלמו דורים.

̂ם בורא לאל שבח וגשלב עף
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) סי' ב' (חרכים ה ל ש א י מנשי אחת ו מ . וגו' הנביאים וכל לעולם וחסדים רחמים לפעול שיוכל •כלדיק בפה הקדושים דבריו נותן הקב׳׳ה הנה .זגו' שמיס לנסוע כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים נ׳א) כי' (ישעי׳ : והבן ביו״ד שהם הנ״ל השמות היחוד בסוד אנ״י י׳׳ש וז״ש שבשמים אביו אל מזנוסל מנושא הוא אז דלות דלי בבחי' כשאדם דבריו ביאור אנ״י י״ש אותיות נשארים דל״ת אותיות מהם מסלק כשאתה ואדנ״י שד״י בשם כי הראב״ד וכמ״ש דלוה לשון הדלת וסגרת למעלה וכמ״ש כשירים עצמו שמשים למי כמ״ש כטתר אתה כי בנותר רק יהי׳ לא חמתך שכל דהיינו בטתר תחיי ובניך ואת הב'ואמר והוסין מעליך ותשליך הסיע ומדות ומעלות וחע״ס תורה מלא שהוא ברוחו מדמה שהאדם חלילה מלח שבחי' דהיינו תסיעי והמלא והזהיר הכתוב וסייס ויראה אהבה הניל בכלים ה' עבודת כל על ניצוק צ̂׳ל חמו זנחיכת שההכנעה דהיינו הכלים כל על ויצית זזש״ה ה' אל לעלות יוכל לבו ושבילות רוחו הכנעת וע״י . מאוד עד דלות בבחי׳ הוא כי ולדעת בשפלותו ולחשוב להתבודד העמלה לכל האמיתי היסוד שזה היינו הדלת וסגרת ובאת .החדות שאר וכן .נצחי קייס הסרא מהאל עאכ״ו מב״ו ירא אני אס יראה וכן לעולם עמי שהוא ליוצרי דבוקה ̂פשי אהבת שתהי' עאכ״ו למחר אס יודע ומי רגע עמהס משמח שאני לי אשר את אוהב אני אס דהיינו חיצונים מדברים ולקחת ללמוד יוכל בקרבו נכון שחח מי כי החיצוניות מן כלו' החוץ מן ויראות אהבות הס כלים לשאול לנו הגונה עצה נותן כל שהיונר דהייט התו־ן מן כלים ■שאלי לכי ויאמר במהרה ותושיענו אותנו שגזקיימת היא האמונה כי האמונה הוא קשן דבר בלתי לה נשאר שלא משיבה שהיא דהיינו הסנה אצבע משיחת כדי בו ופירשו שמן אסוך כ״ה כו׳ לשפחתך אין ותאמר לכי יש מה אושיעך זכות באיזה בלי לעמו עונה דולה כלו׳ בבית לכי יש מה לי הגידי יש״ע א״ל לה ואחר מעונותי שנפרע נושה ונק* שונות בצרות נופש נתגני לא כי זו אן כראוי ה' עובד שאינני זו לא דהיינו וכו' לקחת בא והנושה מקדם לי שהי' הבהירות דהיינו מת אישי עבדך לאמר יש״ע א״ל הנק' ישענו לצור וצועקת מתמרמרת שהיא דהיינו יש״ע א״ל אותיות אליש״ע אל צפק' הלל והאשה וגו' אלהים נשני כי וכן סובה נשיתי כמ״ש שכחה לשון נשי נק' יזה רועה בלי כצאן נפשה מה גדע לא אנחנו וחסה נביא אתנו אין כי מתה כן לא בה נעלה אשר הדרך ואת ית' מלכנו גדולת לנו להודיע וחוזים נביאים לנו היו קייס בהמ״ק כשהיה פי׳ הנביאים בני מנשי והיא אחת אשה נקרא' כנ״י כי בקרבו אנחמ אשר המר הפורבן על הרמז לבאר נוכל

: אמן ועכ״י עליט סובות השפעות ולהמשיך שמיס ולנסוע ארץ ליסוד יכול ולכן בראשית במעשה להקב״ה שותף הוא הצדיק כי שפירושו כנודע השתפ״א שס הוא הצבאות המורה שם כי בשותפא עמי מרמז וזה . ארעא ודיירי שמיא בחיל עביד כמצבי' שפירשו הצבאות עם ומיחדו מעלהו כי בשותפא עמי אלא אתה עמי תקרי אל בת״ז ואיתא . אתה עמי לו לחמר צי״ע שמא יוס״ן גי' ציון וגס ידו על העולם מ:היג שהבורא בעלמא וסימנא ציו״ן נקרא הצדיק כי אתה, עתי לציון לאתר חסדו מגביר ועוד חיל לעשית כח לך הנות: אני כי יראוך שלא עליך לכסות ככיתיך ידי ובצל וגם כלל. בפיך דברי ואשים וז״ש .איץ יליסיי שמיס לנסוע מעצמם עושים כאלו עליהם שמכם' בנ״י עם כזה עושה הקב״ה גס לכן .מעצמי משכיל שהוא רואיו כל שיאמרו בו להתבאר וחצה תורה בנו את שמלמד האב כמו למשל והוא בכחו. שעושה שיאמרו יראיו של כח ולהראות המלאכים נגד בס להתפאר חפן הי יראיו על חסדו הגביר ד׳ אמנם . כנישתא ולשכללא ופירש״י ארץ וליסוד חדשים שמים לברא פיו בכת יש לכן ד' כח בקרבו כי מחמת לכן ודכיקותו מדרגתו לפי צדיק וכל גרונו מתוך מדברת שכינה שהיתה הנביאים כל של רבן רביט במשה וכמ׳׳ש כלל מאתו חלילה נפרליס ואינם בעצמו השי״ת כח הם בעצמו והדיבור הדיבור כח ובלשוממ״מ בפיו מדבר והגם*שהצדיק הצטרכותס חצה כו' ממה יותר כמ׳ש סוב כל להשפיע ורוצה ומתענג שמח שהמלך מחמת בעבודה ולשמוח להתענג מותר רק וסון גבול ומבלי התחלה בלי הוא למעלה אבל וסון וקץ להעבודה תכלית יש א'כ גשמית מחשבה בו שיש כיון מהקדושה וחתוך כחת שהוא פסול או פסל ונק' תכלית לאיזה שעובד וט׳ לעובדי מלכנו הנחלתו ולא שאמרו וזה באתרי׳ תמונה דלית שמים במלכות ותמונה ̂פסל עושים כס נמצא בעבודתם תכלית דבר איזה מחשבים שהם דכיון עניינים ושאר הנבואה עוה״באושישעוהשגת בני שיהיו כדי ב״ה הטרא שימליט לאותן ואפילו מנין שום קבלת ע״מ שלא ית״ש לעובדי כ״א ותענוגים שבת שמירת ניתנה לא כי לרבות אלא לעיל הנזכרים בכלל שהם יתר שפת דהוא כומ״ז לעובדי מלכט הנחלתו ולא התפלה בנוסח כבר וכמ״ש במלטתו ידיט על מתענג שהקב״ה מזה שנשבע השביעה שעיקר רק תעטג איזה או פרס לקבל ע״מ ח״ו ולא יליט תמצא אשר בכל אותו להמליך דהיינו ית' להבורא המלכות להעלות העבודה דהנהפיקר ית״ש בוראנו לעבודת הנביא בדברי רמז איזה למצוא עוד ויש ע״ש וכו' לה לבא וממשמש הזז מכטד כבולה מזיו שדים משדלכון ופירש״י כבודה. מזיו והתענגתם תמצו למען תנחומי' * משד ושבעתם תינקו למןזן ס׳יי) סימן (ישעי'
נה:יה
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 הקדמה השפפה גורס העמלה ע״י וח״כ להגוק
 שאי; הגס רצוני לעושי שמיס ממלטת שנוזלת
 שהמלך במה מתענג n’n זה לתכלית ח״ו עבודתו

 עיקר תינרוושבעתס למען יוה בהפסעתו ושמה שש
 להניק שרוצת שלה משדים תנחומיה משד השביעה

 ■ בניה על ועיש כמ״ש תנחומיה מני; וזה לבניה
 מעלי! כשאנו גבוה כיותר מדרגה עוד ויש תנחם

 שואלין שאנו במוסף שבת כמו לכ״ע המלכות
 לינק א״א ואז בכוונות עיש כבודו הקוס איה

 התענוג אכן למעלה למעלה היא כי ממנה חפי׳
 לינק ולא שיהיה איך יהיה פי׳ כבודה מזיו הוא

 וז״ס הבורא כרצון כמלכות שתתגדל אמנס ממנה
 פירוש מועט ודבר תמצית ענין והוא תמוצו למען

 כבודה מזיז והתענגתם לפעמים מועטת שהיניקה
 למעלה זז שכבודה ממה להתענג עכ״פ שיש פי'

: למעלה
 החדשה והארץ החדשים שמיס כאשר כי שם

 זרעכם יעמוד כן ה׳ נאם לפני עומדים
 ר' של בנו אליעזר ר׳ בשם ר״י בילקוט .ושמכם

 כתיב אין חדשה וארץ חדשים שמים■ הגלילי יוסי
 וארץ שמים אפילו החדשה החדשים אלא כאן

 ימי מששת ברואים הס כבר להבראות העתידים
 נבראו שלא וארץ שמיס ומה ק״ו וכו' בראשית

 לעילם וקיימים חיים רצונו עושי של לכבודן אלא
 נברא שבשבילם צדיקים ק״ו עולמים ולעולמי
 החדשים מדכ' מדייק הנהיהילקוט ע״ש וכו׳ העולם
̂״א החדשה  וכבר ידועים שהם ש״מ הידיעה בי
 החדשים שמיס של הענין וביאור בעולם נבראו
 ועמך רצונו עושים כשישראל כי החדשה וארץ
 לשם ובמצות לשמה בתורה עוסקים צדיקים כולם

 שאמרו וכמו חדשים עולמות בוראים הס בוראם
 שהצדיק ע׳י נעשו שמיס ד׳ בדבר בפ׳ נ״ע דבותי
 וכמ״ש .ועולמות וארץ שמיס נעשו ד׳ דבר מדבר

 . ע״ש לרקיעיא יהון מיליא ואילין בפי׳ האריז״ל
 העולם כשברא ית' בוראנו ותענוג השעשוע הי׳ וזה

 ויעבדו בארץ קדושים להיות שעתידים והביט צפה
 חדשים שלמות שיבראו עד ומצית בתורה אותו
 בערכט חדשים רק הס חדשים שהם הגס כן ואס
 נעשה אשר מקדם ומביט הצופה לפני לא אבל
 כבר להבראות העתידין וחרץ שמים אפילו וז״ש
 עין ובמקור במחשבה דהיינו משי״ב ברואים הס

 הקדוש בספר נמצא הענין וזה . יתברך הבורא
 לצורך הוא הענין שזה שכתב נבג״מ מורינו של נ״א

ס דהיינו רעות צרות וביטול הדינין המתקת  הנ
 חדשי' מחדש כשהצדיק אבל בעוה״ז אחד על שנגזר
 כלל הגזירה היתה לא ושם חדשים עולמות זכורא
 עצמן לצדיקים ק״ו הילקוט וז׳ש לו והלך ויזלף

 ופועלי׳ גורמי׳ שהם דהיינו העולם נברא שכשכילס
 ק׳ו החדשה וארץ החדשים שמיס של הבריאה

 ופועלי' עולמי׳ לעולמי וקיימים חיים עצמם שהם
 ועל עלינו ונחמות ישועות טובות גזירות כרצונם

: אמן כ״י

ה ז ב  שה«י*יר' התורה ברכת עני; תבין העני; ו
. אבלה מה על שאמרו מל חז׳ל בה רז א

 פירשים ולא ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר
 תורתי״ את עזבם על בעצמו הקב״ה שפירשה עד
 תחלה בתורה ברכו שלא רב אמר בה הלכו ולא
 דכמו מ״ז סימן בא״ח הב״ח הציע וכבר ע׳ש וכו׳

 מתוך ונראית הנפלאה קדושתו פ’ע המתיקים
 נוסיף אנחנו ונס לנפשך מרגוע ותמצא ע׳ש דבריו

 תורה שלומד מי דהנה קצת הקדושים דבריו על
 על הדינים שידע אפילו או ח*ו למדן שיהי׳ ע׳ח

 גמל תענוג לו אין מ״מ כרצונו ד׳ ולעבוד בוריי;
 היהל להיות לשמה העוסק כמו התורה מעסק

 ומרפקה התורה עסה בשעת תיכף לשכינה
 כשהשפל דעלמא ממילי משל ע׳׳פ והנה .קדושה
̂  ומקבל מאתו שנצטוה לפי אדוניו רצון עושה
 יותר הי' נצטוה לולא כי בזה מתענג אינו מ"מ
ק חפשי שילך לו טוב  מוכרת שהוא רק חורי; ו

 רצ«ז שעישה הבן אבל .אדוניו שציוהו מה לעשות
 דבר מכל תענוג לו יש אז ובתשוקה באהבה אביו
 מתי תמ־ד משתוקק הוא ואדרבה עושה הוא אשר

 מצרינו בעבודת הענין וכן .אבי את לשמש אזכה
 שידע כדי עבוד? דרך תורה לומד כשאדם ית״ש
 תעטג שוס לו אין במו יתברך לו לעבוד איך

 ברכת לברך לבו יתלהב ולא התורה מעסק
 התורה נתינת על שמו יתב׳ לו ולהודות התורה

 מה פטור הי׳ נתנה לא אס לי' איכפת מה כי
 שם הב׳ח כמ״ש לשמה תורה שלומד מי כן שאין

 העוסקת נשמתו ע'פ לשכינה והיכל כסא להיות
 עליז ושורה ד' לשם מרכבה נעשה והוא ד׳ בדבר

 וכמו לקולי מקשיבים המלאכים וכל הקדושה כל
 יש כן אם . ובס״ק הזוה״ק בס' בזה שהאריכו

 i להודות והתלהבות והשתוקקות גדול תענוג
 קדשנו אשר ולברך התורה נתינת על שמו יתברך

 והערב ואומר תורה בדברי לעסוק וצונו במצותיו
 בפי« מתוקים תורה דברי שיהיו אלהינו ד' נא

 . לשמה עוסקים וצאצאינו אנחנו ונהיה . כנ׳ל
 לרמז חלצינו יוצאי או זרעינו ולא וצאצאינו ואמרו

 אדנ׳י ובשם הוי׳ה בשם ידיט מל היחוד שיהי׳ בו
 ידי טל וטלד היוצא צאצאיט הוא וזה צ׳א השלים
 שלשת בזה ונבראי׳ לשמה התורה ועסק מעשינו
 יששת טובות גזירות עלינו הקב׳ה שיחדש חדשים

:ונחמי־ת
ם י ל ה ק ת ת ע הו  ההמ׳ת של התהליס מגליון ן(

:זצ״ל.;
ר י מ ג  קודש בשבת פ״א . רשעים רע נא י

.הנאמנים מיממ במחשבה ועלה רחצתי .
 עי«י. השם שהאיר עד זו כונה יודע הייתי ולא

 אחורי מכל הם המיס שאלו ז״ל האר״י שכתב
 נגד עד הידים וכשנשא יודי׳ן ניא והס שמית
 ונדחו בשרשם נמחקים לדינים שיהיה המות

 יו״ד. היא סניים כי מני׳ם נ״א צירוף וזה הקליפות
רשעים רע נ׳א יגמר וזה ענינים כל שטלל

ומחזר
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ימט 4*
: לרחמים מוחזר

 השלום עליו ההלך בדוד כי' כו'
 על לרשעים שיעניש ד' חאת כיקש

 ישלם ד' עושים בהם במדהוככי מדה הנהגת ,ילי
 על רומז מט״ר כי מע״ר במלת נרמז וזה . )?הם

 נקרא במדה מדה הנהגת כי אדם א^ברי רמ״ח
 שזאת לפי אכן מלמעל' עליו אדם כמראה בם על

ס יש כי נפש לכל ושוה טובה לא המהנה  כן ג
 ואם כהוגן מעשיהם כ׳'כ אין אשר ישראל הכר

 לא כמדלזס להס לכרוע עמהס ב״ה הבורא הנהג
 להס לכתות י־צה ואם כראוי להם להטיב

 ג״כ אז מעלה של וחסד צדקה חנס מתנת פערי
 שהוא כיון חנם ממתנת לינק רוצים הרשעים

 ברוך הקלוש הקדים זאת עבור נכן הנם <זכד
 ומחמת בחנם דל לחונן צדקה מטת לישראל הוא
 והסד חנה מתנת שער למעלה נפתח ממילא זה

 בחסד ידו פותת שאדם כמו במלה מדה ובוא
ה כן חנס ס וחסד שכר לו משלם הקל  שאינו ג

 ד' צדיק כי הת' פי' וזה כיאו• המצית כל רקייס
 שלא כדי צדקה כהצדיקנובמדת שחפץ אבי צדקות

 רק מעלה של חסד מדת לינק הרשעים יוכלו
 אכל כמעשיהם כלומר כ־פס מנת נפרעים ביהיו
 מעלה של פנים פי' פרמי יחזו ישר ישרדל נבני

 שלמטה כניס עם קדמאץ תמכילין ה<ס חסד דהיא
 : כנודע ז״א ונק' במדה מדה המתנהג
ם ו ר  הגמ' נפי כי׳ . אדם לבני זלות כ

 שלצדיקים לתכלהן מתאוה שהק״״ה
 שיבא מה שכל לידע נו יש והנדיק עלמרס לתקן

 בעולמות צריך זו דוגמא בודאי עליו ומתפלל נו
 שיתפלל כדי להצדיק זה מזמן והקב׳׳ה עכמרם

 מהוד״ב אמ״ו כמ״ש התפלה כוונת עיקר וזה .עניו
 בעולמו' הת־קון נעשה התכלות בכל ובודאי זצ׳׳ל

ס יתוקן ולפעמים עליוניב־  מה הזה בעילם ג
 וכשאדם כתתא נעשה אץ שמים ונש .צריך שהצדיק

 ובחמת מזלזל. כירות עושה תכילתו שחין חמה
. פירות עשי ושם עולה של ברומו עמדו

ה י׳י ל פ  זה הרי רש״י כתב , כו' חסדיך ה
 לומר עוד ויש ע״ש מסורס מקרא

 עיין י״א קפיטל מש״ל פי על יתברך השם כעזרת
 הפלה השלום עליו המלך דוד שהתפלל ולפי .בס

 שלמעלה מחסדים ישפיע שהקב״ה דהיינו חסדיך
 החוסים מושיע שמא התפלל ולכן הנפלאי'

 יהיה שלא פי׳ .בימינך המתקוממים מהרשעים
 כלומר יקטרגו שלא בימינך למתקוממים אחיזה

ס בהנס תשפיע שאתה כיון  ועל כמוהם אנחט ג
 תושיע אתה אכן חתקיממיס הס הימין זה ידי
 שלא החסד בפני וצנה מגן לעשות בידך כי

 לעיל שנתכתי הצדקה מדת וכמו החיצונים ינקו
: בזה וכיוצא

ף ל' מ מ ו ר  בשם שמעתי ,דליתני כי ד' א
 כי מקארלין מוהר׳א הח<]יד ׳

7חמס< להרים צריך ין

 הבנק יהרס הרי תלמעלה יתחיכ דא' דלמטה
ץ וישאר  להרים יכול אני דוד ולז״א .למטה הת:ז

 כהאי מסכנא דלית דליתני שאני מפני הבנין כל
 כל מריס מריס כשאני ולכן מאוד למטה ואני דל

 לפלטרא כדל עצמו לעשות הדס צריך ולכן הבנין
 להאי בצלותא מתעטפץ הצלותי' וכל דמלכא

: (ע״כ) מסכנא
ד ל׳ד ו ד  אבימלך לפני טעמו את בשנותו ל

 רמו ז״ל והאר״י . וילך ויגרשהו
 אביט לפני וטעמו ריחו ששינה ידי על בכאן

 וילך לסט״א ויגרשהו .מל״ך אב״י הנקרא מלכנו
ס צריך זה וזולת . שם עיין  מהות להבין כן ג

 החכעיס ראש ישראל מלך שדוד הזאת המעשה
 ובחכמתו ובקדושתו בכוחו הי' לא הרועים ומשבעה
 עצמו שעשה לא אס גת מלך אכיש מנית להמלט
 והדבר בם ככתוב נוגיף ורירו דעה וחסר משוגע
 הצדיק דרך כי הענין ביאור נראה אכן . תמוה
 בעולם רעה אהבה או רעה יראה איזה אליו בבוא

 ומעלה לאחוריו נרתע מיד הבריות מפני הפירוד
 או הבורא ביראת ומתדבק עליון לעולם אותם

 בד' באמת מתדבק וכשהצדיק . הגדולים באהבתו
 ואהבות היראות מעליו סרים ממילא כדרכו

הל להזכירו לבובים רק הם כי השפלים  וירא' א
 נדבק כאשר ולכן יתברך הבורא מכני פנימית

 נודע גס יתלופו כלבוש יבלו כבגד כילם בפגימות
 באהבתו מתלהב ולבו בביראו מתדבק כשהצדיק

 שהר.ק הרשעים עינ־ למראה הוא אז ויראתו
 דעה וחסר משוגע הוא כאלו ומכרכר מפזז אותו

 תענוג לבותם מהשכיל עידהס 5מראוי טח כי
 במומו הפיסל וכל יביט ולא ידעו לא עבדות

 מרע סר השלוס עליו המלך שלמה כמ״ש כוסל
 כשבא משיחנו בדוד הי' הזה העני; וכל .משתולל

 העומדים ועבדיו מלכותו כבוד וראה מכיש לבית
 במקרא שם ככתוב פחד אי!ה עליו ונפל לפניו
 ובאהבתו חיים אלהים ביראת התדבק ותיכף ע״ש

 בהתפשטות ומכרכר מפזז שהי' עד בהם והתלהב
 שהוא להרשעיס נדמה ואז נוטף ורירו הגשמות

 אני משוגעים הסר שם כמ״ש דעה וחסר משוגע
 חפשי אותו שלח ותיכף להשתגע זה את הבאתם כי

 גרש מיד יתברך בבוראו שהתלבק כיו: כנ״ל
 ובזה ,ומבוטלת ובטלה החיצונית וליראה לסט״א

 טעמו את בשנותו כפשטן ז״ל האד״י דברי יובן
 וילך לסט׳י׳א וינרשהו שבשמים אכינו לפני וריחו

 מלכי כל אכיש ששמו הגס ז״ל רשיי שכתב וזה
 הכתוב m לכן דרכנו ולכי ,אבימלך שמם פלשתים

 אבי«ו לכני טעמו שינה ט להורות אבימלך בשם
: והבן מלכנו

התהלים) מגליון (ג״ז
ם לי  4ימ קבלת בכאן יש .לו והתחולל לד' ח

וא' חרה דמדומי עם לעשותו א'
 ב» ׳ בג מרומז והוא לאוזן מפה אלא לגלותו
א לחבירו א' ש:לח :נ־ז עלי העומדים בל
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 יכילם והוא לכהמ׳ד עליהם והערב השכה לד' דוס

: ידום והמבין לפניך חללים חללים
נ ה מ' ל  אעבור כ׳ נפשי כלי ואשפכה אזכרה א

וגו'. אלהיט בית עד אדדם בס־
ק בפי׳ אמר זלה׳ה מוהד׳ב אדומו״ר דהנה ס פ  ה
 ואראה אבוא מהי ח׳ לאל לאלהים נפשי למאה

 ליום מיחלים אנו ההפירה ימי כל כי אלהיס ־׳יי
 אכדט״ם שם ע״פ גוברים הרחמים שבו בעומר ל׳ג

 אוחיוח לפני בא׳ב האוהיוח והוא בו שנתגלה
 בו ל׳ל דין מדח שבכל אלהיט פני ונקרא אלהיס

 בכסוק אמר וזה שיו ופנימית רחמים של פנים
 (כמ׳ש העומר ימי הס מ״ט גימ׳ ח׳י א״ל זה

 מתי נפשי ולמאה ל׳ג) פולה כד״ע שם כ׳ האריז׳ל
 שם שהוא שלי הפנים אלהיס לכני ואראה אבא

מ״ן ׳דודיך ׳פובים ׳כי מר״ח שיולא הני׳ל ' 
 הקכיג״ל נם ולפ׳ד עכ״ל. הגנוז העוב שנתגלה

 שנו מ׳ב קפיפל שהוא הספירה •מ׳ על מורה
 איהא והנה וכו׳ בנח אנא של מ״ב שם נתקן

 שלשים פקודא בד׳ה בהעלותך פ׳ בר״מ בזוה״ק
 לא בניסן בעערהא משעכירא דכנ׳י כיון וז׳ל

 יותין תלתין מינה יפכיראה כתרא איהעדיאת
 למחמי דבעי מאן וכו׳ יומין תלחין אינון וכל

 דלא כמאן כל כריז כרוזא למחמי יכול למטרוניתא
 ׳נפלון לא עד ויחמי ״תי למטרוניתא למחמי יכול

 לירחא עשר בארבעה פריז כרוזא אימתי תרעי
 פתיחן חרעין יומין שבעה עד מחמן דהא תנינא
 הענין ולריך .עכ׳ל ינעלון תרעי ולהלאה מכאן
 הקדוש תג קודם שבועות שני מה מכני ביאור

 הזנון יקרב אשר כל ואדרבא תרעי ינעלון הבא
 למיחמי השערים שיכתתו מהראוי החג לקדושת

 שואלין רז׳ל דאמרו שכיון די׳ל אלא למגירזניתא
 של מענינו י׳ט קודם שבועות ב׳ לפחות ודורשין

 בקישוטי' מתקשטת העליונה הכלה מסתמא יום
 ההוא בזמן שפרים נעילת ניחא ולכן הללו בימים

 הוא ארן דרך ולא ליכנש לאדם רשות אין כי
ס׳ וכמ״ש ק(נ ה׳  המשכן את ויביאו בד׳ה פקודי בזו

 אוהל אל לבא משה יכול ולא פסיק על משה) אל
 .ע׳ש ונו' המשכן את מלא ה׳ וכבוד וגו' מועד

 מבשרי כי התרעין דננכלין הנס לומר עוד ואפשר
 בשעת להסתכל ארן מדרך שאין אלוה אחזה

 בעיני והוא א׳יע מקטין כשהנדיק מ׳מ הקישוכין
 בעיני וקטן מתשנחו בהחלט ואין אכס כלמו
 כי הללו בימים נם ליכנס רשות לו יש כנמו

 שוס לעשות בושה אין הקטן לפני כי אחיה מבשרי
ע ולקשט לילד להניק האם דרך אדרבא דבר  א׳
 השערים כל אז א׳ע האדם כשמקטין הענין וכן

 אזכר׳ה אל׳ה בפסוק נרמז הענין וזה .פתוחין
 נימ׳ שהוא בעומר ושלשים ששה ליום בא כשאני
 ננעלו אז כי נפשי עלי ואשפכה אזכרה אל׳ה

 שבועות לב' רומז כך ב׳ נס׳ך אעבור ואיך השערים
 להשפיל צריך אני ואז כנודע קטנות ימי שאז אלו

ס צירוף אדד׳ם בסוד אני ואז ולהקטין עצמי א׳

 מגלה שהאם אמג״ל הצירוף ואז היניקה בסוד ד״ד
 האר״י בכתבי ועיין בתכשיטיה בנה לכני א׳ע

:(ע׳כ) והבן
י פ״ב ג  כאדם אכן כו' אתם אלהים אמרתי א

 אלהים קומה תפולו השרים וכאחד תמותו;
 קזרין אין מבויד במד׳ אי׳ הנה .כו' הארץ שפטה
 בשמו ישראל את קורא הקב׳ה אבל בשמו אחר

 שכתוב ואע׳פ וגו' רתם אלהים אמרתי אגי שנאמר
 נקראו לא שבאמת משמע תמותון כאדם אכן אח״כ
 אני הפסוק של בפירושו י׳ל באמת אבל בשמו

 מה מפני כלכם עליון ובני אתם אלהיט אמרתי
 יצהיר לכס שיש תמותון כאדם אכן הפסוק ומפרש
ק' וזה גשמיות ותרות חמדות לידי אתכם שמכיל  נ
 האנשים כל מתו כי כמ׳ש ממדרגתו שנופל מיתה

 מנכסיהם שירדו ופירש׳י נכשך את המבקשים
 לזה אותו ומנצחים היצה׳ר כנגד לותמיס ואתם

 כשמקיימין אלהיס קומה וזהו אתם אלהיס אמרתי
 לבם בכל ד׳ את ועובדים אלריס הנקרא הישראל

ן שפכיר אז רי  ומשפיע מקיים והקב׳ה ר נו צדיק ה
; סלה נצח אמן ומזוני חיי בני להם

ב קמ״ה ו ׳ י  יקראוהו אשר לכל קיראיו לכל ה׳ ק
 צירוף באמ״ת במלה רמז .באמת

 באותיות הס אלה כל כי ב׳ת אמ״ת א׳ס א״ב
 דרך להבוב׳ה נקרוא שצריך דהיינו באמה בתיבת
 הוא ז״א באצילות ואמא אבא עולמות מרבע

ת כי אמת הנקרא  כנודע מיה במ׳ק פולה אמ׳
 ועיין לקוראיו ד׳ קרוב ואז המלכות היא ובת

 זה על שם שכתב זוכיא החידרא אחד בזוה׳ק
:דכולא שלימו דהוא הפסוק

ת ס' נחמיה ו ר כ  ארן את לתת הברית עמו ל
והאמור• והחת׳ הכנעני

 ולכאורה לזרעו. לחת והגרנשי והיבוסי והפריזי
 דכבד כפול והלשון הוא יהר שכת לתת מלת

 בס׳ רש׳י פי' ע״פ וי״ל דקרא ברישא לתת כתיב
 האומות בין הנרגש׳ שם נכתב לא למה השא ני

 וילך מעצמו פנה דהגרגשי ותירן שס הכהוביס
 לר^קון צריך הנרגש׳ דנם הדבר ונודע ע׳ש לו

 לומר אפשר לגן לעתיד יהיה תיקונו דמכתמא רק
 ארן את לתת הברית עמו וכרות דקרא דה׳פ

ת אבל היבוסי עד הכנעני  לזרעו לתת י0הנ
ל: לבא לעתיד דהיינו כנ׳

ש  מוחזקת א׳י ממרא כדתיתא לומר עוד לי
ה דהבטיח לומר ויש ע׳ש היא  הקנ׳

 ונו׳ הכנעני ארן לתת כדאי שביכורו לאאע״ה
 והיוצאיס זרעו שיהיו הבטיחו נם ואף לזרעו

 הארן את לרשת נ״כ במעשיהם ראויס מחלציו
 עמו ונו' ארן את לתה הברית עמו וכרות וזהו

 הם שיהיו לזרעו לסת ונם ומעשיו בזכותו ד״קא
מעשיהם: מצד לכך הראויה

ה ע׳א) ע׳י דף (הגינה כ ו נוטל צדיק ל ; ^ 
 בג׳ע הבירו והלק

*צריך בניהנס חנירו וחלק חלקו נוטל רשע נתחייב
להבין



D'י ישראליעבודת
התקשרות' מחמת הוא וזה מה באפס קטן הרהור באיזה להצדיה במחשבתו הרשע יטמא שלא א״א בתשובה להחזירו ורוצה לרשע מוכיח כשהצדיק שאמר ז״ל הקדוש ההסיד מורינו מאמר גקדיס אמנם . יותר ולא כמעשהו לאיש תשלס אתה כי כתיב הלא חנית בהלק הרשע ילקה ומדוע חבירו בחלק הצדיק יזכה מדוע החשלומין מהות להכין : גליא שמיא וכלבי וקדושתו הצדיק חלק זה כי בתשובה שהרהר חנירו וחלק הלקו נוטל כצדיק שהוא זכה אבל לרשע ששייך נמצא הרשע משל והוא עבירה הרהור איזה עליו ועבר כנ״ל בתוכחה עמו והתקשר חבירו שנעשה הצדיק ש:וא חבית וחלק חלקו נוטל זכה בלא שזה הגמרא כי' נמצא הצדיק טטל בע״כ הרשע שכשה תשובה הרהור שכר ובהיפך יחול רשע ראש על לרשע תוכחתו בכעת הצדיק על שעבר הנ״ל עבירה הרהור ששכר יצא כנוגה המשפע אז ז הראשיטת על כשתוהה ובפרט בזה רצה לא כי מהצדיק מוסר תוכחת שמעו בעת שהרהר תשובה הרהיר על שכר מקבל איכן הזה הרשע טדאי וא״כ ממנו ששמע כגידים שקשים דברים החמת רגע בקרבו לבו נש;ר כי תוכחתו על החכם את וש־נא הראשונית על הזוהיס רשעים ויש ,ממנו תסור לא ואולתו וחטאיו לאיסורו חוזר ואח״כ ללב נכנסי' הלב מן היוצאים דברים כי עומתיו על מה באפס עכ״פ מתחרט ומדאי הצדיק מדברי בקרבו ימס ולבו מהצדיק מוסר תוכחת איזה ששומע הגס והרשעים הנסיליס מדרך בדבר בהתקשתתוועתה מחטיאו הרשע כ״א בזה חצה שאינו גליא שמיח כלפי כי הרשע מעוטת פנכתס לו שבא ההרהור על נענש שאינו בודאי הרשע את להוכיח מתכוין הצדיק אם בודאי והנה עכ״ל ומחשבותס רשעתם ע״י הקדושה כח להתיש גורמים ! שהס ונו' מהמון הוא להצדיק מעט מחי׳ הוא שהטוב מה לצדיק מעט טוב הכתוב פי' לעיל ונמ״ש ורוחניות בדקות הזה הדבר וכן הנמנע מסוג והוא מה באפס קטן וכתס מלכלוך חדל לא מאד בגדיו את שישמור הגס מזבל .המלוכלך הרחוב את המטאפא לאדס כמשל ׳בעצמווהענין , ולקשר הרשע להחזיר הצדיק שרוצה שעה באותה ; הנהג; הוא העדה בי' העומר כי מ; העימר מנא אחת צנצנת שכתוב וזה קדוש כמספר גימק ת״י שבו דלעילא קדוש הוא בקרבו שרוי קדוש כאלו עצמו אד״ם יראה לעולם חז״ל רמזו וזה * מ׳וה״ק זה כידוע שניהם בי! ח״ו ולחלק להפריד . וסס־ר כנודע אריכא עלמא הוא גבוה מעל וגמה שמינו על אד׳ס ונקרא מעבודתנו תענוג . ולקבל מעשינו כבי להתנהג כבודו מגביל ית' , שהבורא הנהגה והוא מלמעלה אד״סעליו כמראה כתיב כי בזה רמזו ע״ש וכו' בקרבו שרוי ־קדוש כאלו ענמו ־ס א יראה לעולם קז״ל אמרי תענית) (במסכת

‘ :שם) (עיין הוא עמוק בי העניו והבן חיים שנות לך וירט בכתיב רמוז והוא שט״ת עולה שע״ח ב״פ וכשמצטרן לאדם שמתה להמשיך סמלה וזה הנמשכת הארה ע״י משמחו והוא ודטק חטר ע״ש לוי ונקרח לאלמעלה ומחובר אדם הנקרא להנהגה שמאיר שמחתך ביו? לוי תשמח באמרז הפייט ורמזו חשמ״ה כגיע׳ עולה נהורין בשע״ח 9שמצתי האותיות שמוני ועס הללו האורות המשך ידי תש״סעל לח האדמ<1 בסוד תש״ם ט״ע ב״פ המספר עולה אז בפני? פנים וכשמאיר בשלו״ס אותיות מלבו״ש שעולי נהורקי שע״ח עולה והכולל אותיות שמונה ע• פגי״ך באו״ר והנה פניך באור כי פטך באור פעמי• שני לומר הנוסח לכן דלתתא הפניס לאור דלע«לא הפנים אור להמשיך ש״ע ע״ה עולים אלו תיבו? ב' פבי״ך באו״ר כי בזוה״ק כנזכר פנימו יחזו ישר ובסוד לרעהו איש בין שלום הבאת בנצל דלתתא פנים באור דלעילא פנים אור להחשיך הזה לענין ג״כ רומז פניך באור כי פניך בא)ר כאחד טלט אבינו ברכנו בנוסח שלום שי» בברכת לטין יש וק דבדולחא הטלא שהיא הטל ט להמשיך וצריך וזעיר קציר נק' אדם שהנהג? בקציר ילין טל וכן אותו ממלא והוא ת״י עול? לבד שהמילוי רי״ש מ״ס עי״ן שהם עמ״ר אותיומ של מילואו שהוא עומר מלא וזה הנ״ל קדוש של בימין ק״י בתיט להמשיך וצריך במדה מדה פ^ בצער זחנינא בנחת כ״ע אמר מימרא אתא באורחא קאזיל הוה ב״ד הנינא לי שהגשמים צס1ב הרגיש אז ההשפעה ע״י ונצטכר הגשת*ם וירד בדרך הלך כאשר הענין פי׳ אכן שהתפלל תפלי בלשון נאמד ולא בנחת חגינא וכן בצער חדנל אמר שאמרו לדקדק ש־ש מה גס ניחא ולפי״ז .ולפח״ח ונו' חרובי! בקב לו ודי במיעוט ומסתפק עצמו בטובת חפץ שאין וצטר השביל כמו והוא בד חנינא שעושה בצטר פי׳ בשבי״ל טזון העוצם כל הב״ק וזהו עולס באי לכל להשפיע כ״א וחפצו רנוט אין הצדיק כן עליו שעובר במה נהנה איט שהצטר וכמו לעולם טובות השפעות ממשיך הקדושים מעשיו ע״י הוא כן טולים הממשיך וצנור שביל כמו הוא דהצדיק לע״ש מע״ש חרונין בקב לו י7 בני וחנינא בני חנינא בשביל ניזון העול? כל ואמרה ב״ק יצאה הגת' פי' שאמר ז״ל הריב״ע דברי ע״פ לבאר ונדא' .עצמו על מימיו הסתכל ולא כקבחרובין לו די שהיה רחב״ד בפרט עצחו צער עטר ההשפעה לעכב חסידים משנת זה אין לכאורה ברכה גשמי וירדו הדרך על בהיותו רחב״ד שאמר מה אבל בצער ישראל וכללות בטובה נפשם רואים כשהם לעצמם ולהצטער ומאוד? נפשם ולמסור ישראל כללות עבור להתפלל שדרכ? הצדיקים בדרך טהא בביתו שנית שאמר מאי בשלמא תמוה והוא חיטרא אתא בנחת וחניני בצער כ״ע אמר לביתי' אתא כי מיטרא



שראלי♦♦:;ידקופדם-עבודת&6
;לשמחם לרכה נשמי מימרא אחא ולכן הבריות את לשמר! כדרכה ההשפעה תרד לא מדוע בנחת וכשהצנור ננחת ואני בצער כ״ע איו כלומר להיפך תמה בנחת א׳ע ומצא ׳לביתו כשבא אבל מיפרא פהק באמת ולזמיהח• אמירחו וע׳י נחת להם ולפשות לשמחם שפע להמשיך בכחי ואז בצער ■חנינא הלא בנחת וכ׳ע ■ביכס גשמי שיהיו אפשר ואיך זאת מה יאמר חמה זלזה ההשפעה של ר1נ5ה1 השביל שהזא ב׳ק .־פ'פ •דע בהרי וברכה נדבה גבמי היי לא שהנשמים  עזרא תקנת כקודם דקביעי ב״ד אינא אי ה׳ק ומשני ו״ה 1ני תיקונים לעשוח העיקר מתנהגים ואנחנו לדידן נפקותא שאין כיון הוה דהוה מאי ופריך וביפול הפסק בלי תמיד שם היחוד כי חדירא בזיווג יום בכל נשאת אשה דלעילא רפים אכלו בכור כחדה לשריין הגבוהים ■בעולמות שהוא עז-יא חקנת קודם אבל בנ׳ל ■ברביעי נשחת אשה ואז בהת •ושבין ג״ד ולכן והוד גבורה כפירת כנגד הם וה׳ ב' המעשה ימי •בשבעת ההנהגה כי וה' בב' יושבין דינין בבתי עזר״א גדתנת רמוז וזה עז׳ר לו נעשה זכה בכור שהמלכות התיקין אחר המעשה ימי שבעת ■בעולמות היא ההנהגה שזו רומז ואילך עזרא מתקנת אלא רביעי ביום היחוד עושין באנו הנ׳ללאשנו -רשב״׳ אמר ולכן מליון ביחוד ההננה כאור הלבנה אור ותהיס יומא יבא ני ללבנה לבשר כדי הרביעי ביום והזיווג היחוד לעשות כדי הרביעי ליום נשאה בתולה במ׳ש רז׳ל שכיוונו ואפשר בעלה קנה אשה הקנתה מה כי ואשה איש דוגמת והס מהשמש שמקבלת מה רק מעצמה אור לה ואין חכרה שהלבנה דהיינו ע׳ש כתיב חשר מארת הווה׳ק מאמר וידוע ודיגמהם והירח השמש השמים ברקיע המאורות נבראו הרביעי ביום דהנה הענין פיימיח כונח לבאר נ׳ל יום בנל נשאת אשה עזרח מקנת כקודם האידנא דקביעי דינין נחי איכא אי ה׳ק ומשני הוה דהוה מאי - ופריך יום בכל נשאת אשה עזרא תקנת קולה אבל ואילך כזי־א מתקנת אלא שנו לא יצחק בר שמואל ר׳ אמר וכו', ובחמישי בשני בעירות יושנין די! בית בשבת שפעמים הרביעי ליום נשאת בתולה כתוניח) ?משכת

יום־והבן: בכל נשאת אשה ואז האריז׳ל כמ׳ש יהיה ה' שס יהיה ואז יה בשס כמו וה בין אפילו תדירא זיווג ויהיה העולמות ויעלי אחד ושמו אמד ה׳ ; שיהיה לעתיד שרומז פירוש יום בכל נשאת אשה ז :ע׳ב) ס׳ב דף זבחים (במס׳ מוקשה והענין ע׳ש קכיורה בני עליהם •יקרי כתיב קעורה ליה אמרו פיהם) לכהות כדי להם ■ דקאמר הוא בעלמא מילמא רש׳י (פירש "יוסני ושמה אפה ויקת אברהם ויוסף ואמר פתח דר״ס קמיה ימני הוו דר׳ס אחהיה '׳בני

המלו־• דוד ידי שעל ה׳ ימלוך לאמר כתוב קדבך יבדבדי■ אמרו ולכן למעלה אתזה ומבשרי היחוד. נשעוו' והכלה החתן דנת לשמוע שמתחבא הכדחן ומדרך בזוה׳ק כמ׳ם דמלכא בדחנא דה«« השלוס' עליו המלך דוד אלא זה אין היחוד ■ בשפת חיבה דברי המתואלו ליונתו שאומר הקב׳ה דבריי הצפון ומגלה נעלמים המפענח זה הוא מי והגי ודור• לדור לעולם שימלוך אותו יברכו וכן ברכני בני ישמעאל כמאמר שיברכוהו בקודש שמו להמקדישיס הקב׳ה שמלמד דהיינו ה׳ ימלוך ואומר מסכ״ם שלכן כביכול אחזה ומבשרי לעולמים סמך לשנת שאזכה בברכה ברכני כלומר הברכה ו»1א ללמד החתן מדע כ׳נ משכלת איננה שהכלי ולפעמים מולם ועד ממתה באהבה ולהתיחד •מים לאורך תזנה לו ולומר להחן לברך הכלה מדיד בחדר כשמתיחדיס וכלה החתן כדרך נאמר מסל דרך קצת הענין ולהבין מ׳ש וכו׳ לעולם ה׳ ימלוך ואומר עמהם מסכים שמו ישתבח הקב״ה אף וברוך קדוש ואומרים מהנשאים והאופנים והחיות למעלה הקדושה אמירת שבשעת היכלות פרקי ס׳ עם הנדפס הסכמה מעיין בכפר דאיתא מה ע׳פ י׳ל אלא וגו׳ ה׳ את נכשי הללי בסוף, שם כתוב רק הוא כי קדושה כדר אצל זה שיאמת לאמר כתוב ע״ה המלך דוד זמירות הס קדשך בדבר• מצינו היכן מובן אינו ולכאורה ,ונו׳ ציון אלהיו לעולם ה' ימלוך לאמר כתוב קדשך ובדברי דעמידה בקדושה אומרים אנו הנה למעלה: למעלה מקובר שאני קשר לשון קסורא מחמת זאת אמרת• כלומר קמורה בני עליהם קרי אז כתיב קמורה לו ואמרו בדבר הרגישו לא והם פיהם לפתוח כלי שפירש׳י וכמו אמת שסת להם שיפתח פגין באיזה לו להכין כצריכין לסס־ שרמז הכנה לשון שהוא יוכני וצ׳ל בדכוס • ספ» שנפל אפשר או כ' באות •וכני למלת כיון : י6ומד המבטא ניכר אינו ח' באות שנדפס והנם יוסני ושמה אשה ויקח להם פתח לכן הורה דברי להס לומר ממדרגתו לרדת לו א׳א והתקשרותו דביקזסו, מחמת בעצמו הרגיש שר׳ס דאפשר נליר לומר יש וכן ודפח׳ח בד׳ת פיהם שפתחו ער ממדרגתם נמוכה למדרגה והמשכה הפנה נעשה, החברים חיבת פ׳י רק להשתלשל להם וא׳א למפל• למעלה אהבה בעטתות מקושרים היו ; 108 עם שרפב׳י אע׳כ הקדושים אלו בזה רצו , tk נודאן כי בפניהם והשבח הקילוס ערן מובן אימו לכאורה אשר מקומות בכמה וכן בפניהם אותם ושבחו נ:ו חלעזר ור׳ רשב׳י עם החברייא שישוו אחרי ס׳ בזוה׳ק שמצינו נמו מנין באיזה או בשאלותם הצנור וסתת הכנה לעשות הם צריכים לכן אליהם ממדרגתו ולרדת לתלמידיי ■ הלכה בדבר פיו לפתוח לו אפשר ואי עלייניס נעולמות במחשבתו מקושר הצדיק לכעמיס כי ננג׳נר מאדמו׳ר שקבלנו מה • ע׳פ לומר ונראה בודאי



סדישראלליקוטיםעבודת
והנן; לפרו שתאמר לאה̂גחו החתן שלימד היחור לכרי וגילה למלכא כדחנא להוא ה' ימלוך שיאמרו הענין נסגלה גולאי .ביכה לאדש ותלבל דעת לארם חונן אתת הענין: והכן ז׳ל האר״י בסידור ועיין בינה לאנוש מלמד הוא ועי״ז דעת לאדם תוכן אתה ח׳ל .המשפיע אצל -קפנה כחי׳ שזה הגם גדולה ובתי׳ בינה נק׳ המקבל אצל ואז להמקבל חכמתו הדעת דרך לשלשל *דעת הנקרא בחי' איזה לו צ׳ל ונשגבות רמות שכליות ומתבונן מחכים שהאדם הגם וא׳כ ממנו פחות הוא מקבל שהוא אתרי מסתמא כי לקבל לסמקבל א׳א כי דעתו כל לו שישפיע אפשר אי לאחר להשפיע כשירצה גדולה היותר במדרגה טלאי הוא האלה כי נאמר קצת דבריו ולהבין .ע״ש ובכוונות בסידור הקדושה כדרכו כתב ז״ל פאדי והכה , לאנוש והבינה לאדם הדעת זאפס״ב בינה ממדרגת פחות שהוא לעת אוהריס שאנו וה מה להבין צריכים ממנו פחות ואניש נטה מדרגה לשון הוא שאדם היון לכאורה

חמר: אנא אסוון כל בריש לכן לרפואה. מסוגלים הלפן שמספרם הכיל ושמות ׳•רפואה על הממונה המלאך שהוא ״הגפן ״רפאל למספרם התיבות ׳לה כ׳א רפ״א נ״א ״אל נאמרו .־משם הרפואה המשיך משרע״ה והנס ותתאה. :מילאה ־ יחודא על מורה שהוא באדנ״י הוי׳ באהי׳ הוי׳ האריז״ל מכתבי מספרו ידוע הג״פן וסודו.כי . לרפואה היין לסגולת הסכימו רופאים וכמה .חמר אנא אכוון כל בריש בגמרא מ״ש וגס .ומרפא ארוכה ע״ש הרפואה בא שמשם אר״ך מימ״ -אייר כי שרומז ישראל מחכמת הענין נשתלשל טלאי לחדשים מורן שהס והנס .ולרפואה לסגולה אייר חודש מל הסכימו הרופאים והכה ״ ״שעלימות ״יודע ״צעקתינו ״ושמע ר׳ת או .חסד שהוא ית׳ז אנ׳ג במספרו נמתק שו״ר ומלת שבמרכבה הגבורה סוד שהוא שור ר״ת ״שלימה ״רפואה ״והעלה כר״ת כרמז גבריאל והמלאך אר׳גמן מרכבת בסוד ״כוריאל ״מיכאל ״רפאל ״אוריאל נועריקון אמר״ן ר״ת ״נאמן ״רופא ״מלך ״אל כי .כרפואה ממשיכין אנו שמשם דרסמי מכילין הי׳׳ג שהם חס״ד פעמים י״נ ס׳ה חס״ד• ד״ס רפ״ת נימ׳ ר׳ת ״ישראל ״עמו ״חולי ״רו?א הברכה ונחחימת חס״ד פעמים ששה גימ׳ חב״ל גימע׳ ר״ת -״אתה ״תהלתנו ״כי ״ונושעה ״הושיענו חס״ד. גיס י מספרו רי״ו ר׳ת ״ונרפא ״ד׳ ״רפאנו בשמ׳ע רפאנו בברכת רמז איזה לד אגלה י״ג) סעיף נ״ה סימן א״ח (בש״ע פי׳ פ״ש בעבוטו תשכב לא הוא עני ואס.-איש̂  בפסוק הקדוש בזוהר א איה להנה כו׳ י ־ עמהס וש״ן אהד במקום המשרה כל שיהיו ׳®ליד זבחי וכתיב .לבא הביר דהוא דמסככא ומדפומין הפני תפלת הוא התפלית לכל העיטוף כי •עדן .

כמו הנכבד להשס כנסים כמו שהם בשלומך אותיות הם הפסוק זה של הר׳ת כי לומר רצונו ע״ש הגדפין שהם ״ועד ׳לעולם ״מלכותו ״כבוד ״שם ״ברוך תיבות ששה על רמז נאמר בזוה״ק והנה במדרש עיי״ש רגליהם לכיסוי כנפיס שני מהם ונחסר נגרע ואז החורבן אחד אותם ראה יחזקאל כי רז״ל ואמרו יעופף ובשתים רגליו ינשה ובשתים פניו יכסה בשתים כנפים ששה ראה ישעיהו משא״כ יחזקאל שראה מהם לאחד כנסים וארבעה בס' חז׳ל מאמר על ברמז שאמרתי וכעין מלכותו להשלים הוא ההפלה עיקר כי עולם של מלכו אל התפלות עוברים הכרשור ע״י כי ש׳ץ בגימ' שמי״ם כי וגו' השמי״ם תשמע ואתה הש״ן על ע״ה המלך שלמה שרמז הרמז בהם יתקיים ואז עמהם וש״ז קרוב בזמן עלינו מלכותו ותראה ותגלה אחד ושמו אחד הוא שיהיה עולס של יחודו לשס לכוון אחד במקום העשרה כל שיהיו רק כן אינו התפלה עכץ עיקר אבל עניינים ושאר בניו מל להתפלל וזה ו חי על ולהתפלל לזיתו וזה לכרמו זה כרצונו במחשבתו פונה אחד כל כי מפוזרים כק׳ אחד כבית שהם הגס עצמם צרכי מבקשים והס להתפלל לביהכ״כ יחד מתאספים אדם בני עשרה אם והנה בפנים ולח ליזיז אבל לך ישפיע באמת ההשפעה כלומר החוצה העבוט אליך יוציא כביכול הוא והאיש בחוץ לעמוד רק המלכות פנימיות להשיג כזה לאדם אפשר אי כלומר תעמוד בחוץ נאמר ועליו דודה עה כנ״י וזיווג שכיבה בלשון המכונה היחוד בכלל אינו עבוטו לעטט שהולך מי כלומר בעבוטו השכב לא וכתיב העבוט לקחת ברעהו הנושה האדם יבא כאשר והוא מזונא לנא הב חיי לנא הב ואתלין מוצווחץ שנושה כמי רק יוצרו לשם שלא הוא התפלה כונת עיקר מ״מ טונה כל לו להשפיע כת ורב אדוננו וגדולת יכלתו באמיתת מאמין ג״כ שגה הגס ומזוני חיי בני צרכיו לבקש לביהכיג הנכנס משא״כ התפלות לכל ושמלה עטיפה היא הזאת התפלה אז יעטוף כי עוזו משכינת דל ובחי' כביכול הוא פני כי בשביל התפלה אם יעטוף כי לעני תפלה דכתיב וזה דודה מס השכינה וליחד ולהעלות תפלה זו שבלב עבודה רק לד' עבודה שום נשאר ולא בכיו פיזור ועל היכלו חורבן על ונדכה נשכר בלב לעמוד לחסלה המנץ עיקר לכן .נשברה רוח אלהיס
נספלין והם כה מה וה לה שה בא מלפניו לשם ״ * . רגליויכסה־ בשתים האמצעים שתי להס שנחסר כנסים כארבע יחזקאל ראה לכן בעליל נראה ולא מלכותו כבוד ונעלמה יקרנו וגלה ציון הר מכון כשנחרב כן שאין מה .בשלומך אותיות כמנין כנפיס שש להם היה לכן כשלימות המלכות היתה קייס היה המקדש שבית בזמן דהיינו בשלומ״ך ווה במלכותו שלם הוא כי שלימותו על ולהעיד המלכים מלכי מלו של גדולתו להגיד פורחים שבהם דהיינו
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כתר לך ויתנו ארן מאפסי יבואו גוים אליך ואז ד׳ כבוד ונגלה ד׳ שירחם עד בשלישת אינה שמיס והמל׳ שלו שהוא במה כלומר נשלו מושל הוא כי מעידים עתה אבל .שמים מלכות לפני נכנעה שלמה בימי שבא מלכת שאפילו ד' להיכל והשתחוו האומות כל באו שאז קיים היה המקדש שבית בזמן והיינו בכל ולמשול מלכותו כבוד להראות הוא המלכות גבורת ועיקר בם קורא ד׳ אשר השרידים ובלב כסאו הכין בשמים רק כולו הפזלם על וניכרת נראית ממשלתו אין אשר החורנן סמן כי .בש׳לו רית ׳ועד ׳לעולם ׳שה ' ״ברוך מינות נגד כנפיה ארבעה להם •ונשארו עמה לעת ח׳ כל מעיני ונעלמה נסתרה מלכותו כטד כי ועד לעולם מלכוהו כנוד שם ברוך בפ»ק ׳מ̂והו ׳רטד היטס נגד שהם ■תליו :ומד לעולם מלכותו כבוד שם ברז־ ויהיה מלוכה ■ א׳) סעיף נ״ם סי׳ (בש׳ע חושך בחי׳ הם בו עשר חמשה עד ושבע טבת וכן עשר חמשה עד או בו תשעה אחר פד ואב תמוז כמו זמן ויש אור והבוקר יום בחי׳ נק׳ והם סיון אייר ניסן יומי כמו אלהות גילוי בהם בעליל הנר׳ ומועדים זמנים מצינו לדבר דוגמא הענין ביאור .חושך ברא לא אור שברא מי שאומרים האפיקורסים מלב להוציא נדי ביום לילה מדת להזכיר תמנו ממחשבותינו מחשבותיו גבהו כי הענין ושורש -יהוד מחקר על לעמוד שאין מה הפשוט ברצון הכל וסידר אחריתו עד הבריא׳ מראשי׳ והניס צפה ב״ה והבורא ממנו נעלם דבר ואין הפשוט אחדותו על מורה ככל ני זאת את ויבן חכם מי אבל חושך ברא לא אור שברא מי הענין וזה .הללו הזמנים בין ח׳ו שמו יתברך באלהותו ופירוד חילוק יש כי בלבם שמדמים ושוסים האפיקורסים דעת זאת והנה האלו. ימים הוד מזוה׳ק וכנודע לאבותינו בהם אירעו דברים וכמה תפארתנו בית החריבו האלה שבימים מפני האדון גדולת ניכר לא כי באתכסיא שאלהית ולילה ■ דגדלות במוחין שהוא כיון עובד להיות נפלא ̂*ין כי יתברך השה בעבודת השכל מוסר מזה לקחת •ם וכן שונאיו במדינת ונלתם ויצא מטרה כגטר אזר אבל גבולי את ישחיתו פן אמר כי בגבולו לסבור נתנם ולא בארצו אויביו עם ימיו כל נלחם יהיה שלא וחכם תקיף ממלך אחת הנהגה פי,מה*שראינו על כנר ה׳כמ״ש משכן אל ולקרב המסך_המבדיל לשבר יכלהו בכל עצמו את יתחזק אדרבה .המוחין קטנות ימי הם כי ה׳ לעבוד בהם צלולה דעתי אין הללו העתים הנה לאמר הרע היצר ספשות ע׳ס ה׳ מעבודת ח׳ו להתרשל שלא ליזהר יש לכן .ע׳ש אחרים בחיבורים קצת הענין בביאור וכמ׳ש הפשוט ברצונו והכל מס׳ק כנודע משיח של רוח סוד היא מרחפת אלהים ורוח וגם .תהו״ם פני על וחש״ך ובוה׳ו חוה׳ו היהה והארץ בפסוק גליות ארבע על מלא במקרא שרומז פי על ואף .במדרש כדאיתא וארן שמיס בו שנבראו כיוס שמחה היה ולא

ישראל
.אמצאן איה החכם כמ׳ב עד לעולמי בך דטק להיום נותן הדין שורת כי מהדביקות לסור בסולם אפשחע ים איך רחוקה והיא אחכמה לכן שם כנזכר א«י־ נבטן גס וחושך אור וארץ שמיס ממך פנוי מקום׳ אין כי ממך ומובדל מופלא כליאה הדעת כיצד להנק. אוכל לא פי׳ לה אוכל לא נשגבה ממני ה׳ מפס והדעה השכל שנבדל מה דהיינו דעת פליאה פן אמר. ודביקותו בקדושתו דהמע׳ה וכן מיניה פנוי אמר ולית כה׳כ מלא כי להביס ולא ה׳ מאתרי לסור השע ועיניו הכבד ואזניו העם לב השמן איכה .ד׳ את. העוזבים על ומשתאה תוהא והוא בעיניו נפלא .ה׳ לפני לבו ומטהר צדק מעגלי מעגלותיו מפלס ותמיד ה׳ משכן אל הקרב מי ולהיפך .בזה עדיין נסה לא הוא כי הקב׳ה ממ׳ה לפני לעמוד ודם נבשר אפשר שיש האמונה מכליותיהם רחוק ממילא אחר לדבר א׳ע ומסיעים ד׳ מגבול הרחוקים בנ׳א דרך י׳לכךדהנה אכן ה׳. כבוד לפני אופן בכל א׳ע ומגלה ד׳ ומבקש רודף דהמפץם היה בודאי ה׳ מפני א׳ע להסתיר בעולם מקום איזה היה ח״ו גס אס הלא הזה החשבון צורך מה א׳כ לנצח לפניו ולעמוד בד׳ לדבק היהה ותאוותו חשקו שכל להיפך מצינו אבל העצה לגמור דא״א דקאמר ניחא עצמו את להסתיר רצה ח׳ו אם. בשלמא .ומלואו עילם בורא מפני להסתר אנשר אי כי שחשב הענין על קשה דלכאורה ונו׳ ואנה מרוחך■ אלך אנה וגי׳ נשגבה ממני דעת פליאה קל׳ס בתהלים שאמר מה כן גם יובן ועפ׳ז .וגו׳ סוב לי אלהים קרבח ואני שאמר וכמו אליו הנפש וכלות תמיר בד׳ דבקותו מחמת לו בא וכ״ז דגדלות מוחין והשראת הקדושים בימים דהיינו בקודם כמר לב בר ונעשה הדביקות מחמת בצערו הרגיש שלא בעצמו שמח כי פי׳ חזיתיך בקודש הן אמר ולכן • הקדושים וימים מועד בימי היותו כמו בקרבו קדמה לה׳ וחשקו התלהב כי בעצמו הרגיש אשר ועד ה׳ אל נפשו בצמאון פגעיו וכל צרותיו מכל פי׳שהיהמתפשע חזיתיך בקודש כן וגו׳ נפשי לך צמאה ואמר עזבו. ולא ה׳ פני שיחר אעפ״כ עיניו נגד וחושך שחרות מת והיה שעבר מה עליו שעבר אפ̂י אשחרך אהה אלי אלהיס שאול מפני בנרחו צרה בעת יהודה במדבר בהיותו ס׳ג) (מהלים אמרדהמע׳ה וכן לו. לסהרמסייעי, והבא צדקו כנוגה יצא אשר כשחרזתעד מיני וכל כלהמסניס ולהסיר ה׳ מלחמות וללחום רשע באגרוף להכות מצו כברק אדם כל יצא אז הקסנוה בהם ושורה בשנה הנונוכיס הרעה בימי כן שאין מה .ובששון בשמחה יוצר» להיךיש מוכן העת אז כי מלחמה ולעורר • ‘ :אמצאך לא ואיה ומשרתים הד.לאט» סדר מספרים שאנו דהיינו ג׳ סעיף כנז׳;ן» הדברים סיפור רק הוא דיוצר הקדושה בי, דרכינו, עפ׳י הטעם לומר ונראה מיושב• •אמרדוקיד דיוצר קדושה כפר,הקנה בשם המנ׳א כתב 0 ס׳ק (שם



סחישראלליקוטיעבודת
 מקדוכת מקבלים ואנחגי שמז המקדישים -ומשרתים

ר , פו סי  אנחנו לכן ליולרנו ג״כ להקדיש דכריסאלו '
א מקבלוכק׳ בסוד י קנ  וכלמילי דכורא לגבי כמונו

 באנו הקדופס אבל כנודע כישיבה דנוק׳ דעלמא
ד שיח כנועם נקדי״ך אומרים  או קודש שרפי ס

ח’ ס ט  אכהנו rבא מרום בשמי שמקדישים כשם ב
ואנו המלאכים בכלל ונכללים וש״ע ק׳ש ע״י '

 בלי בד' דבקים אנחנו ואז כמותם רנו5ליו מקדישים
ם .׳  דכורא בחינת נקראים אנחנו גם ואו אמצעי גו

ק  פילי כי בעמידה הקדושה אומרים אנחנו ל
ע; בעמידה דדכורא דעלמא , ד כנו

הקורע אגרת י■
זצ׳ל להרה״א זצ״ל הרה״מ המחבר שכתב (מכסב *
:מפרשוסרו״א) \

 חורפו בימי זצ״ל הק׳ המחבר כחב שזה (ונראה
.שנה) כ׳ח כשהיה ׳

 התחכסניש בשבת יושב הנגב בארץ אברהם
פני ומפנים פונים אליו פינות כל , ^

 לעולם לבנין יזכה ודורודורשיו לדור אומר #ניגמר
 ואו׳נ מחותני כבוד ה״ה יתחשב, לא ובנויס ־*שב

 תנא רב והמופלג המופלא והרבני התורני כאלוף
ושוקד, שומר שמוריו כעל התלמוד מי מלא 'יפליג ׳
 כ״ש שבחים בשבחי המפורסם והרבני התורני \
 ;ויופיע נ״י אברהם מוה׳ מפארים ׳ . יג
 שלל כמוצא ושמחתי לאמר במכתב הגיעני גי״ה ^

 עמו ונימוקו פעמו שם מצאתי והנה רב
 חייבות דנשיס דס:ר לר׳ש שהקשה הקושיא בפגין ^
כ יצית1ו ;־י' א'  לנשים דא״נ תיראו לי למה כן אס .ככל •מה עשה כ״א בציצית מכלאים למילף ליכא ו

 למקדש. דכיבוד ההיקש לי למה א״כ מכיבוד גפורוה
 יהא לא אם דבאמת הבנתי ולא זו בקושיא עיינתי
 ההיקש דמלאיצפריך למדים נהי׳ אנו תיראו כתיב

 לא דחי נמי בכל שוה דאינו עשה אף דכאמת
שה. « ענין י ד  נאמר היראו כתיב לא דאי אחר פו

 ככת משמירת נשים ויספרו לזכירה שמירה ׳־מקיש ׳
 וזה בכל. שוות באין לפובה כולם שויס יהיו *■'וא״כ‘

 אשה אבל כתיב דאיש מקרא דלקיים היכי כי ׳*היה ׳
 דאי אחד תלמיד לי מודהשיב מיחייבא• לא ,'במורא«
v ראו הי  נשים שבת דמאי הוא דההיקש ה״א לאו'

 .היראו כתיב לכן כן מורא אף בשמירה איסניהו
 דוחה כיבוד יהיה שלא הואע״כבפכין ההיקש ,ואז

אורחא ואגב התלמידים בלימוד העליתן כ״ז .שבת ׳
 דכחב רש׳׳י באותה דבר אצלי שנההדש מה אוליסנו *

או מקודם ׳ ר מד ריז  כתב דבכעוד מה כתב והדר סי
 דאביו (ה״א) בר״ז דר״ל לומר לי נראה היה ^יפן־ .
 אלא דאמר עתה אבל ואהרן משה כמו שקולץ ״ואמו ‘
עליה אחרים רשות לפשות ב״דו לסיפק ימ6 י

כ ,  אמו כאן כת: למה וא״כ חייבים ואמך אסה אי
iv * וק״ל קודם:
מכל זדן לאחר הוא שעהה אף החילוק אוד?ת1

 טוב שהוא מה הוא בעתו שדואי■ דבר מקום
 טרדות מהמת כי אותו יאבד שלא ביקשה אך

 עול אותו כתבתי לא עלי המועל הקודש עמדת
 :ממשנתי דבר ממני אשכח שלא יראה בכן הפעם

ב ג א  בה עוסק שאני במה עוד אזדיעכו אורחא ו
ז בעיון שבועות במס׳ כעת מי  לו ואבאר נ

ת דמרחות בהלכה פו שי סד׳ עי  שהעליתי במה ני
 דלר׳ע הוא רש״י שיסת .דבמעחין ריהביא לפוס

 כ״ש מקרי לא דרגא ותד ברשמע שהוא כל ספחת
 נשאר דהיד הולדה הוא דקרום מוכח ולפי׳ז
 מקרי לידיה הולדה דלאו אלא שאח אצל ג״כ ממילא

 המקשה קושיה וא'כ ספחת חד רק כתיב לא דהא
 היה דהמקש! האמת לפי אף לר׳ע קאי א״ה למקשה

 מעלה רק מצרף ומדלא מהחינהו מחתא דכחד סבר
ה) (חכר נצטרף מאן בהדי קרוס וא״כ א׳  דגם מ׳

 לאו מ״מ מקודם ז״ל רש׳י כמ״ש לשאת נשאר סיד
 כ׳ש היא דטפלה כיון מהרץ וע״ז היא דשאת תולדה
 הראשונות בשלש רק ר״ע אמר ולא מצטרף ממילא
 דבר עוד לתרץ לגו ויש .כ״ש בוודאי השפלה ולפי״ז
 לומר צריכץ דלר״מ הראשונים בה שנתקשו במה

 חמשה יש וא״כ מסיד שתור שהוא בצמר דמיירי
 הוא דקרום דכיון לאמר לי הדחו ומקום מראות

 שהרי היד להיות א״א כ״ש שהוא הטכ-לה א״כ אב
 הוא לבכרת צמר בהיפך וכן דרגא בחד לו קרוכה

 היא לסיד בהיפוך לומר אנו צריכין לכן .דרגא בסד
 היא הפשט ובאמת כ׳ש לקרום וצמר כ״ש לבהרת

ה לבן דצמר דאע״ג במ״ש רש״י בדברי כן  עז
 דאס פי׳ כו׳ חב שהוא שאת ע״כ מסיד לבנינותא

 וקרום כ״ח לבהרת סיד לומר יש ה״כ צמר הגא האב
 לרכוס יצסרך אב הוא שסיד נימא אי אבל כ׳ש לשאת

 במראות למענו לאפשר מה וכל יתירות הולדות עוד
 :ז״ל רש׳י בשסת לי נראה כן כמי׳ש ממעסינן
ה נ ה  דפהל• לומד הסברא בזה מיאנו המוס׳ ו

 סכמס לכמס הוצרכו ולכן שסוא כל משמע
 ואין צמר מיני ב׳ שיש לומר הוצרכו וגס דוחקים
 דאמגא הגמרא מקשה דמאי לשיסתס להקשות
 שה*א הצמר בזה מיירי החכמים וגס כר״ע דמתני'

 אב כל מזו למעלה זו הוא שפיר וא״כ מסיד כמוך
 דמשמפ׳להמקשן כתיז אם ואף לידיה מתולדה

 לתרץ איכא מ״מ נמזךמהמזלדה האב אין לודאי
שה התוס׳ קושית  דילן לסברא בא״הדי״לדהכאמק

̂יכ נקי צמר היינו דצמר לסברת  קרום כמי טהרת א
 הנראה אפל נקי שאונו וצמר קרוס י״ל דלדידיה

ה׳ צמר של אלא תנא ר״נ דהרי דלק״מ  ונמצא די
 :וק״ל מהיד יומר pל הוא דצמר

ר מ י ע ה  rוהראב הרמב״ס דברי כאן לסרש ו
 זה לשון כתב הירמנ׳ס הכה כי ז״ל י

 אמר ז״ל הראב״ד וכתב מזה למעלה בזה מראות ד'
 שזין ו^גר סיד דלרבנן כר״ע מגנתו שנה אברהם

 מראה וצמר דשלג ללבניכזהו קרוב לסיד שכונתו אלא
 מדבריו הבנתי אלו הראב׳ד דברי ולהבין . הוא אחר

ב׳. כל דלר׳־ע ורבנן דר״ע כלוגהא מכר: כהוא
מלאות
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 על ואמר מזה למפלה זה אחד מסוג הס מראוח

inS ותוס' רש׳י לדוחק נצטרך ונא ולמעלה מקרום שאמר במאי וסגי הם אחד מין כולם דלר׳ע אלא הס־ד סוג יודעין נהוי לא אכתי הקדום סיג דנדע אף אחד מכוג סאיגם כיון דלרבנן אמר לא ולמעלה מסיד ואילו שאמר במאי יפה עולים הגמרא דברי הראב״ד דברי לפי1 לפענ״ד ועתה .הגמ׳מידי מקשה לא זיל דלהראב׳׳ד בכ' גדול טעות שעשועים הנטע טעה וכאן אחת מעלה רק הוא ושפיר אהד מסוג שאינם רק במעלה שויו הס וצמר דסיד י״ל דמתני׳ לתנא אבל ובהרת סיד מעלית יותר הוי וא״כ מסיד לבן דצמר ע״ה א״כ אחד מסוג שהס כר״ע דאי כר״ע דלא דמתני' היטב הגמ׳ שיטת עולה לדידיה ומעתה .אחר מין הוא וצמר השלג מכוג הוא וסיד א' מסוג שאינם רק א׳ במדרגה הה וצמר דסיד ייל לרבנן אבל פיד הוא ומה צמר הוא מה נבין האיך דאל׳כ מסיד לבן יותר הוא צמר בודאי דלר״ע ונמצא מפלות ב׳ דידיה תולדה עס אב מלהצערף ח׳ מסוג כולם שהם ,! כיון א׳ ובמעלה אחרת תולדה עם אב להלפרף ראוי ויותר א׳ סוג הם המינים דכל לר׳ע משא״ב אחד סיג שאינו כיון אחר אב עם לא אבל דידיה תולדה עם דווקא אב כל מצערפי לרבנן ולכן אסר מלו עיס ולא דידיה איפרכוק עם הולך מלך דכל המשל וזיהו חיים התורת בדברי ל׳ און אתי5מ היגיעה ואחר א/ פוג הוא ותולדתו ושתת אחד הוג הוא ותולדתו בהרת לבן מינים ג׳ יש לרבנן אבל כסדר דיהיה: כידא׳כיש הוא דת־ שגי י.נ הוא עכדנננד מצטרפים דוקא שהאבו׳ דוהיה לימוד לנו דיש גשום אמרינן דהוי אלא לר׳ע הרמב״ם באמת שסבר •מו הולדתו דצמר נימא לא דלמה קשה הוי א' סוג •ם דכולס דסבר כר׳ע דאתי אמרינן והוי יותר pi דהוא צמר ולא הולדתו הוא לסיד דמני דמתניתין אמרינן דהוי ה׳א להאי אבל דוהיה מריבויא ונינים הד׳ כל דמצסרפיס י׳ל האמת דלפי ז׳ל ערמב׳ם דעת יתבאר זה דרך ולפי בערכו מסיד נערכו יותר לגן דצמר פגר הרמב׳ס אבל בוים וצמר סיד דלרבנן סבר דהראנ״ד וגם מפלה מד ונחית תולדתו דאיהו דיהה צמר אלא הימנו דיהה סיד לא שאמר וזה לבן צמר הוא דבהרת ותולדה לר׳ע סיד הוא שאת ולהרמב״ס דבהרת מתולדה יומר לבן שאת דלר׳ע סבר דהראב׳ד לרבנן וחדא לר׳ע חדא בתרתי הראב׳ד עם דמחילק אלא סיג מיני ב׳ יש דלרבנן ז׳ל הראב׳ד כדברי דסבר דבריו מתוך דמשמע דנגעיס פ׳ו במפנה מצאתי טד .דבהרת מתולדה יותר לבן שאה הוה ולרבנן ונשאת יותר לבן דבהרת הולדה לר׳ע וז׳ל וכחב דנגעיס המשניות בפי׳ ומצאתי ותפשתי דידיה לדה ת לרו דעדיפא שאת חיכא אמר דהרי עמו מסכים בינו דילן ובגמרא בתוספתא הוא כן ט מצטרסומ מראות הד' שכל הרמב׳ס דססק מאי עוד ואתרן ז׳ל הדמב״ס שיטת אבאר */(תה

• י חשבתי דרכי חשבתי פסוק על מזעיר מעט בי שהבנתי בחקותי מדרש לך אודיע ואגב י ;זה ברמז וד״ל .הרחמים בעל כזקן שנראה הורה ' מהן יום על לגדלות מוחין מעט מעט בו שנכנסו .׳ פד דקטנות מוחין בנחי׳ הוא שאז כבחור נראה ־; בים' כי וזיש מלמות וסיימו לרחמים נהפך ט׳ ד׳ כ' , שהוא ל״ג כשנתגלה ולכן רחמים היא דאלהים וחילוף לין' הוא הוי״ה שם וחילוף שהוא הדבר היפוך מורה' חילוף כל כי וידוע ל״ג גימ׳ כד׳׳ט והנה ס' ד׳ כ׳ באותיות רק סילוף בהם אין מ א והנה ס׳:', ס׳ ד' כ׳ א׳ הקודמים באותיות חלהי״ס חילוף|■ כי ידוע כי הרחמים נתגלה אז בעומר • י ל״ג יום כשנתגלה אך ומתו דקטנות דהאלהי״ס י מדה״ד בהם פגעה ואז דאלהי״ם והם דקטנות .־ המוחין' כל נכנסין שאז הספירה שבימי ולפי אלפיס , כ״ד והם נשמתם שורש והם באלפי״ן צירופים כ״ד יש א באות והנה צירופים כ״ד אות בכל צירופים ק*.ך באלהי״ם יש כי אלהי״ס מצירופי כולה שורשם , הנה ר׳׳ע. תלמידי אלפים ך״ד בענין לי שיש זלה״ס' האר״י קודש מכתבי שהבעתי ממשנת׳ א׳ דבר אודיפו בו לשמוק שראוי היינו ושחקי׳ דעמרי׳ ימ׳א ‘בגיל נרמז והוא בעומר לל׳ג רמז שהוא אומרים דעמרי׳ושחקי/י גלימא בענין העולם שס ואומרים .בעומר בל׳ג זו הלכה וסיימתי והואיל היסב: ודו׳ק ז״ל הראב׳ד תלונות מעליו מהר ו־רו י׳ו הוא דבבהרת כתב לכן ׳׳ו והצריך • בתרא כלישנא בכ׳מ שפסק הרמב׳ס והנה .יותר לב{ נמי הוא בבהרת התוס׳דהרי הברת שייך דלא מכופל שהוא י*ו בבהרת הרמב׳ם לדעת אבל התוס׳ כמ׳ש בי׳ד די ז׳ל הראב״ד לשיטת והנה .אלו דעות בב׳ מחולקים הם בגמ' לישני ב׳ הני והנה כפשוטו הראב׳דהוא בי׳וודעה בבהרת כמו לשחרות נוסה והוא טיפין נ' ובקרום טיפין י׳ו בתוכו ליפול צריך ביותר לבן שהוא בבהרת והנה א׳ בערך שיוין פתוכין דהני והוא אחר דרך כחג להרמב׳ם ומצאתי חפשתי והנה לשונות הב׳ דמחולקיס במאי כוסות בד׳ דר׳ע במשל שס ד1(7 •, הדק; היטב ודו׳ק נצטרפין מראות הד׳ דכל , בתוספתא דאיהא כמו י׳ל שפיר האמת לפי אגל . טיהרת מקשה שפיר וא׳כ מצטרכין לא מכלות דב' דסנר פתה שמוכח כיון וא'כ לזה מזה מעלות ב׳ י ה,ותיות ׳ כל נכללים ד,׳ עד ::ן׳ כי נמי לומר לנו יש וצ׳כ ' ’בסופם ותחלחם בתחלתס סופם נעיז כי עגולות הם האותיות גם כי ידוע זה והנה מאתו. נעלם לא זה דבר ובודאי מרוחקים יותר ההיפך בעיגול הס 'אצל'זה' זה כשהמה כי מחולקין אינם ושמואל רב " כי ועזה ותפסח וכוש הודו גבי העולם שאומרים . ■ במה ל' ונראה דין הוא שאדרבה מהופכין שהן אלא ׳ אמר מאי וא״כ לדין הוא וההיפך לרהמיים מורה ישר כל כי ידוע שהרי קשה כאן נח/והנה וסיים : לבף מתחי כי מהופכים שהם אלא עוד ולא ה׳ עד מן׳ הם והקללות ת' יעל ייא' הם ברכית



עבודת
לצדיק רמז שהוא סיים ובמישור שרלי מפרע בזוהר אצלי הנאמר כפכין לסוגה עלינו •הפכם וה' מהוסכין הס ושפיר ו״ה אותיוה הב׳ רק כאן נכללים שאין ודאי אלא וזד!ט כסדר האותיות הולכים אז ד, פד מן בהיפך שכתב ופתה ו' עד מתשר״ק והדר א עד מה׳ הולך והי׳ כה׳ להסיזיל ראוי היה אסמן הכ״ב כל ף ופד ״ה׳ לכלול רוצה היה אס וא״כ למסרע להיות וראוי הדינין הס הקללות מנין כי ידוע כי מהוככין שהס אמי ולזס אתוו{ הכ״ב כל הכלל בזה ויש נד!' וביים ה׳ עד ומא' ת׳ עד ״ו׳ הולכיס כי האומיות

סט ישראל ליקוטים
ופורסי׳ אמן הקדושה מתורתו נפלאות יראנו וה׳ הכ״מ ז״ל שבהי בהמי״י ישלאל באלפי והצעיר סק׳ כ׳ד כילמ, נשמח המקדש בית נעסדה ושם יה״ר כן ̂א תשמהנו עניתט כימי כי תכו וגפוהיס בשלוה לישכ יעקב ביקש כעכין סיים ונמישזד הדין בתוקף למפרע הוא דהתחלהס משאלותס: כל וימלא אולם של כפתחו לנס יפתח ה׳ תלמידיו כל בכלום ולכרוס .ש̂ם לך אשר וכל שלום וניתך שלום ואהה לתייס נזכה ביתי כבי כל בשלומו

הדפסנוהר הקודש ולחיבת מצאנו הלז הקודש האגרת

 ביתי מחוך זה שאץ אני עליט דונעת הצדיק אל ונא מובעת אמר שהלל מצינו זה בעגין צריך בס מדאי בצדיקים אכל יתהלכון הקדום׳ מידו אלו הנחגות רשפיה סביב היצה״ר רק ה׳ ברפש לא כדכתיב ה' בהם ומין היסוריס על מעלה כלפי דברים ומשיחין בקול ורופביס באהבה מקבלין אינם רשעיס מל הע:ין כשבא
«, ־■י ־• ל, ית׳להפיבגיסורין הבורא : למטה במחפנת סלה כר שאם גמ-ק ״*,לא כנ״, עיקי .אמן סוביס חיים בס' ויכתנון נצחים ולנצח לעד ישמרם בראשם רהי׳מלכם צדיקים באהלי ושבר שוד י:מע שלא ויהיר בו לדבר ואהבהו חיבתו מסכי הנ״ל לספר מהנהותי להעתיק צויתי כ״ז .לבא קרובה רפואה אז דיב״ה בשמא עצמם מקשרים מאער דקגב׳ה שמא שבת כי לבא קרובה ורפואה מלושוק היא שבת במאמרם רמזו שזה ואנשר נ»דלא הדינץ כל נסתמו ושז עליו המאורע שבא זה של נשמתו בשירש אי עולנגוה בכללות או בשרשו לתקנו האדם צריך שבעולס מאורע בכל וכן רגליו על ופומד הכל נרתק אז משיח יכורי ופס עמה עצסו ומצרף דל אל משכיל בסוד הדלה והיא מלות אהבה חולת היא השם לשכינה עצמו כשמצרף ובפרפ לחסד פ׳ב שם אותיות משר ונעשים היחוד k באותיות לפשר נתהפך ית׳ השם חסדי להתבונן אלה וישמר חכם מי ככתוב לאהבה הכל מייחד שהצדיק ובזה .יומו בן כתינוק נקי להיות ממול כשער הרמב״ן כמ״ש קל חסא כל ולמרק הצדיקים פס לדקדק אהבה של באהבה: הדוש״ח כיד

ז״ל שבתי הי׳י בהממח ישלאל נאום
־ קאזני*ן לק׳ק מ״מ

 • הרוחות אלהי יעזרנו ובן והטבתביס. הליקוטים נשלמו טיבים. חסדים גומל געזר
הלנות: וחידושי אטת פרקי של הפירוש נם להשלים

:קאזכיז פ׳ק לפ״ק תקס״ד אלול ס״ז ה׳ יום השחר כמלות ג״ה סג״ל: יצחק יפקב מוהר״ר כ״ש הוא קדוש האלהים איש ובחסידות בתורה הגדול המאור הרב ה״ה או״נ ידידי אהובי לכבוד שלום למשמרת וברכה חיים והנה .רע׳ש אותיות מצרופי שערי״ס הומר שהוא מנצפ״ך גבורות ע״י הנסיון מביא השי״ת כי ה' ברעש לא מ׳יש וז״ג הנ׳ל בפירוש הגהתי כדרכי ואנכי ע״כ ד' ב*'־ בגופי' שלים מדכא ונפיק דיליה ממרמא וקאיס רגליך על עמוד אדם בן נפיק להמידקלא סמיכת דשכיכתא להובזמנא להזתבר מהפך סערה רוח לה דסמיכת שכינתא לית כד דספינה גופא דאיהו להשבר חשבה והאניה ביה דכתיב נש דבר גופיה דאפעיר המן ספרה מח תמן לא שכינתא ואס ודאי שכיכתא על דוי פרש על ובמאי יסעדנו ה׳ ובג׳כ דחולה לרישא שריא דאיהו מעשרה בפחות קדושה אין איתמר דעלה ספירן דעשר כללא דאיהי שכיכתא ודא אהוון בהיפוך פשר איהו אלא ערש כינהו ומה לפרש רפש בחליודאתהפך הסכת משכנו כל הוא פרשדויודא על יכפדכו ה' דאתמר כמה עיש בהפוכא רעש אלא המן דייתי רעש ואית קב״ה המן ייתי דלא ה' ברעש לא ביה דאיתמר רעש ואית רעש דאית גדול רמש קול מה ודל כיה שורה ע״כ ל״א דף פרי תמני תיקון הזוהר מאמר לו ואטתיק דודים דברי אתו אדבר אוחו אהבתי ומפני הדינים כל שנמחקו הזוהר מאמר ע״י והבינותי מכ״ת של האגרת לקרות נזכרתי ואז ב׳ שעה מחצית עד והוח זוה״ק פקוני בס' תורתי למדתי אשר עד לקרוחו יכולתי לא פיני על שיכה בחבלי מעודי אסר לפני מונח אחד אגרת וראיתי הלילה בחצות התעוררתי וכאשר פינה בזמן בלילה השטחפענו ע״י הגימכי גי״ה



יש־ראל לזבודת
ת מסכת על אבו

ל ע כ לtי א  בנאמר הבא לעולם סלק להם c ר
 'ילכו לעולם צדיקים כולם ועמך

להתפאר: ידי מעני מגיעי נצר ארן
ר ג  הדבר על רומז הבא לעולם שמלת אמרנו כ

 הצפון והשכר הבא לעולם האלם את המניא
 יעשה אשר והמצות התורה והיינו לע'ל לצדיקים

 להם יש ישראל שכל ולו״א בהם. ומי האדם אותם■
 לו יש מישראל א' כלכל ר״ל .הבא לעולם מלק

 לפום חד וכל תדרנחו לפי אחד כל ובער מדיר
 אותיות ישראל חה .יעבודה בהירה דיליה ביעורא

 כידוע הורה של שערים רל״ח כל רומז רל״א י״ש
 והעוה״ב השכר שזה ורומז עס״ר גימ׳ וי״ש . לי׳ס
 לכ״א והיינו מדה לשון הוא עמר ני במדה מדה הוא
 גידל כן והמצות כתורה מעשה ולפי עבודתו לסי

 .סנירו של בחופתו נכוה צדיק כל כדאיהא שכרו
 מה בעצמה והקדושה ההארה הוא השכר ועיקר

בע שהבורא ת  קדושתו נודל ישראל לנשמות מאיר י
 והקדושה השכר וזה לעיה״ב וכמ״ש ועבודה בתורה

 עצמו שסכין הכנתו כפי האדם עבודת כסי היא
 בכת ה' קול וזהו . כנ״ל והקדושה האור לקבל
 כאדם אותם יעשה אשר יזה .אחד כל של בכחו

 ע״ז והתפלה והה־רה המצות שימשה בהם ומי
 שיושפע בנדי וקדושתו הכנתו גודל עם האופן
 החי שהוא ביה א״ס קדושת בעבודתו אליו ויומשך

 האדרת זמר לומר זיל האר׳י בתיקן וזה ,מולמים
 הספירה בשבתות וביותר בשבת פולמיס לחי והאמונה

 ח׳י נרמז ישתבח ובמלח .יותר הקדישה התרבה אז
 לסגל צריך ולזה .קדו״ש י׳ש עולה מספרו ונס שב׳ה

 ולתקן שלימה בהשיבה מעאיו על לשוב מקודם מעשיו
 י׳ש עולה שמספרו .רח׳ל קרי עון וביותר המעוות

 .קדושות אותיות הס י׳ש כי הבוכים דברים שהם
א התיקון זה וביותר .שקר מאותיות הוא וקר״י  מ
ל. י״ש גימ׳ ג״כ עמיר כי הספירה בימי  כני

 להפכם הנ״ל קרי כמון ונפרט מעשיו ובתקנו
 ורמז הקדושה. עליו לשרות יוכל אז לי״ש לסוב
 עולה יי״ש מים עיין עמ׳ר מילוי כי לזה נפלא

 והייתם והתקדשתם וזה העמ״ר מלא וזה קדויש
 מעע סלמעה עצמו מקדש אדם כדאיתא קדושים
 יש ישראל כל ולז״א .הרבה מלמעלה אוחו מקדשץ

 ידוע כי .צדיקים כולם ועמך שנאמר ל״ה סלק להם
 .בציון הנשאר והיה וזה הבריח כומר נק׳ צדק כי

 ברית באות מצויינים שישראל .מציין לשון הוא ציו׳ן
 בהמול ישראל לכל ניחן וזה דמלכא ברשימו קודש
ק .זכר כל להם  רח׳ל קרי בעין היו שפוגם מי י
 חלק לו יש ואז אוהו לתקן צריך ולזה בערלהו מושך הוא

 כי מסעי נצר כנ״ל. מפלה של בקדושה לעוהיב
 . והקיף רנא אילנא הקדיש האילן הוא יחברך הבורא
מסע המסתעפים הענפים כס רצינו מישי 'ונשמת

' הענפים כי וידוע יתברך  , צ^ילי כפי־ בשד ק
 i נ־ן• כעמר ריסיה שער רמז כמשנה־.•זה הנימ* כותש

״ ^ ש :ליהישע ומסרה מסיני הורה קבל מ
 י כבחינת שהיה מל אפרט כבר

 כי .מאוד עניו משה והאיש כדכתיב סין• ומדמה
 , יזי! בהם, נקניר. שהתורה דברים סמ״ח סמד זה

 ■ נודל כפי כי ותפלה ונמרה להפטרה ויסוד עמוד
 הוא כי ית׳ מהבורא הקחאה נקבל יוכל כן הענוה

 בעצ« שסל הוא &אדה אם כמש״ל. בסדה מדה
 *י1עצמ ופצמצס משפיל השי״ס :גם נירם אז ועניו

א אם אבל .האדם זה אל כביכול  י . כדעתו פתנאה »
 X השי״ת נם צי בכחי השי״ת את שעובד שהושב ר׳ל
כ  ;א״א* בוודאי גדלי ולפי .עצמו מצמצם אינו ג'

 .לרקיע"! משה כשעלה דאיתא מה וזה .ממנו לקבל
׳ את מנה  לפניו!ל' אמר .אותיות סתרי דורש עקיבא י

ט תמוה ולכאורה .ידי על ההורה חן לבש׳ע  לא־! ו
 ־ עק״ב אותיות עקיבה כי אלא כר׳ע צדיקים מצא
 t שתנתן- אמר ולזה .ענוה מדת על ניכ רומז י״ה

 ; אוסרים שכולם הכי׳ת לו והשיב .ידו על התורה
 ' וגודל בכחו סשה ני והיינו .מסיני למשה הלכה

ה. ומדת התורה ממטך היה פנותנותו עט  ; מד ה
 ’ המדרגה. לזו לעלות יוכלו אמריו הנאים שדורות

V שמח׳ה לב ולישר׳י לצדי״ק זרו״ע אור וזה 0 } 
 דורסי ל״ע שהיה התורה היא שהאור ורומז עקיבה

 ‘ליהושע'• ומסרה משה שזרע מליו זריעה כמו היא
V ויהושע כדכתיב המדריגה בזו ג״כ היה יהישע כי 3 • 

ל .ונו׳ ימוש לא נער  i .וקסטה ענוה לפדת רומז נע׳
 ‘׳ כשמדיל אף ר״ל נער והנער כתיב שמיאל גבי וכן

 י תפש®' קפן ומעיל .וקענוח נער במדרגת תמיד היה
 ’ הלטש זה לו עשתה הצדיקת שאמו ר׳ל .אמו לו

 י ו«"5 ולזה .ופנוה ת ק״נ במדת מלובש תמיד שיהא
. :קען וסלית גדול עלית ללכיש השייה

ס נ משנה ו נ ג י ט נ ' סוכי איש א  , אוסל. היה הוא כ
 i המשמשין כעבדים ההיו אל

 ‘ שמים׳ מירא רהי כו׳ פרם לקבל מנת על הרב את
 כשמצס® ,כי ופירוד פרוסה לשון הוא פרס :עליכם

א השכר אזי נמול לתשלום  I מהענודה'. נפרד דבר ס
 עצ« שידבק אופן על להיות 7י5 העבודה אמנם
ת׳ ר. בדביקות ממש בוי  ̂ , סצוה. מציה שכר וזהו גמו

 * י עובר הוא בעבירה משא״כ .ית׳ נו הדביקות הוא
 ■ hto בעצמו וזה יתברך. בו דבוק ואיט והולך
 י בא״ם להדבק השפל האדם שיכול מה כגדול השכר
ה.  אתר ר*ל עליכם. שמים מולא ויהי ואמר ב׳

 ■■ לעצמך החזיק יה׳ בו שתדבק והדביקות העבודה כל
 מהל פסשיגיס פה המלאכים כמו הגדולה היראה

 להם ניחוסף אז כביטל אליו ומתקרבים מקדושתו
 ורומי.נהו המלך גדולת גודל בהשיגס הגדולה כיראה

ס שהוא יחנרך - :כ׳ה א׳
׳ %י



י*שראלאבותעבודת€9
י ^ ״  כסיס מורא דהי מ׳ היו אלא מ' מהי אל א

 ואץ צאלס קכוס הבכר בוודאי כי .עציכס
 בעבודתו דכאדס אך ברי' כל שכד מקתח הקנ״ה

 מעוצם כנר שוס לו יהיה צא כאלו לעטד צריך
 מקושר ולזה • ית' ליוצרו נח״ר לעשות לכוונת כ״א
 משים האדס היה באם כי • עליכם שמיס מורא ניהי

 בדעתו ליישב לפעמים יכול היה סרס לקבלת הקותו
 ולא במועס ואשתפק פועס בשכר לו שדי לומר

ק כשעובד סשא״כ .נוראי את אעסד  לעשות י
 כי עת בכל עליו כמיס מולא יהא אז .קונו לצון

 ותמיד כראוי עוד עבדתי לא אולי כי בדעתו יהשוב
והולך: סופיף יהיה

י ״  שמים הן כמ״ש .עליכם שמיס מורא ויהי א
 בתבונה שמיס כונן וכתיב בעיניו זכו לא

ת' שהבורא היינו  זכים כ״כ אינם השמים נס י
 אותם. ומתקן העיד אותם ומגן בעיניו וצלול־ס
ץ עאכו״כ  אם תמיד ע״ע להסתכל האדם Jרi א

:כראוי בוראו את עובד
י ׳  מיני שני יש כי עליכם. כמיס מורא ויהי א

 תינוק למכל .ה' ויראת העונש יראת ירחה
 את וחלה ברגלו קוץ לו ויכב בשווקיה רן שהיה
 שימהוך הוא ועיבתו שרפוחתו אביו והבין רנלו
 ואעפ״כ לחתכו לרופת וצוה הקץ מם בשר ס?נמ

 ממנו עיניו ש־עליס ומוכרנז מזה נדול צער לאביו יש
 ולנחמו התינוק להבהיק רוצה הוא כי חותכו געת

 מוכיחו לץ בהתינזק עוד דואה כשהאב ואח״כ
 ואם מזה ירא והתינוק הראשץ הקון ומזכירו
 להביו שגא הצער בעבור מזה יסור פיקת התינוק

 צע כשצר הזה הדבר כן . עוד לו יבוא שלח «מנו
 כביכול ובוודאי נד לו צדתס בכל כביכול ושלום קש
p ויהי .למובתינו הוא זה שכל לן־ מזה צער לו 

 למען מעשינוועבולתינו כנסנל עליכם- שמיס פודא
:כביכול ית' לו צער עוד ננרוס לא

 בית ביתך יהי אומר אי״צ יועזר בן ליוסי עשנה
 כעבר מתאבק והוי לחכמים ועד

 ירצה דבריהם; את בצמא שותה והוי מליהס
 .הכמיס דברי בו שיכנסו עצמו להכין האדם שצלץ

 שלהם הדיבורים הס רנציהס בפשר מתאבק והוי
 קצת להשיג יוכל הדיבירים ופ״י השכל מן שיוצאים

 שיחת עד״ש רגליהם בעפר ואמר כבככלם. עה
 את בצמא שותה והוי לימוד. צריכין ת״ח בל הולין

 מיס בין מבהין אינו שהצמא כמו כי דבריהם,
 האדם ישתוקק ק צמאו מגודל לצלוליס עכורים
 שהס שצהס חולין הכיחת ואף מכסים לברי לשמוע
 מדבר אינו חכם שהוא מי ונפרס כעפר אצלו נרפים

 כמה הק' בתורתנו שמצינז כמו כי במל דבר ׳»וס
 בהם צורך אין כמעע מ״ו הנראה שכפי מעשיות
 סתדן מלא הכל טלאי כי זה למשוב לט וחליצה
 אכניס הש״י שברא מצינו כאשר דאודייעא וגנזין

טח  לא ושתי גרועים באבנים מלובשים והם בו
ח ולא יבחין  יבחין באבנים כמכין גד חך עליו סני

וכפי מתור עד סוב סבן ט יע זה אק שבתוך

 אבו הלבוש גודל כן שבו הסוב אבן השיטה גודל
 כשסדנד החכם וכן .הזה הדבר כן בעליו הנרוע
 להסיחס לטשים כ״א אינם מילין ושימת עוה״ז בעניני

 רגליהם בעפר מתאבק והד ולז״א שבשכלו.
 בצמא שותה והוי לבסוף כי כעפר עליך שנדמה

 בכל נפלאות הראה בהס כשתבחין כי דבריהם את
: דבריהם את בצמא ותשתה ולכור דבור

י ״ מ רומז דנציהס. בעפר מתאבק והוי א  לנ
 לימוד צריכין ת״ח של חולין שיחת שאמרו

 והפממ התאוות על רומז הם רגל עפר והיינו כנ״ל
 בהם לעבוד האדם שצרץ והחומריות החיצוניות

 כל כי הקדושה אל הכל ולהעלות ית״ש הבורא את
 הצדיקים צומחין העשר ומזה עשה צמעכהי ה' בועל

 שמזבלין הפלה למשל .ועיז שאת בישר וגדלים
 השירות אז כיותר אותה שמזבלין מה כל אותה
 שהחומר מה כנ הצדיקים כמ״: סוב יותר נצמח־ן

 מהגבריס והן עליהם מתגברים הגופניות והתאוות
 ויותר יותר כחן יפה לקדושה אותם וממלין עליהם

 רגליהס בעפר מתאבק והוי וזהו עי״ז ומתפלין
 העולם בעניני הצדיקים ממעפה האדם ש^מו־ ר״ל

 המוסר כח על להתגבר היאך שלהם חולין ושימת
:הקדושה הל הכנ ולהעלית

י ה משנה ס ו  יסי אומר ירושלים איש מחנן בן י
 בר עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך

 במעשה דלתתא בהתעוררו' חמלנו כבר :כו' ביהך
 דלעילא' אתערותא מרס לכ״ח וג״ח:הרחה הצדקה

ס בריותיו על ט1ט משפיע ית' שהטרא  שמסס וגיי
 להמשפיע ייש להיעיב העוב מדרך כי כביכול לבניו

 כמ׳ש לחהרים להשפיע שיכול ממה ופסחה הענוג
 ממה יותר ולרז״ל הייס עמו עשיתי אשר האיש

 הבעה״ב עם עושה העני העד עס עישה שבעה״ב
 אליו ששנא והשפעה הרוחה לעצמו ג״כ וגורס
. מאתו ח'  ששושכץ מנוקב לכני הדבר ולהמשיל י

 בלי בו לכנוס יוכל אחר מצד ניקבו דרך ויוצא בו
 אותה כששואבין הבאר ונס .צדקה הנותן כן שיעור

 והמים תמיד ונובעים מתברכין מימי' אז עת ככל
 אז אותה שואבץ כשחין אכל מאוד עד סיבים
 כזבו אותי וזש״ה יהיןxס ומימיו המעיין גבהם
 פי כי ככבריס מרות להם להציב ה־יס מים סקור
ה ואף אצלו מצויה ברכה א־ן צדקה ניתן כאינו  ז
 מעותיו שמכלה היינו בהוט ומארה מסריח שנידו

 .רח״ל רעים וחלאיס וכצסצים ומריבות בקעסות
 לרוחה סתוח ביתך יהי המשנה כל פי' וזבו

 שיהא דרומז אלא לרוחה מהו ברוחה דהל״ל ונדקדק
 אות^ להנאות ואביונים לעניים ביתו פותח האדם

 למעלה יתעורר שבזה דהיינו לריחה לו שיהא מנכסיו
 בראשית של הכי״ת ע״י בנ״י על טוב כל להשפיע
 : טובות השפעות וכל העולמות כל יצאו שממנה
ה' המקובל החסיד פי' ועד״ז  ש̂י יצחק יעקב מ
 בעזה״ז עומס! מלא נוהן אדם בגמרא דאיהא אהא

 ג״כ והתם צעוה״ב עומסו מלא לו ניתן והקב״ה
דכן אך .בעוה״ז כחמר כדרך הבא בעולם הירל

הוא



עבודת
9\t ׳ י  הקב״ס בעד.׳ן סםו1פ מ:ס טסן כשהוא מ

 פי׳ הגח לפולש . 5פו כל לו משפיע פ•׳ צו מת!
 ופ״ע במצוס פוד שיסגל לפוה׳ב בה! כמכר כדי
 פניים רהיו עול ומנור .לו שישפיע ההשפעה נ«ו

 לדביההו דאמר בהאי בנמ׳ דא־תח ע״ד ב״ב
 אמרה לבנייכו דלקדמו היכי כי לעניי רפהא חקדומי

 בעולם המוזר גלגל א״ל לי לייעח ר,א פילס ליס
 ויהיו החנא ואמר הוא, שכן רואות ועינינו סוא

 כי ב׳ב הש, העניים שאות; לך שידמה ר׳ל ב*ב עניים
 ושמעתי יום. יוצל מס יודע וסי הוא 0ב;ול המוזר גלגל
 בלישנא מדקדק דקא זיל יונה! מוה' הגאון בשס

 בגמרא דאימא והנה לי־סח קח מ־לס דאמרה כפילא
 דרך לי שנוסנין רק מהדר לא אבב־ לנמיר דמאן
 לבנייני דלקדסי היכי ני מיניה דשסעה וכיון כביד
 קללח;• קל'.-־מ הלי אמרה הפהחיס על רנזזרין שיהיו
 עוד ואמר עניים. שיהיו ועוד הארן עמי שיהיו

 באשת ק*.' אברו נבשר,ו האשה עם שיחה תרבה ואל
DבTסדבליש סמיכות והגה ו ;r, תתלה דאסרו 

 אף ה׳א א'נ •כור. !ניס גסנר סטנייש שיקבל
 נדברים כנ״לויכנשעמה נ*כ ■עשה זשה נשתזדמןצו

 אשה שוס עם שימה חרבה ולא כן העשה שלח פז׳א
 בגס' וכדאי' גדהה נעה וק׳ו אשתו עס וחהילו

 חיש שבין קצה שימה אפי' שיחו סס לאדם מגיד
 הסרנה כל מכסים אמרו מכתן עיד יאמר . לאשתו
 יורש ■כוסי כו' לעצמו רעה סרם האשה מם שד.ה

 האדם לב יצל כי נדנחיב •צה׳ל הוא רעה . גיהנס
»  הזכר פעולת ונוק׳ דנר בה; דיש אך מנעוריו י

 ולכל לנעם שבעילם העבירות לכל האדס להבעיר
 היא סנוק׳ ופעולת למיל שבאדם רעוה הסדוח שסל
 .ריז״ל קר• בסומאת בלילה האדם ת0 מפסמר. אשר
 אשה קהנת יעז׳נז הנוק' הוא ורעה הוכר הונז •רע

 עם שימה שמרבה ממפת וריל מסוס סל רכה
 ומהרהר נדה נשהיח ומכיש אשתו אם ואף ערבים

 זה ומכס היצה׳ר עליו ומגרה רעים בסרהורים
ה טרם ע  בלילה אוחו שמעמאח רמ׳ל לעצמו י
 אוהו מבפלין הס׳ז אומן כי .מדיר. ובשל .רמ״ל
 לנגדו עומדין תמיד הם באשר והפלה מדיה

 יכופו עוד ואמר סממשבר.ו. תמיד אותו וסבלבלין
 בזה דהנוונה אלא לגיהנם יורד הציל גיהנס יורש

א לסופו  רייבריו כל שוף הוא משר קידש הברית מ
 ס״מ לפעלה פתפשעוח שהן אף כרגליס כי אדם בל
 שהגיהנם ואסר .כידוע מהברית למעלה מחמילין הם

 יכול שאין באשר הכרית הוא הסייס את יורש
כ אשר לנענוי יסמהו שלא ממע להמלס  מוסבע כ'

w כסשסן דבריו ואם ממנו שיורש רש י ק־זפר ועיז 
 ;כגיל אלא הגיהנם יורש סמי לכאן שייך ירושה אי»ס
י י  לרומה פתונז ביתך יהי .בד׳א המשנה כל א

 שמדבר והמלה התיבה היא דהבי״ש בזה רמז
 אות דכל יצירה כספר וכמאמר תפצה או בדית

 שלם ביה הוא במלה פתמברין וכשהן אבן הוא
 מזמופי הם והן בית אותיות שהוא מינה נק' ויניז
מן מזמור ובכל פשוק ובכל תיבה בכל אשר וכלה י

ע ישיתי.ל «״״
 נתיבה כביכול ובזה .חקר אין כד ימודיס נפשה

 (הזיווגים הימודים מאותן לעילא ותענוג השמחה
 באתה המלה ר״נ .לרומה שתונז ביחך יהי ועז׳א
 יבית למען לרומה יהיו בתפלה או בדיה הן אומי

 עוד ואמר :עליינים עולסוה בעולם ותענוג שמחה
ל ניתך בני עניים ויהיו  בדבר עני תהא שאתה יי

 כנן לך נומן שהש׳י והסשוב הוא משלך ולא זה
 כלום נו לך ואין מפיך מוציא שאתה הזה ודיבור

 פם אך ית׳ לפניו לדבר כדמי אני שאין ותחשוב
 כת בי ונתן פבמז י להגיד עלי צוה כן כי אעשה
 הוא והכל חיל לעשות כנז בי הנותן הוח וני לדבר

ס :■■!h לא איך רז׳ל יז׳ש .יה' השיב מרצוני  פני
• לזה■ ריח! כביצה ועד כזית עד סדקדקין והה לבניי

 פה לי יאי! צד מכל סתום שהביצה כמו שאמרנו
 להשיב פה לי והין כחלס עצמו כשעושה החדש כן

דו. והכל ית' אליו ינותיתיו תישיו כנ ומנזזיד מי
 רועד כ’נ האשה עם שיחה הרגה ואל עוד ואמר

 ואל . תתהלל היא ה׳ יראח חשה שהיא זה על
 נאים דיבורים כשמדברה אף ריל עמה שימה תרבה

,וכניל בזה לבנך ינבה לא חעש״כ תענוג והרבית
כי■ ר״ל חבירו באשת קיו אמדי באשתי עיד ואמר
 לעבודת עצמו להכין אדס שצריך הוא הנה

 והיינו דיליה שיעורא לפוש חד כל ית׳ הבורא
ע להכין  המצות במעשה הכנה ילעשות בוקר בכל א׳

 ילהחכלל לילך יח״ג שיוכל כדי תירה בצימול או
ע בינויה ועד״ז ית׳ קינו ל!נ• תפלה איזה  הנגו
 שכירת מי כי לשבה עצמו להכין ו' ה' ד' ביוש

 י בפי׳ זצ׳ל הריכ״ש מיש והוא בשבת יאכל בעיש
■ הוא רר״ש כי חשבות ינקציר בחריש ככתוב

 שהיזרישה כמו ר׳ל ששי, רביעי ממש־ טסריקו!
• יפים השלשה אלו כך ילקצירה צ׳ריעה הכנה היא

 הכנות מיני יכל עצמו ולהכין הבא לשנת שייכים
 רהיא השבת ביום בוראו אש לעבוד מה שיוכל

 אביג הייני שכת שאמר ימים בג' יאח״כ הוריעה
 בתפלת לו שירדי השפעות כל שיקבל הקציר׳ יהיה
 לככי ימים שלשה השבוע ימי כג הס ודך שנח

 שלא מי והנה . באמצע ושבת לאמריו ושלשה השנת
 בשאר איע יתחבר אזי יכול שאיני או עצמו הכין

 יוכל כך ומתוך עצמם את הכינו אשר מניייש
 לאכול לעצמו הכין שלא סי כמו עמהם לענ׳יר.
לאכול. והזמינו לו הדין אשר מכירו יבא נשניז
 אין שבעצמו p זס אף לאכול לי יש p ימתיך

 חרבה אל ועזיא יזמינוהו. שהם רק כלום לו
׳ הידוע■ האשה ה' יראת אשה דהיא האשה עש שימה

׳בה לבק־ ירום לא אעפ״כ ובהננחך שלך שהוא לך .
 כלום לו אין שבעצמותי ר״ל חבירו. באשת וקיו
ק  שממנו נאמרו נהכנתש מביריי עיי מתעלה שהוא י

 פעלם היא פעמים ה1ה שהצדיק כמי למעלה פלה
 בצירוף אחרים עיי ממעלה הוא ופעפיס אמרים

 מברי באשת שיסה ירבה אל זה אבל הציבור כל
לאי. ומבלעדי סבירו עיי היה עליישו פיקד אשר
-‘דאי, עיה במש״ר מצינו ודי מאימה דבר יטל

שכיח



7aישראלאבותעבודת
 הוא זה דדך דפל אך חמוה והיא נאשר.ו קנא שכ״א

 הכסיסוידועיס אנדה היו וודאי המדכר לדור כיון
 לו הנותנין והה מבה גהעצה ידם ספל חושבין והיו
 יראש אשה דהיא לא:הי קנה ולכן חיל לעכוה רח
 היה דמכה הוח דבהיפך יודפים היו לי. אנל ה'

 וילדה בסנריב היתה אהה אסה ודדאיתה בעלן
c w התנאה כל ילכן ,משה וה אחל ככרה לכות 

 הפשלה ההזיל רק כגוש כה לך א־ן בוודח* כי <ה
 זולהו ואשם היא הכל ית׳ש שמח;* ר״ל ליוהנה

ה' הנחחוו פי' חהו  שההדרו קודשד״ל בהדרה נ
 לומר ואכשל יש״ש לפצמותו למקומה הזאת כקדושה

 .לכריוח הצטרך ואל חול שבתך עשה הפי' שזסי
 ואל בנזול ותכין העשה לשבח לך שצריך מה כל י׳׳ל

 ר\שי״ מתור; וכזה בהכנתם ליזון לבריות חצסרך
 קהגי דחדח אהדדי בחרי דהש״ם שהקשו החום'

 פורע יאני עלי <ד אידך וקד!:' חילי' שכחך סשה
 והכין חול שבתך טש̂ר דה״ק שפיל מיושב ובזה
 הזי בעצמך נהכין :ך ה״ה אם ורק צדקי בכי י;צייך

 ותדבקו שסלוו יההתכרות לווי' נבון ש•' עצי ־לוז
 שאגלה כורע ואני .טנמן הכיכי שש: גאחריס
 וההתגלות אחרי נהימבך *תוכל עניך יהארתי סלהותי

 מכאן שוד וחמד וה״ו אנ״י כמו הנ״י בשם יהיה
 כזה ד״ל נעצמו יעה שגורס נו' חכמים אמרו
 שפכחו וחישב בזה :נתגאה מחמת לו רעה גורס
 : ניהנה ויורש חד׳׳ת כושל שכלו וכמוב כן אזמר
י ו בשנה ״  וקנה רב לך פשה אומר פרחיה כן ף

: חכר לך כו'  יורכודרכי צמפן הוא ז
רנו ולמען יעשה אשר המעשה אש ־ה' עו  כעשושו ;

 ר״ל רב :ך עשה יהמר .כדש <א אשר עכין איזה
 בז •לאה שתם כרב עליו תכיר! את •עשה א' שכל
 לו נשמעץ דבריו ■־שיהיה נו יגעיר סמנה לבר

 בז ננעור ממנו יתבייש שגש&מים לכד כסכר פשא״כ
ן יהוי :•!:־ ומר,- כ״כ.  זנזה צנף האדס כל את י

 הוא בגס עניו בחשבו צהנירו כפע לשעמישל■ כי
 והז זכות לכף אותו ידון לכך כהוגן שלא ■פשה

: בכל אלץ ישמע
 שתמיד נדונה לפה הוח רב . רב לך משה ^א״י

 צקדושת סנריו ולקדש כעבודה להוסיף יראה
. להכודא חרככה כ״הלהמת הבורא ס'  יקדש (מפל י

P ה׳ עיני הנקרח נעוצם מרכבה שיהיה עיניו t 
 א״פ שישפה !שעי״! חכר (ך קנה1ה1ו . איכריו כל
 הוי* תבר 1ל r:p־ ישכינס מרנכה אבריו וכל

 אליו פנסו מסשין והנורא יה' בהבירא ההתחברות
 יהא ועי״ז . גופו מ וענ אגרע של ויפדה כביכול

ן א כאפר כי ירצה . זכות לכף האדם כל אח ז  מ
 השפעות כל להביא יוכ: ית׳ בהבורא מלובק

 בת גה שמליבש פ:.ד בדבורו שבעולם ישובות כיות5
 או .מקיים יהקב״ה גוזר צדיק ולכן .ית' הבורא
 אדם כל פי׳ לכ״ז האדש כל אש דן והוי יאמר
 שכל לחשוב וצריך העולם נברא בשבילי לומר פתדכ
 אח יכריע שהוא !כאיעד ומחצה חייב מחצה העולם

: זכוה לכף העולם כל

י ״  במחשבם יפול לפעמים כי ר״ל .רב לך עפה א
 את יעבוד ומה איך הוראה דבר איזה האדם

 לו ששיגר מה והוא . יראה אי אהבה איזה או הש״י
 ולגעסים . בדבר בזה שיעבדהו כמתשבת! הש״י

 צז״א . צזאת יביע ולח ממחשבתו אחור יסוג האדם
 הדבר זה כי נדעהן שתחשוב ר״ל . רב לך עשה
 אחור הסיג ולא בו ילענדו לעשותי הש״י יולך אשר

 שאנו נמו . רב נקרא שהקב״ה שסצינו וכמו מחשבתך.
 .ישראל לעמו תורה המלמד התורה כברכת מגרכין
 בכל לנו סלמר הוא ית״ש הוא כי הוא שכן ובוודאי

 כי אותו לעבוד היאך מוכר ודרכי חורה ושעה עת
 זה היה אחד ובפעם ,מחשבה שוס אששי אי זולתו
 ועכ״ז סיני הר על ההורה את לכו כשנתן כל לעין
 .תורתו חוקי ללמדנו יוצאת הארה אוהו ואילך רשם
 יעטר אזי האדם במחפבח זו המחשבה שתפול וכמו
 וקנס עוד ואסר .עצמה המחשבה בזו הפ״י את
ה את שיעביר אדם יש כי יר״ל .חכר לך אנ״ ר מ  ה
 יסירו העבודה בכלות תיכף ר.ך המחשבה. בזו

 לך וקנה .מלבו וישנחס עיניו סננד הדנריס
 ולא הדברים באלה ולכו מחשבתו שיסבר ר״ל .חבר

 כי/ השכח פן לך השמר וכמ״ש .תמיד אותם ישכח
 שיהשוב אך . תעשה בצרי תוחם חשב ז״ל והרמב״ם

 ומקרבו להועיל מלמדו הוא שהקכ׳׳ה עת ככל תמיד
 סיני הר על עומד שהוא כסו ויחשוב . יח״ש לעבודתו

 בכ״י זאת מזנילין ואנו הגבורה מפי הדיבור ושומע
 . ס״ע סוא זו וזכירה מלכנו וקרבתנו ונו' בחרה וכנו

 הזב בן יכשמ׳ פרמיה p ר״י אוסר היה זה ודבר
 מהשבח! ומדבק לעילת במחשבתו סורח תמיד שהיה
 דחיתה סה וזהו . י^ס פל״ח וזהו תמיד בהשיי
 ענמגדל מאהבעיח הצר. יודע שהיה האי על בגמרה
 הי^* בחי' מאה תלת יודע שהיה ר״ל באויר הפורה
 ולדגש לע׳לא בחחשנתי ונכרות מראו את לענוד

 דצא מסיק וגבסור• ,הזכה במהשבתי ית״ש נעצמות!
 עני! איזה נו חסר שהיה מפני בעה״נ סצק ל! היה
 סבקשיס שהיי קלח ש: איש בל׳ן וכמי . נענש וע׳ז

 להם שיש בעצמם מונשחיס היו ובורחי גדולה יהו;כ
 והוי ואסר . מנין באיזה שפע! סלח שיספוס 5« על
ת לכף התרס כל את דן ט  מא את מלה הנ̂ר .ז
 מכעוה״ז ענינים איזה שכשירחה בזה והכוונה *זתר.8

 עצ לא כי והבין השכיל אזי חיו מכירה איזה או
 איזס ממנו ליקח לא אם עיניך תחת זאת לך נא מנם

 אמר בפעם נ״כ עשה אולי א״ע שיזכיר והייני .סיהר
 דכנ הח כגון לזה הקרוב אחר ענץ באיזה או כזה

ד הוא הכל כי רח״ל ח״ו ע״ז עובד כאילו הכועס י  נ
 ח והד הכל. הוא וכן חעאיו. מל אז וישוב • שמים

 כדי .האדם כל עס כמו . זטת לכף האדם כל את
 ידעם צת כי הוא יהפפוס .שחשוב זכית לכף שתבוא

 מבירך את חלץ יאל עול ואומר . הרע יצרו את
 V כיצה׳ר מ״ו לך היה אילו למקומו שתניע עד

;ממנו גרוע היית זה
י * עשניי א ת « חפכן הדחק אומר החרגלי מ  י

 תחיהש ואל לרשע תתחנד ואצ
סן׳



עאבותעבודת לtי א עא•ר

בה מתפלל זאין געילו

 מדת 1פפ5ל האדם ייות באל הייגו .הפורעטת פן '
 ילא ינבזה שפל באמת ביהיס עד יהשפליה לעניה
 לףא ונאבד כלה שהונז בסישבי הש״י את יעמד
 אשור שאף .לרשע תתחבר יסל . רע מש:; מ־חק

; ברשע עצמי לההז־ק לאדם
*י  מעשיו מה אחד על ששתלו נכמרא דאי׳ ע*ד א

חני אינו ודאי כי בשכיניי ראו אמרו ע מ  א׳
:רע משכו הרסק וזהו ליה נלדמי רק

*י  דע שכן תהיה שלא פי׳ . רע משכן הרחק א
 :“נהכ לו שיש סי על והיינו ביה למקום

 הוי פ’ע בנסכא כדאיתח
: הרעיה שכני כל על

י י  דזהו הרע עליך ישכון שלא .רע משק הרחק א
 נקל כהוד״ חף .לרכע תתחבר ואל . היצה״ר

 שחשוב אם . הפורענות מן תתייתש ואנ . הרע נק
 אל b'lv בשר. ישכון מ״ע רשע שזה האף לומר

 נתמנש לש כי עליו הבז הפורעניח סן מתיאש
: עדיין םתתו

! ח משנה ר ד ו ה ע: א'. אימר פבא• בן י  ענמך ת
 בעיניך יהיו כו־ הייינין כעורכי

 הסוכית ד<ג פי־ הדין. תת עליהם כפקילו כזכאי!
 דיניי ודבר־ פדנריב לפניהם •אמר תל העילם אר.

 הריצ■־. וכל לעשות אפוי ש׳ו בתורה כתי: דהייניכן
 תבעל־ כשיהי. י-ק כ! תעשה או וישול פ0י ליעיל
 יככנפערים כדשעיה בעינין יהיי לפניך עוס־ין דיני!

 , הדין תת עליהם כשקבלו כזכאין יה״ סלפניך
 להמשי־ צריך גנ״י עם את המוכיר. זה הצז*ק ר*־

 ליפיק וצריו בתשובה שיחזרו והאלה שפע פליהס
 מוסר הדבר להם ושיאמר בניי עם נלב זציעוג

 למוטי אותם יחזיר. שבדבריו עד נדולה נהארה
;בשר לב להם ויתן

 את לחקור מרבה הוי א.יסל שפח בן
 רומז הידוע בה׳ העדים . העליס ’

 קבלום שכבד אותם המשודםסים הידוע׳ב להעדים
 כל שכולל-ב וההרן השמים והן וישעיה משה

 עדות והס והמזלות והכוכבים והמלת.כיס העוצמות
א ירם שפל לעולם  נתן וכ׳ז . לעולם ההשפעה נ

 כרצונם בהם עושים להיות הצדיקים ניד הקניה
ט' משמעו שסוע אם והיה נסדיא  ממר ונתתי ו
 דהכל אומרים ככוכביס שחוזי הנם .נעמו ארצכס

 וה;שם המטר זמן ויודעים עת יש ולנ: בזמן קלו•
 הקדום ענ״ז . העולם הנהגות סידור לע• וכיוצח

 כל ושידר הדויוי. כל סוף עד והביע צפה הוח נדון
 ניד נססד־ס שיהיו עדיז הכנתן כ:■• הספדכות ד,צ
 והיינו הצדיקים פעולת עיי משתנה והכל יה-ם7ה:
 וע׳זאפר . בתורה ממז-ק-ס הם כאכר התור: ע*
 נס׳ שנפרש כמו העדים אלו את יתקיר מר:ם כוי

 יחקרי שהצדיקים ואמר , דין מיקיר במתמד ואי•
 צהת־דש שעתיד ההתחדשות בל העדים אלו וידדפו

 לעונה הכל ויהפכו הדינים כל ויסהיקי העדים «'•
 ר״ל נסתרים הנסים 5כה זיל הלסבי! ב כת פ והיינו
מ״ע יהקניעית העולם מהדרי שהוא שנלאה נכנם

 יושלר פעולתם וכיי . רצופי כושל ביד נמשר הוא
:לפונה להפכו

 ומקרב{ שלום אוהב כו׳ אוסר הלל יג משנה
 היינד שלום אוהב : לתורה

 שמונית שבשמים לאביהם ישראל בין שלום שעושה
: יתיש לעבודתי וטקרכן תמיד אותם

א יג משנה י  ודלא כי' בפא נבד אומר היה ה
 נתגת ודאשתמם יסיף סושיף

 שמא לננד המאמר כפב לכאורה הנה צ חלף
ה דרויזי וייל .ניגהז סדא באנח ודאשתסש  על יו

 תצוה א־זם ת! מתפלל או חורה נשלוניר האדם
 שנר. אייה להנאה כשבילי הדבר ■עשה שלת .שעושה

ק עונש איזה מיראת או  הכל ל:'ש •היי רבדיו כל י
׳ שסו יתברר לכטדו ע' מ :נתיב אותנו הזהיר ז אס  נ

». שמתפלל •רצה . האומה משאת נלפד תשה כ•  לטו
 1א חבא לא המשכון. על סמלוה כמי וזהו פכי איזה
 אל יבא לא אשר האיש :ס ר׳ל עיועו למנוס נ*י.י
 איש (אם .כו' תעמוד נסו: לק :ניעת עמלך יית
 שנזמן' הוא ברוך הבורא על רומז תיש עזא ענ•

 ני בעבופו תשכב לא .כביכול כעני :לצה בן סתור
 בניי שצריכת ואסר עמנו נתספנן שסמקוש מציצי
 להחדר־ זאת על יניסו ולא ישקמו ילא פכ:י שלא

 ■ בקלוב מלכותו עליני ותראה נתגלה ליושנה העשרה
 יברק* ולזאת העבוט את לו תשיב ■השב אמר :לזה
 בכתרי ששימש סי' בתגא ולאשתמש צדקה• תהיה ילך

 כמו מכתר אחוריים הוא חגא כי איי .אותיות
 נתיישב וכזה סלה׳ק אחוריים הוא שהתרגום שמצינו

 בפסוקי לומר אנו שצריכין בגמרא דאיתת מה
 סלן־ ותרועת חד התם וחשוב בתורה דכתיבי סלכיות

 ותמוה ועד לעולם ימלוך ה' פשוק משיב ולבסוף בו
 לא י אבן וגס כדנתיב ברישא הך משיב לא אמאי

 דהתינום זיל הרסנין שהקשה מה וגס הכי אפריע
 . הפסונן עס מטין אין ועד לעולם ימלוך ה' שעיע

 והוא• קאיס מלכותו ומהרגס עתיד לשון ימלוך שכתוב
א באמה אך הוה  משלה בכל וטלטתי נולתי כי ט
 פלטשו• גודל כלל נלאה שאין אחוריים דרך דהית אך

 , להיום שעתיד מה קדשם כרוח שצפו הים כשירח ולזה
 הע^ר־ דר״ימזעל ימלוך ואמרו שלימה גאולי. זה שאץ
 _ לעין נכאה תהת סלכוהי ואז המשיח לימות והוא

■ פלטתו בודאי צהאסת פי׳ המתרגם אבל .כל  ק^י
לאה. שאץ הנם זולתו אפס בודאי כי משלה ובכל  נ
 לסדר ורצו סלכיוס פסיק• ד' הוצרכו השיס והנה

 ט תלך ותריעת כנין הוה נלשץ המשמשים הפסוקים
ק עתיד דהוא כי׳ ימל־ך ה' הפסוק זה לבדר רצו ולח  י

 הסדר אנל .זה גה סמכי יותר מצאי שלא כך אמר
 אמר!דאפתמש וזה .קולס הקודם בתודה כס׳ש הות

 זהשיתראה.־.' על האדםלר.תפצל שצריך דיל . בהניא
 ‘כ•■ אחוריים. בדיך ■לא חי כל לעיני והנשא מלטר.ו

 י זשבצ־־ ני הכתוב יאמר .פנ׳ל אמורייס הוא מגיא
 ’ ורעים אחים■ להם ישרי׳ול כנסת עי. רומז יתדיו אחים

 האקדות; מהם שנסתלק ריל מהם אח־ ומת למקום
"וו». . חנם שנאת על נחרב שני שביר. שמצינו כמו

■ אין
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 שהה ניכרים שאינם מעניהם צלם כפר ר״ל ל־ אין
 ור לתיש התזצה המח אשח תהיה לח .חי י*נ בני

 לומר רצה .ויבמה לאשה לו ולקתה עליה יכה יבמה
 . לחשה לו ולקחה עליהם ירחה שהבירה שתדחה

ה הצדיק ר״נ .תלד השר הבכור והיה  בן נקרא דיי
ר מ  רצה תחיו ע׳־ש יקום ישראל בכורי בני כנהחר נ
להיות עליהס בכר! ויעמוד יקום הזה בהנדיק לומר

iשירחמו פד ר׳ל תוהו ימחה ונא .למקים ורעים חתיס שיקרתו שם הם

ו נסכן נכבו להכביד ולא א י  המר כי לו יועיל לא נ
 שור מדרגת שהוח אחיך כור הת תרסה נח הכתוב

 דק מהם והתעלמת נדחים שיו או בהמה מעשה וזה
 קרוב נא וחס הש״י (עבילת לאחיך השיבם השב
 שאין פי' התחברות הוא דעת ידעתו ולא אליך אחיך
 בית־* ־וך אל וחשפתו הקדושה תל לחברו יכול חתה

הסיך דרוש עד עבורו ונהחסלל במהשבהך שההנסהו

 בהםתר היח סך בנעליה פעמיך
רוצה וחינו חחורייס ך ד: שהוה כנ״ל

 הבורה הוח .החיש יחפוץ לח ואם .מישראל שמו
 וענתה יכמחו חת לקתת כנ״ל א-ש דנקרא יח״ש

 הזקנים לעיני הליו יבמתו ונגשה השערה עמתז
 המלונה על רומז נעל .רגליו פעצ נעלו וחלצה
 יפו מה נסד״ח
נרהית בחינה
 כחתלוץ ר״ל נעלו וחלנה .כנים דרך ענס לגלות

oof :טחו להרמות יתרתה דה ה  ושידרו כל לעין מ:
 ולו ברך כל תכרע לו כי הבנ יו:בי כל וידעו

 שתרוק סי׳ החברבנאל דהנה בפניו. וירקה .המלונה
 מלכותו על וחקו:! שתרוק עד״ז והוא עצמו בהמנעל

 גידל ניכרת וח־ן חחוריים דרך כהסהר שכוח יה״כ
 וחם כדוק ני ומחית בתיי ק:הי לבניו ולוע״ גבורתו

 אשר עד ני הנוח לא זעלמא ח:צי כנ ני התן
 בפניו וירקה חו .נעד מלכותך זסכון ת ירושי' נ. הב

 ולימר זסת על ב׳ה למקום שההפנל כ ע: רומז
 שה היננו העולם וכל הזה עילם הענוני ככל לפניי
 השר לאיש יפכה ככה וחמדה וענתה . נכלוס בעיני

 באנו כמו לפניו שתאמר ר״ל אחיו בית הה יבנה צח
 העכומ״ז כך לעינינו חשוב כלא והכל בך חכג־נו כ;

 משוב אחה אין כביכול עליך ומשחקים לך עושים
ה הם גס ומה בעיניהם  וצבקוע לעלות ביכולתם הי

ה וז״ח להם הנמנע מן אין בך ולהלחם הרקיע  כנ
 שאנחנו כמו והומר . ב״ה הבורח הוא לאיש יעשה
חת יבנה לה אשר למה זאת וכל לך יעשה נ; פישין

נו והשביתו השמים. מן

 ר.ת לכונן אחיו בית
 נימינו במהרה נתנכינו

 שהשי הנעל חלו;
 ותנשח עוזך נחון

. פעלתו התה כי

 שכינתי ונהשיב היינו בית
 ביה בישרח: שמו ונקרח

 בהדר עלינו והופיע המלה זאה
 פעו: כ: וידע הי כל לעיני שנינו

רד וביותר ע״ז נהתעורר ההלם נ

 ‘שבירש* וכמי עמו תקים הקס כו־ תעשה וכן
רק הלבד כן לא כו׳ מצוה ועליך הואיל יהמר ש;א
כעד ג״כ שיהיה צריך בעצמו םי׳•/שזה

 בעבודתו ונהתחזק
 ל מי לי חני אין אם

יועיל לה כזה בדבר אותי

 ר-ך החהמנו־.
מו וננוף כ:

ה׳*>
כחג:

ע  נמו נ
שמע ונ

 ש ית
.0

ולז׳ה . יצליה וחז
 הזה *

ההנ*

 ת בי כ• מעכרת שכינהה נחקמח השובה ימי בעשרת
 לי פי צי חני הין קם יאמר חשובה ימ־ בעשרת רומז

 בשם דברים כמה הומר היה שהצל מציד הנה כי
 כ״כ כתכשה וירצה כן חומר בעצמו שהשי״ת וכסו ע'

 בודאי כן ויאמר לדבריך יודה כהש׳י עד התפעלות
 אני כמד׳ח המנוכה על רומז ח:״י לי חני חין חס

 בעל הוח חני וחומד הרפה וחני מחצתי ואחיה אמית
 צי מי ני ת׳י ה־ן הם ותמר ה;ל ב־דו כי היכילש
ה סנ נ יד מ : ודאי כנ'

א י ק ר . מ• ני הד yr יחם חומר היה ו י  יבואר נ
 נהושיע כדיך הנדיק ביזחי כי הכשע ע״ד

כל ונעשות הש״׳ לעגנדת ולקרבם ונהענוהם ליכרהל

ותו ;ושד

 פתדק חיני בעצמי כשתני ר״ל
: בעילם חדס שום ד

י ״ י תין תם פי׳ , לי מי לי תני אץ הס א ח.'  ה
 שתני זה בגם כנומר לי יחכרך. הנידח דהיינו

ס עובדו ת' מכתו הוא זה נ  בי ונותן ני המשכיע י
 עכשץ לח וחם .לי פי . א־תו לעבוד ושכל כיז

 עד הבורח לעבודת שמניתים השועים כמו נח היסתי
 השר ייש נרכיהש עשיית וחתר זקדתם ימי אחר

 עצלץ יםימכין הזמן מכבלי וריק בהב: הם ימ יעזבו
 יום יודע כהדם היה חס נידחי כי הזקנה ימי ענ
 בכל בו׳ החד יום שוב זחת מקיים היה בודחי קצו

 בתשד במוח שהוא מחמד. יכי נמצת והשקו רצונו
ץ פ הבורא י  מהשד יהא כן גלל ימיו עוד ח

ת' בעבודתו : הין י  וזהו . ת״ו סובה כפוי כ׳׳ס ז
 הבורח את עובד ע״ה המלך דוד כשהיה נדוד משכיל

 ית' הבורה היח כ״ז המשכילו בכמשכינ מסתכל היה
: ומשנלו מנדו זה שאץ לומר

י א מ ? !  אמור קבע תורתך עשה חומד /
י ירצה . הרבה ועשה מעש  נ

 ולעשותם להורה עתים לקבוע האדם צרץ בודאי
־ קבע וזה עשקיו עיקר

י א מ  האדם שצריך .קבע הורתך עשה ה־מר ש
 ותכנית פעולה חיזה לו שיגיע לרחות

ת' הבירח לעבודת  הדברים ויקבע בלמד מהלימוד י
 רוב צו יועיל מה כי ולחוץ כמשנה יהיה ונה בלבו

ע ציז בחם והלימוד הדברים  תועלת. שום ממנו :ו יני
 יהיו יהדיבור שהחמירה הרבה יעשה מעע תמור וזהו

הי: סונהך ועיקר מעס  זה כי שתרבה העשיה על י
 צרץ רק התורה ר.ת החדס שילתוד כלום אינו

 בה ילך חשר והדרך ה' דרכי תנסדהו שהתורה להיות
 •שרחל לעמו הורה המנמר פברכין שחנו כמו

; הותנו מלמדת שה׳תורה
*י  כשלומד האדם על רומז • קבע הורתך עשס א

 ויקשרם נמעלה ההם הד״ת שיקבע מתפל: ר\
 מעש הטור .ית״ב כבודו כסא תחת בברשם למעלה

מיעכ דבי־ הוא העולם בזה עחמירתך חף ר׳ל ׳1כ
סלניםכי הרבה הוח העניון בעונס חבל

בעול לישת ג״כ יך
 כהוגן שלומד הדיבור החר מתתקנים עוצמות

. הנזכר דבר
י ״ ו דיי כשתלפזד . קבע תורתך ששה א

שנחת
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 סעס .אפור . למעלה קנוע יהיה כדינ!רך הראה
 העשה ואצפ׳כ בתעלה מעם בתצמר הרבה ־ועשה

: למעלה הרבה והפעיל
י ן ה ן . יפות פרה נהבד החדה כל תת מקבל ,

 קשירה היא נשמה כל כי הפירוש ר":
 יש ולזה כ;״ל. כו' מכיעי נצר כמד״ח בשורשה
 צ״ו יש נשמה לכל כי בריתות ושלביה ששה נתירה

 העליון בשורש ימקיברת קשירה שבהה מיתרים
 נכר־ חוי רת'נ ר.תד כרת על עובר וכשתדס
 ח׳ו עד ת׳ו כרת בכל כן וכמו ;מעלה אהד משורש

 ועבר רתיל לגמרי נכרת הו תכריהית כצ ש: כשעובר
ה לא כלל הקומה לי והין העולש סן ובס:  ולא ס
 כל כליליס שבו כ׳י הנקרא סקוס יש ועכ׳ז בנא

 התנה וז׳ש . הארס כל ונקרח רצינו עושי נשמות
 לקבל הזכה קבע הירתך שתעשה כן עישה כשאתה
 אדם כל הנקרא העילה מזה הקדוש המיות ולמשוך

: רצונו עושי גשמות מכללות
י ״  יצירה בספר דאיתא ע״ד קבע. תורתך פשה א

ב על ירצה בכה קבען  ברת שבהם חתוון ך'
 ונמצא ההדש בכה וקבען העילסזת כל ית״ש כבורא

 כן דיבוריה היזה מדבר כשתדש ודאי כוס שכן
ה העולמות כל מנענע ודחי בתכלה הו כתורה  נז

 ותם חתל מקיש באיזה קדרה ורהשה כשלשלת נמשל
 השלשלת כל :מנענע כפק חין הז השני ברחבה אוחז

 כמה רתוקה היא הם אף שקשורה מקוש פד
 לתשוב החדה צריך וכ״ז הזה הדבר כן הרשתות
 העולמות. כל מלבנע בדיבורו היא כי בננו ולקבוע

 והדיבור שהאמירה אף ר״ל הרבה ועשה מעני ממור
 אעפ*כ בעלמא קסן דבר ר״ל מכע כוח מדבר בהוא

:כ*נל הרבה עושה
י ׳ בהכנעה, במעס יהיה שאמירה,־ .מעבי חמור א

 כיבה ומעשה שהפעיל י״ל הרבה עבה ותז
ל המעש בדיבורך

 לב לך עשה אוסר גמליאל רבן סז משנה
ק: מן והסתלק פ ס כ

 לב לך תעשה מתפלל או כשנוסד ריל רב לך פשה
 יהברך שהבורא נמחשנהך :תצייר יהכרך הנורה היא
 ר״ל הספר, מן ׳הסתלק צהועיל. ומלמדך לננדך ה!ת
 שבודאי תחשוב רק הצלך לסכר, זתת נך יהח שלא

 עלמין מכל לעילת הוא כי מצלך מצוי יתברך הטרח
 מיניה פנוי חתר ולית עלמין כל ובגו עלמין נל וכתות

 לצייר יתברך הבורא עבודת עיקר היח זה כי כלל
תסס נהמת תמיד ב  בצי יתברך הבורא מציתות ו

 וראי כי תבירו בשני עימד שהוא וכסו כלל שוס:שפי,
ל ההלתו כן שמו הודאי וזה הית כן ׳  שעיקר י

 תמיד שיצייר שמו נודה׳ תלוי והתפלה העבודה
 גודל וכפי במעשיו ורואה עיניו נננד שהבי״ת בודתי

 בד׳ה שמצינו וכמו . תהלהו כן בזאת התמונה
ד שאמר לו ך' ר ב ד ה סת’ '  היה שבהתלה ולאי ר׳ת 'י
ה' הטרח מציאות שכידתי לפניו מצייר  כוס בלי הוא י
 שהיה לרקיע זה בשס עלה שסשרע׳ה ונפו ספק

רקיע רום עד במעלות ועלה זאת לבניו תעיד פצייי

 נצייר סכ״ש כזאת לעשות ביכולתנו אין אם ועכ*פ
ו' ה' שויתי דהע״ה מ׳ש עדנו ה ששם נ  יהש הוי׳
 ימהוה היה שהוא הויחו ממיתות נגדינו מצוייר תמיד

 כן ר״נ - השדך ה׳ הרתנו תומר־ם ואנו הויות כל
 בכ-רו-־ך לנו שתשפיע הסשדיך זהו '0 שהראנו

 כי 1ל; התן וישכיך • הוייתך כאמיתות תמיד לחשוכ
 ומשתיק* תמיד בנו הושק ית' הבורא ודחי הנה

 :1צב ננו תתן וישפך מהפללין הנו תך תמיד ענינו
 שלש בלבבנו שתתן שעה נת וג■' קין ותל כמו הונה

 ל כלפיך נצל להסתתר תליך נשתוקק הנו
ד א * י ירח* היה עשר . תמחת לעבר הרבה ,  נ

 תהא שלח וחמד ירתה והיס י' הות מבר
 «ל ונבכלן בדעתך -תשיב תך מאומד כדבר ירהתך

 וגודל המדמה על ימיך כל עמך שפשה המינות כל
 מי מלפניו תירא דחי בוו יתז יש׳ ורלכיקו תוקפי
 כמוהו שתין ונורח גדיל סלך מפני גירת לת החיך
י ״  שישמור ר״ל . הספק מ! ו'.כ'י..ק רב לך עשה א

ק מ; תף עצמו אדם  ת*י . עבירה נידנוד ם:
 הוא וכן טר ת לבון הית םבק הספר, מן וכשתלק

 כתדם צריך כ־ וירמז ■;נדנים שיכקי; המבנה נבון
כ ענמו ולתני נדבק  יבתכלה בתורה יהברך בדנודת כ'

ע שיהא עד  מזה וסכילר, עיר,ר כג מהנבמיות מו-:
ע וכמ״ש העולם ב׳  לעדי ה׳ כו-ה■ א' כי' ה׳ת נ

 נ;םולק שתהת הסתלק ווהו בתולה גדול נייל זה תמיד
 ר וכתיב כוק כס דן כי' י.בכק מן . העולש מן

יח״ב: כי והדביקות
י ״  להזק האדם צריך בבהמת .כו׳ רב לך עשה א

 ולכלות דאבשר מה כל הש'״ בעבודת לנו תת
 יתרשל שלח לבעבור ללרתהו ה: יביש ולא במעלות

ב :'ך עבה וז׳ס יתברך. בעבודתו  נדונה לבין ת הו י
 עצתו תת להנדי: התדם בלדיך לוי •ללי לכס רב כסי

 הבי״ת בעטרת והילך מוסיף תמיד נהיות זה בכנין
 לעבוד צריך ביודהי כי בעבודתי ה״ו להתגדל ולח
 מכר יתברך מחתו ככל כי ובפלו־ בעניה רהי ב אס
 7ב:ר שזבלט מה נצר לר, זו :מעכה הכר. לו נתן

 לכל כי ית' נעבידתו <פעס לגמרי ח״ע ישפיל שלח
ההא* וכתיק־ן כ' בהורת ושורש מלק לו יש חדה

: לתקן לו
ל א  ירסהננ״ל הוא עישור לעשרחומדות. חרבה ו

 שלא יתברך סהנורח לירא החדס שצריך
 תמלל ולהתטנן לבחון צריך רק ושמימה מאומד

ת' רוממותו גודל  יראתו תהיה ומז מכה*כ ושהוא י
ק וכדאיתש פניו כל  עינים כתיחח כנין על בזוכ׳

כ התדס בצריך נש׳ע  שהטלת ברפיוניו להתבולן כ'
 בנקודת והוא עלמין מכל ולעילא פכה׳ה יתבדך
ו' זפירר.  השרא סתימת עיניו לפר.ומ יוכל שלת עד נ

 התפלה קודם פנמו ליחד צריך ולכן (משר) עליו
ת' כבורח לפני לעמוד כ;1י הס בעצמו ולבחון  ממש י

: יתפלל ואז עמו לדבר פב*פ
 ולא כו' ימי כל אומר בנו *׳ציזקלןין f’ משגה

. מעתיקה ע״ב לניף מנהתי י
השכק והבר,;'קמ; בתמר סביו ג‘ר דבלי מפרש הות

ונו'
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 שידכק ר״ל משתיקה מיג לנוף מצאי.׳ לא ואמר וכז'

 עד גדול בדביקות יתבר,־ בהכורא כ״כ א*ע <אדס
 כמש״ה כאלם שתוק הגוף ויבאר במציאותו ש־חנפל
 אלם במעלות כשהייהי חדברוןר״ל צדק אלם האפגם

 לדבר יכולתי אז לדבר ומוש כת מבלתי שנשארתי
 בדברו יצאה גששי ואמר יתברך הטרא בפגי צדק
 בש״ס נרמז וזה להבוי״ת והתשוקה הדביקות ע״י

 במחשבה עילה כשהאדם במחשבה עלה כך שחוק
 מושתק הגוף נשאר בהשי״ח עצמו ומדבק לפעלה

: וכנ״ל הזה כאלס
א ל  שצריך ננ״ל . המעשה אלא כיקר המדרש ו

 שת:״כ בשרשם למעלה דבריו לקבוע האדס
 מאותן חשת מביא דברים המרבה וכל ס״ו אז

 ורחימו דחילו בלא כוונה בלי מפיו שמשלץ ידבוריס
 חתח האיז ע״פ מפושעות והן לעילא הרחת לא

ס מי  המבדיל המסך והוא כקליפות ח״ו נעשים .יק מ
: קונו לבין בינו

י ״  החן לא עד״ש .סביאחעא דברים המרבה כל א
 בשר על רומז בשרך את לחפיא שיך את

 נפלים הדברים ע״י כי הסעור הבדית והוא סקודב
 דבור לשו; הוא מילה ונם רח״ל רעה גורס

 הם כי ררז״ל הברית גס מקלקל דיבוריו וכשסקלק:
 נך ואחר נייר על שידבר הדיבודס יכתיב האדם
 גדול כי ובפרע מעצמו שיבוש יראה בהס יסתכל
 לבו אל ישוב לא כי בענים דברים חפא מאוד
 אמר זה ועל . הס בעלמה דברים כי עליהם לשוב
ד  העבירות על רומז ישובני עקבי עין ע״ה המלך ח

 עליהם לשוב לבו אל :וחן ולא בעקביו לש שחדם קן:יס
 הם שלבסוף עבירות משאר ומרים קשים יותר הם

:כודאו את לעסד הותו מניחים ואינן מוחו ססבבים

ש בעזר : ראשון פרק נשלם וראשון רא

שני פרק
י א משגה ב  ישרהביבור דרך היא איזו אומד ד

 תפארת שהיא כל .המדס ל;
 תפארת שעושה פירוש .וכו' ותפארת לעזשיה
 ופי״י תפלה בתורה ית״ש הנורא הורי לעושיה
לע משפיע אר'  יתפחרת וזהו למ״י התחתון ל׳1תפ

ס שהעוצם פי׳ . האלם מן לו  תח־ש עם מתפאיי
 . הדל השפעות להס שמביא בחה הזה הצדיק

 לדבר התחיל זמתחלה מדוקדק אינו לכאורה
 לנוכח אמר ולבסוף האדס לו שיבור נסתר בלשון

ק' שלזה ידוע כי כך דהענין אך , זהיר והוי  נ
 מופרש שהיה צדקתו לגודל הקדוש רבינו רבי

 הוח קחש כי .כלל התחתון העולם מזה ומובדל
 וחמר ידיו הגביה מיתתו שקזזס עד פרישה לשון

מיו  קלונה כאצבע אפי' מעיה״ו נהנה היה לא מד
ה הי  ולא העליונים בעולמות מקושר תמיד ניג

ל «יה ט ס לדבר י  התדגקותו מגולל לנוכח העולם ע
ק ב#שי״ת  ממילא שומעין והעם בעדו מדנר היה י

א שמצינו מו מי בשוק לורש שהיה א׳ על בנ

ה וטליתו העליון בעולם פי' הפליון  כשוין מזמז ה'
 בעולם מוכח הי׳ הגוף הוא טליתו פירוש התחתון
 מחמת פירוש עליו כרוך נחש ומצאו .התחתון

 תוכחת לפניהם כאחרו הממון אל נוסו התדבקות
 של רעים הרהורים מאותן ג״כ אליו נמשך מוסר
 הן והרהורים המחשבות שאותן נחש ווה הממון
 / השכל העולם נבזה הנחש ומזוהמות מס״א

 מדבר להיות מתחלה הק' רבינו החח־ל ולזה
 האדם מן לו ותפארת וכשאמר .כנסתר בעדו
 מעט לבד־ותאזנחית ומטיב שמשפיע כנ״ל היינו

 שבהו עד מקדושתו נתעלה והעולם מדרגו
. לנוכח עמהס דיבר ואז לטכח

ג כ משנה ״ ס ת״ת יפה אותר הנשיא ר״י של בנו ר  ע
כו׳ עון משכחת שניהם שיגיעת ד״א

 הרב כמ״ש פי' י׳׳ל - מסייעתס אביתם שזכות
 כו׳ אהרן כן ויעש פסוק על נ״א בסברו *א מ

ק . שינהע״ש שלא שפחו מניד ופירב״י תו  דבי־יו ו
 עצמו לקשור צריך במדרגתו המושלם שהצדיק

ת' גהבורא גמור ביחוד אחד בקשר  ובכנ״י י
 יפה וזה שבידו. אדוניו טוב כל להם להשפיע

ת' בו ודביקותו השי״ת עבודת הוא .ת״ת ס י  ע
 ארץ לי תהיו יאקס כמד״א כנ״י על רומז ד״א
ס עצמו מדבק כשהוא ר״ל - הפז  להשפיע בכנ״י ג
 בעבודת למעל׳ להעלותם וגם - טוב כל להם

 עד זהב מקשה המנורה מעשה וזה וז״ש השי״ת
 זה שאין מקשין דהעולם .וגו' פרחה עד ירכה

 הוא שאמרט הרמז לפי אך זה פסוק של מקימו
 בכללות להדבק צריך שהצדיק והיינו • מכוון

 נדח ממנו ידה לבלתי ישראל בפושעי ואף ישראל
 ועד מראש ר״ל פרחה עד ירכה עד רומז וזה

 וכדאי'כמלרשיס התחתונה הדיוטא שפל עד סוף
 משה שנתקשה דברים ארבעה על רומז מקש״ד

ם. ע״ה רבמו ה  ש׳רציס או ש׳קל קש מנרה ם ב
מר ואנו ה׳חודש ה  לשרצים רומז שהק׳ ני
 לד' י^ומז אדם כבד כקוף י־ומז הוא הקו״ף כי

ה שהם גמורים צדיקים שהם יש ישראל נח־' ר פע  נ
 . •דטיי במשקל שהם דש למעלה י^וייד •אי־ו

 חטומאתן לעלות פעס בכל עצמן חחדשין שהם 'יש
 שרצים בבתי' ־ת׳ל גדורים רשעיס שהם ויש

 גמור ויחוד היא אחת תקשה טלה יחעס״כ
 בזה נתקשה ומפה .איי׳ה תיקון יהיה ולכולם

 את עשה כן כתיב לזה הזה התיקון יהא שאיך
ה  אומרים יש ישראל חכמי בו ונמלקו המנוי
 אין זה לבר בודאי ני ר״ל בעצמו עשאו התב״ה

רי' פוס  השי״ת כ״א זאת ולתקן להשיג יוכל נ
 עצם למד״א רומז ובעצמו אלה בל יתקן בעצמו
 עצם שהם כנ״י על רומז מבשרי ובשר מעצמי
 דבר יכול והאיר ממעל אלוה וחלק כביכול מעצמו
 עושי בשם אשר כל אי״ה יתוקןהכל ובודאי ח׳ו ארצה
 עושי כללות מנשמת שאינן אותן אך יכונה רצוט
 למלכה למשל . לעד יתזקט לא כלל רצונו
(חסר מגופה והצפרניס מגופה המצא שכל
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:הקדוש לשורשו ולחזור לתקן הכל יוכל בוודאי נמצא .ההיא הקדושה האור מחשיך היצה״ר חומריות שמגודל אפם הדורות כל סיף עד אבותינו לנו שהשרישו והקדושה האלהות הוא וכו׳ אברהם אלהי אומרים שאנו וזה שבהם הריקנים אן> שמו קדושת על נפשו למסור ישראל כל בלב המוסתרת האהבה מיא ישראל בזרע ויעקב יצחק אברהם הם העולם אבות שהשרישו מה הקדושה שורש לו יש ישראל איש כל כי באריכו׳ תניא הקדוש בספר כמבואר מסייעתם אבותם שזכות ואמר להעלו' יוכל ואז מכולן הגרוע ולחשוב׳שהוא יתירה בענוה צ״ל רק כנ׳ל עון גודם בזה חפץ כשאינו משא׳כ ית״ש כבודו הארץ כל ינזמלא עולם באי לכל והאלהות הקדוסה ממשיך אז יחד הכל העולם ומקשר עצמו כשמדבק הייט האר׳ץ כ״ל חל״א ר״ת מלאכ״ה מלאכה עמה שאין תורה כל זזה המון משכה אז בכללות כשמדבק חשא׳כ עון איזה על יקטרגו עליו וגם למעלה קיטרוג ח׳׳ו גורם נמצא ישראל רשעי כנ״ל) (חסר מפני היינו ישראל יכללות עצמו לדבק הצדיק ירצה לא •שמם עון משכחת שניהם שיגיעת וזה לטמיון ולהשליכם אייזן לחתוך צריכה חשומאתה כשנטהרה בטומאתה שגדלץ צפרניס אותן חילוק יש אבל תיטת) נ׳ ב׳ : ממש דיזקו בשעת לו עומדין ואין נענה בסהרה לא אז עצמו לצורך כוונתו כשעיקר חשא״כ לש״ש כוונתו עיקר כאץזר ג״כ משאלותינו למלאות דחקו בשפת לו עומד כ״ה סוף האי״ן על רומז ואין ר״ל דחקו בשעת לאדם לו עומדין ואין ואז כנ״ל בעליונים עולמות לצורך ל’ר כצמן לצורך כשמתפלל אלא לאדם לו מקרבין שאין חסרונו את ימלא ואשר לו ישפיע אשר דבר בכל הבורא את שימליך וגם המלוכה לתשלום כפגמו למעלה זאת לתרן כתנתו בעיקר ע׳ז להתפלל צריך ולכך אליו גם ממילא והפנס החסרון שמגיע פד שמיס במלכות העליון הצינור בשורש למעלה פגם אשר חטאיו לבעבור הוא עליו להתפלל שצריך דבר איזה לאדם יחסר כאשר הוא כן בוודאי כי בשורשו למעלה זאת ולפעול לתקן יהיה כוונתו עיקר וכדומה פרנסה או רפואה דהייט דבר איזה על שמתפלל בתפלה ואף כו׳ הברואים כל לפניו וישתחוו העולם כל על ית׳ הבורא את להמליך להיות צריכה עבודה שעיקר העבודה על רומז ושר״ת המלוכ' על תמז רשו״ת הוא ושר׳׳ת אותיות וגם רשות שעולה ת' י' צ׳ ו׳ ק׳ ש' מפסוק היוצא י״ת על רוגזז רשות .דחקו בשעת לאדם לו עימדין ואין כו׳ עצמן לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין ברשות זהירין הוו ג יזשנה  מפני אתרים רצון שיבטל כדי רצוט מפני יצוק־ בטל כרצונו רצונך שיעשה כמ כרצונך רצוט עשה צומו־ ה־ה הוא י משנה

ט • י

; החיות שופע וממנה בתורה תלוי שבעולם דבר כל נמצא התורה עם נברא הנטלם כי העולם לכל בא החיות ומזה בתוכה מלביש ית׳׳ש שהבורא החיות אור בא ב׳ת) (חסר גשמיות הוא אצלנו שהיא כמו בעצמותה התורה כי ששסיף התורה בזו חיותו מוסיף ית״ש שהבורא דהייט חיים מרבה ועי״ז שנע׳ם בתורה מתעטרת שבכתב שהתורה בעל׳ עטרת חיל משת היא שזו במ׳׳א כמ״ש והרבוי התירה שבח הוא שזו ורמזי' ופירושי' התו׳ בטעמי שדורש ידי על הוא התורה ריבוי פי' חיים מרבה תורה חרבה .כז' טוב שם קנה שלום מרבה צדקה מרבה תבונה מרבה עצה מרבה חכמה מרבה ישיבה מרבה ■ ^ם מרבה תורה נזרבה אומר היה הוא ז משנה :רצונו עושי קרן וירם מחשבתם ויקלקל עצתם ויפר • רצו® עושי על שגוזרים וגזמתם רצונם יבטל השי״ת זה נעטר ולכן הענוד׳ ועל התורה ועל ושכינתי' קוב׳׳ה על כוח כוונתם ועיקר ברצונם כ״ז עושים שהם סוס־יס הם אדרבה השי׳ת רצון לקיים כדי כ״ז עשו לא הס מ׳׳ח ישראל את להוכיח הטוב ומרצונו ית״ש ממט הוא שהכל הגס .ןת*ש רצוט כנגד שהוא והמן פרעה כמו ישראל . . עג בגזירתם ורצונם עטמ״ז מחשבות הס אחרי׳ רצ» יבטל וגס כנ׳׳ל) (חסר המסיתים כחות שכם אחרים רצין באנית יבטל השי״ת ואז רצונך ,' ‘ תיטת) ג' ב׳ (חסר רק בשכרו ולא בו אפשי , אי לגמרי רצוני מבטל הריני רבש׳ע ית״ש לפניו ,. ויאמר רצוט יבטל אותו שיעשה ברצינו עליו תקפו ., ויצר!,. ית׳ רצונו נגד שהוא מה דבר איזה לאדם ״ כשיבא, וא*כ כטדע שכרו הרבות למען והוא להיפך ואס טוב אס ירצה כאשר לעשות לאדם ורצון הבחיר׳ נתן השי״ת כי ר״ל רטנך בטל או רצונו מפני רצונך תבטל יתייש רצונו נגד שהוא מה לעשות ועין דבר איזה לך כשיבא היינו כו׳ רצונך בטל . והעטדה התורה דהיינו ית״ש רצונו שהוא מה לעשות תמיד שתרצה רצון לך שיעשה , רצונך שיעשה רומז גס .להטיב הטוב שמדרך **. רכיז ובשמח' לך יחן הטוב ברצוט רק רצוט עוטה שאיט אף לבט ליתן המוכרח כאב לך יהי׳ ._ לא. לך שישפיע הטוב ̂יט רצונך שיעשה .רטנך , דעתו שמיישב רק הנ״ל בסחורה ״ - מהמרבם ההיטך .חכמה מרבה ישיבה מרבה , הדד מה עת ככל יחוך דדיה אליהם יאמר אשר . והדבר הצדיק אל התורה השפעת בא כן כמו מפיו דית לשרעע הצדיק אל ומחשבתם דעתם ־ שמטים ווה שכל כהמון ככני ד״ת. האומר הצדיק רומז,על .מכמה מרבה ישיבה מרבה א״י :חמזה רזרב׳ אז ית' הבורא בעטד' תמיד ומחשבתו ■ כן טעם מוציא■ ט נאזשמש שהתיטק זמן כל כזה בהוןחכמוה פי/הב' וכמ״ש הצדיק במחשבת יתירה ההשפעה נא כן כמו אזי הצדיק מחשבת אל מחשבתם ומחברים שנכםפיס,חליו מה כל הד״ת



ישראלאבותעבודת7$
:המאמר) תשלוס (חסר . תחנה בחוץ אזי הצדיק הכמת עס ההמון מפמת שמתחבדי' חכמות שני על תמז חכמות תלונה <חדן ̂וא וא׳יוכל וכ״א נ#וצין לכמה שמתחלק סלע יפוצץ כפטיש והוא בפניהסדרךכלל הד״ת אומר ועד״ז בכללס אף חסחנס להודיע יוכל במחשטתיהס הצדיק התחבחת ע״י נמצא עליהם. וישובו מעלליהס ברוע ויהרהרז תשובה הרהורי אליו יניע דוברעי״ז שהצדיק והתיכחות המוסריס שע־׳י רק הוא כן לא לפניני דבר ולהשיבני חסרוני למלאות לי יחסר אשר מתסורי מ יודע הזא כלום ומוסריו הצדיק דכח לשמוע בידי על׳1ו מה האדם יאמר שאל בוה וכוון עצה את תשחית לא פסוק על בזזה״ק כדאיתא הצדיק על חמו sעצי״ • הבונה מרכה פצה מרבה : חמשבתס מתוך חסרונם מכין הוא מ״מ בפיהם לו שואלי! שאינם בשכם ר״ל דבר מתוך דבר מבין הוא תבונה תבונה מרבה עצה מרבה וזה בעניניו לו יחס!־ אשר ומבוקשו חסרונו ולמלאות לנפשו מרגוע ל לי: שלום יעשה במעוזי יחזיק או כמד״א ית״ש עליו יתרעם שלא הפ*״ת לב־ן בינו שלום עושין לעניים צדקה נוחנין כאנר הוא הפשוט שלום. מרבה צדקה מרבה בנשמת כביכול שמתענג והשעשוע התענוג :״י ית״ש הטרא ק כמו .לאביו לו שהיה ;תענוג הוא המת;׳ מזה החיות עיקר נמצא החכם :נו מתענוג בלבו שעלה התעטג ע״י דבר איזה ו5 נותן והאב האב בו ומתענג חכם כשהוא התינוק כמו ההשפעה u לחיות חמז העוה״ב וחיי מליט ית״ש מאתו תמיד השופע ההשפעה הוא י ר״להעוה״ב העוה״ב. חיי לו קנה ל״ת לי קנה כנודע: בחת איקרי טוב כי חד חשביק וברית גוף וזה בעולם ית״ש הבורא את הממליך והוא ית״ש היותו לעצמות כביכול לעצמו קונה עצמו. על אדטתו שטשא דהייט טוב השם קונה כשהאדם טוב שם קנה וזהו הככ״י רק אדטתו עליהם טשאיס ואק* ית״ש בז כינדים בעצמותם הס מ״מ כקליפין אפילו בכל חושל ית״ש שהוח הגס עליהם אדנותו נושאים ש:ס הככ״י עם משותף אדכ׳י והשם לעצמו(חסרן קי־א עולמו כשברא רק ידוע שם ליה לית ית״ש הבורא כי לעיכחו קנה טו: שם קנה וזהו ביניהם היחוד ועושה כנודע הצדיק על רומז ול״ו אדנ״י השם על רומז ש״ם ל״ו ש״ס אותיות שלו״ס וזה ושכעתיה קוב״ה בין היחוד גורם בזה נמצא תכונני ו־צדקה הכתוב שביארתי ונחו למטה הצדקה לעורר האדם צריך ולזה ששי בדרך לא וחסד צדקה בדרך שהיח בההספעהלבעבור וקטרוג ערעור שוס לבוא יכול ולא צדקה בדרך נ*כ טובו צהם ונהספיע הכג״י אל להתחבר יוכל ית״ש שהטרא למעלה הצדקה מעודד עושה שהאדם הצדקה שע״י א״י

: עניו גס שופע יה׳ש הבורא דת! (חסר העוה״ב של כסיות לאייתו קנה דת וכשקכה ית״ש תענוגו הוא ההשפעח היות נמצא עוט כל להם משפיע ישראל : ללמד מנת על לליעד מלדר׳ח אדסל׳ע׳מ׳ל* הכתוב תמז וזה לאחרי' וילמוד ישפיע שלמד וזה מחבירו לקבל כ״א צריך בעוה״ז כך דמ״ד ומקבלי! כמד״א לזה זה ומשפיעים מזה זה מקבלים שהם הפליונים עולמות חגפת מא העולם זה כי ר׳ל .נוצרת לע כי לאחחסג״כוז״א ילחוד רק לעצמו שלמד הקורה הוא הטובה יחזיק שמל דרומו דה״ם אלא טצרט P גלל אשר לקיים פליט המושל כל לקיים יתן מי כי ונברא נפעל זה לדבר אשר פעלו להשלים השי״ת שהטיבו היא גמורה טובה אדרבה נוצרת לכך כי בדבי טעם נתינת ופאי טובה יתדק לח ממאי המאמר בזה נדקדק לעצמך, סובה תחזיק אל הרבה תורה למדת C15 חומר היה הוא ריב״ז ה משנה . שסה מאבד שאינו סוד בור הורקטס סן דא כו' נריב״ז לו היז תלמידים :הנ״ל הטיפה מאבד הי' ולא ית' הבורא את בה לעבוד לבו לוח על חתמה הזאת הטהורה המחשבה לו בבוא דקתיכף כן היה לא אליעזר ר' אבל למאוד עד רע הוא הדרך וזהו במועצותיהם דלכו והעצה המחשבה אותה טתין כס דלבא ואתערותא תשובה הרהור איזה להם כשבא אף לזאת יחושו ולא ה' כעולת אל יביטו ולא תשמוע אונס יכבידו אשר אדם בני כמה י« אך . תמיד טראי את שיזכור הס הכרוזים ששל ר״ל זכו׳י אותיות הוא כרו״ז כי הבורא את לעמדו חיך פוב עני! איזה או תשונה הרהור איזה i בח וחזה בלט התעוררות רמשיך הכרוז זה שומעת לעילא קשורה היא אשר נשמתו ר״ל חזי מזליה חדי לא דאיהו אע״ג כי בלט התעוררו׳ לו גא עכ*פ האדם בבשר מגושם מ1ה באשר שומע שאינו מי ואף ממש הכרוז יכמכו אשר ויש שובבים בניס שובו יום ככל שיוצאק בש״ס המוזכרי• הכרוזים ק ק1 ית״ש הבורא את לעבוד איך קדושות השפעות הנה והן הנ״ל טיפק מ״ח אלו על מורה המחד״ש בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש וזהו יום בכל יורד וכזה התחחוטס העולמות לכל יורדין והשיריים נביאי' p'p היו ונזה הנביאים מקבלי! ושם לג״ע טיפין מ״ח יורדי! ויום יום בכל כי דאיתא כ״ד הוא עיקר הטפל ועושק להבאתו רק שיכוון ח״ו פסול ̂מחשב' שוס בלי ית״ש לעבודתו בניס להוליד טונתם יהי' שלא האשה וגס קדושות מיני בכל הזיחג בשפת עצמו לקדש האדם צריך כי בהמת הנה לאב האם שהקדים במה תיראו ואביו אמו היש , זכר וילדה תזריע כי אשה בזוהר דאיתא פ׳׳ד ירצה אשרייולדתו. ב״ח יהושע רבי
חה



תעבודת ו ב עדישראל*
בקדושה: תורתי והית׳ ית׳ לעבודתו בן לה שיהיה הזיווג בשעת לזאת וכוונה קדשה אמו רזרחםשגם קדוש שהי׳ ר״ל יולדתו. אמרי ולז״א להנאתה ח״ו חק ומחשבת תערובת בלי לבדו לד׳ בלתי מחשבתה לכ:ין עכי חידוש היא האשה אצל כי לאיש האשה נפסיק מקדים ולזה .ית״ש לעבודתי ומשמשים עבדים הקב״ה לממ״ה להעמיד כדי רר, כוונת: יהי׳ לא החדס זה כך ומשמשים עבדיס למלן להעמיד הסאמצית כל עושה בודאי המלן־ את שאופה למי פ*ז משל .אמי ־יחמתני זנחמא תי14י» בג»ן הן כ׳ה קדיעא מלכא דוד ב&מר >כ«ו רת׳ל ירז ovw ילדי 1כמ יהי׳
:קזט עם המתחסד חסיד איזה שכתוב ע׳ד .חסיד הכהן יוסי רב*
: הוא ובי׳ מיני' ני פרסאות רטא ששים הוא ובזה ית״ש לו מכתירים ישראל שנשמו׳ הוא והכתר • מהם אחד יעדר ולא לעולם קיימים הס אשר ישראל נשמות רבוא ששים כנגד פרסאו׳ רבוא ששים היא דרישא כתרא ית׳שוכתב הבורא אצל כביכול קומה השיעור שם שמנה על רזיאל בס׳ וכמ׳ש קיימים הס השפל עולם זה ע״י העולמות כל כי . ודיל •הילוכו העולמו׳בדרך את מעלהג״כ העליונים בעולמות שמה דרך במעלות עברו ומידי למטה השי׳ת את שעובד התחתון הצדיק ע״י ג״כ הוא כ׳ז מתעלי' לפעמים העליונים העולמות שגם שמצינו הגס . האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי כמד״א וקיומם מעמלן על תמיד עומדין שהן המלאכים משא״כ למעלה עד למד-יגה ■ממדרגה תמיד ועולה ית״ש לעמדתו מתגבר תמיד שהי׳ . המתגבר כמעין ערך בן אלעזר ףדי :יחטא לא ממילא בודאי בטומאתו אן> בתוכו שוכן הוא כאשר להשי״ת מטמא הוא כביכול יחטא אשר בחטאיו מטמא למי לבו על האדם כשישים הוא כן ובודאי .בטומאה אותי תשכיט שלא ז׳ל ופירש׳י כי בתוך שוכן ה׳ אני כי בתוכה שוכן אני אשר הארז את תטמא ולא פסוק על בחומש בבירש״י שנמצא ונמו עוד. אליו בדברי אלי ישמע שלא נם ומה מיני׳ פנוי אתר ולית מכה״כ אשר בוראי עד לחטוא אוכל איך באמרו בוראו מעבוד׳ מונעו שיהי׳ בעצמו החטא מן רק בעולם דבר משום ירא לא הוא אבל . לכס המגיע העונש מפני לחטוא יראים אשר ב״א יש כי ר״ל .חטא ירא נתנאל בן שמעון לבי ממדרגתו לית שצריך מחמת מלין אותו ממיס ׳ר׳ל לו מחלין אחרים רק .ית' בהבורא במחשבתו תמיד דטק הוא כי לחולין יוצא שאיט יחל בלא הוא הצדיק זה ר״ל .לו מחלין אחרים אבל דבח יחל לא ע'פ בספרו זצ׳׳ל מ״א הרב «די שפי׳ ע״ד הפול׳ בהצטרטת להביט ממדרגתכס - פירוש . האדם בה שידבק טובה דרך היא איזו וראו צאו להם אמר ח משנה

̂לח פי לאורח דרך נין חילוק יש ומה להצמרכיתם ̂: הוא ה : העולם בהצטרנית לראות מתדרגקכס צי״־ להם ואמר למעלה דבוקים היו יתמיד מעשה ואנשי גדולים היו החמשה אלו אבל ההיכל. שיחרב ח״ו ומקטרג שטן שים יארע שלא והתפלל שט״ן אשכנ׳ז בלשון הוא צל כי .בהמ׳ק יחרב שלא ומתפלל דורש שהי׳ רמז ג״כ יש זה ■ על ואן> היכל של בצלו דורש שהי׳ שמצינו כמו ״ תלממים כמה לו היו ובוודאי בו בוקעים ורבים . תמיד בו לילך ורגילות רחב הוא הדרך. אבל בה יל© לא אשד ולשעמים קצרה מס
טובה: עין אמר ולזה לו נתן שהש״י במה וספר שנו הכל ■ כיהא א1ה שתהננין ויחשוב ואת יחשוב נא אס רק הדפר הוא נכון ידאי לו נתן ה' ני חבירו בשל זבר לשום יקנא לא ית׳ מאתו שהכל האדם יחכיב אס ני הכפיר' מצד ח׳ו יהא זה כי עין צר יהי' ולא חבירו בשל ו;ה נ עיט שתהא הוא הפשיט ע׳ד הנה .טובה עין אומר אליעזר רב*  :ת״ו רעים דברים בראותו יקלקל שלא הגשמי העין תין«ת בקידום רק להיות יוכל לא זה וגס לו שתטל המתשב׳ היא טיפה שוס יאבד ולא מהשי״ת עיונותו יסיר שלא טובה יהא והשכל והמחשבה המוח מא העיוניות ר׳ל טובה עין ג*כ לז״א טיפה עאבד שאיט ד ם: בור הי' שהוא ■שבהו בסימר לעיל שאמרנו ע״ד . טובה עין א׳י
.ממעשיה' שילמד טובי׳ חברים לו שיהא הוא הפשוט מן .טוב חבר אומר יהושע רבי : בחבירי וראו צאו להס אמר . מעשיך מה אחד לחכם ששאלו ונמו :ית״ש בהבורא עצמו לדבק האדם שנריך ית׳ הבורא הוא .טוב תבר א׳י : הנביא שמואל אל פ»וו מקרב היה כסף שתי ובאותן דאפשר בתה אליו לקרב מקודם שצריך רק .אליו ישמע לא איי עניו באיזה הצדיק אל פתאום בפתע י«א אם כי פך הוא הענין אלא כסף השתי לו ולתה . כסף שתי בידי נמצא הנה ויאמר . הנביא שמואל אצל והלכו החמורים מבקשים תסתיז וגערו בסאול שמציט כמו . ט ולדבק אאץ לקרב יוכל י)ז1 . הצדיק לזה לו אשר כל עם עצתו להפקיר צריך כצדיק אל עצמו לקרב ה0הרו האדם וזה עמהס לעלות יוכל ואו אליהם ולקרבט ית׳ להבורא השכנים שהם בצדיקים לדבק עצה לן יהי•: אך .ית' בו לדבק יוכל אדם פל ולאו כרחוק נראה אעפ׳ב כלל רחוק ואינו ש««*כ אן ית״ש הבורא וכמ׳כ .רחוק מאח קמה שנן טוב כמד׳א . טוב שב; אומר יוסי ל׳
התאילזה מד ואתהתו מאד מחוק מא בשעתו החטא סיזאי כי הנולד את הרואה ג״כ אמדו חטא ירא שהי׳ שבהו בסיפור לעיל שאמרנו ע״ד הוא .הנולד את הרזאה אומר שמעון לבי



7 <׳ייבודת1
ישראל'אבות

לד ת6 הרואה  כמה זה א1מסכ י^לד אשר מו
אי זאת ובחשכו .רח״ל ומשתיתיס מקסריגיס  מד

• :יחתא 6ל
י ב  היה הוא כי .טוב לב חומר ב״פ אלעזר ר

 מתגבר תמיד שהי' המתגבר כמעין
תי ת' לפטד  לעבודתו המיד מ בוער ולבו שמו י

ק'  להב לשון הוא שלב טוב לב אמר לזה שחו י
 בלבו לבעור תמיד עולה הלהב שתהא שצמך

: ית״ש לעבודתו
ר מ  רעה דרך היא איזו וראו צאו להם א

.רעה פין רא״א • האדם ממנה שיתרחק
טך הוא  : הפירושים בשני לעיל שכתבנו ממה ההי
 ר' . מטוב ההיפוך נ״כ , רע חבר אומר ר״י

 מטוב ההיפיך ג״כ רע שכן אומר יוסי
ס הוא זה ובכלל  לבהכ״ג בא שאינו מי כן ג

 כדאיתא הרעים שכיני כל על הוי כמד״א להתפלל
ר' מ  למקום רע שכן מלהיות שירחיק והוא ע

 הלוה אחד משלם ואינו הלוה אומר ר״ש .ב״ה
 האור שכתב ע״ד , המקום מן כלוה האדם מן

 וימעול כו' בפקדון בעמיתו וכוחש ע״פ החיים
 שלוה ומי בעדים הוא המלוה הנה כי .בה׳ מעל

ם בלא בע״ם  .לעד להשי״ת ליה משוי בוודאי עדי
 שאינו בחבירו בשתים מועל שמכחיש זה והנה

 עד והוא בו משקר שמא איך ובהשי״ת לו משלם
 ולא רשע לוה שנאמר המקום מן כלוה הוא יהגה
 התנא עד״ש הוא וגם ונותן חונן וצדיק ישלם

 כי והנה .ט' ללות הרוצה כו' פתוחה החטת
 העולם כל וזן אדם לבני וכחו חיותו נותן השי״ת

 הרשע זה אגל דאפשר במה לו לשלם הראוי מע
 כי ונותן חונן עולם של צדיקו ואעפ״כ משלם אינו

א ס לקבל יכול מ  :שירצה זמן באיזה חו
ם י משנה ד יהי רא״א דברים שלשה אמרו ה מ  כ

 תהי ואל כשלך עליך חביב חבירך
' לכעום סח  לא אז לכעוס נוח יהיה אס פי' .ט

 שאמרנו כמו כו׳ חבירך כבוד יהי א״י • יכבדוהו
 כבודו שיהא ואמר השי״ת הוא טוב סבר לפיל
 שנכנסו בגמרא וכדאי' עצמך כשל עליך סביב

א תלמידים  שמיס מורא יהי להם אמר לבקרו לר׳
 .א״לולואי לא ותו ליה אמרו בז״ד כמורא עליכם

 הצדיקים כי הוא הפנין .לכעוס נוח תהי (אל
 שעיר בראותם יתברך בהשס מודבקים בהחתס
 ואומרים בהיכלו מדקדק ושועלים מושפלת אלהיס

 ומגודל בלבם אש כמו תבער אז אלהיכס ציה
 ולומר להתרעם יתחילו לפעמים להם שיש הצער
ע למה ר  ושקטיס שלויס שהמה העטמ״ו מכל ע
 טח תהי ל6 אמר ולזה . דמסכנמ תרעומת וזה

 P לעשות זה לדבר נוח תהא בלא ר״ל . לכעוס
 וכמו שמו יתברך ט מודבק בהיותך רק זמן בכל

 ופי' השמש בא כי שם וילן ע״פ כזוה״ק דאיתא
 ללילה. הדומה החורבן השמש בא כי תלונה לשון שם

רב . מיתתך לפגי אחד יום ושוב ה  לקדוש פי'
הוא הכעס כי הל^ה בדרך ז״ל יצחק לוי מוהר״ר

ה כי למיתה דומה מ ש « ואמר ממס יוצאת מ  ו
ס שאתה קודם ט' אחד יום ע  ותשוב תתודה ט
ס כשיתודס ובודאי מת אתה בזה כי ד  שוב מנן

ס: לא עו כ י
י ו ה מי חכמים של אורן כנגד מתחמם ו  ו

. שלא בגחלתן זהיר ה ט  כחך הנה ת
 נראה הוא אשר השלהבח שהוא אור בו יש האש

 ולפעמי' בוערות אינן אשר גחלים בו ויש לעיניס
כ ידמה  שעליהן האפר מחמת עוממות שהן ג'

מטה אש מוד בהן יש ובאמת  יש הצדיקים כך ו
 בתפלתן תמיד בוערין שהם לעיניס הנראה אור בהן
 . אש גחלת כמו נשארו מתפלתס כשפוסקין ואן>

ח שכבה לעולם ידמה ולסעמים ^ באשר או מ  ש
 העולם כליבורי דיבורים ומדבר העולם עם עוסק

 אשר הגחלת כמו אש בו יש בפנימיותו ובאמת
 ולמד הכסיל האדם ונמצא באפר מכוסה היא

 ולדבר בטלי׳ בדברים ג״כ לעסוק הצדיק ממעשה
הו. ג״כ להיות בחושבו בטלים דברים  ובאמת כמו

ס איזה שמדבר אף כשהצדיק כן אינו טרי  הוא די
 הדיבור להוציא וצריך בו בוערת ה' שאהבת מחמת

 ומעשה הבל וזה כמוהו ג״כ יעשה השוטה וזה בפיו
 לא זה ומתפלל שלומד עושה הצדיק אשר הטוב
טי לז״א ילמוד ק כנגד מתחמם ו  חכמים של או
ד ע  לכל לעיניס הנראה הצור הוא ר״ל אורן כ

ר ומתפלל,;ולבו לומד שהצדיק מה ע  לעבודת תמיד ט
 שלא בגחלתן זהיר והוי .ממנו תלמוד זאת השי״ת
ם עושה שהצדיק המעשה זאת ר״ל תכוה  לפעמי

 גחלת כמו הוא כי ממט תלמוד לא עולם בצרכי
רא' האור אין אשר  ויוכל מבפנים רק מבחוץ ט נ

 ואמר ״ לחוץ ויצא מבפנים האור שיתלהב להיות
לי דבריהם וכל ח  חולין שיחת עד״ש הוא . אש מ
 חולק בשיחת אפי' ר׳ל לימוד צריכין ת״ח של

 ועמוקים גדולים יחודיס בזה מיחדיס הם שלהן
 אתה איך וא״כ עליונים עולמות בהם ומתקנים

טל ן כמעשיהם לעשות הדבר זה מהם ללמוד י  ר
 כמו והתפלה התורה הוא שלהם האור מהם למד

:לך ייטב ואז מתפללים שהם
 בק״ש זהיר הוי חומר שמעון רבי יג משנה

 ע״ד לפרש נראה . ובתפלה
 צריךליזהר בחפלה אדם כשעומד ברשב״א שאוזד

 לעשות אני שראוי יחשוב שלא א' דברים בג'
סד עמו שיעשה עליון לחסד לצטת רק בקשתי  ח

 תיטן אין ה' אל ואתחנן ע״ה מש״ר כמ״ש חנם
ם מתנת לשק אלא מד והב' חנ  שהבורא לדעת צ
 להסתפק ולא לו לעזור טודאי יכיל וב״ש ב״ה
הג' ח״ו י רק בטחוט לשוס שלא ו  ומבלעמ לבד נ
 הראשוטת ברטת שלש תקט ופ״ז .עזר עוד אין

ם גומל הראשונה בברכה שבתפלה  טובים חסדי
ת ח ט  השניה ובברכה הטובים במעשיו לאדם שאק ל

א טפלים סומך מתים מחיה פ ח  ומתיר חולים ו
. כל שטא להאמין אסורים ל ס  שלישית ובברכה י

׳ קדוש אתה ס בסל וקדושים ט םלה«ז יהללוך יו
שיס קמ



עהיעזראראבותעבודת
: פשע על שהויר למי עון נושא למי כמ״ש רמזה מדה עמו נוהג ב״ה שהבורא לבוא מזומן שהיה הגזתת כל לבטל החסד מדת למעלה מעורר כך פשע על ועובר לחטוא מזומן היה שהאדם כמו כי כך עצמך תחזיק אל .תתחסד חסיד עם נאמר הלא ועוונות פשעים מלא ואני החסד מדת לעורר יכול אני היאך לומר עצמך בפני רשע תהי ואל .עמו ססד ועושה אותו מבטל היא כבר שנגזר א?* הרעה על מתנחם ג*כ שהקב״ה גורם הוא טוב רק רע עוד לעשות שלא עליו ומקבל הרעים מעשיו על ומתחרט תשובה עושה כשהאדם כי הרעה על וניחם חנם מתנת מלשון הוא הנון הוא ורחום חנון כי שנאמר הג' הבחינה וזהו המקום לפני ותחנונים רחמים אלא . וחוב קביעות מלשון שהוא קב״ע תפלתך תעש אל מתפלל וכשאתה התנא ועז״א בק״ש נרמז לא הג' והבחינה אחר ע״י להושע תוכלו לא מטר נותן אני וכשאין וגו' השמים את ועצר וגו׳ לכס השמדו הכל לעשות כח בידו שיש בעתו ארצכם מטר ונתתי השלשה מאלו בחינות שתי מבואר בק״ש ני וכתכלה בק״ש זהיר הוי התנא משרש זה תמגנון .ומושיע גואל מלך אין שמבלעדו מודים הכל כי שלה יהללוך הם העליונים העולמות נק׳ ?דושים השומרים מחמת אצלו לטא בקל איט אז שלו בפלטין יושב כשהשר ומשל כדוגמא ימים משא־ אלו טמיס ית׳ הבורא אל עצמו להתקרב קל pל .בעזרתם עמס אהיה המצרים שבין יום כ״א אלו כיא גימ׳ אהי״ה אשר אהי״ה כת״ש לנו ̂סעד לעזר יוצא ית׳ הבורא כי הש־מה י״ה רודפי כל פי׳ .המצרים בין השיגוה רודפיה כל נאמר אלו ימים ועל אדניי לפס רמז גיריא הרי הראשון ביום לכס ולקחתם נו כתיב כזכות של א ויום ימים ד סוכות עד ומיה״כ ימים י׳ יוה״כ עד ומריה • ר״ה עד מת׳ב ימים ג יש ולכך מחדש שמיס המלטת ולבנות לטובה הבאים המועדים על הכנה לעשות אדם כל צריך האלו כימים כי ולעשותו המלוכה לנשא ולסעד לעזר להם -להיות אצא כי שלי המלוכה פי׳ דבר״י על אני שוקד כי לו ואמר דיטר בשם המל׳ יכונה זה משוס יציה אשר לכל לדבי־יו לפנות המלוכה עיקר כי המל׳ הוא הדיבור .לעשותו דברי על אני שוקד כי לראות היפבת אלי ה׳ ויאמר .רעים הרהורים לו ובאים באדם מתגברין והחמדות והתאווז מאוד שכלים ימים והס יום בכ״א גדלים שהשקדים כמו באב תשעה עד בתמוז מי״ז יום לכ״א .ממז רואה אני שקד מקל אליו ויאמר .בנבואתך לילך רוצה אתה שאין רואה אתה מה א״ל כך אלא אותו רואה בודאי שקד מקל לי הראה והלא לו שאל מה לדקדק יש לכאורה .וגו' שקד מקל ואומר ירמיהו רואה אתה מה לאמר אלי ה' דבר ויהי הפסוקים נבאר תחלה : חורה ללמוד שקוד הוי אומר אליעזר רבי יד משנה

: אותו להכניע תו̂כ ואגב מהיצה׳ר עצמו לשמור צריך העיקר p נגמ העומד חבירו את שמכה להיות יוכל ואגב חבית ממכת עצמו לפמיר עיקר צריך מלחמה שהבעל כמי שתוכל מה כל עצמך תשמור רק ס תתחרה שלא ביצה׳ר הדוגמא הוא וכך עצמך מדעת דע אמר לכך במקובל ולא ושכלו ממחשבתו לדעת אדם וצריך שתשיבנו מה דע להדיחך ירצה חס אלא לגזוטב להחזירו כדי עמו להתחיל רשאי אינך כלומר שתשוב מה אלא נאמר לא שתאמר מה . שתשוב מה ודע .תורה דברי על לשקוד אתה וצריך שקדים בו שגדלים נ״א שהם הנ״ל לימים רומז כ״א בגימ׳ הו״י ,ללמוד שקוד הוי התנא אמר וע״י . תשובה שערי הנו״ן שהם בינה שעמ הנו׳ן נפתחין שנהם השנה ראש עד ימים הנו״ן מתחילין ואח״כ .נחס במנחה אומרים ולנר הדינים נמתקו ואז . ואבנים עצים על חמתו וכלה בו הציתו ערב לפת ובת״ב וחריפותם הימים חזקת מחמת ב׳ה הבורא יוצא האלו ובימים בביתו אותי רואה שהוא כמו מצוחצח׳ אינה ראיה אותה אך קל יותר בדרך אותו לראות מ*מ אבל בבגדיו מעוטן כשהוא אותו רואה בדרך אוו» והרואה מבגדיו מופשט כשהוא אותו לראות י̂ס בביתו אותו הרואה כי בדרך אותו לרואה בבמז אותו הרואה בין הוא והחילוק בדרך שהוא מסגאן יפות פנים בסבר אותו ומקבל יפה בחלה או גלוסקאמן בדי בעיניו נחשבה מועטת תשורה וגם א& לטא קל לדרך יוצא כשהשר אבל פניו לראות גמלם תשורה לו צהניא צריך וגס איתו הסובניס תתכשה ■ תותב דוחק־ כסת בעל וזהו . עליו ח״ו שיבא פורענמת ע*י בע*כ תשובה יעשה למון בודאי רצונו ע̂ו בשם מכונה שטא מי בודאי כי .דוחק הכית זבעל .הרבה השכר זה ומחמת .העולם בזה גם שוק שהוא שכינ׳ה בגימ׳ עשי״ה pול כיתת מוציאה השדה שמזבלין מה יותר מזפל .בנ״י של לתפלתן. יותר הקב׳המתאוה לפיכך זבל מלא שהוא נזחמת . הקב״ה ממ״ה לפני שירה לומר נגשים יאח׳כ בנ״י של לקול שמקשיבים לקולך המקשיבים המלאכים הס .חבירים :גשנזיי' ודברים זבל מלא שהוא העולם בזה יושכת שה־א פי׳ גטת מלפון הוא גנים בגנים היושבת . בזוה׳ח כמ״ש העשי׳ עולם נקרא העולם שזה .שמיס פעילת לאדם בא רבפ וביגיעה ועצלות וחמדות תאות מלא שהוא העולם בזה פי' . עצלים והפועלים . מועטת בתשורה אצלו לבוא יכול אזי בדרך כשהשר למעלה כמיש .ה״̂א כ׳ל מ״לא א״ל אותיות מלאכ״ה . מרובה והמלאכה .במעלה קצ־ים ימים נק׳ הם המצרים הבין הימים אלו כגון קצרים ימים יש כי .הרבה השכר זה מחמת מרובה והמלאכה קצר שהיום ע״י פי׳ .דוחק הבית ובעל הרבה והשכר .עצלים והפועלים מרובה והמלאכה קצר היום אומר טרפון לבי טי משנה
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 * ה׳ יד P נגעה לא בעוד תשובה «תפשה

 אס כז׳ עליך לא אומר היה הוא משנה
 לך מתנין הרבה תורה למדת

 ע7ו כו׳ מלאכתך בעל הוא ונאמן , הרבה שכר
, שכרן שמתן ו'  המרבה אחד שדרשו מה כי פי' כ

ח'  אינו כשהממעיט אלא זה אין כו' הממעיט ו
ס אבל . להדטת יכול  יוצא אינו להרבות יוכל א
 עשיר שהביא מעשה כמ״ש במועט חובתו ידי

ץ לעולה. ?ונה  שהשכר הרבה, שכר לך טתנ
תן  יותר שכר יש מי כי במתנה לך הוא לך מי
 תורתו וללמוד יתברך לפטז לעמוד שזוכה ממה

 שריס כמה רואים אנו בעינינו אלא , הקדושה
 איזה להס להיות הרכה ממון מבזבזין גדולים
 או אותו להלביש כגון המל׳ פני את לשרת שירות

 במתנה לן נותן לך הניחן השכר אלא דברים שאר
 הוא ונאמן :גו להתענג שזכית הזה התענוג יזיז
ה הבורא פי' כו' מלאכתך בטל  הבעל שהוא ל

 לעשות כת לך הנותן הוא כי עושה שאתה מלאכה
 ממש פעולתך כאילו כעולתך שכר לך שישלם ,חיל

 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי החסד ה' כמ״שלך
א כאילו  . כו' שכרן שמחן ודע . מחש מעשהו מ
 שום לצדיק ישולם לא הזה שבעולם אף פירוש

 כשהמרא כי הבא לעולם שמור שכולו דע שכר
 לבו ירים לא כך שבשביל להצדיק יזיק שלא יודע

 קיימת והקרן בעוה״ז פירות לו נותן הוא כוודאי
 לו יזיק שהטוב הבורא רואה הצדיק ולזה לעוה״ג

; לעוה״ב השכר גונז הזה בעולם

שני פרס נשלם .ישענו צור געזר

עלישי פרס
לשק שיוך אין הנשמה עד כי באת מ אמר הנשמה עד אפי בתרי דבריו אמר מזפגא • נצחיות לחיים מקורה מל למעלה עולה סיא רק ותולעה רמה למקום מלכת אינה נוראי הקדושה הנשמה אבל בגוף הוא המיתה כי למטה היורדת הגוף הוא הבהנזה רוח ט ויש ממעל אלוה חלק שהיא הנשמה היא רוח בו יש באדם כי וגו' למטה היורד'היא הבהמה ורוח למעלה היא העולה אדם בני רוח יודע מי הפסוק בהגןדס ליה דסמיך כאת מאי; על קאי דע שמלת ליישב עוד ונראה .דע מלת המפרשים פירשו כך דע אמר ̂ל הסתכלות לשון שייך אין וחשבון דק ציתן עתיד אתה מי לפני על אבל בעיניו לראות יכול האדם שזה סולך אתה ולאן באת מאין כגון גשמי בדבר אלא שייך הסתכלות שאין המפרשים ותירצו .הסתכל ואמר התחיל כבר מיותר הוא שלכאורה דע מלת על לדקדק יש ועוד .כולם וכן סרוחה מטפה באת מאון דע לומר יכול היה סרוחה מטפה כאת מאין ואמר חזר למה נדקדק יש .כו' באת מאין ע7 עבירה לידי בא אתה ואין דבמס בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן עקביה

 באס שהנשמה שכלך כעק לדעת אתה וצריך הסתכל
״ן. שנקרא ממקום הכבוד כסת מתחת  חי

 לדעת וצריך בנוף מורכבת שהנשמה הולך אתה
 ממעל אלוה חלק שהיא הנשמה ביה הרכיב למה

מא הזה השפל בעולם ונתנה הגשמי הגוף אל  ש
 על תתגבר שהנשמה כדי וחמדות תאוות מלא

הי' ובזה ה' את שיעבוד כדי זחמדות התאזות  י
ק׳ הזה שהעולם בזוה״ק כמ*ש תענוג יותר ט נ  טי
 וצריך ניציק השליך ולשם צולזחין צדיקים שבו היון

 שפיזר לאחד כמשל .ולהעלותם אותם ללקט אדם
ת1ט אבנים  ללקע וטמפתוצוהלבנו האשפה אל מ
 לוקט שבט יותר מדאי הטנופח מ! ולנקותם אותם

 ומכל מהם שכר מקבל יותר בודאי אותה ומנקה
 אדם יוכל שפלותו מחמת הזה שבעולם להבין אדם

ם יש כך ובזלאי גדולות מעלות להפיג  כשנה ימי
 יותר אדם יוכל המצרים בין דהיינו שפלים שהם

 ומרגליות טובות אכניס ויותר ניטצות יותר להעלות
 אדם שיוכל ומה . ולהעלותם בהם ללקט יוכל

 בשמחת לתקן יכול אינו בשפלות שהוא בט״ב לתקן
 ובכל אדם של ימיו חיוצ^ס כי להיפך וכן תורה

 עליו שכהרץ תיקונים לעשות אדם צריך ויום יום
 מכל לא זה במס לתקן שיוב^ ומה ביומו יום דבר

י למחר לתקן  אחרים תיקונים לעשות צריך למחר נ
 ולקטו שנא׳ וזה ומרגליות טובות אבנים וללקוט

 לבושין הזוה״ק וכמאמר . דייקא ביומו יום דבר
 ביומא דלבש לבושין ברמשא לבש לא בצפרא דלביש

 בתורה לתקן צריו זה וכל דא ביומא לביש לא דא
ס המוני כקצת לא ונתשובה ובתפלה  שאומרים פ

 המה ובודאי המצרים בין להתפלל יוכלו שלא
ס בל ולבס כסילים מ  עצמו להתחזק צריך רק ע
 שהם המצרים שבין בימים ובתשובה בתפלה בתורה

 אמצעים יום מ' התחילו בתמוז שמי׳ז תשובה ימי
 כמ׳׳ש ישראל על רחמים ע״ה רבינו משה שביקש
ס אחד מקום הניח לא האמצעים שבת' במדרש ח מ  ב

 שנא׳ עד ,רחמים עליהם לבקש בו התגולל שלא
 כתיב דר״א ובפרקי ; לך כסל אלול בר״ח לו

 בתשובה להחזירם עליהן מזר יום מ׳ שבאותן
 באמת אבל חלוקים מדרשים שהם נראה ולכאורה

שזההיה ולא ומא״ח חדא אמר דמר נראה  פליגי
 נביאים משאר יתירה ע״ה רבינו משה מעלת
 צריכים היו נביאות מקבלים כשהיו נבאיס ששאר

ס להתבודד פ  פ״ה רבינז משה אבל בטל היה עז
 איש ולמטה מחציו במדרש ואמרו אלהיס איש היה

 עצמו לדבק יכול שהי׳ פי' .אלהיס ולמעלה ומחציו
ס ומזכר איש היה ולמטה ית״ש בהבורא למעלה  ע

 כאר.ד הדברים שני עשה יום מ' ובאותם אדם כני
 להחזיח הוכיחן ולמטה במרום רחמים שביקש

א לפני תשובתן ועעלה בתשובה ס  :ית״ש כטדו ג
 :בחוחתי) בפרשת לעיל מובא ב' משנה על (פירוש
י ד משגה ב  על שאכלו שלשה אומר שמעון ר

ה ול</ אחד שלחן מ  עליוד״ס א
• ׳ אבל מ' כאלואכלומפלחם׳ עליוד״ת גאמרו ט

של
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 לפגי אשר השלח! זה אלי דדכר שנא׳ מקום סל
 לומר מזבח אצל שלחן ענין מה בש״ס איתא . '9

 והייט מנסר אדם של שלתט מוכח שאין בעת לך
 ט ים כשמי דבר בכל טדאי כי .ד״ת עליו כשיש
חני קדוש גיציץ  הבורא שצוה מהדיבור נמשך וזה ח

ת׳  ניצוץ ט נמשך הי׳ הדיבור מזה הבריא׳ בשעת י
ק ^ סי' המג״א כתב וכן - קדוש  שהגוף ד׳ ס׳
 מרותניות נחונת והנשמה המאכל מגשמיות ניוון

 שלחנו על בדית עוסק כשהאדם נמצא .המאכל
 שהוא בראשית מעשה של הק׳ הדיבור בזה מתעורר

 והוא אותו ומעלה המאכל בזה ניתן אשר החיות
 הבורא על רומז .זה אלי וידבר וזה .הקרב! דוגמת
 יתברך כשהבורא ופי' ואנוהו אלי שנק'זה יתברך

:ה׳ לפני הוא אז שולחנו על שורה
י ״  הוא אימת־ ר״ל .ה׳ לכני אשר השלהן זה א

 אבל כנ״ל ה׳ לפני כשהוא שלחן צירוף
 צירוף ■שלח״ן מאוחות נעשה א!* ר׳ לפני כשאינו

א והוא הנחש של הוא השלח! לנחישרח׳לשזה ס׳  ה
 ,מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי כדכתיב

טל מזה אדרבה ובטהרה בקדושה כשאוכל כי  י
 ומשקות ישמחה הארה התעוררות לאיזה להניע
 בקדושה שלא כשאוכל משא׳כ ית׳ הבורא את לעבוד

ע אז  שבעולם רעות ותאות המחשבות מזה לו מגי
ס ארי אין כי רמ״ל ה  אלא תבן של קופה מתוך ט
 עריסותיכם ראשית וזה .בשר של קופה התוך
 שתראה היינו ה' חיל אותיות חליה חלה. תרימו
 מראשית .המאכל מל שורה הוי״ה שם שיהא

 כמו האדם על קאי תרומה לה' התנו פריסזתיכם
 שבעיסה שאור כמ׳ש עיסה בשם לאדם כיט שבש״ס
 לרמז תרימו חלה עריסותיכם ראשית וז״א מככב

 הקדושה להמשיך יראה בחרותו בימי שתיכף בא
 האדם יצירת תחלת על דקאי לפרש יש וגס .עלמ

 של גידולו עיקר כי יתירה בקדושה שיהיה שצריך
 בעון הן דהמע׳ה וכמ״ש השימוש כוונת אחר אדם

 באם עוד ו<יו'ח .המי יההתני ובחשה חונלתי
 עתה פד ימי כל כליתי הן האדם יאמר <זחר

 אם לז״א תקנה עוד לי אין ותפתה פולס בהבלי
 תחזור אס שאדרבה עריסותיכם מראשית תרצה

 כל ותעל' לה' תתנו עריסותיכם מראשית למוטב
 שאף וביותר פתה עד לך שהיה רעוה המחשבות

 הנעורים מעשיו שמזכיר שע׳׳י לזה צריך הצדיק
 ורוצה עתה עד לו שהי' מחשבה נדנוד איזה או

עי׳ז להפליתס ם חפלה ו  הרעים בנ״א מעשי כל ג
תרומה התנו ווה כקדושה אל  היינו לדורותיכם לה'

 חכמים ושיפרו .דורו בני כל פמו יעלה -שפי׳ז
מ' חלה כי ביצה וחומש ביצים מ״ג חלה שיעור  גי

ס מ׳׳ג ס אותיות מ״ג כי רומז וג  ה הוא וחומש ג׳
מו  שעושה מעשים בכל והיינו ב״ה הוי׳׳ה לשם ת

 והוא אותם המהוה הוא ית״ש שהבורא יחשוב
 מלת ווו .בלבד לה׳ כטפל והוא המעשים עיקר

ס  בפכות האלשיך שפי' כמו הטפל לדבר רימז ני
ם אעשה דור% אל בכואכס :כ״ש לפיזי אנכי נ

 באכלנפ והיה שמה אתכם מביא אט אשר הארץ
אדן מלחם  מוהר׳ר הקדוש הרב כמ׳ש רומז ,ה
 שטראי אכשה ומה לאכול שלא ברצוני ויל זושא

 כי הפה לי שברא במה אותי כופה כמעט ית׳
א עולמו ברא לא יתב׳ הבורא בודאי  לעבדי כ׳
כ בלבד א הפה את לברוא צורך היה מה א'  ל
 יש דבזה אך .אלו מדברים וכיוצא אכילה לטרך

כ ת ג' טד  העולם מעניגי ענין שבכל כנ״ל השי״ת פ
 מאמר וזה .להעלותם הצריך רוחני עצם בו יש

 באכלכם והי' שמה אתכם מביא אני אשר הכתוב
ז מלחם אי  שאתם לזאת אתכם מביא אני היינו ה

עדן ,לה׳ חלה שתרימו כדי לאטל מוכרחים  ו
.סנט ב היינו : תי  אלהים רוח אותו ואמלא דנ

 זאת ל מרכבה שלשה ואלו ובדעת ובתבונה בחכמה
 באלו כשכלם ית׳ הבורא את מושכים התורה ועיי

 את בנ״י ושמרו כתיב בשבת וכן .מדות השלשה
 דירה לשון בש״ס ודרשינן לדוריתיים כו׳ השבת
ד דירה שיכין היינו ט כ ל ה א  ורמז .דלוק ונר שבת נ
 השניים אותיות כי היינו נסוכה מקדם מראש לזה

 ואותיות .דקכ״ה שמא שבת הס רא׳ש מאותיות
 וצריו הנר למפרע רה׳ן הס קד״ם מאותיות שניים

ד ומוחו מחשבתו הוא דירתו להכין ג"כ ט נ ל ט ל  ו
 בקרט שכינתו שישרה דקוב״ה שמא הוא השבת

ת כי  ביא״ה אותיות ה״שבת א״ת י״שראל ב׳ני ר׳
 ב״א אותיות וביאה לשנת משכת ת׳ח שימוש לזה
 ולזה האדם פל לשרות השי״ת בא שבשבת י״ה

 לדורותם ומלת קדושות מיני בכל עצמו צריךלהכין
 הבורא בעבודת שבת הכנת עניני על פירשנו כבר
ט שלא אותם אף עמו יצרף עצמו שהכין שזה  הני

 דורו סגי עמו שיעלה היינו לדוריתם וזה לעצמם
 על ציצית להם ועשו כתיב ציצית גבי וכן .כניל
 לשון ציצית פירש״י לדוהתס בגדיהם כנפי

 (חסר) מצית התרי״ג כל כולל וציצית הסתכלות
 תכלת אחד וחוט לב; חוטי שבעה הס ציצית כי

ס שבעה בו שיש העין דוגמת ווהו מי  זעג*ז קיו
 קרומים שהשבעה הענין וביאור החכמים שהעלו כמו
 , ברא אלהיס בצלם כי תיבות) ב׳ (חסר כנגד הס
ף איט כי ממש בצלם לא האדם את  ברא מלא מ
 הטרא דרכי על בתנועותיו מורה שיהא האדם את
 ה׳המשוטטית עיני .שבעה פליונים ועולמות .ית׳

 שהבוי־א הייט דלבן גיונין שבעה והס האדן בכל
ת'  טוב כל להם ולהשפיע לברואיו להיטיב משגיח י
ם ני ע״ז מורים שבציצית לב: מוסק שבעה וזה  אינ

א  מדות שבעה כנגד והס ית׳ הבורא על פדות כ׳
ת  שבעים עולה מפשר כלול חד כל נהי״מ חג׳
 על■ מזרה שבעין והשחור עי׳ן הוא ובמלוי ע והוא

 רצוט מעוברי לנקום בעיניו ית׳ הטרא השגחת
 מורינ שהציצית נמצא תכלת של חוט רומז ולוה

ת׳ הבורא השגחת על  תמיד האדם בו שיסתכל י
 הוי תכלת וגס בענין שמפורש כמו יעטר ולא

א דג מיצנע  . כקיחא לעינא רומז ודג חלזון ס
מו ע וגם משכיו ית׳ שהבורא כנהדי־; לעי״; ח

ושופט
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ד ע תי אס במד״א עיניו מ ס  ואבי במסתרים איש י
 בגדיהם כנפי על ציצית לכם ועשו וזהו אראנו לא

 דרבן כמו לבן שמור הכיישן שייפד וזהו .נדורותס
 חוט נסתר סוד כפתר לך .הנצבע תכלת מקום
 כנ״ל דר״ל אך .תמוה והוא .מרובע היות ציצית
ק שמור  וזהו הנ״ל ה' עיני שבעה על רומז שזה ל
 רומזים הס לכן חוטי שבעה שאלו דרבן כמו

למו. הבורא להנהגת  הוא הנצבע תכלת מקום בעו
 יהיה מה תכליתו על האדם שיסתכל תכלית לשון

 לך .קלה שיחה על אפי׳ במשפט שיעמוד בסופו
 שמות כל כי פי' מרובע היות ציצית חוט כו' נסתר

 אותיות ארבע של שם בהם אין יתברך הבורא
 שהבורא גדפין ארבע והס אדנ״י שס כ״א מופרדים

ת'  לך וזה .רעה מכל להצילם ישראל על סוכך י
 משותף שס הוא אדנ״י השס שזה ר׳׳ל כו' נפתר
ס בלא מלך שאין ק' מלכותו הנושאים בנ״י וע״י ע  נ
 היות ציצית חוט נסתר סוד נפתר לך וזה . אדון

ם לך הוא .אדנ״י לשס רומז מרובע  ולא ישראל ע
 והמצות התורה כל כולל ציצית ולזה . אחר לעס
ל השם שזה כמו א כי השחות כל סנ הי א'  מכל ה

 בהם שיש מהשמות היא והי' א בהם שיש השמות
 לשון בציצית תכלת ולזה השם מעצם הס והד' י

 תתורו ולא וגו' אותו וראיתם .הכל שכולל כוללות
ט'  היינו .וגו' זוניס אתם אשר עיניכם אחרי ו

ת' הבורא בעיני שתראו  השגחתו על כביכול י
ם אשר כי בעיניכם ולא מציאותו ואמיתת תסזוני  א
 ועשיתם .מחטאו בעיניכם תראו כאשר אתריהם

 והייתם .המצות כל שכולל בעבור ה׳ מצות כל סת
 עצמו לקדש האדם שצריך היינו לאלהיכס קדושים

 שבכל ומוחו ולבו מחשבתו היינו קדושות מיני בכל
 כמ״ש מוכן הוא שיהא עליו לשרות הבורא שייצה פת

 איך האדם יאמר ולבל לבנים בגדיך יהיו עת בכל
 בעומק מוטבעים כערכט שאנשים זאת אכשד

 הבורא לקדושת עצמינו לקדש ניכל ותחותיו העוה״ו
 אשד אלהיכס ה' אני לז״א עלינו פישרה יתברך
 להיות הקליפה מעומק מצרים מארץ אתכם הוצאתי

 בין שהבחנתי אני בש״ס ואיתא .לאלהיס לכס
 כך בכור של שאינה לטיפה בכור של שהיא טיפה

 תכלת ואומר בבגדו אילן קלא בתולה מבחין אני
 גאלת ישראל ובכורך כמ״ש ישראל הן בכור .הן
 בכורי בני כמ״ש בכורים נקראו בכללות ישראל כי

 בריאת כי המחשבה בתפלת שהם בעבור ישראל
ק' שהם נמצא רצונו עושי בשביל היה העולם  נ
ת' הבורא על רומז בכור סל וטפה בכודיס  שהוא י

 שאינה וטיפה הכל את ומהוה העולמות לנל ראש
ה רומז בכור של ז ו א. ״ ס ה ל  ג״כ רומז אילן קלא ע

מ' קל״א כי .ע*ז  עיני את המסמא סמא״ל גי
 יתברך הבורא השגחת על להשגיח שלא האדם

 טפה בין ,?בתי; יהמר או ,א״ל ס״ס וזה ומציאותו
ר של  להתבונן צריך האדם כי בכור של לשאינה בט

עבור מציאותו ואמיתות הנורא השגחת טל ולהשגיח

 על ומשמח אותם ומחיה עלמין כל ממלא שהוא
אס טוב אם מעשיהם  דבריו מל מעביר ויהא רע ו

 במעשי ורואה נורא מלך שהוא איך רוממותו מגודל
 האדם יכול הירא' ומזו בעיניו הרע אעשה איך

ה לאהבה להגיע חל ח גדול והתעוררת ג טד ע  ל
ת׳ הבורא  הבורא מרוממות לבבו שיתלהב מחמת י

הנס של העונשין מחמת כשירא משא״כ ית״ש  גי
ע שלא אך ג״כ הוא שטוב אמת .בו וכיוצא  יגי

 מבחץ אני וזה לעבודתו התעוררות שום מזה לו
ת היראה בין ר״ל בטר של טפה בין  הבורא מחממו

שאינו ובין בעצמו  מן הירא' ר״ל בכור. של טפה
 אני וזה והקליפה הס״א מצד הבאי! העונשין

כ תכלת כי אילן לקלח תכלת בין מבחין  מורה נ'
 רצוט בעוברי בעולמו ית״ש הבורא השגחת על

 אז ע״ז האדם וכשישגיח בכל משוטט והוא כנ״ל
 האדם שצריך והיינו בהתעוררות לבו ויתרומם ירא

 כשהיו הבית בזמן ולזה כנ״ל בציצית תכלת לתלות
 להזכיר לתכלת צריכין היו ושלוה בגדולה ישראל
ה בלא כי לתכלת צריכין אין ועכשיו .היראה  ז
ם ישראל לבבות  העוברים הצרות מגודל נכנעי
כ להזכיר לבן להוט צריך ואדרבה עלינו  שאעפ׳
 קלא אבל לנצח יעזבנו ולא עלינו הבורא חסד
ק כנ״ל והס״א מהעונשין היראה על רומז אילן  ו

 וייראו .וגו' הגדולה היד את ישראל וירא כתיב
 שראו היינו .עבדו ובמשה בה' ויאמינו ה' את
 כצ3 מושל שהוא איך וגבורתו ותוקפו הגדול' ידו

ת כל ושידד העולמות ט' כל ושיבר המערט כ ר  מ
 מגודל וייראו והס״א הקליטת מרכבות הוא פרעה

ס ומזה רוממותו מ ה ת  לומר בלבם ועלה לבבם נ
 חיצונה יראה איזה בלכס היה בשאס משא״כ שירה

: שירה לומר בלבם עלה לא
י ״  ולא אחד שלהן על שאכלו שלשה אומר ר״ש א

 אכלו כו׳כאלו שאכלו שלשה אבל ט' אמרו
 ופירשו . ה' לפני אשר השלחן זה שנאמר כו'

ס כמו קרבנות הקריב כאלו המפרכים  משלהן כהני
ה ט  שהוא בפסוק מבואר האיך ודקדקו זכו קא ג
 שכתב כמו לפרש ונראה . קרבטת הקרבת כמו

 והנשמה המאכל מגשמיות נהנה דהגוף המג״א
ס המאכל ורוחניות המאכל מרוחניות  ניצ״ק ה

 הקב״ס כשאמר לשם שנכנסו ניצ״ק יש דבר שבכל
ס מאמרות ושאר תדשא  וגשמים טללים ע״י וג

 נשם אק למעלה כי מהבורא כהזת שהם קדזשיס
 ולמטה מהטרא כחות שנשתלשל אלא טל ואין

 וע״י במדבר ראל יש שאכלו המן דוגמת נתגשם
 זה יבכח ניצוצות אות^ בתוכו ונכנס אוכל שאדם
ת ואומר ברהמ״ז מברך  אותן מפלה הוא ד׳

שהיה כמו והוא ניצוצות  אוריא״ל המלאך הקרמות
 P ומסכי ה' לפני ניחוח לריח הקרבנות מעלה

 המזבח פל כאר״י רבוצה האור ראשון בבית היה
 קרבנות נקרא ועש״ז הקרבנות ואוכל המלאך ע״ש

 אוכל שהוא האדם וכן הקב׳ה לפני אותם שמקרב
יתבלד לפניו שבמאכל הנשמות מקרב הוא לש״ש
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ה משחטאו &בל ת  לס״א רמז ככלב רבוצה מ
 שתירשו וזהו התוהו לעולם נכנסות הניצוצות והיו

ס כמו קרבנות הקריב כאילו המפרשים  כהני
כונזדכן רזשלקגבוהקא ס ז פ  אוכלים שהיו ע״י מ

 וידבר הפהוק התנא ומביא .כנ״ל שמיס לשם
 יחוד עושה שהוא פי' ה׳ לפני אשר השלחן זה אלי
 אלי זה שנאמר להקב׳׳ה רמז ז׳׳ה שלהן עם ז״ה

 על מלכים שלחן מזו למלכות רומז ושלחן ואנוהו
 המאכל ובכת ני״ק לתוכו ונכנס אוכל שאדם ידי

 גמור יחוד פושה הוא אותו וממליך ה' עובד ההוא
 ב״ה הבורא את המכתיר ה׳ לפני אשר וזה וקדוש

 במחשבותם יחודים עושים היו שהכהניס כמו
 על מגישים כשהיו אס הוא ק״ו ועוד הטהורים

 אותן מעלין היו ונחושת אבנים של שהיה החזבח
 האדם בגוף נכנם כשהמאכל כ״ש ניחוח לריח
 כשהאדם אבל להעלותם יכול שהוא מדבר סהוא
 מל שורה הקב״ה אין אז כריסי למלא אוכל

 שם משם שכינתו מסלק שהקב״ה ובמקום המאכל
 בקרבי אלהי אין כי על כמ״ש הקליפות שורי!

 ונכנסין מןליפות הס רעית האלה הרעות מצאוני
 ליצה׳ר פח נותן והוא התוהו לעולם הניצוצות

 .להקליפה רמו הוא לנחש לאותיות נתהפך ושלחן
 תורה דברי עליו אמרו לא התנא שאמר וזה

ז תקרובת הוא מתים מזבחי אכלו כאילו מ׳  ענו
 זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצחדו הפ׳ שנבאר כמו

 האמורים פוערין שהיו היה הפעור ועבודת מתים
 היו איך ולהורות להבין וצריך רעי ומטילין לנגדו

ר עושין היו דעת בלא וכי מהולקליס מעשיהם  דנ
 שפירשו ע״ד אלא יראתס שהי׳ לע״ג כזה מגונה

פ במדרש ח ע' מ ס שונאיכם א דינ  שמי למען מנ
מען אמר שעשו ה' יכבד ק' שאני שמי נ  בנו נ

מל נק׳ ואלהים הגדול  על שהקב״ה ה׳ יכבד ג
 וזהו התחתונים כל חשגיח ואין כבודו כשמים

ס שהס פי׳ .מנדיכם מיי  את לעבוד לכם מה או
 יקוה וערך ס־ף לי ואץ רמים על רס שהוא פ'

 העולם נתן א;'א ותהל׳ שבח מהנו לקבל לא'פ
דיךהחדס אותו להנהיג ומזלות דונביה ביד ה!ה  ונ

 וימינם הוא כן לא אבל אות, ולעבוד להן להתבלל
ס כי אותו לעבוד ראוי נ״א שקר ימין  שרפים ג

 ואדרבא . ית׳ש תו רומה נגד נגלו כאין ואופנים
י  שנק׳ כו' בראשית העידה הקדושה תורתינו נ

 המחשבה לבימת ראשית שהם פי׳ .תבואתו ראשית
 כתוב ונם להבראות כמחשבה בתהלה באו שהם
 אחרים והכהות לה'לבדו בלתי לאלהיסיחרס זובח
 לתת לפמיר כועדיה היו והם אחוריס דוגמת הם
 הוא כריכו למלא האוכל כאדם וכן לאחוריים כת

 אכלו כאילו והוי כנ״ל לאחוריס ליצה׳׳ר כח נותן
 '«DX ופן :עכומ״ז תקרובת שהם מתים מזבחי
 מה רשע .פסח של בהגדה שאומרים מה לפרש

 אתה ואף לכס הזאת העבודה מה אומר הוא
 הזאת העבודה מה שאומר פי׳ .שיניו את הקהה

ס ומרור מצה פסח באכילת אומרים שאתם לנ

ה עומץ אנו ד ט  שמיו את הקהה אתה ואף לה' פ
 ל®: כריסו למלא ואוכל בדבר מודה שאיט שכיון

: לצורך שלא לחס יאבד
י ״ ת א מ א ת. עליו ו  דהנס המאכל על ד״

 לידי אוחו מביא המאכל אוכל כשהאדם
 *9 ועובד תורה דברי אומר הוא זו ובחדוה חדוה
 הקכ״ה את מביא הוא אזי ד״ת עליו ואמרו וזהו
ק לדדך שהלך מלך לכן כמשל וחדוה עוז לידי ח  ר

טז אל כשבא ואח*כ ׳:סלך אל לבא ונשתהא  א
ם רבו הני״ק כך לפניו ותדוה עוז  שמבריאת כימי

 לפני ובא נתעלה ועתה באדיזה מונח הוא העולס
 יורד הארה ומאותו לפניו וחדוה עוז אזי הממ״ה

 של משלחם אכלו כאילו ווהו .ד למט האדם על
 לפרש נראה ועדיו הגדולה ע׳׳ש רמז שלח״ן מקום

 כל קייס אבינו אברהס ז״ל חכמינו שאמרו מה
ה שלא עד כולה התורה מ  תבשילץ עירובי אכילו מ
 . יודע היה יום בכל הקב׳ה שמחדש התורה ואפי׳

 בתבשילין שנתערבו הניצוצות תבשילין עירובי
 פי' ג*כ וזהו אותן מעלה היה בראשית במעשה

 נקראו שהניצוצות מקיים שהיה אורחים הכנסת של
 את מכנים והיה למקורם בואם טרם אורחין

 שהיה ידי ועל וב׳ש ביה הבורא לפני האורחין
 מחדש היה וחדוה עוז לידי פ:ןב'ה את מביא

ץ ההוא האור עליו ונמשך הורה חדונד עי  ידע ז
 הכנסת מקיים ליס ובודאי יום בכל שמחדש מה

 למשק יש מצוה שלכל אלא כפשוטו אורחים
ק הוא מורס־, הכנסת והעיקר ת':ני׳  ולהכניס לעלו
 זצריך מציה לאיתה לבוש דוגלות הוא מחש אורחין

ח ונזה .שניהם לקיים אדם תו  התייי״ת קזשית י
כתב כנרענוי־ה על שהקשה  שתצאק שמעתי נ
 אבות והלא עםד,ינן ברשיעי הטו המזון בברכות

ז וכזה .הן דחסידית מילי י תו  אמר התנא כי מ
מו ד״ת עליו ואמרו  ומילי למעלה שפירשתי נ

: הן דחמידזת
י ו מפנה כ  המקבל כל אומר הקנה ב; נמימא ר

 חורה עול .ט' ת;רה עול עליו
 ט בוראו את לעבוד במה יודע התוי־ה שע׳י הוא
 ה' דרכי המורה היא כי דאירי בגין הורה שחה

 וכולם כמד״א ר׳ל עליו המקבל וזה ועבודתו
 שאף ר׳ל •לזיז שמיס מלכות עול עליהם מקבלים

 זאת שאף הם יודעים מנכות עול עליהם שנושאים
ת׳ ממני מקבלים הם  עושין ומין צעולם מעולם י
 שק באם נמצס ית' הנורא כח זולת דבר שום
 וטהורים קדושים שהם נים העני בעולמות הוא
 כמה אחת מל מחומר יצי קי בנ״א אנו שכן מכל

הוא כל ני זאת פ7 ל אנו שצריכין וכמה  עיודהינו
חנו ית׳׳ב י.כב יונר הבורא מכת רק  מקבלים נ

 כסו ונער עלם לנון מלטת ל ע יאמר או .ממטי
 חדשים אשר המלאכים כל פיומז ופירוש ימים נול

 מלאכים נבראים יום כבכל מתחדנויס לבקרים
 ועוצ . מלטתו פול פליהס מקנלים והם חדשים

ט נ^ידה דבלי בעיניך יהיו יום שבכל כדסיתא כיי
תורה
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שיס תורה ה התורה משתנה יוס בבל כי כחז עוזי  מ
התסלהוהעטן מתיקת משתנה יוס ובכל  התורה!'
א התורה בשכיל בראשית כי הוא ר ק  שית6ר ש

 של בכורו והס ראשית שנקרא רצוט עושי ובשביל
ס  תבואתו לה'ראשית ישראל קודש שכתוב כמו מל

הס רעה יאשמו אוכלי! כל  עבור זה וכל תבאפלי
 אז P ונהיות יאשית שנקרא התורה שמקיילוק
י עול ממנו תעבידק ד נ די ק ו  עיקר כשהס כי א

 אבל עולו עליהם מושכי© הם וראשו העולם
ק  בעבורו נברח לא כן אס תורה עול ממט הפר
: ע״הוטתגין (תשר) במה א״כ העולם כו׳ ו לי  ע
י ח' משנה ב  תן אומר ביתותא איש אלעזר ר

:שלו ושלך שאתה משלו לו
 נמסרה אשר הבחירה ענין על שלך בתיבת רומז

 לעשות האדם ביד נתונה והרשות כמאמר לאדם
ם מ״מ רע ואס טוב אס וט5כר  הנחירה איתה ג

 מושג אינו זה שדבר אך יתב' הבורא ביד היא
 קלמוגיט במאמרי וכמבואר בעולם בריה לשום

ם כמה זה לך בארנו וכאשר ו״ל  בזה פעמי
 על האדם שיתגא' יתכן לא בודאי וא״כ הסיטר
תו  וכן השי״ת מאת הוא כי .יט5ר והטבת פטד

 יד לך נתנו ומידך הכל חמך כי אומר הזא בדוד
 פתוחה ויד הרצון זה ור״לאף ורשות כח לשון הוא
 כן ואס לי נוחן אתה זה אן> צדקה ליתן לי שיש

: לך גתט מידך
י ט מפנה ב  ושונה בדרך המהלך אומר יעקב ל

ה ואומר ממשנתו מזפסיק א הנ  מ
 מתחייב כאלו חעה״כ זה ניר נאה מה זה אילן

א • בנפשו ס' שנזכר ע״ד מ ת וכשאר נ״א ב פ  ס
 שט במשנה זה בחסר שכתבתי וכמו קדזפיס
 תורה לומד כשהאדם והייט . שם עיין חכמים

 העולם בזה דהיינו תורה משנה תורתו להיות צריך
ע להיות צריך וגס שלמד ק  בתורתו רקיע תלוני ט
 ו-זהו - העליונים בעולמות כמ״כ וללמוד לעלות
 זאת שמפסיק ר״ל .ממשנתי׳ו ומפסיק ושוגה

 העליונים בעולמות בתורתו מחובר שאיט המפנה
 כי עד״ה זה איל״ן נאה מה שאומר פי' חהו

 עצמו משבה1אילן נקרא שהאדם השדה עץ מאדם
 נאה מה לעצמו טובה ומהויק למדתי יפה ואומר

 לזריעה הכנה שהוא ניר לבס 1־w כמו זה ביר
 שעשיתי זו הכנה נאה מה ע״ע אומר הוא <ך

 איזה בלבו לז ובא בתורתו בלבו קצת ומהנאה
ק ועי״ו תןרם!שלמד מהחידושי ופני' סתפארולז  מפסי

ק שהוא לבעטר בנפשו מתחייב ה״ז זאת ס  פ
 שלומד התורה זו כי שלמד מהתורה והנפש החמת

 התחברותה הוא ורחניותה גשמיות הוא העולם בזה
:עליונים בעולמות

י ״ ך המהלך א ק ושונה בדי ס פ מ ^ ו שג .וכו' חמ
 נמים ובמים דרך ביס הנותן שנאמר ע״ד

 דרך כנ״י הוא בי״ס מתן שהוא ר״ל . נתיבה
 זה ודרך הורית תשובה ודרך כמ״ש תשובה הוא
שלשים שהוא העולם לכל אלול כר״ח נפתח הוא

ע המשפט יום קודם יום ל  דרךפכל נקרא הוא ו
 כי ,תשובה ופושץ שחוטאיי ס עוברים העולם

 עצמן ולזשמרין מנפוריהן כפג חוטאין שאינם אותו
ר מעט הס מאד נקיים והס נעורים מחטאת  מזעי
ם וכמים נאמר ועליהם  פותח שהוא פי' נתיבה עזי
ס עזים למיס נתיבה ם. הצדיקים ה רי מו  ומחמת ג

 שביצ שהיא נתיבה שלהם דרך גק׳ מועטיס שהם
 הולכין העולם ורוב בו עוכרים רבים שאין קטן

 .ה' תשו״ב אותיות היא ותשובה התשובה בדרך
ה' פונמין הס שבחטמס  הוי׳ה שבשם אחרונה ב

 מפריד ונרגן שנאמר ווה ה ו בין פירוד ועושין
ס שטושים ובתשובה אלוף  להוי״ה הה' משיבין ה

ם ובמים א^י . גמור וביחוד  יש כי נתיבה עזי
 לעשות איך וחושבי! שמתכוננים פושעים בכ״א
ק' הרע סנ ה  שחותם מחור גדול ועוכס חון חורשי ו
 עליהם ומתגבר פתאום עליהם בח שהיצה״ר בנ״א
 שהם אע״פ וחוטחין להתיישב פנאי להם וחין

 הללו הפישעיס אבל כשיגג להם נחשב מזידין
 הז״ל אמרו ועליהם מדעתם לחוור פנאי להם היה

 מינו דלכאורה . מעבירה קשה עבורה הרהורי
 למעש' רעה מחשבה מצרף אינו הקב״ה דהלא מובן
 עבירה הרהורי לפרש ונראה .בעכומ״ז לא אס

 על קשה זהו ט חח״כ עובד אס מעבירה קשה
 אין בולאי חוטא וחינו פורש אס אכל כנ״ל מאוד

 עוברים ואם למעשה המחשבה חושב הקב״ה
ס וחוטאים  וע׳יז בי״ה פוגמין והס מאוד קשה עונ

 יעמוד מי אדני יה תשמר עונות הכתוב^אס אמר
 סיפק ואין . יעמוד מי בי״ה הוא שהפגם פירוש
 חותר יהקב״ה עונס גודל מחמת לכד בתשובה להם

 כמו בתשובה אותם ומקבל כה״כ מתחת חתירה
 ואח״נ שבעולם עכומ״ז לכל שקרא במנשה שמציט
 אלהים מל לקרות התחיל ממש בהם שאין כשראה

 ואתרו עליו המלאכים וקטרגו תשובה ועשה אמת
 וחין חחריס אלהיס אל זה שיךח לאחר רבש״ע
 וחתרהקכ״המתחח תקבלו ואיך אליך קרא מושיע

 שלפי הכבוד מתחת שעשה ר״ל . וקילו כסה״ב
 לאלהיס שקרא מאתר לקבלו ראוי אין הלין קו

 וזהו הכבוד מן למטה עשה שמ־)ב״ה אלא אחרים
 הוא הללו הפושעים הס .נתיבה עזים ובמים

 בתשובה ומקבלן קטן שביל שהוא נתיבה להס טת;
 יה נת״ב אותיות הוא ונתיב״ה לעיל נתבאר כאשר
 התנא שאמר וזהו .בי״ה שפגמו מה לתקן שיוכלו

 אלול ר״ח הוא הידוע בדרך פי' בדרך המהלך
 תשובה כי ומפסיק ושונה הורית תשובה ודרך כמ״ש

 מדרגה יש ועוד עוד יחטא שלא עליו שמקבל היא
 נחו בתורה וכוםק טובים מעשים שעושה למעלה

 ל״דודי א״ני חותמת אלו״ל אתר במקום שמטאר
 ר\ת בשושניס הרועה בתריה וכתיב ל״י ו״דודי

 סנה כשאני לחלי אני ריל .ששיטס אלא שושנים
 לי ודוד באלול שנפתח תשובה בדרך והולד מלץ
א  הקג״ה כב^«ל בשושנים הרועה אצלי סונה ה

ולכך שבשמים לאביהם !‘שמפרנס כמ״ש בהם רועה
1נמ«
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 המפשים לכל רמז והוא .הכתוב כלשון ושונה נקנו
ם בי  נגליו גוזר שהיצה״ר פי׳ ממשנתו ומפסיק .«

 מה זה אילן נאה מה לו ואומר להחנויאו יז״ו
ו ועתה היית נאה מה פי׳ . זה ניר נצה י  פנ

ס שחרחוחת תי  שאתה מחמת כהות ועיניך מתעני
 כאילו מעה״כ חוזרלסורו ועי״ז מעיניך שינה מנדל

 תשובה למשות שהתחיל מחמת בנפשו מתחייב
: רח׳ל היצה״ר ביד עצמו והניח

י י משנה ב  מאיר ר׳ משוס ינאי בר דוסתאי ר
 ממשנתו א׳ דבר השוכח כל אומר

 השמר רק שנאמר כו' כאלו הכתוב עליו מעלה
 על ראשון ענין על מוסב זה .כו׳ את ושמור לך

 להיות האדם שצריך יעקב רבי של המאמר תחלת
 אחד דבר במלת ור׳ל .תורה משנה תורתו

ת׳ הבורא והארת המיות שמסיר ממשנתו  שהוא י
 לך השמר רק שנ׳ שדיבר הדברים מאלו אחל

 על התורה כשלומד כי מאוד נפשך את ושמור
 החיות וממשיך משנה מלשון שיהיה הנ״ל האופן

 נמשך אזי הדיבורים באלו ית״ש הבירא זהארת
 בהיפך משא״כ ממש החיות ונפשו לנשמתו ג*כ

:מאוד נפשך את ושמור ולז״א
י ״  אחד בדבר שהתחיל המפרשים דקדקו דהנה א

 ונראה .הדברים את תשכח פן בקרא וסיים
 לדבק רק היא כולה התורה כל דהנה לפרש

ם ולכן בהקב״ה  התוכחות כל אחר משרע״ה סיי
 שבא להנכרי הזקן הלל שהשיב וכמו תלבהון ובו

 . אחד רגל על התורה כל ללמוד מנת על לגייר
 ושמעתי .תעביד לא לחברך סני דעלך מה ולמדו
 אל להתחברותך לחברך סני פי׳ ז׳ל ורבי ממורי

 כולה התורה כל הוא זה .תעביד לא זה הקב״ה
 להתחבר הכל עשה המצות .הוא פירושא ואידך

ס תעשה לא והמצות להקב״ה  המקלקלים הדברים ה
 ידיהם על להתחבר תוכל שלא ההתחברות את
 עב״ר אותיות ועבי״רה צוותא מלשון מצוה וזה
 כמ״ש אחד דבר היא כולה התורה כל נמצא י״ה

 דבר אחת שמעתי זו שתים אלהיס דבר אחת
 להקב׳ה להתחבר אחד דבר בשביל הוא אלהיס
 כל נמצא ול׳׳ת עשה מצית הס שמעתי זו שתים

 כדי שהם כמ״ש אנכי במצות נכללות עשה המצית
 יהיה בלא נכללות והל״ת הקב״ה אל בהם להדבק

 מהקב״ה ומפרידים המפסידים דברים שהם לך
ה מפי התורה כל שמעו אס חזיל ואמרי  לא הקני

 לפרש ונרא׳ה שכחה בה יש ועכשיו שיכח אדם היה
 רמיח הס עשה המצות דהנה שכחה בו שייך למה

 שהוא רמ״ז עדיין ונשאר הגבויה מפי שמעו ואנכי
 משה מפי שמעו שלא שבחה בה שייך ולכן רמז
 יהיה ולא שס״ה שהם ל״ת בהמצית וכך רמז רק
 כמנק שס״ד רק נשאר שממנו כגבורה מפי לך

 לאדם אין פכ״פ ננזצא שכחה בה שייר ולכך השמן
 דבר השוכח כל א’לז לך יהיה ולא אנכי לשטח

 דברים נעשית ההורה ונמצא כנ״ל ממשנתו אחד
ס ולזה ,אחד דבר הוא מצוה כל •רבה פן סיי

ט פי' .עיניך ראו אשר הדברים את תשכח  אנ
 אשר וזהו שמענו הגטרה מפי לך יהיה ולא

: עיניך ראו
 כל אוסר דוסא בן מגינא רבי יג יב יא משגה

 לחכמתו קודמח משאו שיראה
. מתקיימת חכמתו  מרובין שמעשיו כל הה״א כו'

 כפ״ש .'1כ הבריות שרוח כל הה״א כו׳ מחכמהו
 מכמה החילח נאמר ולא ה׳ יראת חכמה ראשית

 של ועיקרה כהורה היא החכמה ני והיינו ה' יראת
 ענעים היא ההורה דהיינו היראה היא התורה
 את לירת ידעי שע׳י והמצות כהודה כמו ליראה
 י היא כשההורה אכל • יראהו עם יעבו ומה הבורא

 ; ידיעת עטר ההורה לומד באינו דהיינו יראה בלא
 דמילו בלא ומצוה אורייתא כי כלום אינו ה־ראה
 מורה בעצמה ההורה וגם לעילא כרמת נא ורהיבו

 אותיות חורה ונם יראה גימסריא תורה ני יראה על
 עשה והסלהיס . לחורה קדמה היראה וגם חורא

 היראה בשביל היה הבריאה דעיקר מלפניו שייראו
 : ואת״כ ויראתו מלכותו ויקבלו מלפניו שייראו כדי

 והא היראה עם יתנהגו חיך ידעו כע״י התורה נברא
 הקדופיס הברואים מן היראה גש׳ס חשיב דלא

 רוחניותה לגודל ביראה בריאה יצוייר ספני^שלא היינו
 יכו והחכמה התורה עצם משא״ה מאד עד ודקוהה

 כ בריאה לנכה לומר ושייך חכמה ממשות איזה בה
 מתקיימת• חכמתו אין מממשיו מרובה שחכמהו וכר

 בעולם ושופים פהמיס כמה שיש כסו היינו
 ומחזקת הצדקה מן כמו המצות מן ידיהם שמרפים

 לשום צריכין שאינם במושבם וכיוצא חורה לומדי ידי
 ועוסקים לומדים בעצסש שהם בעבור כמצות קיוס
 כזה הדם ועל כולם כעד תורה והלמוד בהורה קמיד
 הכא ואוף בההקדמה הקדוש זוהר בתיקוני כחב

 לט ביס דאהטר לחם יכנע כ׳ נבל על יחיר רונזא
 שפיה ונבל בממונו נבל קמצן ואיהי בלחס• לחמי
 סיקודין בלח ואורייתא הורה למארי סיבו כביד דלא
 נבל מיהו דלכך כ«״ש הוא כך הפי' הורייתח לאן
 לחם דישבע משוס הורה לסארי ע־בו פביד ולח

 ‘פעור שהוא סינר שהוא באשר . הורה של בלממה
ה כי המצות סכל  מתקיימת אין ולזה כולם כעד ה׳

כמ^ אורייתא לאו פיקודין בלא אורייתא כי  יש ו
 ביראת בניהם על סכנימיס שאין בעולם סתמים כמה

 לפשות לבניהם ומניחים הבחרות בימי ועבודתו ה'
 בענין רק הוא פנמהם ועיקר שבעולם הרפות כל

 ועפדם זקנותם שלעת ואומרים למדנים שיהיו לסודם
 פניי והם ועבודתו ה' ביראת אז יחזיקו דעתם על

 בלימודם להם יבא חועלח מה כי לב מסרי הדעת
 ס׳י יה׳ל: ובעוונם באוולתס יכנו יזק־נו אס אף כי
 ט הסרק לשון הוא המ׳ח כו' ר,סחו שיראת כל

 ט יתברך מהבורה נחסר הוא שעושה עבירה בכל
 מהמעא ירא שהוא וסי כנ״ל •'ק פב״ר הוא עביר׳ה

 הוא זה ומחמת ית' כהנורח נמסר יהיה שלא הוא
 כל וז־.ו יעשה לא ומה יעשה מה ולהבין לדעת לומד

סתקיימו! חכמתו לחכמתו קודמת חעאו שיראת
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 וזיכה יכרות סחת ולידי מעשה לידי מגיא נמהחלסזד

 שאינו קודמת שהכמהו כל אבל ולקיים לעשות ללמוד ,
 שההורה מתק־יסת מנמהו סין לקיים מנח טל לומד

 באומר ומניסה בה קן והוא והמדות מהאות מפרידו
 אבל בה פיעל ואיני הואיל הזה בלימוד לי מה

 שהוא לידע כרצה בה בועל הוא לקיים כשכוונתו
 מרובין שמעשיו כל הה״א :ממנו פורש יפוח ור3ה

 מעשים עושה הוא התכסה מהמת פי' .כו' מסכמהו
 עליו משפיע שכקכ״ה מקיימת מנמהו מרובין ישוכיש

 סכמחו אץ מרובה שתככתו כל אבל הורהו חור
 מור עליו משפיע הוא ברוך הקדוש כאין מהקיימח

 מקיים ואינו הוכיל סכמה ללמוד לזה מה כי הורהו
. כו׳ הימנו נוהה הבריוח כהת כל הה״ח :יהמציח

 ב״ק שיצאה הנ״ל הני:א ר' ההנא ע״ז ואיתסממרא '
 די בני וסנינא בני מנינא בשביל ניזון העולם כל
 נמצא , שבת לערב שבה מערב סרובין בקב לו

 וזהו פוב כל העולם לכל כמשפיע הצינור היה שהיא
 האב כמשל הימנו מתה העולמות הס הכריות בלוח

ס ־  והענוג נר,״ר יותר להק מיכיב כהוא יותר הבן ע
ה כך .לו יש קל  כ״ס להם משביע כהוא יותר ה

כו' כהבעה״ב יותר ז״ל וכמאמרם צו נח״ליש יוהר
 רוח כאץ וכל . הימנו ניתה המקים רות !הוא

 על שפע מקגלץ העולמות שהין הימנו נותה ־כבליוח
 הנח״ר כל זה כי ,הימנו נותה המקום רוח אץ ידו

 כל לנו כטשפיע שמו יהברך הקב״ה של והענע
ג אמן מוב

י ידבנה י י ב  של כינה אומר הרכינס בן דוכא ר
 ושימת צהרים כל ויין שחרית

מוציאי! האל! עמי של כנסיות בהי וישיבת ■הילדים
 ומשהרי מלשון הוה שהרית :העולם מן הסדם אה

 הבידא חת תמיד הטדטלשחד שצריך והיעו ימצקונני
 שישמע מש! שההלם כמו כי יתברך ומיכוהי יתברך
 האדם צריך כן אליי ושיכן לתפלתו ית' הבורא
 התריו וללכת יתברך למצותיו תמיד •:׳שרע לראוה

 שעהוהוצרך במיתה ההדכישן והם (לכר) עת בכל
 כל דין , מבקשו יהינו יתברך הבירס ר.הר לשחד

 הבהירות נהור ורומז מהר לשון הוס צהרים צהלים•
 בכל היוצאת כב״ק ענץ והוס החדם על :רח0

 והאנחה והתשובה החרמה בא ומזה בס״ת כנזכר *יום
ת יזה להדם מי בלבבות ספ ך וי  והירוכך מנ
 לאור רומז ויצכרך כעבודה למדריגות רומז דצהרך

 זאת שמסיר מי יש הך ,האדס על הזורח הבהירות
 איזה אל״ז בבוא מף ר״ל צהרים כל יין וזה ׳מלבו
 כאינו סיד בול במהמר לעיל ועיין מלבו מכירו אור

 בהמ׳ק משהרב וזה . ע׳ש בדורך מיפה מלבד
 הוא המקדש עיקר כי והיינו לכוכים נבואה רחנה

 מקום בקרבו להכ-ן האדם שצריך האדם בלב
 דחיתא .ומשכן מקדש וזת יחיש הבורא לקחשח
 קדושת הניף קמשת ככוח המקדש מעלות כגמרא

 ושני .המפתה בשמן שנמשה המשכן ומעלת • עילם
 הסלם צריך מקודם כי והיינו . בסדם הן הנזדרטח

לאלהיכם קדושים והייתם כמ״ש מקדש עצמו לעבות .

 כקדושה אל והכנה הזנין מסבלי הככרשה והיא
 עליו כילד כמשכן ויהיה השכינה בו השרה ועי׳כ
 הקדוש ולשכל והבהירות התיר •הוא המשהה השען

 אבל יהשר אל ראשך ענ וברן כמ״ש ית׳ב בעבודתו
 השכינם להשראת מקום והץ המקדש זה שמתדיב מי

 ואין בעוה״ז שועים שהם אותן ר״ל .בשועים כ״א
 ר״ל הנבואה ניחן לזה גחכסיתיו, העילס להבני כונים

 וסייע ש’י<ל מעבודתו והבהירות והשכל החכמה אור
 כדאיסא והיינו מכה. ר׳ת כבידו ה׳ארן כ׳ל מ׳צח

 עד השמים מן עליו מכין עשב כל שעל בגמרא
 וכת האור ולוא גדל לו והומר כוכב הו מז: שינה

 עושי נשמות על ומכ״ש ככל המקיים יה״ש הבורה
 מהבורס ובהירות הוד המי־ עליהם שמתיר רציני

 במעש״פ לגדלו כטדו השרץ כל מלא שהוא יהגלך
 השדה ירקות וגס הכמה. נקרא וזה הב״ק והוחענץ

 ירק את השוד ך כלח כמ״ש נשסית על רומז ג״כ
 שער על ועומד כור הנקרא א׳ ש*במלאך השדה.
 בלא ערמינהין דאזלין הנשמות את נבלוע ביהנס

 ואינו תיבות) ב' (חסר הילדים ושימת .מעש״ט
 עצת עבור בחרותו בימי הש״י לעבודת עצמו מעורר

 ההוהו ויכלא לבו כל־רות אחרי ללכת המכיהו יצרו
 ואתרכך לענו־תו ישוב זקנותו ולעת הזמן מחענובי

 מעבודתו להדיחו מחרה בעצה א:יו נה זקנותו בכה
 1כל לו וחין זקנה מרוב כהו בו אין עוד כי באפרו
 עבור לדאוג שצריך הילדים שיסת וגס .עוד לעבוד

 שמשיח הילדים שיחת וזהו .צרכיהס לסלאזת בניו
 ימיו כל יעברו p ומהוך בניו צרכי בענין המיד

 של כנסיות בתי וישיבת : א' שעה הכינו ישוב ולא
 פה וניטל רכיצות לידי באין כך שמתוך החרז כעי

 עד עצמו לשמור האדם צריך ומה ולשונו היו ומשמת
 על וקליפה הכושאה מכך נעשים שהם בזה מהוד

 לפני ומכ״ש כקליפה דרך יוצאה הפלהו שכל פד פיו
טד. עצמו לשמור ההדם שצריך הנורהים הימים מ  מד

 בחרותו בימי עצתו להתעיורר ההדם צריך וגם
 נועץ ולק רך בההילן זמן כל כי - ית' נעבודהו

 כל ההגוז וכמו . כשמתקשה סשח״כ צד לכל חוחו
 הדקה הקליפה לנתק יכולץ 1בק אז רך שהוא זמן

 לגדרו צריכץ כשמזקין משא״ש מבפנים הפרי שעל
 קצת שהסא אף בתרוהו טסי כסדם כמ״כ בחוזק.

 מהרע ונסור יצרו על לה:גבר יכול במכע עכ״ז
 ונסקנו להעלות יוכל כעשה הרע ואף בהסוב וללכת
 בהבל' ומושרש כשמזקין משת״כ - אחד החל אח״כ
 יוס בכל עליו מתגבר ויצרו בתסתיו ומכש״כ עולם

 אש להכריז גדולים לפיגופיס כך אמר צריך אז
:מעליו הרע

 הקדשים את המחג. מומר הת־דעי ר״א פו משנה
. המועלו־ו את והמבזה  ו:«כר ש'

 מחלל .הבש לעולם מלק צו הין כו' כאאכ״ה בריתו
 שהם מעשה ומנשי ה' לירהס רומז הקדשים חח

 לה' קולש שהוא פבז נקרא ה״ח כי כמים קדשי
 שהם והרובים להפרחים רומז המועדות את והמבזה
אל עצמם ומקרבים נקראים שים קודש מקראי

הצליקיס



עטיישראל.אבותעבודת
 מכל מני&ר כי ס׳א של בריפו והפשר .בלדיקיס

 הוא הזה כהאנר סממס הוא שהמילה הסצוה '#פדשי
 הגיף איכרי כאר סנל חאימו אחרי להיס‘ היוחר

 כסו ולהתיש לחסר כדי עילתו להעכיר צריך ולזה
 ורוצה תאותו תמיד עליו כמתנכר זה וא״כ ומאותו

 המו^ על מתחדש שנעולה יתירות התאות לכל שיגיע
 מפר הוא וא״כ התאיה גודל להפיג יכול שאינו מנור

 כהלכה שלא כהויה נניס והמגלה . א׳א של נריתו
 מעשה וינשי ה׳ יראי מן המלטיגיס הכומיס כאותן

 :התורה מן להנליהס ראיות להם וממציאים
י יז משנה ב  יהש וקלות שמוק איכר עקינא ר

 כי לעריה. האדם את מרגילין
 ראש וקלות וזהו . האלהות סמנו מסיי השמוק ע׳י
 נכהני כדאיתא כעוה״ז שתיק פיו למלאות אסיר וגס

 יהיה (מכר) והטעם כני׳ה ניס' שחי׳ק ז׳ל האר״י
 גם ומה פיט שמוק ימלא אז כמד׳א השמוק פושר

 הנערים עם לצחק לעיוה האדם את שסרגילין
 מעשרות כתיק. דרך אצלו והוא חושש ואינו והכתולות

 הוא כשהפשיי והיינו ליראה רומז פישור נעושר. סיג
 סיג נדרים .נידו שמור עושרו אז כאמת אלהיס •רא

 עוכ ניטנים לאנשים אכל הוא כן ודאי לפרישות
 היצר עליו מהנכר אז הנדר ע״י כי . חדור לא אפר

: ח׳ו להכשילו אמריו ורודף

שליע־י: פרק נשלם ראשי ופרים כבודי בעזר

רביעי פרק
ן א' משגה  מכל הלומד הכס איזהו אומר זוסא ב

.השכלתי מלמדי מכל שנאמר אדם
ד •יל  ואל נמכמהו חכם יתהלל אל הכהוכ דאמר ע׳

 יתהלל כזאת אם כי וגו׳ כעשרו משיי •תהלל
 האדם שצריך היינו .אותי וידוע השכל המתהלל

 וצריך נהם כויאו את לעכור ודרכיו מדותיו ככל
 נמדותיו להדנק דהיינו כסראו עצמו נדכק האדם
' x(ח כדאי׳  כודאי זה הנריאה לתחילת הינות) נ

 עומק על ולעמוד זאת להשיג יכולה כריה שוס אין
׳ (חסר  השכל לעין כרור וזה וכמפעליו תינוה) נ

ד ומכירו ביודעו אף מכירו עם האדם מה ט  נו׳
 וממשנתו שכלו עימק ע; לעמוד יכול אינו כפוהו

 שזפתו לא עין מעולם אשר ימנרך ■הנורא פאנו׳כ
 על לעמוד בא״א מכ״ש אוהו כריה שוס סניר ילא

 ג' או ב׳ (מסר לא כי במורה וז״ש .ממשנתו עוצם
 נרא כראשית מהחלת בתורה נעיין כאשר ות)9י0

 ס' בשביל כראשית המדרשים בשס לש״י כ0וכ וגו׳
ק  ראשית כי היינו במונפתא בראש־ת יונתן חרגם ו
 בצ׳ל ואפשר כאן (מסר החכמה היא דבר הל

 היא ית׳ הבורא (אמת) מאמתת) שהיא יכמכמה
 עמו בישראל צפה כאבר ע״ר ע׳יי היה תה ההורה

 וז״ש עולמו. נרא ההורה ולקבל לעבדו שפתידין
 של בשבילן וכביש צפה כאשר י״ל דרך לשון נשכיל
 .עולמו ברח כבודהס מדרגות היינו רצונו עושי
והמון הקשים גדלים וארי־כ מעיס רעvנ •«של שקצת

 כמ*כ- .הסעים אל כוונתו עיקר pוהמור והסובין
 סוף• ומד מראש הדורות בכל הביס יתבקי הבורא
 כ״ם־ מס״ה מספר כי המסה על הי׳‘הכוונה ועיקר
 הצדיקים אדם בני אלו ר״ל התירה. אוטוח

 כסי קם והשאר .תמיד התורה את המקיימים
ל ירצו אס התשובה בידם עכ׳ס אך הקשים נ ^ 

 הצין יה׳ שהבורא אע״פ ית׳ אליו ולשוב מעשיהם
 והרצון הבחירה נהן עכ״ז יהיו איך בברואיו והבחין

 וכסו ברי׳ לשום שנ1מ איננו זה ודבר האדם ביד
 למד ב׳׳ה שהבירא פציט נמצא ז״ל הרמב*ם שאמר
 כמ״כ הדרגסם. ע׳ס העולם אח וברח רצונו מעובי

 מלמדי מכל כנאמר . אדה מכל ללמוד האדם צריך
 היא׳ התורה כי ר״ל .לי שימה עדוחיך ט השכלתי
 ובידו הכל בורא הוא כי ית׳ הבורא על העדות

ד הכל  י ממשה לנו סירה היא שהתירה כרו פשוע ע׳
 ואנוש וסדום והפלגה המבול דורות ומפלה בראשית

 שום אין כן ימ״ש אמדוהו על מורה הכל אשר ויצ״ב
 הנורא אחדות על המורה עדות שאיננו בעולם דבר

 הוא שבתורה אות כל כי ידוע הסתר וע׳ד .ית'ש
 דאורייתא וננזין רזין ומלא ית׳ הטרא על עדות

 אימא כי לי שיסה עדותיך כ׳ וזהו בזוה׳ק כמובא
 ית׳ שהבורא ר׳ל י׳ה ש'מ שיח׳ה ז״ל האר׳י בכתבי

 יש בתורה ני וגם .בהסתר ואות אות בכל שוכן
 ושס׳ס איברים רמ״ח כנגד פל*ת ושס״ה מ״ע רמ״ס
 ■ עוד ים שבאדם אומרים הרופאים וחכמי .גידים
 ששאר נמצא מספר לאין מאלו תון קמניס גידים

 ואיברי גידי לשאר רומזים בודאי ההורה איתיות
 התורה בעסק כי ר׳ל הדס סכל הלומד וזהו האדם

 האדם הנוגח ע׳י הכל ואות אות בכל להרגיש צריך
 מהתורה ואות אות בכל משיג כזונה ומי אליו הרומז

: הנורא מהארת מאד נכבדיה דברים הב'  ̂ י
י ״  כששומע שאפי׳ ר׳ל .השכלתי מלמדי מכל א

 ^פר הנון באינו בו ביודע מאדם ד״ח
 •צא לפעמים ט והיינו ממנו ילמד כאלו דברים
 כל כי והיינו • לה הגון שאיני סף אדס פסי חורה
 שיש וכמו הקדיש החילן הוא ממעי נצר הס בג*•

 הנדולי*׳ ונשמתהילין יכפנים לים נד ענפים באילן
ס פורחים בעצמו הכח מזה מזי ולפרוס להצין  נ

 נשמה איזה יש לפעמים בישראל כמ*כ הקטנים
 אזד ההורה v וכת כעד הפוהחד. וגבוהה קדושה
 דגר איזה לחדש p גם הדעת קטני גס יטלק

 ההלכ» זו בגמרא שמצמו כסו והשפע הכח בזה
ד דילמא אפר ערבימ זה אמרה שמריח זה שאסר  נ

: הוא מזליה
*י  ,אדם מכל הלומד מכם איזהו זומאאוסר בן א

לפרל׳ם• שנכנסוי פד' היה בן'זופא כי והוא
ט אמד וכל ב״ה הוי׳ה אותיות ד׳ כנגד שכם  הי
 אותיות- ד׳ כנגד דברים ד׳ ולכ׳א מכולם כלול
 האדס• שיתנהג המדות ושרשי עיקרי ושהם השם
 כפר ני ר״ל אדם מכל ואסר .יהיש להבורא כהס

' נגד מיה נבמה רוח נפש במינות ד' יש באדם  ל'
ד יסידה וגם .השס אותיות :כן כמו •׳ של סקין ע

.ההורס

. v י
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 וגלרסס אלו בחינות ד' בה יש כקדושה הח״־רה

 אין האדם שלינין הגס .ין זרז רזי יש וגס גפלל״ס
 שכמ בעין חכס שסא מי מ״מ הסשסוח רק גכחב
 כל הפשוסיס והחיסת האותיות סכל וישכיל יבין

ם. מכל הלומד וזה בחינות '29  סהקשפות שלומד האד
 אדם ובחי' דיוקן שהם אלו בחינות ה' כל הקורה

 :מכובד) איזהו בדיביל לקמן (ועיין כנ״ל
ו ה ז י ר א ט  כ״א שצריך ר״ל .יצרו אח הכובש נ

 כתיל במה דהיינו יצלו פל להשגיח
 עושים שהכסיליה כסו • לא ולמנשו להכשילו

 כצדיק ונחשב סבירו מדוח לוע על תמיד שמשנינזיס
 לכ״א מחבילן במדותיו גרוע הוא אספר יודע ומי

̂רו  ר״ל • מגכור אסים ארך סוב כנאמר . דייקא ♦
ל «שסוא ט  מאריך ואעס״כ מחנירו להנקס וביח נ

 אע״פ כי ר״ל .עיר מיוכד כלומ ומושל .אהו
ל סהזא ט  לתלות יכולין *כ0אמ לנקום ויכול ג

 אפיס. ארך הוא עדיין חיבות) ג' ב' (הסר מחמת
 נצסון לידי ובא עיר לוכד כשהוא עיר מלוכד לז״א

 יח׳ש מהטרא ללמוד יש זה ודבר ברוחו ומושל
 דורות לאלסי אף ומאריך אפיס ארך שהוא גסדוהיו

 ויפן המצרי כשהרג ע״ה לבינו כמשה מצינו יאשר
 לצאת עתיד שאין .איש אין כי וירא וכה מ

 שאמר כידוע עליו נענש כן ואע״ס כשר זרע ממנו
ה לו ״ נ  לצאת צריך שהיה לך תבדיל ערים שלש ^

 להיות צריך כמה חבירו פס הימה) נ' ב' (וזסל
ע :ברוחו ומושל אפיס א

א״י טר איזהו ־  המיוהד יצרו ר״ל יצרו אח הכובש נ
 אחד לדבר מנומר מיוחד יצר יש אדם שלכל לו

 בדברים וסייגים נדרים לעצמו לעשות כ״א ^ריך
 בלל כ״א כי בו להכשילו עליו תוקף שיצרו שרואה

ן  סהאמולאיס שכ״א בגמלא שמצינו וזהו - ובלא י
 אפים ארך סוב שנאמר .אחד בדבר ספי זהיר יה9

 קהלת למ״ש רומז פיר מלוכד ברוחו ומושל מנוור
 גדול מלך אליה ובא ממס בה ואנשים קמגה עיר

 מסכן איש בה ומצא וחרמים מצודים ובוהטליה
 על רומז עיר לחכסהו. העיר אה ומלט ו«כס

 כינדל מצפים ואנו בחורבנה קסנה שהיא 'ירוכליה
ה מ הד ל  למעלה עולה היא ויוס יום ובכל נ״כ או

 שהיו כשרת למלאכי שלאה בא' בגמרא מחיסח
 בכל מבלכין בחני וזה יסשלים לבנין אבנים לין3ש«

ס  ישראל צריכין ונזה ה:ה בלכץ ירושליס טגה יו
 ומטלה בחורה פגמהם כל ולשים לזה סיוע שוה14׳־

 עושה האדם כאשר והיינו המצות ומעשה ־והפלה
 בכל עצמו והמשעבד המלך וזרת לקיים המצוה
 ותפילין בציצית כמו ית״ש לעסדחו מסיהיו משיו

 כל לשעבד וצריך כמיס מלכות עול עליו עייןנל
 עצמו ועושה ית״ס לעבודתו ותנועותיו ומשיו אינריו
 רגלי ד' הם ציצית הארבעה כי לשכינה מרכבה
ח ס  הכסא על היושב אדס דוגמת הס והתפלין מ
 והתאוות והסיא היצה״ר כח להכניע בזה >מטון

 ומטין יתברך לו משועבדים יהיו כמלס ימשמיוה
נמצח גבירתה החת ושפחה רבי' החת עבד ׳־למכבש

 פאי* דילי' איבלין על קוב״ה דאמליך כל ר6מט
 סדיר יעשה וככה .כולו העולם כל מל ליה אמליך

 וסס״א כקליפה כח באמת יכניע ית״ש שהבורא עד
 ב״ב ירושלים ויבנה הארן כל על למלך ה' והיה
ס רומז קסנה עיר וזהו .אמן  שמא האדם על נ
 עם הדיר עליו להלחם האדם שצריך קפנה עיר
 .הנ״ל העיר בנין שיברוס בעטדחו ולהתחזק יצרו

 השי״« ענודה עיקר על רומז קמנה פיר ועיקר
 9k להמליך מסויבין שחנו זה הוא שבלב עבירה
 יחוד( חמיד ולזכור רעשינו בכל יה״ם הנורא

 וס! משלה בכל הוא כאשר ומלכותו ית״ש ומהדותו
 אל סניפים כמו והס ע״ז מיוסדים זהמצזה החזרה

 וד ר״ל מעס בה ואנשים .במ״א כמ״ם המלכות
ז שהה אוהן אליו לבא שיכולין האנשים הה מו מז  ב

 99 כאילו אנשים אבל רסכן ילד בסוף כנאמר מעש
 אלימ ובא במשפחה. וכניה בעיר החד בעולס מעט
 עלית ובנה יה״ש הבורח על רומז גדול. מלך

« שיתנהג והמצות ההורה הס וחרמים מצודים  בי
 ג״כ שמא היצה״ר אבל היצר נגד וסיגים בגדרים

 סצודיי עליה ובנה זה לעומת זה כי גדול מלך
 לאדם הפורדוח טמאות ומחשבוח בתאוות וחרמים
 ה״ם פוזרו הש״י היה לא שאס עד הבי״ת מעבודת

 הצדיק על רומז וחכם מסכן הילד אבל בידו נופל ס״ו
א כאלו בעיניו שדומה וילד במעט עצמו שמחזיק » 

 ' • השםי«' בעמדת כלל עדיין התחיל ולא ילד עדיין
 אוו מלט הוא הנולד את הרואה מכס איזהו וזהו

 יציו את הכובש גבור איזהו וזה .בחכמתו העיר
 > הוןזוס< החת והס״א טכראין התאוות כל בכובש
א ברומו מושל שהיא ועי״ז  *•ל’ כיר מלוכד מ

:אמן ירושלים לבנין בעטדתו לפעול
י ״  טוב בנאמר יצרו אח הכובש נבור איזהו א

כשהאז* בוודאי כי ר״ל .כו' מגבור אפום
 (מ5לכ חידוש אץ אז בודאי בחפלה או בתורה עוסק

 כשיחנור שאף זאת על להתפלל צריך אך .יצרו את
 וזה כובשו הוא שיהא דבר לאיזה להסיתו עליו יצרו
 מליו יצרו שמגביר מגבורה מגמר אפיס ארך סוב
 א«ר מלת מל ג״א ס' בעה״מ הרב שכתב כמו

הי,מנים: על גדולים להזהיר ואמרת
 כי כפיך יגיע שנאמר בחלקו השמח עביר איזהו

 בלא ית״ש שהבורא כסו ר״ל .נו׳ תאכג
«י כ״א בעולמו רוה נחת שום לו ואין עולמו מ  נ
 מלק כי בסלקו שמרי הוא ואעפ״כ לנד רצונו
 כמו אותו עובדים הס אשר נחלתו חבל יעקב מפו

 ית׳ש הבורא לו שנתן בתלר,ו שמח האדם יהא כן
 66 ואף עובדו להיות העמים מכל אותו והבדיל
 ית״פ בוראו את ולייחד ישראל שמע א' ב״ה) (הסר
: י  ר״ל כפיך• יניע .האכל כי כפיך יגיע א״י ד
 * שיהיה מה בהכרח כ״א אינן בעולם עסקיו שכל
 עיקר שמיס וחפצי נפשו את למדות רק לאסל מה

:אצלו
 הסם כי הבריות. אח המכבד מכובד אי«הו

* נקרא הבורא מ בחלק ככטד מ ט כ  מ
לבגי *



אבותעבודת
 זמלק אומר ישראל מלכי על כדאיתא אדה -<נני

 • כז׳ מכבודו שחלק פכומ׳ז פלכי ועל ליראיו גנכנודו
 ולחלוק הבריות את לנכד האלה צריך כן כמו

 . •ר^ ובחי אכבד מכבדי כ• כנאמר לבריות כבוד
 אדם לבני מכבודו חלק ית״ם הבורא בודאי כי ר״ל

 ליה סוקמי שמיס מן נרגוהא ריש אפי' כדאמרינן
 ליוסגה והמערה הכבוד להחז־ר האדס מחויב ל̂■

 נתן אשר הדברים בכל וכן נהנה חכר האלהיש אל
 סמנו צדקה לימן צריך בעושר ק ית״ב הבורא לו

 וכן .לך נתנו ומידך הצדקה ה׳ לך דהמ״עה כמ״ש
ק הבריות. לשאר להגיד צריך רה1והת ׳ההכמה  ו
 שזה לבו אל נהכ-ב צריך אותו שכיבד הגם הכבוד
 בני כמה נמצאים ועד״ז .ית*ש מהבורא הוא הכבוד

 סתזרין שהם נאכר עצמן את לכבד :מניתי; אדם
 לכלים בעיניהם נחשבין ואץ לסמלה הכבוד הסיד

 או והגדולה והעושר לעצמו הכביר כחוש•: מי אבל
 מנגע ומשיר שניות איזה בהן וחושב דבלים משאר

 יקלו ובוזי ח״ו נק' מעליו ית׳ש הנורא הבגחת
 הנדל במו אמיתות מל רייוסדיס הס מדות הד' ואנו

 .החכמה היא המחשבה ע״ש היא י' דהיינו יה״ש
 כסד״א העולם בריאת על מידה הוא ראשונה ה׳

 לעולם הפסדה היא והו' בראה בה' בהבראס
ה' .העושר דונמה היא כסכפיע  היא אחרונה ו
 ומיינו נראשיח מעשה תמיד ייה בכל בכיובו הגזמדש
 הכבוד. נמשך ומזה לזה לזהייעשיר מוריש כדאיהא

 שאמרנו כמו הבריות את המכבד מכובד איזה־ א״י
 עובד כאשר היינו האדם סן לו והשארת למעלה

 את ומכבד לעולם השפכות ומביא יתברך השם
 : הבריות בעיני מכובד היא אז שפע ברב הבריות

ן כ משנה  ובורח קלה לסצוה רן כוי אוסר עזאי ב
. כו׳ גוררת כמצוה העבירה מן ’

 לעולם החיות עיקר הס הקלות שהמצות אמרנו כבר
 פשוש דבר שזה ר׳ל ביותר עליכם הזהיר ולזה

א ומקרב מצוה כשעושה כי למשכיל  לבוראו פ׳
 מבירה כשעובר אבל אסרת מלוה לו נגרר ממילא
 מבדיל מסן לו נעשה נמצא לו והולך מבוראו ועובר

 אחרת עבירה לידי לבא יוכל ונקל קונו לבין בינו
 קלה העבירה מן ובורח לז״א הימנה נדולה אף

 עליהם לעבור יוכל כבקל היינו הסצוה דוגמת
 פין וסיקור פה והניבול והליצנות הרכילות דהיינו

 ולזה .יעבורון כרנע הסה אשר עבירות וכדומה
 מצוה מצוה ששכר עוד ואמר • ב־ותר שימור צריך
 המצוה מן לו הבא שבנר ר״ל .כבירה עבירה ושכל
t v לו קונה אחת מצוה פפישה נדאסר הפרקליס 

 וככר .אמרת מצוה לידי לו מסייע אמד קרקליס
 העבירה בעשייה לעצמו הקונה הקשיגור הוא עבירה

 לו וסביאים לאדם הסרסורים בעצמם כבה אשר
 א׳י :(הסר) נוח־ס ואי; פליהה לעבור עוד ותTעב

 וינס הצדיק ביוסף שסצינו כסו .העבירה מן ובורח ן
 צא שמא בדבר־ס ממה לפלפל רצה ולא החוצה דצא |

מצוה. גורלח ופצוה מצוה סצוה ששכר . לנצחה ימל
שהצדיקים מה הוא לבא העתיד השכר כיקר <

S ישראל
 שיין אי; וזה נאצבע כליו ומראין הככינה כזיו נכנין

 .מכירו של בחופתו נכוה שכיא וכדתיחא .נפש לכל
 מדוב בשמש ־.כל להם ססשר שאי כמו בזה והמש;

פ מבדיל כסך איזה שישים לח אם נהימחו  ואם פ'
 כבורא וסכש׳כ א׳ בחסך די לא גדול יותר אורה היה

 שום ואין ולב׳הירותו לגדולתו והקר סוף שאיי יח״ש
 יהנרך ואורו בהימתו מוצס נתפוס יוכל ושכל רפיון

ד על אס כי  יחברן■ השם לנו שנתן המצות מעשה י
 באור לראות •כול שע׳׳־ הי-דם לנפש מסך שגעשה

 רניס המסכים במצות במיישר מה נל ס״כ סוף הין
 עיבי •נד גדול יותר אור ידם על נרר.ור. ויכול

: מצוה מצוה שכר וזהו המכך
י ׳  אזיל כס׳ש פירושו י׳ל כו' קלה לנוצוה רן הוי א

 כ«פי• לצדקים פושה כקב״ה לבא לעתיד
 שייי• תאמר שמא .כסהיכ המת ויעפו כנשרים

 י*י• ופקליה .יגעו ולא ירוצו ח״ל יגיעה להם
 מתדבקיס המצות ממסת כי המצות ממעשה להם

 וזהו וקלות בבהירות הסצוה שעושה ומה , בהקב׳ה
 סי ר״ל . סצוה מצוה שככר .קל׳ה למצוה ר! והוי

 היא מצוה ששכר ור׳ל .חדא צוותא סלשק הוא מצוה
 להנורא הסצוה מעפה ע״י כמחדבק פה עצמה המצוה
 P שהיה עזאי בן של מדרגתו שהיה כסו ית׳ש

 שהיה לא וסח• הצי{ ב׳ע לפרדס שנכנסו ארבעה
 משתוקק שהיה הקניה מאהבת רק בראיהו פוגם ח״ו

 בד.קב״ה שנדבק p לו והיה בהקב׳ה לדבק חסיד
לז״ • Cu בנבהר עד  נו>וה מצוה ששכר עצמו הוא ו
 וזה . המצוה בסירוס מחמת כהקנ״ה שנתדבק מה

 ולא אכילה לא בו אין בניע לעוהיב השכר עיקר
 ינשב׳{ צדקים כמ״ש השכינה מזיז נהנין אלא שתיה

 מששה עצמן של פערוהיהן ריל בראשיהן ועערוחיחן
 שאמר בס׳ לרמוז ויש נפזה״ז עושין שהיו המצות

 שהצין פזאי לק רמז אהבה כסות עזה כי שהמע״ה
 : וביש ביס כבורא והתדבקוח אהבה מחמת ומת

א נ משנה ו  אדם לכל נז תהי אל אוסר היה ה
 תמיד עזאי שנן ירצה כו'

 נזר«פ במעשה שהצין .מאד גדל כי עד ונדול מלך
 שמקע סרוג שנדבק אלא שנענש חיו ולא כניל ומח

ד כנ״ל  אסר לזה התפארות שום נבו על יפלה שלא כ
 WS יש כי נדעתו והשי אדם לכל נז תהי אל תמיד

 לי אין כן ו:־.ס לפרד״ם ליכנם שבכהס אדם בגי
א לו שאין אדם לך באי; ת״ו פצסי להתפאר  . כפ׳

 נל ניד שדח; פעה נא מנחתו ואל קין ואל עיד
 במדרש כדר״יתא לטראו לשוב ונדצין הנהירה אדם

 ®ליי שורא הקודש רוח כו׳ שפחה ואפילו עבד אפילו
:בעולם צדה שוס לבזות אין וע״כ

י י  ו«זי*וי הארן לעמי אף .אדם לכל בז תהיה אל א
 אלם אין ט רמ״ל ישראל ורשעי הערך

 נצסלהדשע ר׳ל . שפה לתפלתם כמו שפה לו שאין
 או .יה' הבירא אל בה שיפנה מיוחדי. שעה לו יש

 אסי אףדיטר או השי״ש צפני הפלה איזה יתפצל
 לא נאם ברחח תוהו לא כי יס' לכבודו בבלימות

רגמ אף השיי אח שיעטד הרשע לזה הקוה כוס היה
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 תם . מ והלך הלף היה בודאי חייו ימי כל אחד

 ומביס זסה5 הוא יחברך הבורא אך נגלא היה לא
 ומצפה ועומד לב חפלומוח ויודפ הדורוח כל סוף עד

 עוס או תשלה חורה של הדיבור פל כביכול
 (יהיה הרשע גמה למיו שיעלה קדושה כל ר6די

m ממריר הקדה והרב . כביכול לפניו רוח 
 פלסרין לו ביש לבר זאה המשיל זצ״ל מקארפץ כ<ר.ם

ח לו יש וגם כרים מושב ניס -  שבונה כמו פלאי דד
 לסייל לפעמיס בם שהילך ביערוה או בכפחם לעצמו

 יבא שלח ארוך )מן יטבול ולפעמים ולצייד בעלמא
 בשנה פ״א הפ:ר כ״א הזה הפלפרין נמוך כשר י

 ההלסרין מפלה הין בילאי נמצא .בס דרך ביעבור
ל ומהותה במפלתה נדולה הקטע  הדירה מעצה מ
 מה כי זה כדאי זה לאי לא כי ומהותה בראי

 כ״א הכשוב זה לפעול יוכל לא הגרוע זה שסומל
 בודאי הצדיק כמ״כ . ח״א וזה עמו יוליכנו באשר

 יכול איננו ס׳מ חקר אין עד גדולה ומבודחו מפלתו
 כשהבורא לפפמיס ט דהיינו שהרשע מה זאת לפעול

 מכעיסין בסלס והקליפה התוהו בפולמוס משגיח יש'
 קיזה או מתפלל שהרשע השעה בזו וכשרואה ^סניו
ה של דינור חנ  מקבל כביכול אזי ית׳ש לכנודו ק
 לבוא יטל אינו גמור הצדיק כשא״כ . ממט מז״ר

 ההרס מן מאומה בידו ידבק שלא ירא כי במס '
 איך וא״כ רח״ל בישין והרהולין רעות ומחשבות

. מקום לו שאין דבר לך ואין כרשע: על יתגאה
 לחביר משכנית לה' מקום אמצא מד דהמפ״ה פל״ש
ה' בדנר במדרש כדאיתא השכינה הוא דבר .יפקב
 כמלוכה על מורה דבר א״כ המנונה היא נפשו בפיס

 להיות מהיד בודאי מקום לה אין בחורבן כעסה אף
 סיבריו ולקדש לכו חל לשוס יזדס כל וצריך מקום לה

 פנוי מקום יהיה נמען נופר כל ולבדר ומומו זלבו
לזאר* ממבבהו תמיד זישים הקב״ה מ״ה למלך לשכינה

 ותמיד , ט לשכון המלך שיוכל קדוש מחנהו שיהא
ית' שהבורא נזכה ועי״ז .לזאת ומזומן מוכן יסיה ’
 במכרה למקומו ביהמ״ק עטדת דחזיר בקרוב יגאלנו ,

: אפן בימינו
י ־ ״  לכל מפליג תהי ואל אדס לכל בז חהי חל א

 העולם לקרב רוצה כשהצדיק ר״ל דנר•
 אח לקרב אוכל איך יאמר אל .וב״ש ב״ה למורא
 לכל בז תהי אל התנא אתר לזה .גמורים הלכעיס

 שאין סדס לך שאין דבר לכל מפליג תהי ואל אדם ^
 לפנות לב לו שאין אדם לך שאין ר״ל שפה לו ׳ ^

 בממש כי שפה לא מנחתו ואל קין ואל כמ״ש להקביה ■
ע - טל מ  עליו ולקבל ב״ה הבורא אל עצמו לפנות י

 צפוד צדיק חיכף הוא עבירה שוס עוד למשות שלא
 שקבל כמו עבירה שום עוד יעשה לא דבאפח רק

 לי מקודשת אה הרי לפשה מלvהל כשנינו וכפו סליו ,
 שמא מקודשת גמול רשע הוא אפילו צדק שחני פ״מ ^

:בלבו השובה הרהר
י ל ממנה ב ה איש ל־ימס ר  הוי כחד מאד אומר ענ

 אנוש שתקיח אדם כל בפר לוח שסל
כל תקוש דמם כמאמר בזה מדקדקין העולם . -דמה

 ובידזס מי בפני יכפיל מי א׳יכ רפה הוא האנשים
 כלשון כמהגזיל לשונו כינוי וגס מסבירו עילף ימצא
 שבודאי הוא האמיתי הענץ אבל .באנס וסיים אדם

 כבכמות המעולה שהוא אדם במדרגת שהוא מי יש
 ברבי בפציט כפו בו *לפת למה וחין כאטבי
 רמה תקותו חטש במדרגת כהוא מי אבל בל״ג^ אליעזר
 שלוא מי בל כפני לוח שפל להיות צריך בודאי

 לפעכים כי לבו״ד ידוע סין וזה - קדס במזלנת
 ההסק כרוב כלל וזורה בגי שאינן חדס בני ימצא

 עמם שלם שלים מחמת אדם בבחי' ויהיו הפשוסיס
 כל בפני לוח כפל להיות צריך ולזה • לבדו לה'

 • ט' בכני רוח שפל הוי מאד מאד יאמר או :הדס
 וכמטאר לזה מקול אדם וכי קמאי דקדקו כבר

 שהגוף זמן כל שאמרנו ע״ד לסרן ונלאה . בהוי״ס
 הרמה למקומה לעלות יכולה הנשמה אין בקכר קיים

 אמר ולזה .למקומה לעלות יטצה אז כלה וכבהגוף
 להיות מצפה בקבר שאדם כבשעח רמה אנוש שתקות

 לעלות שיוכל כדי בשרי רמה ויאכלו כלה גופו
 רמה, אנוש בתקות ח״י :בג״ע כבוד מטחתו צמקוס

 האדם את להחמיא המתאוה היצה״ל שהקות ר״ל
 את אלהיס כשני מלשון אנוש וזה הש״י את וכישכח

 האדם אש כמרים הנ״ל רמה ע״י הוא .עמלי כל
 ולזה .עבירות לכל להכשילו יכול הגקוה וזר׳י בגאוה
 בהקזת והשעם לוס שסל הוי מאד מאד כתנא הזהיר

; למה אנוש
י ה משנה ב  שס המחלל כל אומר כ״ב יוחנן ר

 בגלד ממנו נפרעץ בכתר שפים
 מה בכתר יהיה אם כי תמוה בסהל מלח .ט'

 יש״ש הבורא הנה כי דנידע אך איכא. השם חילול
 הנותן והוא כלל מיניה פנוי אהר וליש כה״כ מלא
 האדם יחשוב כאשר ח״ה . לחכיוא בהולכים נם כח

 מבקש הוא כשיזופא אך . יחטא לא בודאי זאת
 מי באפרו יה״ש הכורא מהשגחת עצמו להסתיר

 וכאילו כביכול השכינה רגלי ודוחק יודעני ומי רואני
 P מכאן לך יתברך צו ואומר המקום ^ אומר

 הבורא באמת אבל הוא שכן וחישב לחטוא מקזס צי
 fר סופן בשום וכלל כלל מיניה סטי אתר לית יס״ס
 נמצא .מהשגחתו עצמו שמסתיר בדעתו חושב שהוא
ש בעושה כמיס שם מחלל עצמו שמסתיר בזה  מ

 שפים שס הממל״ל הה .הבורא במציאות והפסק
ט יתברך הבורא מאה סלל המיץם זה שששה ז  שי' ו
 טדאי ט ף5 ה' בשם וחלל נקב שעושה ה' סס וטקב
 ממלצ כוא כי אופן בשום יח״ש ממנו להסתר ס״א

 פליאש דהמע״ה וז״ש .עלמין כל ט3ו עלמין כל
 נ5כנוד הההברוח לטן הוא דעת נשגבה. סמני דשק
 דהר שאצלי מס ר״ל נשגבה ממני דפת פליאה ואמר
 סהססברוס ולפרוש להפליא אפשר הימן הסוה

. יתברך י ס  בהיקןי סוברים כהשלס כש לא כ
 TC אסק אס ואמר , תימה דבר הוא בהתסברוח

 לחפ ריכז שאיי ר״ל 7^ כאיל ואציעה אהה שם
 אה מבירה ככטשיית אף ואמי .לשאול ט שמוריד

ומד• .אופן בשום להשנסהך כפסק וסין כמה
הסנגל
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 :לא והנם משיתי בעיניך והרב ואפר לפניו סתנצל
 איתא כי בנגלמא נדנוד איזה רק תמא שוס בו היה

 אמפ״ה סובה אלא אינו ר.סא דוד האומר כל סדר, ג
 מסתיר הייתי שלח עשיתי בעיניך ואמר עצמו -נל ה

 שהבורא ר׳ל בנלוי ממנו נפרפי( מהשידוחן: ענ:;י
 יוצאת בב׳ק לרביס ססהו ומשרסם מגלה שפו יתנרך

 שומע בחין ואף במארי' דמריד פלניח דין בנ״־
 בלבות כזה הכת ובא מזו מזלייהו י,עש'כ אותי

 ישראל פושע שהוא עליו ומושבין אדם בני ומחשבות
 יודפין וכולם וחיות לבהמות הף להגיע יוכל זה ודבר

 . גמור בבירור ממש משמו שנתוודע עד ברעתו
 שמזה החשבה בשער הלבבית בחובת דמיתא והיינו

 •ת״ש שהבורא במה בוראו למהבת החדם •הלהב
 אותן יגלה אס כי תותן מגלה ואינו פשעיו בלסה
 וכדאיחא .בליה שוס בפני לעמוד יוכל צס ’^דס

 שים־ו וזה . ממאה כסוי פשע נשוי אשדי נזוה״ק
 ומתן סיני הר מעמד דהיינו הזכירות בכ׳י צזטר
 כשאומר דהיינו העגל ומעשה עמלק ומחיית תורה

 הקצנה יום יזכור באהבה בתיבות באהבה וליחדך
 ר״ל חך הסוה הוא ולכאורה .בסהכה היה שלא
 שאינו במה אהבהו מל אהבה יתוסף שבזה כנ״ל
 כי בתכבה במלת ירצה תיבה) (הסר מעמו מגלה
 להסוא הונך כשהאדם רוצה הטרה כשהיה בודאי
 החיות גם נוסל היה מקום ני והן מכחן לך ואוסר
 הן מהעולם חיותו השי״ת ל כשיע נודתי כי ממנו
 ׳מינך נעית וזהו .משיבת כלא כילא מז אמד רגע

 סן מסדו נופה הבירה היה שתילי .מר; סנלפמו
 כל אל מסד ואעפיכ לאדן הולנין היו אז העולס

crp וחיותו מהאדם ואפשו מסדו סר לס ותמי־ 
 האדם לב שיתלהב ודאי יתיב המש־■ בעשיית יאף

 בן יומנן רבי וזש .לשנורה ותשוקה עזה כההבה
 להביס צה ר שהיה בדקיה לשון הוס בר־ק״ס .ברוקא

ד בלבנם החהבה וליבוב ברק  גס וסה שספרנו ע'
 כן כמו גו ומכהו כס^־ מיד מקל שנישל כפו כהוא
 היה ומלו בו סיגי־! והוה כה לו שנותן יס*ש מת

והיה הכפה בזו ממני הכח נופל היה כש״י חצה

 העגל עשיתס ביום אף ואמר ענינו המקום חשדי
 העגל לפני ונהנו המן שנקמו מפיהם מנעת נח סגך

 שיסדו ג״כ וזהו מפיהם מנעת נס מוך ואשפ׳כ
 אהבה לזכור כהוא באהבה בסלה העגל סבבה לזכור

 וכמו ושובו מסדו מונע שאינו כנ׳ל ע;ינ; הבורח
אן  יה ההלל הנשמה כל וזהו אוהו הקנשהו בכת י /
 מהן נשימה בכל כי •ה מהלל ונשימה נשימה כל על

: חדש חיות הש׳י
*י  משאו מודיע עצמו כהוא בגלוי• סמנו נפרפין א

 ואיט אמרים בדברים וגחנועזתיו בדבריו
 פניסים דברים וישמע יבחין הצדיק מ׳ס כלל פנמץ

 צדיקים בפני רניס מעשים שהיה ונפו . בהמיצונים
 בסאמז׳ל הפי' לפרש יש זה נבענין ״ מעשה והנשי

 ודרז״ל . ומשמאלו מימינו עומדים השמים צנח וכל
כלס וני ותפוה . משמאילים ואנו מימינים אנו

פ

 צבא וכל דנתיב אמת בכת ומשמאילים סייפיניס
 כך להענין אך .ומשמאלו מימינו עומדים השמים

 ■ ולפעמים שימס יודעים אינם מעלה כצבא דגם הוא
 מסתכל ית״ש והבורא חוב מלמדים שהם אף

 לפעמים נמצא זפוח בהם ורואה דיבורם בפנימיות
 כולם אהובים כולם וזהו .אמד לענין יתבררו כולם

: ודויק ברורים
ד ח  יש כי . השם במילול מזיד ואמד שינג א

.בדבר בוגנ והוא ידו על ש״ש ל שימול
ל עבירה הרהור לו כבת מי כן וכמו מ׳  שאיט הגס י

 זה על היכף בתשובה לשוב בידו מ״מ בזדון פושה
 מזה בא הינף שג עלה ועל . ולבטלו ההדהוד
 נלכד הקליפה המשך שבגודל עד רח״ל קרי לפומר.ח

 נגלו? ממנו נפרפין וזהו .בגלוי בעבירה מ״ו
 כמהרהר מי ואצ׳ל .כנ״ל לרבים רעתו שנתגלה
 מעמים משני מעבירה קשה כבירה שהרהורי במזיד.
 שכמו והשני תיבות) ג' ב' (מסר בנקל שהוא הממד

 כשצריכה רומני לבוש עושה כנוה של שפמחשבות
 בהיסך כן כמו .עליון לג׳ע יתירה למדריגה לעלות

 ״ נרומניוהה גדול פגמו בעבירה כפמחשבתו ושלום מס
 :בגשמיות רק באינה בעצמה מהעבירה קבה היותר

 כמים שם המהלל כל אוסר ברוקה בן ת:ן1י ר׳ איי
 הפסוק לפרש אקדים .בנלוי סמנו נפרפין בסתר
 עבירה שעושה שמי ר*ל . יומת מות ה׳ כס ונוקב

 הקביים אץ כאלו ה' בשם ונקב מצל פושה הות
 בלבו היה אילו בטודאי העבירה עושה שהוא במקום

 הים לא מעשיו את ו־רואה כה"כ מלא ב״ה שהקדוש
 פכ״ה 'הארן ׳׳כל ״מלא של ר״ת ולכך עושה.

 מלא שהוא הקב׳ה של אדנות שהוא אדנ״י ניממרי'
ה שחין אוסר עבירה ובשעת . כה*כ  רואה הקנ׳
 ונוקב וזהו .הש׳י באדנות ונקב מלל מנישה חיתו
 מסת מימות כני יומת מוח ומלל נקב שפוכה ר״ל
 ופוגם כהקנ״ה שכפר על ואחת עבירה שעובר על

 כשעובר ונפרס . האר! בכל המשוטסות ה' בעיני
 ובהקדוש הבא שבח בקדושה ועינם השנה כבירת

 מלל כעושה .כנ״ל יומה מות וממללי״ה וזהו .ב׳ה
 אפילו ז״ל מכמינו המ״ש שבת מימת עניו היה ולח
 אה השסוק וכמאמר .עליו שבת אימת הארן פס

 השבת סקדושח פי׳ . תירהו ומקדשי תשמרו שבתותי
 שם החחלל וזהו . פניכם היראה תהא שיורדת

 למעלה כמ׳ש בנלוי ממנו נפרעין בסתר בסיס
 אח רואה הקב״ה שאין ׳־<וער1 למעלה חלל שעושה
 בחילול מזיר ואסד שונג אחד .בשתר וזהו מעשיו

 נננייה שעושה יש אנשים מיני בני יש כי . השם
 ויש . מותו רואם הקג״ה שהין במחשבתו ושובר
 מי היה ואנו כבודו הארן כל מלא שהקב״ה ששכח

 הסבירה מן מורש היה מעשיו רוסה בהקב״ה שיזכירנו
 הנשנה ממנו נסתלקה העבירה שנשמת אלא

 בכגס כמו ונעשה המומר כ׳א ט נשאר ולא הקדושה
 ר*ל- השם בחילול מזיל וממד שוגג אהד וזה

 מממת השם בחילול שוג: שמ אלא שויס הס בשניהם
השם בחילול מזיד וזה . אותו רוחה שהשי׳ח ששכח

9(גז
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 יהא לסה שהקשה יו״מ ההוכפיש קושיות מתורן ובזה

: שרן והמזיד השוגג
י י משנה ב  ללמד ע״מ הלומד אזמר ישמעאל ר

 והלומד וללמד ללמוד בידו מספוקין
, מספיקין לעשות ע״מ ' ו נ  ללמד מנת מל הלומד ו

 קשות גזירות כל לבעל יכול שהצדיק כנודע
ס להתווכח לך מה רבש״ע ית״ש לפניו נאי^רו ,  ע

 מתוך והכרח הדחק מתוך אליך ושישובו בניך
 אהבה בדרך אליך תחזירם אדרבה וצרות. גזירות
 המרצה כאב שמחה מתוך אלך וישובו וחיבה

 • להקב״ה ללמד ע״מ הלומד וזהו .בנו את
 שאמרט כמו היינו .לעשות מנת על והלומד

 ותפלה שמהתורה זה חיבור בתוך פעמים כמה
 שמחה ונעשה . חדשים ושמים היכלות נעשים
 גודל ומתוך .וארן שמים בו שנבראו כיום לפניו

 כמבואר הגזירות. כל נתבטלו ממילא השמחה
. ^ ו א מ הלומד יזהו ב  שניהם אבל לעשות ע'

 והכנה באתערותא כי תלי' בהא והא אהד ענין
 הכנה כשעושה היינו דלעילא אתערותא ללתתא
ממנו לו שומעים והס ד״ת ואומר למטה  ומקבלי'

ס אז  מעשה עושה באס וכמ״כ לו. השי״תשומע ג
 אחרים עולמות לעשו' למעלה ג״כ יוכל כנ״ל בהם

 למודי בניך וכל וזה מעלינו הגז״ר ולבטל חדשים
ם יתנהג ומה היאך להשי״ת שמלמדים ה' '  בניו ע

ם ר ולבטל סגולתו ע  טובות גזירות ולהדש הגז׳
 כי .בוניך אלא בניך א״ת וזה ונחמות ישועות

 מבטלין בזה כניל חדשים עולמות בונים שהם פ״י
אד ,כנ״ל שבעולם הגז״ר כל ממילא ר ה מן א״כ  ו
 ויהיו תוכחתו ויקבלו הזה הצדיק אל לבבם סינטו
 כמה יש ובודאי ,הנ״ל זו למצוה תיבות) ב' (חסר

 שאינם ההמון באזני פועלים שאינם שאף צדיקים
ת) הבורא אצל פועלין מ״מ אליו. פונים ב״ ח׳ ) ת'  י

 הנ״ל זו ובהכנה יותר ויגיעה טורח צריך לזה אך
 שיתעוררו הראוי מן וא״כ .כ״כ לטרוח צריך אינו

 שמתחילין בתמוז מי״ז וביותר ,בתשובה הלבבות
ל טו ת ה מי  ואמר לשמים משה עלה שאז כנודע י

 הנוגע כל וא״כ .חטאתכם בעד אכפרה אולי
 עגיניו ולפי כחי לפי חד כל יראה בלבו ל יראת

 בצדקה דש ומקוואות בתעניות יתקן אשר יש כי
 לציון יבוא זה ובזכות .ותפלה בתורה אשר ויש

:בב״א גואל
י ״  ללמוד בידו מספיקין ללמד ,פ״מ הלומד א

 להעולסדרכי ללמוד שרוצה מי ר״ל .וללמד
 ,שבמשנה בגפנים חספיקין מל' בידו מכפיקץ מוסר

 ב״ה להבורא א״ע שיקשור כח לו שטתנין דהיינו
 להבורא להתקשר ג״כ שיוכלו להעולס ג״כ ללמד

 על שלומד .לעשות ע״מ הלומד וזה .וב״ש ב״ה
 חדשות ושכליות מוחץ להעולס שיעשה מנת

 וכמאמרם . וב״ש ב״ה הבורא את לעבוד שיוכלו
 עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד ז״ל

שאו. כאילו הכתוב  וללמד ללמוד בידו מספיקין ע
מלשון למעלה ביארנו כאשד , ולעשות לשמור .

ה ר״ל .ת^ה הספקת ושי' בגפנים מספיקין  מ
 וזהו .לת״ח עצמו את מקשר לת״ח צדקה שטחן

מי ויזישב גר בו והחזקת אחיך ימוך וכי הפירוש  ו
ך. מ ם באחיך פתח קשה ולכאורה ע כ״  כגר ו
 להיטיב דרכו הקב״ה דהנה כך הפי' אלא .ותושב

 לכל לחם נותן כמ״ש ולטובים לרעים לברואיו
טל גורמים ח״ו עונות מחמת אלא . בשר  שלאי

ק׳ הוא והרי לברואיו טובו כל להשפיע  כביכול נ
 כנ״ל הקב״ה זה אחיך ימוך וכי הפי' וזה .מך
 ט והחזקת .חבנ״י לאחד להשפיע יכול ולא

 שדרשו וכמו הצטרכותו. לו ויתן במדתו שיחזיק
 מלוה .דל חונן ה' מלוה לכתיב עז״ה במדרש

שי. ילוה הפעם מלשין הוא  דל שחונן מי ר״ל אי
 מן אלא דל ואין להקב׳׳ה עצמו את מדבק הוא

 אדם לכל שחונן מי ג״כ ר״ל המצות ומן התורה
קץ בהקב״ה נדבק ומצות תורה ומלמדס מסכי  וזהו

 .מעבירות נשמר שיהי' לשמור וללמד ללמוד בידו
 תשמח אליכם אמרתי אשר ובכל הכתוב וכמאמר

 מעבירה נשמר הוא עושה שאדם המצות שככל ר״ל
 מוחין אחד לכל שיעשה לעשות בידו ומספיקק

ת: ושכליות חדשו
 הצמר• מן תפרוש אל אומר צדוק לבי ז משנה

 ברבים ד״ת כשאומר אלמעלה קאי
 עצמו ויפרוש כפשטן הדברים בפניהם יאחר שלא

 :עמהס בנשמתו עצמו יכלוע רק מהם
ל א  כמו ר״ל הדיינין. כעורכי מצחך תעש ו

ת לא' שלומדי;  בעל נגד שיטעון מה הטענו
 תשוטת לההמון האדם ילמוד לא כמ״כ דינו

ת' הבורא לפני שיאמרו ותירוצים  להתנצל לדין י
ת' הוא כי לפניו  רק . והאמת מחשבות יודע י

:שאמרנו ע״ד יוכיחם
ל א מו קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעש ו ח  ל

 הפלגה בדור במדרש דאיתא ע״ד .בה
 ונבקע לרקיע ונעלה הרדומות לט נעשה שאמרו
 . זאת יאמין פתי מי כי תמוה והוא .הרקיע

 וציחפים הקדושים שמות בידם שהיה לומר רצה אך
 והרד הרקיע יבקעו הצירופים שע״י רוצים והיו

 להעטדהולטובת יצטרכו ולא הדיר עליהם השפעה
 אלו מכה בע״כ ההשפעה עליהב תרד כי הש״י

 לשונם שנבללו אחר והראיה .והציחפיס השמות
 קרדום ולא וז״א עצהס נתבטל הקודש לשון ושכחו
ס . בה לחתוך ט שיש הג  וצירופים שמות ג״כ ל

 מעניני רק זה אין .התפלה וכוונת קדושים
 ולא ,יתברך בוראנו לפגי עצמנו לרצות התפלה
 הבורא בודאי תיבות) ב' (חסר שוס בזה לגרוס
 יהיו התכלות אך .טובו כל רמילא משפיע יתברך

ת' לפניו רוח נחת לפשות כדי :י
י ״  אע״ם ר״ל . בה להתגדל עטרה תעשה אל א

 לאחרים ללמוד שצריך לעיל אמר שהתנא
 ולהיות בהם להתגדל כוונתו תהא לא כן אעפ״י

ק׳  אל א״י :לש״ש סוכתך עיקר תהי' אלא רב נ
אי כי . בה להתגדל עטרה תעשה הוא אמת מד

טז
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 להקב׳ה עטרה פושה הוא כרביס שדורש ^פי

 להתבדל עטרה אותה תעשה שאל אותך -־זמוהיר
 לו תעשה גדילים מל׳ להתגדל לפרש ויש .בו
י  ונתגדל גקשר הוא שאומר התורה מחמת נ

 רק לכך כוונתו תהי׳ שלא צריך אך , להקב״ה
ת לממן ט  לשוס ולא וב׳ש ב״ה להטרא נחת ר

:לבא הכבוד וסון> .עצמו תועלת
י ז ב  הא חלף בתנא ודאשתמש אומר הלל היה ו

 שעימר .כו׳ תורה מדברי הנהנה כל למדת י
ה העבודה  ולא בעצמו הש״י למען להיות ציינ
ס ומה אחר דבר שוס לכוונת  הכח זה שגס כי ג
 וכמ׳ש הש׳י מכח הוא ומכתירו הש״י את שעובד

 כתר וזה .חיל לעשות כח צך הנותן הוא ט
תט ך טחנין אותך מכתירין שאט שמה .ה׳ לך י  נ

: (חסר) ומכחך שמידך ר׳ל בהחזרה
י ״  לשון הוא תגא . חלף בתגא ודאשתחש א

 האותיות לכתרי רומז כי ואחוריים חרגוס
 שיש והאותיות .האותיות על שיש התגין הייט
 יש אות ובכל ג״ץ שטנע״ז שבעה הס תגין בהס

׳ א עולה תגין ג  שבין יוס ך״א על רומז תנין ך'
 חדשים כמשלש ויהי אתמר דעלייהו המצרים

ס שאז ר״ל , כלתך המר זנתה כו׳ (יוגד מי  ט
 היינו נלת״ך וזה . בעולם התמות נתרבו האלו

 מתעלמת והקדושה .ומ׳׳ז זרות והחמדות האהבות
ל. מתגברת והקליפה ח׳ תה לזונה ויחשבה ר כס  כי

 נתכסה הקדושה האלו בימים אז כי ר׳ל .פני'
 בעחיס האדם צריך ולכן .התמורות בתוך ונגנזת

חו מתנין לאמך הללו  יתברך הבורא בקדושת ונ
 החשך מן האור להוציא עז ויתר שאת ביתר שמו

 מתוך הקדושה ולגלות התמורה זאת ולהחליף
 רבה הקדושה הללו בעתים ואדרבה התמורות

 האבן גודל שלפי טוב האבן כמשל וכמש״ל מאד
 רומז ואבן פשוט אבן לבוש עליו יש כן כמו טוב
 כאשר נמצא .אבן לב שהוא ויצה״ר הקליפה על

 .הקדושה ומסתיר רח״ל מאוד •מתגברת הקליפה
 הקדושה ומוציא ומחליף הקליפה על והמתגבר

 לאין יתירה וקדושה גנוז אור מוציא אזי לפועל
 וכמו . ביותר התאמצות צריך לזה רק .חקר
 רודפיה כל זצ״ל. מוהרד״ב הרב מורי שפי׳

 הקחשה אחר שרודף שמי המצרים בק השיגוה
 ודאשתמש וזהו ויותר יותר המצרים בין «שיג.אותה

 בחכמה אותה מחליף הוא ובמה חלף בתגא
מ' גל״ס בגולם וחילופיהן כמד״א  חכמ״ה גי

 מחשבות לחשוב ומחשבתו בדעתו שמיישב זהייט
 ומחשבות מדברים עצמו ופונה וקדושות טהורות
 ומגביר אליו יבאו לבל מהם עצמו ושומר בטלים

 : והתורה התפלה בכח הקדושה כה עליו
י ״  תמיד שעוסה מי .חלף בתנא ודאשתמש א

 ולהמליכו להכתירו ב׳ה הבורא בכתר ומשמש
 נכללת שנשמתו ר״ל .חלף .יכלתו בכל טמיד

 ונתעלה העולם מזה ונתחלף עצמה '!הכתר
:למעלה

ה כל למדת הא הג  סמן טסל ימרה מדברי מ
«5 שנהנה מי ר*ל . העולם מן ם  תסיצס נ
 . ומצטט ועומד ולהכתירו הבורא לעבודת וחשוקה

 ומשבט שאקיימנה מצוה איזה לידי יגיע מתי
 ויחליכפ שיברך לאכול שזיכהו לבוראו ומהלל

 pלב אח*כ שיזכה צרכיו בעשיית אף או .עליו
ו ועושה עליו הבורא ולהמליך הראויה הברכה  כ׳
ר יתירה ובשמחה בחדוה ט  .לכך השיי שזיכהו ע

 העלמה לשון הוא עול״ם העולם מן חייו נוטל
 קמשנן• ט שנתעלם העת מזה אף כי והסתרה

 חייז• טטל זה מ״מ כ*כ נראה ואיט א״ס הבורא
ם חיות טטל שנתעלם הקדושה כח מזה אף  וג

א באלו קצה שנפשו מי יש כי רומז  ואיפר יום הכ׳
 ומתתוק מהם שנהנה מי אבל בנסיונים חפץ

 בעשר שנתנסה ע״ה אבינו אברהם וכמו עצמו
 • אותס ועשה מהם נהנה והיה עד׳׳ז גסיונות
 מהרהר היה ולא גדולה ותשוקה עזה באהבה

 למי^ה יגיע מזה אדרבה כי יתברך מדותיו אחר
ם בכל כן ונמו גדולה יותר ומדריגה מ  הדב

 ■ כלל יהיו שלא לו היה וטוב לעולם הבאים רעים
 מיי אבל נגדם ולהתגבר להתאמץ יצטרך שלא

ע מתי תמיד חושק ואדרבה מהם שנהנה  אלת תגי
 כמו וחילו כחו ולהוסיף גבורתו להראות המלחמה

מד גטרתו ברוב בטוח שהוא הגבור  ומצפה ש
 נקמה־ לעשות קרב ויום מלחמה לאיזה תמיד

ס נמצא וגבורתו גדלו תוקף ולהראות בשונאיו  א
 אחר כלל יהרהר לא ח״ו רע ענין איזה לו יבא

 באהבה מהם יהנה ואדרבה שמו יתברך מדותיו
ע מזה אדרבה כי כנגדם להגביר שמכל  למטלה יני

 וידבר תחתיו שונאיו שיכניע גדולה יותר ומדרגה
 ועוו שאת ניתר מתעלה והוא רגליו תחת אותם

 MW pיתב הבורא בעבודת כחו ונתוסף
 ׳ ומוצא הס״א שמכניע ע״י הטהורות במחשבותיו

 ־ זה מן חייו טטל יזה הקדושה וכח ההארה מהם
 :הדלו בעתים שמה שנתעלם הקדושה ההעלם

י ח משנה ״ התורה את המכבד כל אומר ר
 המ״זלל וכל הבריות על מכובד

ה ירצה :ט׳  שייןמב׳־'• הוא התורה כבוד כי נז
 ואוט תיבה שבכל הוא ריק דבר לא כי האדם
 והל דאורייתא וגנזין רזין יש דאורייתא ותנין

מו נופין רק אינה אתנו בכתב המטיה התורה  ונ
 לושפט ונשמה נשמה רוח נפש גוף לאדם שיש
 בפולם■ נברא שים ישיגהו שלא עד ב״ה א״ם עד
 וכמאא־ מפין הס האותיות כי לתורה יש כן

 הלטתוהסגץ■ גופי הן הן נדה ופתחי קנין התנא
 p< עוד גשמה רוח נפש הס וטעמים ונקודות

ת- סודות והן סוף אין עד לנשמה נשמה לה  טראז
ס אינה בעולם בריה ששום וטמונים גנוזים סל •י . 

. בזה התורה לומד כשההלם ונמצא להשיגם ק׳ »  ה
ם מד הנ״ל הפנימיות אל בטונתו ה ומאמק א׳  מ
ה דיבור כל כי שלימה באמונה א שלמד תוי  מ

ט_• התור• ומקפר דאורייתא וגנזין רזי; מלא
סד1של



ראלאבותעבודת8נ
 בנר״ן עליונים בחוחת שלמעלה בתורה פלומד

 על מכובד ג״כ הוא . תורה של כנודה וזהו הנ״ל
 בנשמתו מקושר יהיה ג״כ שגופו ר״ל הבמות

 הארת בגופו ויאיר ב״ה סוף אין עד למעלה *
 חלול התורה שעושה התורה את והמחלל .נשמחו <
 בתורה שיש מעשיות סיפורי בענין דבר מכל ^

 חלולה התורה עושה והוא וגנזי! רזין מלאים שהס
 כ״אכמגלת פנימי דבר בה שאין בחושבי וכל מכל
 בלי כגו̂ן אצלו היא ההורה אזי אליו כתוב ספר

 הסודות שהס הפנימי החיות ממשיך ואינו גשמה
 על מהולל ג״כ גופו אזי לתוכה הנ״ל הנשמות
 בנשמתו מקופד שאינו חלל נעשה ר״ל הבמות
 עונשו גודל כן הפגם גודל כפי מהם חלל ונעשה

 ממנו תתמעע תורה של לנשמה בנשמה פגם אס .
 בלתי שישאר עד הנפש עד וכן לנשמה הנשמה

 בהמה מעשה ועושה לבד הבהמיות בנפש לבדו
 ואל מתפללי! אנו וע״ז .כלל פנימי חיות בלתי

 הלכתי מלאה אני כמ״ש מלפניך ריקם תשיבט
 הגון> מן היוצאת הנשמה על רומז השיבני וריקם
 נשמה טוב כל מלא הוא בגון הנשמה היות שבעת
 גופו נתרוקן בצאתה ועכשיו כנ״ל רוח וכן לנשמה

 אותיות מליא״ה (חסד) העליוטת המדרגות <ק
 ועכשיו בתוכה מתפשט הבורא שאור י״ה סגא

 אל״ס אותיות רק ונשאר הקדושה נחסר בעולמו
 ומלואו תיבה) הוא(חסר האדם כי בהמיות בנפש

 ועכשיו שבו הרוחניות והרוח והנפש הנשמה ע״י
 ונשאר בהמיות וכח נפש רק נשאר זאת כל בהעדר
 העליונים בעולמות בדיבורו משוטט שאיט כאלם

 לדבר מורה הוא אשר ר'יוסי אמר זה מאמר וגם
:אלהי״ם מליא״ה גימ׳ יוס״י שמו כי זה
 עצמו החושך אומר בנו ישמעאל ר' ט משנה

 וגזל איבה ממנו הורק הדק מ!
 שנאחר כענץ עצמו חושך .ט' שוא ושבועת
 בראותו ה׳ לפני משפטן את שהקריב ע״ה במש״ר

 דקאר א״י .אחריו ומהרהרין אותו חושדק שהן
 האדם אותם יעשה אשר האדם התנהגות על

 הלין במדת האלם בני עם יתנהג שאל בהם ושי ׳
 עניו באיזה ח״ו ינשל לפעמים כי תורה ובדין
 היא המעשה שזו בעיניו שידמה ו:ו' וגזל איבה
א כן לא ובאמת כן הוא והדין בעיניו ישרה■ . ט

 ויהיה מנינים בכל הדין משורת לפנים יתנהג רק
ק הצדקה במעשה הן דאפשר מה כל וותרן  ו

 ימטך זה מכח כי כלל יקמץ אל העולם בעסקי
 עליו יוותרו השמים מן שגם וותרנות מדת עציו

 אמר .אליך פניו ה' ישא ע״פ בגמרא כדאיתא
 אמרתי אני פנים להם אשא לא איך הקב״ה
ק וברכת ושבעת ואכלת  עצמם על מחמירים ו

: כביצה ועד כזית פד . ׳
 ואתחק עד״ה כו' הדין מן עצמו החושך א״י

^ . ' ה ל  לצדיקים להם שיש אן ופירש״י א
 רק מבקשים אינם הטובים במעשיהם לתלות

עולמות b חמז איבה ממנו חושך ובזה חנם מתנת י

 וזה האשה ובין בינך אשית ואיבה וכמ״ש התוהו
 מן תובע בהיותו כי איבה נק' הקדמוני הכחש

 קטרוגים עליו מתעוררים אז הלין מן הקב״ה
 באם במעשיו ומפשפשים הנ״ל התהו עולמות הס
 מה׳ומכח שואל הוא אשר הטובה לזו ראוי הוא
מ על כי . וגזל .ההיא הטובה אליו יגיע לא זה  י

 שתרד בזה מעורר ע״כ מתפלל שאדם התפלה
 עלמ שמתעוררים המשטינים ומכח למטה השפעה

 מותה ממנו טזלין והס עליו תגיע לא ע*כ כנ״ל
 כשמבקש אבל זו התפלה ידי על היורדת השפע
 יתגורר לא אזי כלל שכר שוס בלי הנס מתנת

 וגזל איבה ממנו ויחשוך כלל קטרוג שוס עליו
 עדיך באי בזרוע והס כתיב הלא ואת״ל הנ״ל

 הדין מן בזרוע נוטלץ שהצדיקים בגמרא ונדאיתא
 שהבורא ההשפעה שזו בודאי הוא כן האמת הן

ח הדין מן בודאי היא כך אחר משפיע יתברך  מנ
 למי בגת׳ וכדאיתא עליו המוכרחים האדם מעשי
 מדה הוא ובודאי פשע על שעובר למי עון נושא
 מן עצמו בחושך לעיל שאמרנו וכמו מדה כנגד
 במלת רק תורה בדין עצמו מתנהג שאין הדין

ס גורם וותרטת  כן לו ישפיעו שלמעלה כן נ
 האדם בערך רק הוא שאמרנו מה אך ברמח
 לו שיתן יתברך בוראו לפני יתפלל שאל בעצמו

 המסטיניס יתגרו שלא כדי הדין מן השפעזתו
 אבל וחסד וחמלה הנינה בדרך הכל רק עליו

 בזרוע הוא עליו הכורא השפעת אמיתות באמת
: ודו״ק מדה כנגד מדה הדין מן

י ׳  אחר וגסענון בד״ז הדין מן עצמו החושך א
 כי עדיך באי בזרוע הס כהיב דהכה קצת

 שניזונין ויש מקים של בחכלו ברזוניס צדיקיס יש
 שניזונין אותן נמצא מעשיהם מכח שבאים בזרוע

 פבודהם על קמרוג איזה לבא יוכל מעשיהם בכח
 לבא יוכל וגס ההשפעה וגוזלין כרפוי היה שלא
 שהיצה״ר הקדוש בזוהר כדאיתא שוא שבועת לידי

 שעשה מה* עליו ומעורר הצדיק עש ן ד עושה
 הוא והפסק מכחיש. בחוקשו ההוא וכשהצדיק

 שניזונין אלו אבל שניהם בין תהיה ה' שבועת
כ הוא מכודתס שכל מכת היינו מקום של בהסדו  נ'

 צדקה שעושים שמו יתברך הבירא עד צדקה ע״ד
 בעבור סרס קבלת לשוס מצפים ולזינם ברואיו עם

 בעיניהם נחשבים ואינם בעצמם מושפלים שהם
 ובחסד בצדקה השפעתו הבא עליהם גש לכן לכלום

 לך ונתן וזה עליהם מקטרג פוס ואין בדין שלא
 מחן שהשי״ח הרחמים שע׳׳י היונו ורחמך רחמים
 עי״ז עמהס מסד ועושה ברואיו על שירחם לאדם

 לו וכשנותן עמו ססד ועושה האדם על מרחם הוא
 חותן ועל לנחלה נקערג לבום כח אין ההשכעה

 בפוה׳ב כלל עמו דנין שא-ן זצ״ל מ״א אדוט״ו אמר
 חנם ועל צדקה בדרך כ״א עבודהו שכל לבעבור

מו ופורק עמו נדקדק מה  הג״ל בוא כטעות מ
 י״ג לי' אחוי אבט רני דמך כד בסד״ר וכלאי'

לאבהו אפרו לגני אלו אסר דכי' אפרססונא גהרי
אמר



פגישראלאבותעבודת
 כחי וככל לתוהו יגעתי לריק אמרתי אני אסר

 פי' אניהי פם ופעולתי ה׳ את מכפפי אכן כליתי
 הרממיס מדות לי״ג רומזים אפרכמונא נהלי ייג

 שזו לו פראין והיה והפיהוריס הגדולים והמסדיה
 יכי כל אמרתי שאני במנוד זכיתי לזה אתר נחלתו
 היתה ולא וחיהו לריק היחה שענודתו יגעתי לריק

 היה ולא עלי' גמו* השלום שאקוה בעיני חשובה
 לאלו זכיתי לזה והחנינה החסד מצד רק מנודהי

 היה לא וכי קפה לכאורה כי העליונים החסדים
 מי״ג א׳ שהוא בעולם שכר שיש ממסי! אבהו ר׳

 כי זה כמו לצדיק דנין שאין ראיה ומזה עיקרים
 למיתתו סמוך השכר זה כל לו מראי! כשהיה בודאי

 שידנוהו.אחרי יתכן לא בודאי שלו שהוא לו ואוסרים
שלו יהא שלא להיות יכול לדין יבא אם כי כן

עמהס סדקדקין ואי; כלל דין אין שבאלו אלא
כנ״ל:

*י  קשה ולכאורה ממש הדין מן עצמו החושך א
 נעשה לאפיחו אמת דין הזן בש״ם איחא הא

 בה׳א ה׳דן לז״א בראשית במעשה צהקנ״ה קותף
 הדיין עיני ראוה לפי אלא דין מכל לא ר״ל הידיעה

 הזקנים במעמד צלפחד בנות כשבאו במשה וכמי
מבה היה נמלה לנו מנה לאמר משה אל והעדה

הדי; שא־ן להם יאמר אם עמו לריב כבתו מבין
 משה ויקרב ולזה .דינם שהעה עליו יאמרו פפהם

 סוף וח׳ת מדינם עצמו וסילק ה׳ לפני משפנון אח
 הדין שאין להם יאמר אם עליו לעז יוציאו סוף

 צלפמד בנות כן להם אומר כשהיה שלבסוף עמהס
 אבל .נובהן מחמת לו מאמיני; היה ודאי דוברות

 אסרי שימע מי כי עליו מלעיגים היו כן לא אם
 בודאי כי כלל בעיניך יקשה אל עמו בדברו אל

 מכירי; הכל היה הש׳י מעם יוצא הדבר כשהיה
 הדיבור שהיה הש״י דיבור הוא כזה כגדול כקפן
 מלובש היה שהדיבור רך בו נחבסל והוא ו מאל יוצא

 מדולה מאש נתלהט הקדושים הנביאים כל וכן בו
 מכא״כ במציאות ונתבשלו אליהם הדינור נהתייחד

 בבואו כניו על שהי' המסוה הוא וזה הפקר נביאי
 המלבוש הוא המכוה כס ה' דבלי העס אל לדבר

פניו: על הדיבורים של
D iH l י״ל רוח, וגם רשע שועה בהוראה לבו 

 שופעים זה הפסוק שנכדש כמו הפירוש
ז בכל לך מהן טופלים עי  בנפש שערים ושבעה ש

 שלא העינים כגון עצמו את לבפוס האדם יצריך
 לשמוע רק והאזנים לראות שרשאי; במקום רק לראות

 והאדם ובתפלה בד׳ת לדבד רק ובפה ומצות ד*ה
 מעע בה ואנשים קסנה עיר בקהלת כמ״ש עיר נק'

 אשר הדרך א־ עצמו אס ולהורות לששוס וצריך
 הששי בשבוע ויותר כספירה ביפי ובפרע בה ילכו

 ה׳ לך בפסוק כהוא היסיד מדת לתקן צריך הוא0
 דחחיר ותרגומו ובארן בשמים כל כי כו׳ בגדולה

 הוא שהקנ׳ה מרמז היסוד מדת כי ובארעא נשמיח י
 ובארעא בשפיא דאמיד וזהו פלטי; דכל ועיקר יסוד

vזp שאינו ואומד דעהו שפנים בהוראה לט הנס

 10צ8 אס מזיק שחין • וסובר עצמי את לשפוע צריך
. p לא ובאמת בעלמא בראיה א  ע״ד א*י מ
 רוש היכף אז קצת לעתו מגיס כאשר ט הפפוע

:בלבו נכנס ששות
א י משנה ו ה ה  שאין ימידי ק תהי אל אומר ט

, אחד אלא יחידי דן '  טיפו ס
ה המלך דוד כמ״ש  הוא ט •צא משפפי מלפניך ע׳
 וכליות לנות ובוחן ב׳א מחשבות יודע שמו יתב'

 ב׳א שני יעשו לפפמים כי המעשה בעשיית ומבחין
 יעשה האחד ני מה אין שכרן ומחן אמח מצוה

 ‘ בעשיית להיפך וכן יותר ובהתלהבות בהתאמצות
 הגשמי חייה בר לבום נודע לא וזה ח׳ו העבירה

;החיות כל תי שהוא ית״ש להבורא רק
י ״  שלא לומר בזה ירצה ;יחידי לן תהי אל א

 עולם של יחידו את היינו היחידי את ק תהא
 את ואהבת כדכתיב כלל מדותיו אחר תהרהר שלא

 שמא וחדה מדה בכל מאודך ובכל .כו׳ 7חלה ה׳
 הוא הכל בודאי כי באהבה עליך תקבל לך מודד

מטן לק והחסד וסהחנינה יח״ש הבורא מרחמנות  י
 ,כמ׳ש בעיניו וירא ה' ישקיף עד ה' לתשיעת ויצפה

 איכה במדרש ואיתח עליו נעל כי וימס בדד ישב
 פרעס של ידו ני נגעה הקב״ה לפני כנ״י אמרה

 ׳ק• בי נגעה כו׳ סנחרב של •דו בדד ישבתי ולא
 פובן דהענין אך נשגבה פליאה והוא .ישבתי בדד
היג דמתדנם בדד ישב פסוק על המתרגם ע״ד  י

 ס' דשסיא יסולא בגין יסורין ויסבול בלמודוהי
 על רומז דבדד ליכנא לו בנראה ומשמע .ע׳ש

 ז7י בי נגעה המדרש פי׳ וזה ית״ש הבירא ימוד
 בדד ידך בי נגעה כו׳ בדד ישבתי ולא פרעה של

 ;ודו׳ק בצלך ומסהופפס ידך תחת ישבתי ר*ל יבבתי
י יא משנה ב  התירה את המקיים כל אוסר יונתן ר

 וכל מעושר לקיימה סופו מעוני
 התורה יודע שאינו אף ר׳ל .וכו' את המבסל

 בהם מאמין ואעפ*כ הכמיפים ובעמסיה בסודותיה
 השפים מן לו שיחנו לקיימ׳מעושר זוכה זו לכוונה ועוסק
 פי אבל שבתורה הכמוסים הסודות כל שישיג

 וכל מכל כריסו שמילא כחושכ מחמת מעושר שסבעלה
 ל״ל מעור לבעלה סוסו ללמוד עוד צריך ואינו

 יטל אימ ללמוד רוצה אס ואף שלסד מה כשונה
:לבעלה מוכרח והוא

י ׳ » לפני היושב לתינוק למשל מעוני. לבעלה סופו א  ר
שמוק. מאיזה רבו לדברי סשמוע לבו ומסיר

ח ונועל רבו וקס דבר באיזה עצמו שמשחק  פי
 ולא הדבר זו סמנו שנפל מל ביותר נבטת והיסיף

ה .ודו׳ק לומד היה מ  הזוהני בחיקיני איתא ו
 הנוסמאוס׳ וליישב מעוני לקיימה סופו הגירסא

 שימגנהו סי אך מעוני לנעלה סופו דודאי ס׳ל
 בשביל רק זאת לו בא שלא בדעתו יחשוב הש׳י

' :׳ מעוד ויקייסה לפועב ויחזור תורה ביסול
מ •נ משנה *  ופסונן בעסק מפמע הוי אומר ר

'‘רוחבפני ששל והוי בתורה ע -
׳ האדם ימשיך העסק רבוי דהנה ירצה . האדם

̂:א 0לר



8 ישראלאברחעבודת3
מי נאה שלו בחישנו וחמדה ושנאה ה5^ןנ  עזשלו ר

 לשוס יקנא לא בעפק פסמעש בזה אכל חבירו ל0
 הוא ההורה דעיקר בזה ירצה עוד רוח, שפל ויהיה דגר

 ונדאיתא חורה v אורה זכדאיהא בה המחנוצן האור
 המאיר האור הוא ההוא והמאור כוי שבה המאור
 ר״ל בעקק ממעש הוי ולז״א .וד״יוחו ההוא בהאוח

 ואץ חבילות מכילות הורה בלומדיס ב״א יש כי
 עסוק אך מהלימוד הועלת לשוב פונה טוכהם
ה ר מ  בהאור ר״ל התורה כפנימיות שתעכוק ר״ל נ
 כי ית״ש מהבירא וחור חיות הוא אוח כל ממאיר
 ונס ההוא החור לך ומאיר מד ואורייתא קוב״ה

 התורה את המחלל הקידס המאמר כיון שלזה
 נזה לומד באיכו ית״ש מהטרא חלו: התולה סעושה
 הדבה ככר לך יש בתורה עמנת ואם :וכנ״ל המנץ
 עמל הוא כזה הלימוד בודאי כי ירצה .ליתן

 עתיד מז״ל שחמלו ע״ד '1כ ככר י״ש אבל ביוחד
 הי׳ש ר״ל עולמות שיי צדיק לכל להנחיל הקב״ה

: לך ליחן הלבה שכל הזא ההוא
י יג סשנה ״ ב א  קמה אמת סצוה העושה אומר ר

 מבירה והעובר אמד ברקליע לו
 שוביס וממשים סכובה אמד קעיגור לו קונה חח6

 הוא א' מלת לכאורה : הפורעניות בפני כתריס
 והתלהבותה המצוה שלימות גולל שלפי ונ״ל פיומר
 כוס נצי צלולה המצוה עשה ותם השכל גודל כמוכן

ה  אז עסהמצוה ורע זר דבר תערובות זשוס ח״ו «י
p כנודע המצזה מזו הנברא המלאך כן וכסו השכר 

 להיפך וכן אחד רלץ מלאך נברא מצוה שמכל
א המלאך וזה אחד מקסרג נברא מהעבירה  ג״כ מ
 רע דבר תערוכות שוס בלי עוב כולו נסור -גכליסות

 סוב פתערוטת שהם מלאכיס יש כודאי כי .בקרבו
 אינה ככהמצוה סשא״כ תיכוס) איזה (חסר רע1

 רק גמור פיב אינו המלאך נס אז גמור בשליפות
 אס העבירה בעשיית כן וכמו ורע עוב בחשרובות

 כמו למיל במזיד לבו בחמדת העבירה שכה הוא
 המקשרג נס אז הרע נסשס וכאוות עושין שהרשעים

 העכירה כשעושה אבל . נמול רע הוא מזה מברא
 במצודת ונלכד פניו תוקפו שיצרו רק ברצוט שלא
 אינה העבירה ואז ממנו ל7להב לו אפכל ואי מצר

 עשיית בכעת גס ואף ברצונו אינו כי בשלימת
 אפשר שאי אך לעכור כלא היה רצונו כעבירה

. בעלסימות לכדו וכסיל זקן והמלך ממנה להנצל
 שיש רק גמור רע איננו המקגירג המלאך גס •מצא ׳

 אף צו כהיה תשובה ההרהור מזה סוב צל איזה -לו
 לתשובה להגיע יכול ומזה העכירה עשיית •«שעס

 רשעיס וזהו נכמר לסוב יהשך והרע *כאמיתית
 . עדיין גמור רע אינו רשע כי לזה רומז סלפות מלאים ־

 וסתמלס יצרו של נע״כ כעבירה שעושה לזה ורומז
 התנח •כוונת וזה , עשייתה בעת אף עליו תמיד

ס בלי ונקי קב שמשנתו ב״י ר״א  רע תערובות ט
 מיוסדת אנזש שהיח ר״ל אמת מצוה העושה גלל

תי תבל מ מלי  ר״ל החד פרקליס לו קונה לבלו לה' ׳
א מ עבירה העובר וכן .לבד מוב אחד כדבר #

ד' נשליפוס אינו כשהעבירה סשא״כ .וכנ״ל אמת מ  ג
 זו ר״ל הפורעניות בפני כהריס וסע״:! תשונה אז

lis הס והסע״ס העכירה עשיית עס לו שיש התשובה t 
 והשלימה: הנטנה להתשובה להגיע יטל שע״י כתר־ס
י יל משגה ב  כנפיה כל אומר הסנדלר יוחנן ר

להתקיים: סופה שמיס לשס שהיא
 ד״ח לשמוע פס המון כשמתהספיס הוא הפכוס
 ל« די היה הזה הענין על חך .ה' ויראת ומוכר
ס5ש לשס ומלת לשמה כהיא כנסיה כל לכתוב  י

 לשפוס רומז שמים כי היינו אחיה מדה על רומז
 והשמות השמים. תשמע ואתה כמ״ש ית״ש הנורא

 בריאת אסר לעצמו ית״ש הבורא שכינה כה הן
 על רומזים שהס השמות כאילו נק' להיות עולמו
 של כמו שהוא רומז א״ל כסו בעולמו ואחדוהו יסודו
 לועז והוי״ה עולס אדון בהוא רומז ואדנ״י עולם
 א^מת אבל כולם וכן הויות כל מהוה ית' בטא
 לו ואין לעצמותו אפס נברא לשוס מושג אינו הויתו

 שס לך לית א:ת זיל אליהו כסחמר כלל דמיון שוס
/ תוקפך לאשהמודעא אלא ידוע אשר ו:א ידוע ו כ  ו
 פצה והפליא לנו הגדיל חסדו מרוב ית' שהמרא לק

 השס נזה אזי אותו קורין שאנו שס באיזה שבהיות
ת' שכינהו מצמצה הוא  כשאנו כסו ידו מל ונמנים י

 הרממיס במלה עמנו מהנהג איל בשס אוחו קורין
 אלהיס בשש וכן היוס כל אל מסד כפ״ש והמסד
ע' רצוני מעוברי נקס לגקוס הדין במלת מתנה:  י

 למשוב צריך אדנ׳י סס בזכרו ולק כולס וכן
 ועכ״ו נש״ע כמוזכר פויה לפס גס לכוין במסשבחו

 העולם נל המקיימת הויה לאמיתות לכוין צדיך
לתון ב״ה הא״ס אור להשיגה שא״ה

 היינו שמיס שס יש עדיין ולזה הכמיס והן השמות
 השמוס באלו נקרא היה שלא העולם שנברא קולס

 תיבה) (חסל באתה אהיה אשל אהיה בשס רק
 פדה ובאיזה סולמי אח שאברא אמר אהיה בארצה
 לא השעיס ובעי השמים p וז״ש ״ אתנהג שארצה

 ר״ל לש״ש שהיא כנסי׳ כל התנא וז״ש .יכלכלוך
 ופמנים שומעים והס ההמון ככני אופל שהצדיק

 דבריו ויכנסו סמנו שיקבלו החופן ע״ז לשמוע לב
 והשומעים שס כבסי' הוא הצדיק נמצא לאזניהס

 תיבות) ג' (חסר יחד וכשמחבלים שמים בבחינת הכ
 וגורמים העליונים לעולמות מרכבה נעשו בסיס בם

 העליוני' הנמים כנס העליונים בעולמות וחיבור ימוד
 כ♦ . עליהם הארתו ושופע יתברך להבורא מתסבריה

 לפעלה הימוד מזה נמשך למשה היסוד שעובין כסו
 הנקודה כמשל . גדול יוהד הות מתעלה שהוח וכל

 שהולטן מה כל וחילך אילך קצוות סמנה שמושכ־ן
 P ההמון רוב ולפי ורחבים גדולים יותר הם צמעלה

^  נ״י יצחק לוי מוה' הרב שאמר כמו היחוד גו
 מחרגיס שהאוהיוח מה שכל האותיות צירופי בענין

:צירופים מהרבים
א •נ משנה ״  תלמייד כבוד יהי אוסר שמוע p ל

ביין וכבוד כשלך עליך חביב  ח
^ הבאין ההמון לזה רומז הנעידים רבך. כמורא א

לשמוע



פדישראלאבותעבודת
7 r ie s i״n ביהא ואפר .ומוסריו ה׳ דרכי מפיו 

 שהי׳ כסו כדכריו יבזס שלא ההלמידים בכבוד זהיר
 רומז ונס .לפנינו ר5ה הקדמונים כמוכיהיס דרך
 רק כנידיס קבים מרים בדברים יוכימם &אל

 ויראה ועריבות נעימות ודברי ריצוי בדברי •וניסם
כס בדיבורו  מאור נכבדים לבושים להם להמשיך ונ
 M כפי לקבל אסד כל שיוכל לנשמותיהם העליון
 מאני מכבדוהא למאני קרי יומנן ר' וזהו נשמתו

 מכולם יותר מתלמידי כי ונס . הנשמות על רומז
 המוכיח בקול לכמוע יותר מתאויס שההמון מה כי

»  הדבר העליון מאור ההשפעה אליו בא כן כ
 ממדרינס לקבל כ״א שיוכל אליהם יאמר אשר

 נחלקות שכליות כולם והם לו הצריך והפנין נשמתו
 ולזה הצדיק ובכל במחשבת כולם כלולים והס
א  פסוק מל בזוה׳ק וכס״ש . מכולם יותר «

 רבים בלשון מתחיל שמתחלה חרונה במן חכמות
 והיינו .תרונה יחיד בלבון מכייס ולבסוף הנמות
 יוצאים כשהם רק יחד כלול-ה מיוחדים הס שבשכלו

 וחד מד לכל מכסות לכמה נחלקים העולם אל
 ה/תכמות לשני רומז מכמות י״ל וגס מדרגתו כסי

 המון כל והשכליות הדורש החכם של והשכליות
 התחברות ע״י מזה זה ונשסקבלים .השיפעיס
 כאהד והס ביניהם ימוד נעשה אז ושכלס ממשבתס

 ר*ל . קולה ההן וברחובות .ימיד ל׳ הרונה ונזה
 לעבודת לבס שירחיב בהתרחבות הדברי' לפניה׳ כשאו'
 שהש״י העליון בעולם הימור נורה כן וכמו ית״ש הסרא
 ית״ש: לעבודתו קדושות ושכליות השפעות לעולמו יבכיע

 לשמוע כשבתין רומז .רבך כמורא מבירך וכגוד
 מביריז שהם כערכו אנשים המכס לזה

 לדבריו לשמוע כלל צריכין ואינן כמדריגהו כמש
 ועקבלין אליו ונכפפין אליו לשמוע באין ואעב׳כ

 ית׳ הנורא ועי״ז .ממנו שיקבלו כרבי עליהם אוהו
 יאמר אשר הדבר הורה דברי האומר לזה משפיע
 נורמיס ועי״ז ממנו שיקבלו הדרגהם כפי אליהס

.ושכינהיה קוב״ה תמות העולס כל להכניע ג*כ
ס כי  מבירים כמ׳ש מביריס נקראים עולמות יש נ

 קוב״ה המות לס״א ולאתכפי׳ לקולך פקשיביש
 הד״ת אליהם יומר שהוא אע״ס נמצא ושנינתיה.

 ההשגה לו בא ידם כעל רבו במדריגת אצלו הס פכ*ז
 נמצא . זחה היתה ועבורם לפניהם שיאמר כדי זו

 .מהם למד כאלו כרי שלמד והמדע השכל זה כל
 כמורא רבך ומורא רנך כמורא מבירך וכבוד לז׳א

 מפי ד*ת בשמעי למשוב האדם שצריך ר*ל .שמיס
 אשר ויחשוב הנבורה ספי בסיני במעה כאלו החכם

 לומר בו נתלבש ב״ה מ״ם אור הדורש בהסכם
 :(מסר) כענין ית׳ש הבורא בשליחות אלו דבריו -

י יד משנה י  למקום גולה הוי אומר נהוראי ר
 הבא שהיא תאמר ואל הורס

 אל בינתך ואל .בידך יקיימוה שמניריך סתריך
 ספני בנמרח כדאיתא ר"מ הוח נהיראי ר׳ :מן5ס

 הם כך דבריו ופי' . בהלכה החכמים עיני שפאור
והוא .ראשה על נולה י־מו כי.'ר לשין מל״ה »י

« כל על סובב ענול הוא שפכהר כמו עד״מ  ד
 ההמון בפני דית האוסר כן (מסר) בתוכו שיהיה

 ; (הסר) לבס לעומקי בפמשבתו ויורד מוסר ותוכחת
 עצמו ומקשר וצלולות גיובות במחשבות יה״ש הבירא

 זה אופן שעל כמ׳ס לך בחרתי ויפשיש(חכר) במחשבתו
 לכתר ודומה ההמון בפני ומייסד הד״ח לומר צריך

 ההמק ונפשות מחשבות על ומתאהל ומתעגל שסובב
 והוא חורה. למקום נולה הוי ולז״א במחשבותיו.

 והדברי התורה הצדיק שיאמר שמועב סובה עצה כסו
 שמו ומושבי ה' ויראי הורה נעלי לפני מוסר

 מחשבתו פוב(חסר) ועליהם וישרות מונות במחשבות
ה למעלה אף לבוא עוד יכין ואדרבה להעלותם סד  י

 כשמקשר משא׳כ יחכם. חכמים תת הולך כמ׳ש
 ‘ ידבק שלא ימלפ לא אזי החוסאים בנפשות עצמו
 פממשבוסס פסול שמן ואיזה המרס סן מאוסה בידו

 אהא הש״ם במאסר לך בארתי כאשר הרעים.
 ובודאי בסורה ועסקת ראתן בבעלי כרכת דאמר

 ■ זאת לפעול שיוכל מי אף גדול הנפש משירת הוח
 . שהיא תאמר ואל ולז״א נפש לכל שוה זה אין אבל

 במחשבתך לבוא שתוכל תאמר אל אחריך. תבוא
 רק בהם האנשים ונפשות מחשבות במותן ר״ל אחריך

׳ לעטד שתוכל ניזוק אתה ואי הקדושה מן אתורייס
השען: אל בינתך ותל לז״א בחוזק בסחשבהך

שלם • ובורא.י יוצרי בעזר עי פרק נ :רבי

חמישי פרק
̂שרה א משנה רא מאמרות ב?  • והלא העולם ני

 להבראות יכול אחד במאמר
 לכאורה כי'. לצדיקים טוב שכר וליהן ט׳ כדי אלא

ע כדי עולם שיברא היתכן תמוה העני! ס כהפי ג  ,ו
 מה א"כ אחד במאמר להבראות יכול שהי' כיון

 .האמת אך עילוי זה אין מאמרות בעשרה שנברא
 • הגדולה הקושיא בזה כתנא ורמז דרכו יורה

ת׳יברא שהבורא זאת יתואר החיך  ובריית עולמו י
 ואח״כ . הטוב ומרצונו הפשוט מדעתו יוצרו בו

ס רשעים בעולם ימצא המצא טפרי ת׳ ט ו  י ולמה י
א אלה כל ברא  ׳ והלא וז״א .נוכראין והתאות הס׳

 הפועל כת כי ור״ל להיראות יכול אחד במאמר
 יחוייב פשוט אהלות שהוא הפועל כח וכפי בנפעל

 תמיד וישתוקקו יסתכלו ממנו הנבראים שגס בזה
 ולענוד נחצבו משם אשר לאתריתס ויביט לשורשם

 י אך .זולתו אל לעבוד ולא הפשוט הההדות אל
 כלל- ועונש שכר יהיה לא דת״כ הוא התירון
 באחדותו תמיד ומסתכלים יצה״ר להס שאין מחמת

 מחזייבי כי מעבודתו ימיהם כל יחשו ולא ורוממתו
 העולים זה הש״י וברא עשה כן גלל • בזה המה

די; הטומאה וכתות והס״א והיצה״ר התחתין  כ
 הרשעים דהיינו החושך מן האוד ביתרון להבחין

 לכת הצנע הס והצדיקים מעשיהם בדזחשך אשר
 רצזט עושי על כשי׳ת מחסד היה וזה .השי״ת עס
ת כדי הרט להפרנג־ היבת החכם ושנה .שכרן נ

לשו!



Siתעבודת ישראל■אבו
ע. ולא מל כמו גילוי לשון ר  הרשעים שממכשה פ

 ווהוהלא-כמאמר לצדיקים טוב שכר ליתן מתגלה
 וכדפרזךלהני להבראות יכול בראשית במלת אחד

 כמי בראשית ומתרץ הויין תשעה דכראשית ויחתר
 . שפתינו ׳ארשת לפון בראשית שכן הוא מחמר

 והלא כעשר לביוא צריך וה בשביל וכי ומתמיה
 לעונש ראדן הרשעים יהיו אחד במאמר ■בשגס

 להודיע בא אמ?ם .במקומן לשכר ראויס והצדיקים
 באהבה הפשוט האחדית לתכלית מורה דאתד
ס אח״ד במ״ק בראשי״ת שכן .ויראה  אהב״ה נ
 כל מיוסדיס עליהם אשר יראת אותיות ותמן

 נברא וסלו העבודה עיקר שהוא כנודע המצות
 פונים הכל היו בבראשית לחוד המאמר בזה העולם

 משתוקקיו הכל יהיו יצה״ר שוס היה ולא לאחדותו
 כמו בהירה בלי ית״ש לעבודתו תמיד ומתלהטין

 היה וא״כ מירא״ה ושוב באהב״ה רצוח והחיות
 לפיכך ישראל את לזכות רצה בשכרוהשי״ת מצום5

 לרמז היצור כל ימים בששה מאמרות בעשרה ברא
 כרצוט לעשזת העולם לכל נתונה שהי־שות בזה

 וע״ו הכרח שוס בלי להיטיב או להרע וחפצו
ץ מז  . מבדיל ויהי רקיע יהי שנאמר הרקיעין ח

 והבדל רקיע שעשה ע״ז רומז הרקיע את ויעש
 הקודש על לכסות ענן וכרש מסך ועשה בפניהם

 סר השי״ת כאלו לדמות אדם יוכל שיהא כלומר
 עד נוהג כמנהגו ועולם העולם מזה השגחתו

 כדאיתא השכינה רגלי דוחק כמעט החטא שבכח
 מסך ועשה . מקום לי תן שאומר אלא עוד ולא

 אפשד שיהא ית״ש לאחדותו יסתכלו שלא בפניהם
 .ח״ו בעולם משגיח הקב״ה שאין לומר לבריות

ס  מ״מ .הארץ בכל משוטטות ה' עיני שבאמת הג
 בזוה״ק ומובא .רקיע וזה הבריות מן (נעלם)

 עיקרותכלית הוא שזה עיק״ר ותמצא יהכוךרקי״ע
 השכר ועיקר תחלה. במחשבה מעשה סון> להבריח'

 בץ מבדיל מסך שהוא הרקיע באמצעות בא דעונש
 פהן צתהתוניס קדושות מהשפות שהן יש על־ מים

ם‘  במימי לעלות אם לאיש והבחירה הזדורם חי
 ואנו חסד של מהחוט מלרע או דלעיל החסד

 דלתות יוס בכל הפותח האל ואומרים משבחי!
ע חלוני ובוקע מזרח שערי  בלא מזר״ח . רק'
 שבכל .הפותח הוא והשי״ת חזר נעשה למ״ס

קין. כרוזין יוס פ  והטקע המחזיר הוא והעובדה' נ
 הלוני בוקע בכוונה המתפלל על שאומרים כדרך
 להשי״ת להחזיר מהויבין שאנו החזרה וענין .רקיע

 כי ע״ד כו' והשמע הראות והכחות החושים כל
תט ומידך הכל ממך  מעדן יוצא ונהר כתיב ,לך נ

 .ובהיחת זריחה לשון הוא נהר .הגן את להשקות
מה מעדטת בפ' שפירש״י כמו חיבור לשו! ועדן  .ני
ה על רומז ונהר ור׳׳ל הי  והזריחה עילאה הנ

 הראשונה וההבטה ית׳ש לפטו שזרחה הראשונה
 היה המחשבה עולמו לברוא הפשוט ברצונו .שעלה

 פל רומז . יפרד ומשם ואח״ה הפשוט מאחדותו
תד שעפה יהו׳קיע ה כי ס ה כ לבין ית״ש בינו ו

לל פעה כל עליו להסתכל יוכרחו שלא הבריות כ  ,ו
ס לד׳ והיה שעי״ז וכ״ז ^ א  אמד כל יכול שעי״ז ר
 אותיות ד' הן לארבעה ראש שיהיה למדריגה לבא
 . העולס כל מהוה ית״ש שהוא ב״ה הוי״ה השם
 נתעלה אשר מעשיו המסגל השלם הצדיק הוא וזה

 ונתהווה העולם נברא ובשבילו .ית״ש במחשבתו
 ״?בזוה כנזכר להן ראש הוא נמצא הויות כל

 יוב נהר דהאי שמי׳ מאי בזוה״ק ואיתא .טרושו
 • היובל בשנת בכתוב הנזכר היובל על רומז .שמו
ם והן הבל לשון א״י הבלי  קהלת שאמר הקדושים ז'

 ורעות הבל ואית .פיו בהבל עומד העולם שעליהם
ם הדברים וכל החיצונים מקיים שמהם רוח  הטמאי

 איש תשובו בו שאמר היובל שנת ונגד .שבעולם
 שבעים שנותיו שימי האדם על ורומז .אחוזתו אל

 עד עונשין לכלל שהגיע שנה והעשרים . שנה
ץ הס שבעים  לשוב מוכן ואז היובל מספר שנה ט

 היה זה והנה - העליון עולם אחיזת אחוזתו אל
 תמיר מחויב האדם כל זה כי הבריאה תכלית

 אבוא ומת' למקורה נפשו להעלות זה הל להכת:רק
פ זה ובשביל הי^ם אלהיס פני את ואראה  ה'

 לברוא הפשיט ברצ-־נו שעלה הקדומה המהשבה
ק' שמי׳ עלי׳ ואדם העולם  המחשבה כן היה כי נ

 שורש בשורשה למעלה נפשו האדם שיקשר והכוונה
 יהיה כאשר למקורה לשוב תשוקה בגודל העליון
ה עיקר הוא וזה לבסון> מד  לט נתן ולזה . הע
 שבפה שהם זאת ולברר לתקן הספירה מצות השי״ת

 הס ובניהם האבות והנה .היובל מספר שבועות
 לאלו מרכמת היו הס מש: עמרם קהת לוי

 שעליהם העולם תיקון ועשאו זאת כל ופעלו הבתי'
 שנגלה תיקן בשביעי שהיה ומשה .העולם נשתת
 :בפנים פנים סיני בהר ישראל לעמו הקב״ה ממ״ה

ה ר ש ^  שכר וקבל וכו' אברהם ועד מנה דוחת /
 שכר כעני; העבודה הוח השכר . כולם

 מחשבות לאדם נותן שהפי״ת מה . מצוה מצוה
f וכן בעצמו הג״ע הוא וזה וקדושית טהורות p 
 לאדם שניתן הטומאה כק.ית והס״א המ״ז ההיפך

ס הוא זה לעומת זה הנ  ישראל כל והנה . הגי
 היא נשמה שכל כמש״ל לעוה״ב הלק להס יש

 בתורה חלק יש נשמה ולכל .ורע טוב מעורב
 תיטיב אס לה המוכנים העליונים ואורות ועבודה

ה. ס דרכי א  האורות אלו אזי . תיטיב לא ח״ו ו
 העובד הצדיק אל ובאים לחול מקום להם מין
 בעבודת ועוז כח בזה ומוסין* אליו ונתגליס ה' את

 המדחס הצדיק של הרע חלק כן וכמו . השי״ת
ד הרודף הרשע .ידים בשתי אותו  עוה״ן תמי

 .יפות פנים בסבר מקבלם הטומאה והכחות והס״א
ע וחלק חלקו נוטל צדיק זכה רז״ל וז״ש בג״ ח בי  ח

 . בגיהנם חנירו וחלק חלקו טפל רשע נתחייב
 אלא בנ״ע להדשע יש חלק מה תיקשי דאלת׳ה

 חלק לו יש נוצר ולכל באו אחד ממקום שהכל יען
^ את מוג;ר במעשץ והצדיק .והרע הטוב ל  ח
• למעלה האמור וכדבר להיפך והרשע . הרע

זל;ה



פהישראלאבותעבודת
 : ודרק כולם שכר ונטל אאע״ה ח3 ולזה ■

ה ר ש  ' .כו׳ ע*ה אבינו אכרהס נתנסה נסיונות ע
 רמז מאמרות והעשרה נסיוטת עשרה

הי׳  ולזה .בשפלותו תרזיד להסתכל שצריך ורומז ל
 שבאותיות זעירא נקודה י׳ לאות רומז בי״מ ג*כ

כ רומז  בשפלותו תמיד להסתכל שצריך האדם על ג'
ד . ממש ההכנעה בגדר ויהי  ירגיש לא שכמעט ע

 זעירא בריה הוא כאילו וידמה וממשו באיכותו
 1אי שהוא איך נאמנה ידיעה בנפשו וישים בעולם
א והש״י ואפס  תנושתיו כחותיו בכל אותו בי

 .נפשו דומה שכנה ית״ש עזרתו לא1ל1 אותו ומחיה
 ומצדו י' דמות זעירא נקודה כ״א שאינו וייזשוב
 מחסדו לא אס השי״ת את לעבוד כדאי איננו
ס . ית״ש  אחת נקודה היא שהי' כמו רומז וג
 ממנה האותיות כל לעשוא ויכולין עצמה בפני

כ .שירצה אות לאיזה ולהפכה  שכולו יחשוב כמ׳
 עושה הוא עמו עושה שהוא מה וכל ה׳ ביד

 לעבוד יוכל א״ע יהפוך הא״ב מבחי' בחי' ולאיזה
 ולילה יומם ה' בתורת יהגה א יעשנו אם .אותו
 בי׳ ממרום לו נשפעת שהתורה הא דוגמת ויהי

 ומשפיע אותה המקבל הו' והוא (חסר) עליונה
 ב יעשהו ואס .התחתונה בי' לאחרים •מלמד

ם ר״ת במילואה  בעבודתו יתמיד "תמיד ״בכל"יו
 יעשהו ואס .דלים גומל יהא ג יעשהו ואס תמיד

 ה יעשהו ואס .רוח ודלי ענוה במדרג׳ יהא ד
׳ לחמא הא (חסר)  השי׳ת את עובד שיהא רומז ט

 כל הממלא הגמור ואחדותו מציאותו באמיתת
 למעלה לעלות ויוכל מיניה פנוי אתר ולית עלמין

 גמור ביחוד יחד אותם ולייחד העולמות כל דרך
 הוא״ו אות דוגמת ב״ה הא״ס עד אחד בקשר

 יעשהו שאם והיינו לעילא מתתא בשוה ששלה
 שיהא הגמור הדביקות היא העמודים ווי כמו זא׳ו

ס ואמיץ חזק וקשור,בקשר דבוק תמיד  .ב״ה בא׳
 נגד קרבין נצחין ממארי יהא זי׳ן יעשהו ואס

 והקוצים החוחים כל ולהכרית עריצים לזמר אויביו
 שם שיהא למקום העליונה השושנה את הסובבים

 וכנ״ל ממנו הוא הכל כי ילך שם ללכת הרוח
 .ע״ש פרקין בריש מזרח שערי דלתות בכ״י הפותח

 נחלקו הנה . לצדיקים טוב שכר ליתן כדי חה
 הסכים והרמב״ם .ופירושו הטבה במלת הפוסקים

 הובא וכדעתו הדלקה לשון שהוא הוך ב־שכלו
 כיבוי לשון ג״כ פירשו מפרשים שאר אכן בזוה״ק.

שים. סובל ובודאי  שכרטו״ברומז וזה שניהפירו
 שזכרנו וחוזר ישר לאור רומז והטבה הדלקה ג״כ

 הוא השכר שעיקר . כנ״ל מזרח שערי בסי'
 הצדיקים על זורק שהש״י מה בעצמה העבודה

 צדיק אמרו וזה . השכינה מ;יו ונהני; בהירתן אור
 באלים כמוך מי אומרים שאנו מה וזה טו*ב. כי

.  שעם כניל לומר רצה כיבוי לשון מכב׳י ר״ת ה׳
ט קטן להיות האדם צריך העבודה גודל ר ע  כאלו ב
 יתברך מכחו והכל האבוקה בפני כנר נרו כבה
של זה בפסוק מרומז ולכן .הגדול ובחסדו שמו

ד. של שר שהוא ״מיכאל של שם כמוך מי ס ם ח  וג
 מעלה של והקחשה ב״ה א״ם שאור חכב״י רומז

טי בבחי' להיות מוכרח לאדם המאירה  ושיחזור כי
 שאורה למעלה שזכרט האבוקה במור לאחוריו

 , כ״א ושוב רצוא !החיות קטיפא ומיקטיף חרי׳1נל
הי'  האדם הי׳ הפסק בלי ממש ישר האור מתמיד י
 • שיהא עלינו הבורא חסד וזה ממש במציאות בטל

- ולא .בתוככם והתהלכתי וזה .מתקיים האדם . 
 .וחוזר הולך כמו הרבה להליכות רומו ואלך אמר
 , הסתל ודרך בג״ע עמהם אטייל ז׳ל שפירש״י וכמו

׳ : ואילך אילו לילו
ה ה משנה ר ש ם ע ט נעשו נסי  בבית לאטתי

 אשהמרימי הפילה המקדש.לא
׳ מעולם הקודש בשר הסריח ולא • הקודש בשר ’ .ט

י העני! ביאור  וצאצאיו כמד״א הוא הקודש השר נ
 י באו במקדש מדאי והנה .קודש ברית באות מתם
 ; שום בא שלא הנס וזה וטף ונשים אנשים שמה

 להנשים ולא לאנשים לא עבירה נדנוד הרהור
; כלל בהרהור

א ל  כנ״ל האנשים על קאי .הקדש בשר הסריח ו
 הם האלו בימים מזה ליזהר צריך וביותר

 דעלייהו . שבט וחצי טבת .אב וחצי תשז ימי
א .ליהודה ויוגד חדשים כמשלש ויהי כתיב  ט

 ת״מר • כלתך תמר זנתה לאמד .ה׳ את השבד
ש תאוה לשון הוח כ״לתך . תמורה לשון הוא  כ

 ■ חדשים השלשה שבאלו ור״ל .לתאוה נפשי כלתה
 י׳ בעולם והקליטת הטומאה כחות מתגברים

 וזה .בשלם זרות ותאות החמדות ומתגברים
 הקדושות והחמדות התאית ר״ל .כלתך תמר זנתה

 .ותשרן> הוציא;ה ויאמר .נכריות בתאות נתחלפו
 בכח אותם לשרוף צריך זרות התאות שאלו ר״ל

 ־ החדשי׳ באלי וגס י״ה שלהבת אש ולהבות הקדושה
ס וסיון ואייר הראש הוא ניסן כי צריך(ליזהר)  ה

ס ואב ותמיז החזנים א ואלול .העיינין כ  , מ
' : לך אחטס ותהלתי כתיב ועליו (החוטם)

א ^י י כמד״א .המטבחים בבית זטב נראה ו נ ט  ' ז
 המחשטת הם .רוקח שמן יביע יבאיש מות

 • , של וקאי . בעולם לבא המתרגשות ורעות זרות
 מל זבוב נראה שלא הקדשים אוכל שהיה הכהן

ך' כז כי ובטהרה בקדושה אוכל והיה שלחנו מ  ■ צ
 גלא שלמעלה ההרבן דוגמת האדם אטלת להיות

ס  - בעת עתה כי .וכלל כלל מחשבה פסול ט
 ' הוא והמאכל מזבח במקום הוא השלחן צרותינו
ש לקדש האדם צריך ולכן .הקרבן דוגמת  עצ

 ' שיהי׳ וטהורות קדושות ובמחשבות יתירה בקדושה
 .'■״י c« בלי הקרבן דוגמת אוכל הוא אשר הלחם

ג נפשו ותשבע כלל ד״א פסול מחשבת ^ כ א  . י מ
ם ואז .קודש  זרע ולהוציא לקדושה יהא הזיווג ג
ש יקדש לא ואם . להשי״ת עבדים ה' בירך  פצ
 - למלכות רק בהמה כמאכל יאכל רק האכילה בעת

ס תאוהו  . כ״א נהמה מעשה כן הוא הזיווג ג
ש למלאות ״ יהיר יוליד אשר הבנים ואגב . תאו

מלאים
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ס. מתאות סלאים אי ר כ  wfpi כש״ס כלאיתא נו
 מצא זבוב אמר חד אמוראי בה פליגי עליו פלגשו

 זבוב פליגי ולא .מצא נימא אמר וחד .בקערה
 זה בודאי כי ר״ל .מקום באותו ונימא כקערה

 הזכה במחשבתו וצלול וטהור קדוש היה האיש
ק באכילה הן זרה מחשבה לו בא לא ומעזלס  ו

 הרהור איזה לו שבא ועכשיו .העולם עניני בשאר
 רק הוא עצמו מצד שלא והבין אכילתו בעת רע

ן לומר רצה טמא מצא ועי״כ ,פלגשו מצד  א
 וזה • חוץ הרהור נדנוד קצת לו בא הזיווג בעת

איתא על זבוב נראה באלישעלא  במדרש שלחנו.ו
 מנחה שהביא מירושלים רחוק אחד בחסיד מעשה

 על ונתן קמצו מלא קמץ הכהן וראה לביהמ״ק
 נפלתי כלום אמר עליו התרעם אכל ושאר המזבח

 היה לא החסיד וכי יאכל!קשה שהכהן עליו כ״כ
 דהענין אלא בפסוק המפירשת המנחה דין הדע
ם בודאי כי בוא  נתעלה בזה שחקרירין הקרבן ע
 החסיד וזה • גדולה הארה לו ובא המקריב כח

 לו ובא מחשבתו נתבשם הקומץ שהקריב ראה
 עוד הרגיש לא הכהן שאכל ומזה גדולה הארה
 מחשבתו לעורר צריך הכהן באטלת שגס זסבר
 מחמת הוא דהמניעה אך בהקרבה כמו בלט

 נתרעם לזה בקדושה. אוכלה שאינה הכהן מחשבת
 כי צריך שאינו ליה ואמרו חביריו שנחמוהו עד
cA בעצמו הכהן יאכל והשאר הקומץ להקרבת 
 אבל . קדושה שום ממנו לו להמשיך צריך ואין
 הק־דשיס בקודש כדכתיב בקדושה אוכל הכהן ודאי

: תאכלנו
א ל  המםרשים פירשו - במה״כ לכ״ג קרי אירע ו

 קנאה ויש הקדושה יום הוא כפור ביום כי
 שאירע לסבב יכול היה ומזה .התוהו לשלמות

 שלא א״י .היה ולא נס ונעשה לכה״ג מקרה איזה
 במחשבה רק מקרה בדרך יוה״כ עבודת עובד היה

ת' השם לעבודת וכשירה זכה  t ויתעלה י
א ל ע הגשמיס נבו ן  עץ . המערכה עצי של א

א  מחשב שהאדם היעוצה עצה לשון ,נו
 וזהו ית״ש בוראו את לעבוד איך תמיד ומתטנן

 בכל צריך היה שהכהן .בבקר עצים עליו וערך
 שיעבוד קדושות והמחשבות העצות אותן לסדר יום

 . הגש״מיס כבו ולא . היום כל בוראו את בהם
 כמה למקדש באו כי הגשמיים. דברים אותן ריל

א הצטרכותס על לבקש אנסים  ואותם שצריך מה כ׳
ס את מונעים היו לא הגשמיים הדברים מי כ  ה

ס ת ד ט ע  על עמדו רק מחשבתם פוסקים היו ולא מ
 עצי של אש בלהבות הזכה ובמחשבתם מעמדם

 גזרי שני צריך היה ולזה ,בעצמן שסדרו המערכה
ם. צי  .היום כל הטרא את בו שיעבוד א' מצה פ

 משאלוהס למלאות העולם להצטרכות הב' ועצה
 ית״ש הבורא בעבודת הן .הוגנת עצה להם לתת

: להם הצריכיס דברים שאר והן
א ל  הוא העניו . העשן עמוד את הרוח נצחה ו

של דהמ״ק כנגד מכוון מטה של בהמ״ק כי

 מעלש של עולה^לבהמ״ק עשן וכשהקיטור מעלה
 לכל השפע בא ומזה , קוב״ה קדם ברעוא נתקבל־

 לא העשן את משזר היה כשהרוח אבל .העולמות
ס וזהו . למעלה עלה  להס ואהיה וכתיב .כנ

 מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו .מעט למקדש
ד מכוון ובהמ״ד בהכ״נ שכל ובודאי .שבבבל ג  כנ
 למעלה עולין והתפלות מעלה של ובהמ״ד בהכ׳ינ

 להזהר צריך לכן . מעלה של ולבהמ״ד צבהכ״נ
הכ״נ לדבר שלא  התפלה מן חוץ קל דיבור שוס בי

ס שמדבר כמי דומה בטלים דברים כשמדבר כי  ע
 אי המלך אדוני ואומר ממנו פניו והופך המלך
בז: .חפצי אדבר רק עמך לדבר אפשי  דוחק הוי ו
 בכוונה המתסללין העם שאר ח״ווא^ השכינה רגלי

ס תפלתן  תפלתם ח״ו תקובל שלא להיות יוכל כן ג
 ובשעת הש״ץ הזרת בשעת ומכ״ש האחרים בעון

 הוא כי הש״ץ דברי לשמוע שצריך הקורה קריאת
 מפי הדיבור והשמיע סיני בהר שעמר משה דוגמת

:לישראל הגבורה
א ל כי . הלחם ובשתי בעומר פכול נמצא •

 ושתי . הסבירה בתחלת נקרב העומר
 לבדוק שצריך הבדיקות והס הספירה. בסוף הלחם
 .הספירה בימי ולתקן במעשיו ולפשפש עצמו
 ולא שלימים יצאו אז כראוי הספירה הקנו ואס

אס ,להם והשה׳ העומר נפסל  איזה הי' ח״ו ו
ם  העומר נפסל אז לה כראוי תקנו שלא בספירה פג
 . <ך פסל כמו נפסק נפסל »ר״ל הלחם ושתי
 שבהנפה נכדי רגלים לעולי השלחן מטפין היו ולזה

 היה ולזה .רגלים עולי על השפעה תתפשט זו
 השגחת שתמיד בזה להורות הלקחו ביום חס

 טוב כל להס להשפיע כנ״י על ית״ש הבורא
 .לעולם יצטנן ולא כנ״י על האהבה חמימות והיינו

ה טןז ע צ ע כ׳ ו ה ו ע: זה מעורים ביס הי ד ט כ ה  בז
ן י ד מ ו >  עיהר . רוהיס ומשתחויס צפופים ז
 והלב המחשבה כריעת הוא השתהויה *

 החכם וכמ״ש ית״ש. הבורא בגדלות שיחשוב מפט
 לפט כי תשתחוה לפניך קומה וכל ז״ל יחיאל ר'

ם להשתהות צריך ב״ו מלך  גראכ שיהא הגוף ע
חן הוא ית״ש הבורא אבל כפוף  יכולי״ לבבות ט

פה. אף לפניו להשתחוות קו מהז  להשפיל רק בקו
 צפופיס עומדין התנא רומז וע״ו .לבבו ולהכניע
 ונתרחב שנחוח ר״ל . רוהיס משתחויס ואעפ״כ

 הארה להס ובא הטרא בעבודת ונתעלה לבס
(חסר) :גדולה

א ל  שמכח . בירושלים ועקרב נחש הזיק ו
 בירושלים שגס מזה נמשך בהמ״ק של הקדוש׳

ב, נחש הזיק לא ר ק ע ם העשרה תלה ולזה ו  נסי
ך נחש אפילו בגמרא ואיתא . בביהמ״ק ח  על כ

 כי היינו , פוסק עקרב אבל פוסק אינו עקבו
 טכראי! באשין לאדם המחממת קליפה הוא נחש

 מחשטת המביאה והיא זרות ותאוות בהמדות
ס ד א ל ת ח  וישבור עליו יתגבר רק יפסיק לא ולזה ז

ר״ל בי״ת עק״ר הגא עקרב אבל אותם וישרוף
VC
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hd מבית האדם את לעקור פעולתה כקליפה 

 לא .בוראו לפני לעמוד יוכל פלא היינו מנוחתו
ל ^ ת  עליו דעתו שיתישב עד כלו' שע' אחר עד י

 הבורא לפני לעמוד ויוכל הקליפה כח על זיתגבר
:לתפלתו יחזור אז שמו יתברך

א ל  שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר ו
ר שפירש ע״ד בירושלים.  מהד״ב הקדוש מו'

 תעביד לא לחברך סני דעלך נזאי מאמר זצ״ל
 יצדק שפיר ולכאורה .כולה ההורה כל הוא זה
 אדם בין אבל .לחבירו אדם שבין המצות על זה

 כפרושו הוא האמת אך . זה יצדק איך למקום
 להתחברותך ר״ל .תעביד לא לחברך םני דעלך מה

 שע׳י הכל תעשה רק תעביד לא זה להקב״ה.
 היא זו ובאמת להקב״ה להתחבר תוכל זה מעכה

 אדם אמד ולא וזהו .בפ״ג כנ״ל כולה התורה כל
 שהצר להקב״ה התחברותו על ר״ל .לי צר לחבירו

 בירא' בירושלי״ם ללון המקום לו מיצר היצה״ר הוא
 בקל יכול הי׳ רוצה שהי' אהד כל רק ושלם

 : ושלימות ביראה לה׳ ולהתחבר לעבוד
 ואלו השמשות בין בע״ש נבראו דברים

. הן  לשני רומז השמשות בין כו'
 אלו וכל כך ופעם כך משמש שפעם שימושין

 ראה קהלת שאתר והיינו .שאבאר וכמו .נבראו
 שום ואין לעולמים היה כבר הוא חדש (כי) זה

 אך הי׳ כבר כחדש שנראה ומה השמש תמת חדש
 יצא עתה אך בהתעלמות ר״ל . לעולמי״ס שהי׳

 על ג*כ רומז וזה . במחשבה נברא והכל בפועל
 שכולם המחשבה שהיא י׳ שהם דברים עשרה
 בי*נה כת״ר רית כב׳ר וז״א • במחשבה נבראו

ק. הן ואלו המחשבה: הוא שזה ר״אפית ר א ה  פי
 כי בעתו בראשית ימי בששה ג״כ שנברא היינו

 שיהיה זה אופן על נבראו וכולם חפק ל לכ עת
 הבאר כי : (חסדו עתו שיבח עד וגנוז סתום
 שהוא הזאת התורה את באר משה הואיל כמ׳ש

היי ממש באר כמו שהוא ע״פ3ש התורה  ניבע מ
 בעלה פערה חיל חשת וזה .סוף להם שאין מים
 שבכתב לתורה עערה שהיא שבע״ס התורה היא

 כפי וקצבה מדה עכ״פ בה יש שבכתב בתורה כי
 התורה פירוש היא שבע״פ תורה אבל • הנראה
 התורה פירוש נתגלה וע״י וחקר קץ לאין שבכתב
 בתורה מתעשרת שבכתב שהתורה נמצא .שבכתב
 האדם יתגאה לבל היינו .האתון פי . שבע׳פ

 הבורא מכח שהם באשר .ובתנועותיו במעשיו
 בפה הי׳ וכחו בפיו שנתגאה בלעה ולזה ש’ית

 שהאתון והיינו כת לו הנותן ההוא הש״י לו רמז
ם .הקשת :ונצחו פיו פתח  לא בה״ש נברא זה ג
מו  לעתים בא שזה הפילוסופים שאומרים נ

 הוא כן אמת . ולבנה חמה הליקוי וכמו ידועים
 כל והמציא ית״ש הבורא וצפה הביש זה כל אבל
 ידועים לעתים השלם לסימני לזוזנס שיצאו אלו

 וכמו ,תפקידם את ישנו בלא לכם נתן וזמן וחקי
ן כת חדשים הב׳ שבאלו לעיל שאמרנו בעניץ ג

 . לחטוא העולם ויוכל בעולם מתגבר הקליפה־
 הבחירה השי׳׳ת ואעפ״כנתן בהכרח זה אין עכ׳ז

, . הזה כח על שיתגבר הדרגתו לפי לכ״א לאדם
 שוגים. עתים איזה ג״כ היה הבית בזמן אן> כי

 העולם נפסד לא ואעפ״כ וכיוצא החמה ליקוי כמו
א  מטיז זה .והמטה .מזעיר מעש מה באפם כ׳

 אותו מטה שהי׳ מטה ולשון • האלהיס איש משה
 .יבשה ונעשה לים משה שרצה. דבר ולכל צד לכל
ם לשון וזה . במצרים מכות מביא הי׳ ובו  חכמי

 השמשות בין וזה . מעשיר חכמים לשון . מרפא
ם שיהי׳ היתה כך שהבריאה  להיות וכשיצטרך י

 המתחדשות גזרות באיזה וכמ״ה יבשה יהי' יבשה
ם ונתתי כמ״ש לבטלן הצדיקים יכולין בעולם  אדו
אי על הבריאה היתה כן כי כדרז׳ל תחתיך  תנ
כ וזה יהכך ליהפך דבר איזה ינטרך שבאם י  ג

 ' השמים כאשר כי כמ״ש . והמכתב הנתב ענין
 ' * האותיות שע״י והייט החדשה והארז החדשים
 הבורא אזי . בתורה עוסק או מתפלל שהאדם
 והדיבורים האותיות באלו מתלבש שמו יתברך

 עזלם נעשה אות שמכל נמצא חקר אין ולגדולתו
 ' הי׳ הגזירה כי הגזירות כל יבוטל ידם ועל גדול

 .חדש אחר עולם נעשה ועכשיו אתר בעולם
ה לפני שמחה הי׳ לא דאיתא לזה וראיה  הקב׳
 י כן כמו מזצא • וארץ שמים בו שנבראו ביום
 ׳ שמחה עת הוא העולמות התחדשית עת ככל

צ לפניו ומדוה
א ׳ י ב .משה של קברו אן> ו  איש ידע ולא נתי

(חסר) טדע שלא היינו .קבורתו את
א קידם כי .השליחות קניות על יורה האדם ט ; ח

' ולא עליונים לעולמות לעלות יכול הי׳ אלה״ר
 , היה לא החטא אחר אך .אותו מפריד דבר הי׳

 הנשמה שתבא כלי למיתה והוצרך לענות יכול
 . אבל .משם שנחצבת למקורה הראשונה למדרגתה

 ■ עת בכג לשמים שעלה כ"כ מדכך הי׳ מרע״ה
: למות נצרך הי׳ ולא שרצה

ל י א  י בספרים חיתח .אבינו אברהם של ‘ו
, תמיד האיל בי־ו אוחז הי׳ שהס׳ם

̂ נלקח הפסח שח־טת עת עד ישראל על לקטרג
ו את מזכירי] אנו הרי דאדרבה תמוה וזה .ממנו
 אך .בזה קיפרוג ומה לזכות בוראנו לפני האיל

 כיון יצחק בעקידת אביט שאברהם הוא דהענין
 . ישראל מעל הדינים תוקן> כל ולשבר למתק

רג ולזה לדורות ט  ׳ . להפקיע די לא ואמר הס״ס י
 '■ רוצה אתה ומה ישראל את להציל כלומר עצמו את

כ. שרמז הפסח שחיטת עת שהגיע עד . יותר  ... ג'
ס בלא הקבר כתיחת אין בודאי כי זה לענין  ז, כי ד
אי  י ממצרים-יו ביציאתם בישראל לפגוע ראוי הי׳ טד
 נפשם ומסרו הפסחים ששחטו מחמת אך • כנודע

 לו והלך וחלן> הגזיר׳ מהם נתבטל השי׳׳ת קדושת על
 גאולהז גאלת ישראל ובבורך וז*א מצרים בכורי על

ת, ההנהגה היא שכן השי״ת והורהבזה ממש  האמיתי
״ ד׳. ונשתתק האיל מידו נלקח ואו העולם מבריאת

. וי״א.



8€ תעבודת> ישראלאבי
א ״ י  בלא נבראו שמויקין ואיתא .המויקין אן> ן

 ותשנה האדם לברוא שצריך מחמת גוסין
י ותמוה -הלילה  יוכל אחד במאמר ית״ש הבורא נ

 להמזיקץ הי׳ אם כי הוא דהענין אך אות ׳-לבר
 יכולים אדם בני הם העולם הי׳ לא עצמם גופין

ם. ■להתקיים ד ג  הממשי דבר על רומז שהגון) כנ
 בלא נבראו ולוה • בפ״ע וממשות מיוחד -זענין
 בפני וכח ממשות שום בהם יהא שלא ר׳׳ל .־גופין

ם לעמוד יכולין העולם שיהא בנדי עצמם ד ע  .כ
א ם להם נותנין האדם חטאת ט,״י נ׳ פי  ר״ל . נו

 שב וכשהאדם וממשות כח להם טתנין שמזה
 :בהם שנתן והנח החיל כל מהם מזציא אז בתשובה

א ״ י  תמוה זה מאמר .עשויה בצבת צבת אן) ו
 דהענין אך .עשויה צבת ואן) לומר לו היה

ש צבאות לשון הוא צב״ת רומז  צבאות ה׳ כמ'
 פירושים שני ישלו וצבאות .כבודו הארץ כל מלא
 בזוה׳ק ונדאיתא .וחפץ רצון לשון הוא אחד

 שום שאין ומורה .עביד כמצביי' איקרי •צבאות
ח  ״כל ר״ת"כתר מכה*כ ולזה .מבלעדו בעילס נ

 והיינו הרצונות כל רצון הוא שהשי״ת •הכתרים
ם  הוא כ״ז מרצוט דבר עושה שהאדם שנראה מ

ח הנחירה ונם תיבות) ג׳ ב' (חסר הבורא ג
ת׳ הבורא ביד הוא ורצון רוחני בעצם שמו י

הוא צבאות או .בריה לשום מושג שאיננו מה
י צבאות ה׳ ונקרא צבאות צבאי לשון הוא אות נ

ח נותן שהוא והיינו .דיליה בצבא  העולמות בכל נ
 הרצונות שכל ר״ל עשויה בצבת צבת אן) זז״א

 הבורא ברצון עשויה בצבת שבעולם ■והבחירות
 ברא אשר וזש״ה . בה׳ש נבראו אלו וכל (חסר)
 איזה לעשות שהם אלו אן) ר״ל .לעשות -אלהיס
ם וענין פעולה  ימי בששת אלהים ברא אלו ג

 ' איזה שיש ומה תועלתם ויעשו שיפעלו בראשית
 אין ית׳ש הבורא לגבי אבל .לערכנו הוא שינוי
 אצלו הוא והכל וקצבה זמן לו שאין לפי שינוי שום

 ברי׳ שוס להשיג א״א שזה מה פשוט באחדות
 שהיו הפילסופיס בין מבוכה נכלה שעי״ז •בפולס
 שמו יתברך כבורא ודרכי אמיתת להשיג רוצים

 מחשבותי לא כי א״א זה אבל .האנושי בשכלם
:דרכי דרכיכם ולא מחשנותיכם

בחכם ושבעה בגולם דברים ז מסנה
' . ׳ ו במה תמוה קצת המאמר נ

תיב הלא בגולם בענין ■דפחח  .יאיר דברך פתח נ
ל ״  אחר ועוד .בטוב להתחיל צריך שלעולם י

 .כלל הגולם בענין מפרש אינו המעלות שתפרש
 והגולם (חסר) יש כי הוא דהענין אך

ם מן יתירה במעלה עוד הוא הראשון חנ  כי . ה
 שיודע רק המעלות אלו כל בו שיש הוא החכם

ם חכם שהוא בעצמותו  והוא המעלות אלו כל ע
 ברוב כמתהלל והוא .חכמתו לרוב בעיניו נחשב

ס ד.גימ' חכם וגס חכמתו  יודע שהוא ריל .חיי׳
ם חי שהוא  משא׳כ . יעשה אשר המעשים כל ע

ם כן אינו הגולם זה מ׳ גלי והחכמה ע״ד חכמה גי

 יעשו אשר מעשיו שבכל ר״ל • בעליה את תחיה
 ומנהו מעצמו עושה שאים יודע המדות כל ועם

מן הכח בקבלת כ״א מאומה מ׳ חכ ה  ית״ש הנורא ו
 פלל ושכל דעת בו שאין לגולם בעיניו ונחשב

 מעשר בשעריך לאכול תופל לא הפסוק פי׳ וזכו
 ט וצאנך בקרך ובכורות .ויצהרך תירושך דגנך

א׳. רומז מעש׳ר .ה׳ יבחר אשר במקום אס ר  לי
 הוא 'ויצהרך השמחה. למדת רומז ״ותירושך

 האדם על רומז וזה .לתיבה תפשה צהר לשון
 מי אן) או בשמח׳ או ביראה ה' את העובד
 לי׳ סתיחין שכיון היינו גדולה למדרגה שהגיע

ע לדבק שיכול והיינו .שמיא לקבל  בהבורא א׳
 כל .ב״ה הוי״ה שם את לראות שיוכל עד ית״ש

 שיחשוב ר״ל . בשעריך לאכול תוכל לא המיות אלו
חו הפובד שהוא המדות עם לעצמו האדם מנ  ו

 . ה' יבחר אשר במקום רק ומחכמתו. הוא
 ט שבחר השי״ת מחסד שהוא לחשוב שצריך

:שכל(חסר) לו ונתן לעבודתו
ו נ י א ד ביאור .להשיב נבהל ו  באברהם דאיתא ע׳

 כי לי אמרת אתמול העקידה אחר שאמר
 ואח״ה לעקדו צויתני ואח״כ זרע לך יקרא ביצחק
 להשיב נבהל הייתי לא אך פו׳ תשלח אל אמרת

ך אחר ולהרהר כן . ע״ש מחתי  נבהל כאן י״ל כמו
 מאת לו שאירע המאורעות כל אחר להשיב.
 כל כי להשיב נבהל יהא ולא יהרהר לא השי״ת

ד: לטב רחמנא דעביד מה בי  ע
ר מ ו א .אחרון אחחן ועל ראשון ראשון על ו

 מדות על רומז ראש לשון הוא ראשון
ת רומז ואחרון .השי׳ת בעבודת וישרות טובות מח  ל
 יש באדם כמו .להקדושה אחוריים שהם הרעות

 והדיסר והאזנים הראש פמו גבוהים איברים
ביי יש וג״כ . חשובים איברים ושאר  אחוריים אי
מו  לבעבור והוא .בהם וכיוצא הרעי בית נ

 שא« פחיתותו וערך שפלותו תמיד האדם יסתכל
סתס או מהם אחד יפתח  ^!שר אי מהם אחד י

ק .להתקיים  הסטרא הוא הראשון למעלה יש ו
 האחוריים הס והיפוכם .טובות המדות ופל דקדושה
 מלכותו ובכולן . והס״א והקליפות התוהו עולמות

חו הוא והכל בעולם ומנהיגן משלה  ומחכמתו מנ
 הוא אני אני כי עתה ראו כמש״כ ית׳ש ומרצונו

א ואתה ראשון הוא אתה .אלהים אין ומבלעדי » 
 עלינו העוברים הצרות כל כן וכמו .אחרון
. נתלבש ית״ש הבורא (חסר) הוא הכל תמיד  ט

 עוזר מלך לנו אין וצוקה צרה עת בכל שנא׳ כמו
 הוא האחוריים אלו וכל .אתה אלא וסומך

 ישראל את בהן לנסות ית'ש הטרא שהעמיד
ק ולהגדיל אותם ולזנוח הישרה בדרך הילכו  שנ

 הנרא' העולם בזה ח״ו לטעות מקום יש בודאי כי
א הקליפות בעולם שגברו לעינינו  £ו .והס׳
ת נתגל׳ שמים מלכות אי  הישר ועכ״ז .כלל וני

 & משגיחין ואינן הקדוש' אל זאת כל מבררים
ם לאור כ״א והס״א האחוריים אל המתלבש א׳



תעבודת פז■ישראלאבו
 אופן כפום הישרה הדרך את עווכין ואיגן

ת' שהכורא ידיעתם פבור  את המנהיג הוא י
 אחרון ועל ראשון ראשון על ואומר חה .סלם

 הראשון בין היטב ויתבונן שידע היינו . אחרק
 והאור טובות המדות בין דהיינו האחרון. זבין

 זה הוא כי עליו שיאמר באחוריים המתלבש א״ם
 ופל .אחרון אחרון ועל אליו וידבק ראשון

 רעים שהם באתת ידע והרעות המגונות המדות
 פי' וזה כלל. אחריה' יטעה ולא דרע מסטרא
 וגו׳ חלום חולם או נביא בקרבך יקום כי הפסוק

 .יומת ההוא והנביא כו׳ תלכו אלהיכם ה' אחרי
 אחרי הפסוק זה ענין מה דקדקו המפרשים הנה

 . מקודם לכתוב לו הי׳ לכאן תלכו אלהיכס ה׳
 צריך הי׳ הבית בזמן דגם פשוט דהענין אך

 הנסיון הוא וזה בעולם ונסיונות אחוריים להיות
 אחרי ואמר .כו׳ נסות לבעבור אס כי כמש״כ

 האחוריים במדרגת אן> ר״ל .תלכו אלהיכס ה׳
 אמריו ותלכו בו המלובש ב״ה א״ס באור תתבוננו

: תדבקון ובו
ן ח משנה ת צ ס  מעשיין אין ומקצתן מעשרין מ

: לעשר שלא גמרו ט׳ י
 תבואת כל את תעשר עשר וזה לירא׳ רומז עישור
 שנה שבכל והיינו . שנה שנה השדה היוצא זרעך
 פחד האדם על בא נוראים לימים מקודם ושנה

 בהמ' למעשר ר״ה באלול באחד עד״ש ויראתו ה׳
 כל להיות צריך האדם כל זה בודאי כי והיינו

 מחטוא ית״ש מהבורא תמיד ולירא בתשוב׳ ימיו
 ואינו כבהמה השנה כל שהוא מי אך .אליו

 ראוי עכ״פ השנה כל בתשובה לשוב לבו על משים
 ההם בימים שיהי' באלול באחד להתפורר לו

 המשפע מהמלך לירא פניו על ה׳ יראת תמיד
 משה עלה שבו הדין יום ומאימת והנורא כגדול

 במחנה שופד ותקעו האתרוטת לוחות לקבל למרום
 הלבבות להתעורר היום פה עושים שאנו כמו

 היתקע כמ״ש ע*ז לאדם המזהיר השופר בקול
 אדם לכל ראוי לכן יחרדו לא ועם בעיר שופר

ס הזה היום עד מעודו שעשה במעשיו לפשפש  הג
 מ״מ העבר ביוה״כ עונותיו כל לו מחלו שבודאי

 עליהם שהתוודה עבירות ולאות; לסורו שחזר כיון
 בשב ככלב הוא הרי כי מחדש עליו נתעוררו אזי
ק קיאו פל  עליהם ויתוודה שנית עליהם ישוב ל

ס ועוזב מוד׳ ויהי׳ ח ח  החטא את שיעזוב והייט י
 ובתמים באמת בלבו מוסכם שיהא עד שישוב ממש
 ויקרע כ*כ ויתמרמר לכסלה עוד ישוב שלא

 שבודאי לתשובתו השי׳ת שיודה מד לבבו סגור
ר לא ט ע  שלימה בתשובה והחזירנו וזה .עוד י

 לתשובתינו תודה שאתה ממש לפניך הייט לפניך
 כאשר כי תשובה בהלכות ז״ל הרמב״ס וכמ״ש
 שהוא לחבירו כך יעש' שאס בדעתו האדם יבסון
ד  בודאי לסורו יחזור ולמחר אותו יפייס שהיום ט״
ק ע  הקב״ה ממ״ה לפני מכש״כ ההוא האיש אף י

ובשגם .עולם מיתת ומיתתו עולם כעס שכעסו

 ואק לפניו בספר נכתבים אדם בני מעשי שכל
 האדם יאמר אמור ואס כבודו כסא לפני שכחה

 הלא יודעני ומי רואני מי מה׳ דרכי נסתרה
 והוא• לב תעלומות יודע הוא כי זאת יחקר אלהים

 במסתרי׳ איש יסתר אם כדכתי׳ הנסתרות כל יודע
ת׳ הוא כי .ה׳ נאם אראנו לא ואני  כל ממלא י

ק והנכון כלל מיניה פנוי אתר ולית עלמין  באו
 יחבא• שג״כ והיינו .ישוב כן כמו האדם שחטא
 ויתבודד שם אדם יראנו לא אשר במסתרים עצמו
 על וית׳־ודה נפשו עם ויחשוב ית׳ קונו עם עצמו

 נכתבים^ למעל׳ דוקא ולאו . עליהם וישוב חטאיו
 בדמותו, האדם איברי כל על נרשמים הס אף אלא

 חטאי כל המכירים צדיקים ג״כ ויש .ובצלמו
 א׳ לאדם שאמר ז״ל האר׳י כמעש׳ בפניו החוטא

 א׳ על רק כולם על לו והודה שעש׳ העבירות כל
 והציב פניו על ידו ז״ל האריי והעביר הודה לא

 - יש כן וכמו .עלי׳ שעבר עצמה העבירה לפניו
 המגיד הרב אצל שהי' מעש׳ וכמו ודור דור בכל

נ לו שאמר זצ״ל מיכל יחיאל מהו׳ ״  רה עב ג
 שהי׳■ והסימניס האותות בכל בנשג״ז עלי' שעבר

 שהקליפותוהמקטייגים- מעל' של בב״ד ומכ״ש .בה
 אוי הדין ליום מעידים מחטאיו הנולדים עצמם
 מוטב ח״כ . בושה לאתה אוי חרפה לאותה
 ויבוש וירא פניו על בושה של המסוה אדם שישים
 וישוב דבריו על יעבור ולא ונשא רם מלך מלפני

 שיתאמת הנזכר באוס! לפניו שלימה בתשובה
 היא וזה ה״ו לסורו עוד ישוב שלא בלבו הדבר
עי׳ז רשע באגרוף הלהבות כמ״ש התשובה עיקר  ו
א כזכיות הזדונות לו יוחזר  מעפרון מקצתן וז׳

 ירא שהוא אדם שיש ר׳׳ל מעשרין אין ומקצתן
 הרשעיס- כמו לעשר שלא שגמרו יש וג״כ במקצת

על אל מביטים שאינם דור שבכל והפושעים  ט
 מפניו לירא שלא וגמרו . בעולם ומציאותו ה׳

ס ומה  ומוסר ד״ת שוס לילך מניחים שאינם ג
ע שלא באזניהס  דבר אין ווה ירא' איזה להם יגי

 חסידיס־ כמה אז שהיו הבית בזמן ומה תימה
 שלא בליעל אנשי בהם והי■ ונביאים מעש׳ ואנשי

 גזזון -הס ר לדבר כנביאים את מניחים היו
 הואיל וקראדעשרר..שר . הללו בדורות ומכ״ש
 תעשר עשר מלתא עוד ביה נימא ליד; ואתא

 היא גבוה יותר ליראה עוד רומז לבון כפל
 למען כתיב יעלי' ית׳ הבורא מ־וממות היראה
 ותכלית סוף אין הירא׳ ולזו ה׳ את לירח׳ זשלמד

 כאשר ו,הוא ית׳ לרוממותו ותכלית סוף שאין כמו
 לגדודיו■ אשר השמים וצבא ית׳ ברוממותו נבחין

ת' לפניו מקלסין הס וכולם מספר אין  : וכולם■׳ י
 שלמעלה פמליא כל הניח ועכ״ז נגדו כאין

 ׳ .גדול כמה כ“א .ישראל עם ולהשחעשע להתוועד
 לט נתן ועכ״ז עבירה העובר של ופגמו בושתו
 ימי־ הימים אלו עלינו חסדו מרוב יתברך השם
 .־׳’אליובתשובהועי׳י שנשוב תשובה ימי שהם אלול

:הדין ליום משפטינו לאור יוציא
ארבע
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ז ; ב ר ̂* שלי של' באדס מחה א  מלה V שלר וש
ם מדת זו וי׳א בינונית ח ה .כ א  ע

 6ה' הראשונה לדעה דגס פליני ולא ומא״ח דמא׳ה
 באומרו מנכסיו לפניימ מהנה כשאינו סדום מדת
 היא ודא' סנס על ממוני להשרי) לי מה שלי טלי

 בהנהגות מיירי קסייהס דעה המנס סדוס מדת
ה לכ״א מו״מ בעניני הפולס  בינונית מדה היה ח
 מדת הוא ובודאי העניים עבור מדבלים והי׳יא
 מה שכל נאמנה לידע האדם צריך כי והיינו כדוס
 הוא הכל המעלות ושארי והחכמה מפושר לו ט־מ

 וכמ״ש היל לעשות כח הנות! הוא וכי ית״ש מכחו
 באורך במ״א וכמבואר לך נתנו ומידך דהמע״ה

 כופרין והיו מאמינים בלתי היו סלוס אנשי סשת״כ
 שוס מניחים היו לא ולזה .בעולמו הבורא מציאות

 הרשעות על רומז סדו׳ם ומלת מהם ליהנות פני'
 כלומר פירש״י סדום אנשי העיר ואנכי כמש״ה שבהם
 כמו אסד דבר הם ורש״ע סדום נמצא רשע אנשי

 שבתוכם להש ושובכין מקישין ר״ע שאותיות רש״ע
 ש עוד בו שנרמז גמור רע איני בעדיי! באשר
 י״נ משנה סוף לקמן (ועיין (השד) מרמזת שהיא

 רע והוא ממנו גרוע הוא רע ה:ל הקדושים ותבין)
 והוא .רע כשנענה ר״ל רע לרשע אוי כמש״ה לבד

 סדם וכן .גמור לרע להתהפך לו יעשה ידיו גמול כי
ם אותיות  אדם עיני המסמא להיצה״ר רומז שהוא ס׳

 בפולס יתברך הבורא מציאות על להשנית שלא
 הד׳ כי שבתוכה ד נאות סובבים ס״ם והאותיות

 דבר שום בו ואין ועני דל שהאדם ר״ל כנ״ל רומז
 אוהו שמשמח ד ס״ם וזהו ישכרך הבורא כח פבלי

 את לי עשה ידי ועוצם כחי ימשוב אשר הדלי״ת שן
: הזה(נזכר) התיל כל

 שלי ושלך כלי שלי - חשיד כלך וכלן שלך
 האדם שיעשה מה הוא בלי היינו .כי' רשע ,

 והוא . והשינה והשתית החבילה כמו נופו לצורך
 הוח גופו לצירך שעוכה הדברים אף ל״ל שלי אומר
 לכבוד הכל עושה מעשיו בכל ותמי־ נש׳ש ג״כ

 ג״כ שלך וזה והפלה בתורה ומכ״ש יתברך כבירא
 כשעוסק ש:י כלי האומר משא״כ .מסיד הוא כלך

 וממלס בה׳ שוכח והשהיה החכילה כמו גופו בצרכי
 יתברך מאתו הכל שחומס שלי פלך וגס לכד כריסו

 : רשע הוא לכ״ש דבר שוס עושה ואינו כביכול
ז4̂ ; ב  יצא לרצות ונוח לכעיס נוח בדעות מדות ר

לרצות נוש שהוא לבעטר בש-רו: הפסדו ^
 יצא לרצות וקשה לכעיס קשה :אף מאריך .הינף
 לא יכעוס אס לרצות שקשה בעבור .בהפסדו סכרו

 בפלס מדבר אינו דהענין דע אכל עולמות ^יהרצה
 נשמתו הלא אה״כ בהתרצותו הכועס מועיל מה ני

 אח״כ אליובהתרציתו הוחזר לא בכעסו ממנו כיוצאת
 מעשיו וסיגול וגדולה שנימה השובה צריך לזה כי

 הנשמה חליו הוקזר וא! הדשה כבדיה שיהיה בכדי
 וזה אח״כ שמתרצה במה לא אבל מחתי המופרדת ,

 היש בין מדבר דהענץ אך כלום. לו יועיל .לא
בדבריהם לחביריהס מכעיסים בנ*א יש כי גמבירו

 irib להכ^ניס בזה שרגיל ר״ל לכעוס מר לז״א טדוע
 שהיכף ר׳ל לרצות נ״כ נוח אבל בדגרים הכירו
 'צא לזד ופלוס פיוס בדברי מבירו את מרצם ומיד

 ר״ל לרצות וקשה לכעוס קשה אבל . בשכרו הפסדו
 שלום בדרך עמו נכנס חינו מכירו את הקניכי אס

 בפה בהפסדו לכעוס שקשה שכרו יצא מפי־פו וחינו
 : א^זת פעם גהקניסו נזבירו את מרצה באינו

י ^ ב ר  ומהיר לשמוע מהיר בתלמידים מדות א
 איני כי .כו' בהפסדו שכרו יצא לחכד

 לשמיע קשה אבל ששמע מזה הועלת שום לו מניע
 פשס ששמע מה כי בשכרו הכסדו יצא לאבד וקשה
 וישמור מידו יעזבנו ולא עולמות ישכחנו לח אזי החת

 . סיב מלק זה לאבד וקנה לשמוע מהיר . תמיד
 רומז רע ר״ל רע חלק זה לאבד ומהיר לשמוע קשה

 ית' הבורח על רומז סוב כי .רע דאיהו הס״א על
 כי וראו מעני' לכל. ה' טיב כמ״ש דקדושה וסערא

 ד״ת יכנסו אזי נסוב דבוק בדוה ומי . ה' כיוב
 קול לשמוע ביהמ״ד דלתות על שוקד ויהח בסזניו

 בס׳א רק מ״ו דבוק שהוא מי הבל מוסר ודרכי ד״ת
 פהות מאחר בלבו ד״ת שיכנסו א״א אזי רע דאיהו
 אזי ל״ה איזד יפסע אם וחף עיקר כל נרע דבוק
 משגת ינוסו דרכים ובשבעה באזכיו יכנסו אחד בדרך

 שהוא ר״ל רע חלק וזדו כלל בהס מושק אינו כי
 הארס על קאי רע ומלק .רע דאיהו מס״ה כולו

: רח״ל דרע מסערא שהוא בעצמו
'  יתהו ולא שיחן הדוצד צדקה בנותני ממת ד

 פאיכו ר״ל . ס' אתרים בשל רעד עינו אחרים
 האדם כי * צדקה הנתינת זו מצוה לאהדיס ממציא

 ית״ס הנורא מצות יקיימו ממריס שנס לרחוח צריך
 ופ״כ העושה• מן יותר המעשה גמל בפ״ס וכלאיתא
 הצדקה עושה אינו אזי אחרים יתנו ולא שיחן כשרוצה

: אדם בני על להתפאר לק
ו נ ת  יתן בשלו רעה פינו יתן לא והוא אחרים י

 יחשו ולח יתן לא . הסיד אחרים ויהנו
 מתד להו קרא חמאי העולם ומקשין רשע. אחדים
 העול® גס זה מייבב בסירוסו והל״ב . צדקה

 . הנדקד מל ממשכגין בש״ס דאיקא ע״ר מתרצין
 מגזל מנין עצ סובב דהכל דרכו יורה האמת חבל

 והוא אחרים שיחנו הרוצה קאמר והכי ראשון ודבר
 מרוצה הוא ודעתו המרים יתנו שלח נס או יתן לא

 על בעולס אחד עני חף יהיה פלא היה שבהפצו
 ומיגיע ידע וממעשי מכיסו צדקד לו ליהן יצטרך ,סלה
 יהא שלא נ״כ אחרים יתנו בלא רצונו אך .כפו
 אדם שום יחן שלא בתפשר היה ואם זה בדבר בוש

 אפסר אי זה מך .עמהס נמנה הוא נם בעונת
 צדקה יחן שלא בישראל אדם יש כלום רצונו בשתמלא

 מנותני הוא נמצא לימן ג״ב מוכרח הוא זה ונוכח
ם ליהן שלא ורצונו צדקה  אשר הדס בני כמה יש נ
̂׳י הצדקה מנתינת ימנעי  ועשלת עובהס מלם והש
 אל יתן שעי״ז בעולם ומאורעות סיבות איזה להם
 כסכלימו זה והרי ואביונים לעניים משלו לחלק לנו
הים שרצונו חלוק לבו אבל צדקה מנותני הוא1 לזה

שלא
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 היה ונ׳ז מעולם n&r דעהו על עלה ולא ליחן סלא
 כשנוסן אמ״כ שעכ״ס בהיות לעעפה קודם בתנאי
 טספת׳הםיבוה הן הבושה מהמת הן הצדקה

 נתינת על הת״כ יתחרט לא עכ"פ לו המתרנכות
 עכ׳׳ס נחשב יהא אז כואב לבו יהא ולא כצדקה
 והוא סיבה איזה לו כשאירע למשל צדקה מנוהני

 לו נקצבת אשר הצדקה מעשה לתשלום סכירו למען
 השיבה שו נתרסא ולא הצדקה נותן והוא מריה
 הצדקה פזו יחשוב לק כלל ירנן לא לו הבאה

 ועכשיו זוכר הייתי שלא רק ליתן כבר התחייבתי
 הסיבה וזו בע׳ס אהיה ולא שהזכירנ׳ להשי״ש אודה
 הוא אז הדבר יצא ה' מאש בודאי כי באהבה יקבל

 שנתן הצדקה על כשמתחרט אבל הצדקה מנותני
 בהשי׳ה בועט נמצא מרעהו נתרשא שלא לבטבור
 ולזה צדקה בנוהני כלל נחשב אינו וזה . כביכול
 הגרוע הוא רע כי רע ולא רשע התנא קראו

 קדושים מאותיות בו יש עדיין זה אבל .מכולם
 •צמק אברהם ישראל אבות לשלש רומז השי׳י הוא

 בודאי ישראל מזרע שהוא מי בודאי כי והוא . ויעקב
 הוא שבקרנו היצר לק כלל ה' ממצות ירפה לא

־ : השי״ת בעבודת הסחלישו
 גם .כו' ועושה הולך לביהמ״ד ולכי בה מדות ד'

 הולכי לכולהו קרי אמאי העולם מקשים בכאן
 דהענין אך כלל הולכין כאין ביניהם יש הלא ביהמ״ד

 ד״ת להם ואומר העולם את המוכיח זה על רומז
 לגנות בתוך הולך להיות האדם זה כצריך ה׳ ומוסר

 הדיוטא בשפל אף ואחד אחד כל בלב ישראל בכי
 למען רח׳ל גמורים הרשעים בלב אף התחתונה

 אותם להעלות יוכל ואז הש״י לעבודת לבבם יעורר
 נידם דאחז עמו הס ויעלו בעבודתו הוא שיעלה פ״י

 אדם בני כמה דיש אך הקליפות מעומק גהעלוהס
 כל להם יועיל לא אשר מגושמים כ״כ המה אפר
 יומשכו לא אליהם עצמו יוריד שהצדיק אף זאת

 אליהם עצמו יוריד לא שהצדיק ג״ה ויש .אחריו
 בו יודבק שלפעמים שמפחד הקליפה עומק לתוך
 אי זה בלא כי בגפשוחס האלה המטאיס מסיני ג'כ

 רק .בו יודבק שלא אפשר אי מה באפס כי אפשר
 שיעורר טד ה' ומוסר ד״ת להם שאוסר פד׳ז מושה
 והכל סוב הוא כ׳ז בתשובה שיחזרו הערל לבבם
 שלא בהיות .עישה ואינו הולך ולז׳א בעחו יפה

 להעלותם יכול היה בלא כנ״ל סילהא מסתייעא
 בהם שהיה על בידו הליכה שכר אעפ׳כ משפלותם

 אעפ״כ סמל שלא ואבפ״י משפלותם להפלותם בידו
 וכן .מליו שכופל מה עשה והוא ממט המניעה אין

 לבותם בתוך הולך שאינו אע״פ הולך ואינו עושה
 עושה. עכ'פ כנ״ל במפמל ממסת הוא להעלותם

 בכל אעפ׳כ צמוסב מחזירם ובמוסרו במורתו י״ל
 אין בודאי כי .הסיד ועושה הולך :נידו מעפה
 רק עושה ולא הולך כשאינו אבל .ממנו לעעלה
 שיניע עובה איזה ועבור להתפאר רק בדברים דורש

 עפרה ולא התנא כמאמר . רשע זה הרי סמנה לו
: רשע נקרא הענין זה על בה להחנדל

 ונמפך ספוג מכעיס לפני ביושבים מדות ך׳
 היין אש שמוציאה משמית .ט׳ ונפה משמית

 השוסע האדם מל קאי והוא כו' כשסריס אס וקולסת
 ימלע ולא יבין מי שגיאות ובודאי הצדיק מפי ד*ת
 , - העמע השועה ו!ה נטל. דבר איזה יוציא שלא

 •• בעירו מגנה ובזה לבד. בטל הדבר בזה עצמו מחזיק
 , רע כולו שטא מחמת לו בא וזה הנכבדים דברים אף
 .הנטל והדבר הרע רק גו שיודבק לו אפשר ואי
 6כו שהוא בעצמו האדם זה על דקאי משמרה וזה

כ בו נדבקו ועי״ז במדים  הייה ומעשה השמרים נ'
 ■ דק״ק המגיד הרב לפני שבא האר! מעמי באתד

 , ואסל. פתח דית לו שיאמר ממנו ונקש סעזדיפש
 למן נפשי שמרה סי' אני חסיל כי נפשי שמרה לח־

 האזס זה וכששמע . השמרים ממני שיפרוש שסריס
 לא והוא מעלתו גודל בעיניו כזר היה קדשו דברי

'■ הוא, בודאי כ׳ . מזה היוצא סיכ הדבר לבו אל שם
i הכפל בדבר עצמו אחז רק המוסר מדרכי אמח דרך
 'י ■ כסריס כולו היה שהוא עבור אמרנו כאשר וזהו

:השמרים בו ונדבקו
 , בטלה אינה בדבר תלויה ושאינה כי' אהבה כר

 הבורא אהבת טל רומז הענין . 1כ לעולם
 פ!ב רוב ממפת השי׳ת אש אוהב כשאדם יתברך

 , ' מחמת ונצחית גמורה אהבה זה אין לו המשפיע
 צריך אבל . האהבה חהבפל הדבר יבוטל שאס

 י סיבס בוס בלתי יתברך הבירא את לאהוב האדם
 אלהיך ה׳ את ואהבה כמש״ה האהבה זאת לו הסביאה

י, לך, מודד שהוא ומדה מדה בכל מאדך בכל ט׳
' רק; האהבה זאת המונעת סיבה כוס אין כזו ואהבה
י .סוף לה שאין צהבה והיא בהשי׳ת דבוק הסיד כ ז  ־ ו

 ירצ«! . עולם קאמד ולא לעולם נפנה אינה דקאמר
 שאין א׳ס עד לנו בכל הש״י את אוהב כשהאדם כי

 . מדה ובכל . הבורא מאהבת דבר כוס אותו מונעת
 . נ״כ. מעורר ובזה אהבתו על אהבה מום־ף ומדה

 סהבסל בלא כניי על תמיד אהבתו יהא ב״ה שהשי׳ה
,, עיי שנתעורר האהבה על רומז לעולם וזה תמיד

־ . ;(תסר) .העולם על האדם
ה ל ו ה . כנסר עז הוי מוסר תימא בן י מ'

^ האדם אל בת כגהיצה׳ר כי היא , .1ל
 לו מזכיר אז לבטלו במה לו ואין השי׳ת מעבודת

 ׳ י ,140להם באח אתה איך באמרו שפשה הרעיה מעשיו
 י ׳. י ד#ר לדבר מפניו חבוש לא ואיך ביראך לפני ולעטד

 ’ , »שימ פעמים כרבה הראשונים לימים נא זכור
 , כצדק עצמך את מדמה ועתה עשו והסרלס וכך כך

 שלא התנא לנו רומז ובזה מעבודתו מבטלו ונזה
 ‘י 9נז כלל לבבך ירע ולא אליו השפע ולא לו תאבה

 , ' בוראך לפני כל ובתוקף בעזות והעמוד פניך העיז רק
 ; ■ סעשי י5ל הוא שכן ודאי ית' לפניו והסרת וענית

 י ■ אני. נמות ותעפ״כ לפניך לעמוד כדאי הייתי לא
 ' למיז,, המיגהי ואפיל החור תשיבני כתל גיובך נסדה

 ‘י לכל־ סוב אתה ט בי חפצת כי לכניך בנח־ ואסדר
 ביפים. ובפרס בתפלתם ותכן לבנים ומסצה ורוצה

".03 למעלה נפתחים ספרים שבלבה כמי נורתיסכי - נ P ,.ל■
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p ט .וכנ״ל עצמו ההדס בלב ספרים ג נסהחים 

 בנבבו מורך מניח למפלה מעטו ^כיר פביצר כמו
 להשיב פה לו ואץ מחשבתו ומבלבל לבבו ומכניע

 זרית לו בבוא רר, ליו אל זאת יביס לא האדם אך
 בוחן הוא כי יתברך לכניו בתשובה יהרהר תיקז
 הזה כדבר עוד לעשות שלא עליו ויקבל וכליות לבוש

 יפול לגל ההוד מיוד עצמו ויזרז מעמדו פל דפמוד
 בשובו כ״ח כלל הרמשובית כל ידאג ולא סססבכסו

 הוא כי יתברך לשרו שלה ובלב שלימה בהשיבה מדרכו
 ולא תכופר תו ור.ט עונו וסר אלס מחשבות פ71י

 ולבפלו צהשפיןענ־ו להיצה״ר פה פהחין פול יהיה
 בתבונה בנבו שיח;יש היא התשובה ועיקר סעטדהו

ד יעשה לבל ומוחצמח מלועה  ובודהי הזה כדבר מ
 כי וביותר . לניך אל והשבות וכמ״ש השי״ת לו יכפר
 הוח הברכות יעקב שלקח א־ך ביצחק שכתוב הפנין
 במדרש דאיתא וכפרע הכורמיס יפיס פל הכל רומז

ר ס א ך ציד לי הבא לעשו יצחק מ  וכל ניד לנוד מ
 בא החריש לצוד והנך והניחו אותו וקבר שצד שף

ף והסיר המלאך ע  כן מצא לא ונבהזר צו וסלח ה
 אה יעקב :נטל פ״כ הwככר עד סעמיש כפה כבה

 ואומריש הספלים כשפהמץ בר״ה כן וכמו הברכות.
 61 כ־ ובעוד ב;״ח מעשי ובקש צא ר״ל ציד לצוד להיצר
 מורך מביא א׳ על וכשמזכיר אחד אחד ומכנס מלך
 בלב כנ״ל זאת על בהשיבה וכשמהרהר האלם בלב
 מצא ולא וביקש ומכפרו העון מחיר הוא בזה שלס

 של עענותיו נכתתמו ובזה כזכיות לו נעשה )אדרבה
:הברכות הסדס וסקנל כיצר

ל ק  לסדרגה לעלות יכול האדם כי ר״ל . ככשר ו
 ס!למ שהנשר כמו המלהכיש מן יותר למעלה

 העולים הצדיקים על ג״כ ורומז העושות מכל לסכלה
 בנפשם ידמו שלא רקיע רום עד למעלה גמדרגהס

 דביקים יהיו תמיד רק ירדו לח שוב שעלו פיון
 לירד ג״כ צריך שהצדיק רק הוא כן לא לפעלה

 כל להם ויוריד שישפיע העולם לצורך עצרו ולהשפיל
ת עו  דה יר חהו להם שצריך שיראה מה קדושות מפ

 כנשר קל וזהו • ירידה לצורך ועליה עליה
 החת עד למעלה פורח בהוא אף שהנשר מ0

ס מי  :מושבו למקום למטה עצמו מוריד אפפ״כ מ
ל ו ב  כנ״ל ועזות תקיפות נכון הוא עז .כארי ג

 איזה כדאיתא ממש נבוכה הוא נמר אך
ל  צדיך האדם כל כי ר״ל יצלו את הכובש מו

 עליו מכביד בהוא בדבר ר״ל ממש יצרו אס לכבוש
 : יותר אחריו להוס והוא בלבבו /

ת ל ש ^  הכל שתעשה ר״ל - בבשמיה אביך רצון ל
 התפנות וכל כבשמים אביך לרצון

 רק למענך ולא הגדול במו למען יהיו ולריצויס
 מלכותו ועל השכינה גלות על מגמהך כל סהש־ם
 קינ״ה הנה כי מעפרא שכיכתא ולאקמא *סבלך
 נכלציס בו אדש בני מעשי וכל הוא סד ופנ׳י

 אומדת מה בכינה מצפער כשהאדם כגמרא וכדא־תא
 בצער מצטער כהוא כביכול . וכו׳ מראשי קלני

s7to אנהיס ק־ל כפע אשר בעד כל כי כי וכס״ש

 כמונ״י בדבור רמוז נ״כ . וינזי כמוני וגו' חיים
 האלם סיי כסו הוא סייו כביכול יתברך בהסרא

 וכסי ב״א מעשי אמר ונתלבש נפשך ית״ש הבורא כי
 חיים הוא האדם היות שעיקר ויד.ע . פבודהם
 לעזלס. שקיימים החיים עיקר וזהו פוס״ב נצחי'חיי

 כו' לחיים זכרנו נודאיס בימים מחפללין שאנו וזהו
 חיותו שכביכול לכי כנ״ל '1כ חיים אלהים למענך

 החיים והוא לחיים זכרנו . בנ״א ומיי בעבודה הנוי
 ולחזות חיינו ימי כל ה' בבית לשבת כנ״ל. הנצחיים

 ז״ל הקדוש הרוקח וכמ״ש בהיכלו ולבקר ה' בנועם
 בחיותו כנ״ל והוא כר׳ וקיס מי בר״ה לומר שהין
 כשנק הם הדין וביום .האדם בחיות הצוי ית'

 צריך ולכן . וקים חי ג״כ לומר שי'ך וא־ן חיים
 זאת על מנפחו כל וצבוש צבו על זתת לשיש ההדס

 כביכול לעילא היות ולהוסיף ליוכרו רוח נחת ולעשות
 הבורא שהיות ידוע כאשר מהנה יסיר פתי מי כי

 בודאי כלל זאת על ישגיח ולא בחיותו תלוי כביכול
 במצות לש;ל תמיד צריך רק .גדול בפות הוא

 יתגדל ית״ש גדולתי לכנען ובתפצות סובים ובמעשים
 מלכותו כח ויכירו הבל יושבי כל על ויהרושם

:סליקאמן

• חמישי »רק נשלם קדושי. אלהי בעזר

פרק
ל נ  צריך האדם כי ירצה .המשנה בלשון הכפיה ש

 דימרונכפל שיהא ר״ל המשנה בלשון ללמוד
 ד״ת העולם בזה כאן במדבר שכמו , ותהא לעילא

 העליונים בעולמות דיבורו יהא כמ״כ תכלה איזה או
 בזה מדברים בהם דיבוריהם בכל הצדיקים ובודאי
 העליונים בעולמות נדיבירס קש־ריס הם העולם

 : לימוד צריכים ח״ח של חולין שימת מאמרם וזהו
 בזוה*ק חיתח דהנה המשנה. בלשון חכמים שנו א״י

 הית מצפצפת דכשהיח היונה כמו ליונה נמשלו דבנ״י
 לד״ת קולן כשמוכיאין ישראל כך קולות כהי משמעת

 ואחד למעלה קחד קולות כהי ג״כ הוא לתפלה או
 נשמע ולכך ממעל אלוה הלק נשמתן ני לממה

 המשנ״ס בלשון ש״ח וזהו למעלה ההפלה או התורה
 כפשגס כלשון היא אזי 'תורה לומדים כשהמכפיס

: ודו״ק למפה ואחד למעלה אמד
מ ״  לדברים זוכה לשמה בהורה הפוסק כל אומר ר

נו' הרבה  לשון היא תורה כי היינו לשמה .ו
 הדרך ואת ה׳ דרכי לאדם לימדת היא כי הוראה

 למען הכוונה בזו ללמוד האדם וצריך בה ילך אשר
 כסו יראה ל' היא הורה קו יעשה אשר מת ישכיל
 לדברים זוכה .ה׳ אח ליראה ללמוד כצריך הורה

א וכנ״ל מרובים הס שדנריו כרבה *'‘יי  לשץ ס
 וידוע יונה ובני הורים לטן הוא תורה כי המשנ״ה
 זה כן קולית בתי משמעת מצפצפת כשהיא פהתור
 . העניון ובעולם בעוה״ז קולות שתי משמיע החדם

לברוא לו הוא כדאי טלו העולם שכל א;ס פ־ד וצא
דבביץ
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. האדם כל זה ט כו' דכר סוף כמ*ש .

ל  כל בודאי כי להפ״י .אהוב ריע נקרא .זה ״עבי
 כמ״ש ׳1כ נמביל אלא נברח לא ממלס

 הפולס כליהס ונמצא כו' בפניל כראפיח הז״ל
 עיקר ונמצא בהורה שלמו ברא ימ״ש והבורא קיים

 כפאנמנו ואח״כ הסירה פס היה העולם כריחה
 והפכעות חי!ס מביאי! בזה גמצח התורה את לזפדין

 פזה נמצא . קיים הוא ועי*ז העולם אל קדושות
 שהבורא כסו כי , ריע נקרא ההורה חת שלומד
 את מקיים הוא כמ'כ בתורה העולש ברא ימנרך
 לו יש אזי האדם לידת סיום כי • בסורה ספולס

 וחלק (א') ניצו! בו מאיר יוס ובכל בהורה חלק<
 pל כי לתקן היום אותו שצריך מה היום אותי
ת. מפונה פנין הוה יום וכל ערא חבי  כן וגלל מ
 והוא חיו ימיו יעזוב לבל לבו אל שיפיס לאדם ראוי

 ארצה דבר יחול נבל ה' בדבר תמיד שוקד שיהא
 היום זה ישיג במה ט הבאיש ימים על יבפס ולא

 ומי חסרים ימיו נמצא . הבי״ת עבודת בלתי פפ«כ
 ידחה לא עצמו היום באותו סף ונס .לו יפלם

 בפני אחד כל כי להיכך וכן ערבית על מוריה
 יעזוב פלא הראוי סן ולכן נעצמו פנץ הוח «צ«

 שום חסר יהא לבל השי׳׳ת מעבודת אמת פעה אן
 כמביא פעי״ז אהוב ריע לעניננו;קרא ונחזור .דגי■

 אותו אוהבי; הם ומקיימן העולמות אל השפעות
. הבריות את אוהב המקום את אוהב .רבה אכבה

 העולם לכל הפפעה מביא לומד שהוא נזה כי
 הארס מביא וגם הנריות אה אוהב ונמצא ונננראים

תב^ הפם  השם לעבודת נבס להתעורר בננס י
 המקום הת משמח . המקוש את אוהב ונזה ייוברך
 עולש היא הות שכל ידוע כי .הבריות הת ורשמה
 הוא ה־בה ונעכה יהד ארזיוק שני וכשמחבר צעצמו
 כשמדברדידז ונמצת . וכלה מזפופימתן וזה יסוד.

 גדול יחוד עושה יחד החוחיות ומחב־ חסלה ו6
י  גדולה השמחה וזו היחוד. גידל ק התיבה גודל מ
 כי . נשואץ שמחת כעי; כביכול העילסוס ככל

 לדוגמה אש כי אינש מוה׳ז עניני שכל ברור בודאי
 היסוד וכמו העליון. העולם הנהגית מהש לצייר ולמשל

 ורבי אנפים אנכי בחלף כמ*כ נעוה׳ז והשממה
 פד נדונה יותר ושמחה ימוד יש הבדניה רבבוח

 לה' זולה נישג אינו רוחני ימול העליון בעולס «*ם
 ברבים תורה דברי סומר כשהצדיק וביוחר . לבדו

 רוהא ומקשרים השי״ת לעטדת ישרחל לנבוח *עורר
ד מל בנשמסא נשןוהח ר«חא1  יותר יחוד נעשה זה י

 אלפים וכמה וכסה . העליון בפולס ועצוש גדול
 הוא השלש כל ט .מתייחדים עולמות ובמת

 שיש מה וכל .העליון שלם בפני חרדל *גרגיר
 כעד נמצא העליו;. בפולס כנגדו ים העולם זה5

 יותר הפל־ון בשלם פנינו העולש שבזה הקען »נל
 ומושטן קסן בדבר פיגול כשששין למשל ורחב ?לול
 גודלס כן החפשפותש לפי ואילך אילך קצוות «ונו

 יחוד כשעושים ונמצה .קנון הוא פהמצשסם ף8
גדול מתר למענה שא סיחוד בג׳א בסנזם חף לסעה

 ' פי והבריות המקום את משפח ונמצא שישר אץ פד
 שנות וסלבפש :בסולמות גדולה שממה געשה מזה

ך הבי־דא רוממות מכיר התורה ע״י כי ויראה. תגנ  י
 יכנע לא איך כי הענוה לביש לו בא וממילא

 רומשר ידע פלס מי כי כפוהו שאץ ונורא גדול מלך
 סשרפ״ס כמו לפניו ליכנע האיך יודע אינו כבורא
 מס יתברך כבורא רוממות ביותר מניר היה שהוא
 משש והאיש כתיב כן גלל .משלם הדס השיגו שלא
מי חסיד צדיק להיות וסכשרהו .כו' מאד ענו  י

 אדם. כל אצל מצווה נחמן מדות לכאורה .ונאמן
 ביס דכחיב משרע׳ה מעלה על רומז להענין אך

 השרביומל' שאוהנו מי למשל . הוא נאמן ביתי בכל
 שדצה. כפי הבר בגנזי לעשות יכול חוהמו לו וטחן
 של מוחש שהיה אף עשה כן לא סשרפיה אבל

 מורס נמשה ביה וכתיב אמת. הוא בידו הקב״ה
 ■ ג׳׳ס הקדוש מוהס בידו והיה בפיהו היחה אמת

 סכלסו כפי רק זבננזיו בעולם משה לא כן אפ׳פ
 P בעולם מהנהג היה ולא .בו הוא המלך שרצון
 ל״ג ותושיה. עצה מפנו ונחנין ;יתברך הבורא בלצון

ס אם יודע איננו כדיץ עצה נותן כשהאדם כי ^י  י
 תושיס היא עצה היא סייע; כשהצדיק אב: . בה

 ונולא* ימן תשר לעצתו משדם ב׳ה הקדוש כי נושא
 לי שנאמר ישועה ל^ון ושמיה פצה והיא בה. יצליח
 המלסמ כי ר״ל וממשלה ס׳ לו וטתנש .ותושיה עצה
ח  . מלכוש של עליהם שמקבלים כולם בהסכמה ט

כ הוא וממשלה ^ ט כפ׳ש ותקיף עישל כהוא בפ'  ל
 פסל נ’כ אינו עכוננ״ז על כי .ט' וששל המלוכה
כ מה .ית׳ מלכותו עניכש מקבליש שאינם ט  כ
 על על למ^־ ה' והיה אז סושיעיש ופלו . אחריו

א בי מלכות לו ניתנה הצדיק זה ונס הארן.  מ
 הרשעים. על מה: שאף וממשנה פרךם. והקב׳ה גוזר
 ברולס הלכה לברר מאד קשה פתה נ• דין ר וחיק

ן סיקור א׳י . לעומקה  הדיניש למי^ר יכול שהוא ד
ם ולממש לשבה ולדדסש י רוח ואלך . ^מפי  נ
 א״א בודמי יתברך הבורא לפני תמיד שמד בהיותו

 ופרופפש ומגדלתו : רח״ל נפש שום בלבו שיכה
 ככעיסק בלבד זה לא הכוונה ,המעשים כל על

 כששב®. הפילו אלא ה' עובד בזה בתפלה או בתורה
 הקדושה שחורה לש״ש הכל עושה גשמיות סננשה
 לשון כשמה לשיש הכל לעשות היאך הדרך לו סודה

 הסעכים כל על ומדוממחו וזה . ומראה הוראה
 ר*צ■ נמש. משיבת תמימה ה' תורת פי' י״ל ובזה

 בלומד נפש מטבת כשהיא תמימה ה' תורה אימתי
 :חצבה לסקור נפשם משיב זה ומחמת לשמה
ר מ  מעלבונה לבריות להם אוי כו' ביל ריי א

 נקרא בסורה פוסק כאיט פי שכל הורה של
 נזם טעריקון גזויף .ונו׳ זהב נזם שנאמר נזוף
 לומד חס ממ*נ כי השה המנץ רהsלכר באף זהב
 כלל,י זהב הנזם לו אץ לומד אינו ואם סוב• הרי
ם אדם כל כי הוא דהענין אך  האדסה על לידתו טו
מייו יפי כל על ונחלקת ה׳ נתירש ומלק סולם לו יש

■ הקצוטס
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ס בי  פורש דצו; לו מאיר ומם יום ובכל לו ^^ז
ה וכל סיום אותו איזדמולק מ ב ס פ״ ס־וי  יו

ו וןו\חד נ ד ק מחבילו מ  בענינה גמונה שפה כל ו
ק •ןמכרתה. ס ק ו  גחנה אשד והקישומץ סשסיפי

מ״י היא יסס להאשה אלהיס  בהם להתקשפ כדי ה
ס יום ובכל ורגע פח גכל  כדי שו;יס ביןשושים דו

 כדאיהא . p דפלה יחברך לפרו נס״ר להפלוש
ם די  (צ״ל מרבית לבשה לא שמריח בהם שלבשה מ
 לטשבצסרא לטשץדאיהו סוה״ק לאיהא פה סריגה

' בלפשא לניש לא ואהבס נדנה להגדל כדי פ״ש) ט

ד. יחרבה יתירה  גכל *שרש 9t ודבר הפי
 Ihpc נמצא וכחנה בחורה עוסק איט ה־?דם אה לק

ר וה:>־יי ט טשרש הf כדבר בבכור יפה אשה מ  נ
 b ד.'זג מפסיד בהיותו פעם וסרת נברא ופטרו

 האדסלהיוס צריך איל . בדבר כלל ואינו:!כניה
o יעזוב לבל תפיל ויבת־ן זאת על שקוד r ם או מי  י

 התיכון נכס לתק תיו יפי סכל אחת רגע אף או
x לו הראוי b לפניו בהס ילהתכן:ב נברא לו 

ק :יסברך סלי

p על הפי׳ נשלם .בערבות הרוכב כעור x -אטת

׳־׳//
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חולין מסכת
א ת ת ע פ ך ע ד ^ די ב ה נ ף ש ב צ״ו ד  ודף ע״

צ״ז:

 נאסר פליסה דמכעת כו' נצלה אכל דיה בתום׳
 אף קמ׳ל דאימא ס1לר^: ויש פכ״ל כו׳

 (והא מצסרפין ססיכות ושהר הרוסב אין דנחבשלה
 היה מליחה דבשעת י״ל) נמליסה סינף נאסר דכא

 נחהך הבישול (וקולה שביה בי והי׳ יזהר הנשר
 לעיל דחוס' ב' לתירון דמקשיס וחששר פטנו)

ה :ודו׳ק כו׳) בה יש אס (ד׳
אס  (מונא הרא״ה כדברי יסברו דהוס' נאמר ו

 שאץ כיון ס' סהני לא וצלי' דנסלימה ברין)
 ולא (במליחה) נאסר כבר דהא סקשים ששיר רופב
 צפי׳ (בבישול) להיחר מוזר א־נו ושוב ס׳ פהני
 :ודו״ק דלקמן דכמל מכיש מוחר לסימפו אפשר למ״ד
ל ב ) מהני (דלא קאטר לא דהרא׳ה אפשר א  ס'

שפואל) (כדאמר אוסר אינו דצלי להאפת רק
 הך אבל(בלא בהר״ן עיין פעפוע משוס בשמן רק

 כמו הוי אוסר דצלי אמרינן הד אי לשמואל)
:ולו״ק ס' ביה ושיץ בישול

D l f Q' כו׳ ממס וה ואץ כו׳ אזנו מראש ד״ה 
 דסנ*נ משום (הסעה) ואפשר עכ״ל

 חצי ולא הכל xנא ושם גמרינן בחלב מבשר
 הבשר כל ס״פ בהר׳ן עיין בישול דרך והיינו סהיכה

:ודו״ק מלב) דספח (בשובי׳
ד * א פ בהר׳ן ועיין כו' צ״ל אלא ב  הבשר כל ס'

 מהא ע״ז למקשה חלב) דספת (בסוגיח
ר לסומשו לאפשר ט  דשם הברו דהוס׳ ונרמה פ

 לאפשר בשמעהח ועיין האיסור מן מעם מ נשפר
 האיפור מתסשמ דאינו הכא אבל ברש׳י• לטספו

 :ודויק הכי שבר לא והלין מוהר כלל
ה ׳ ד  הראש אפי' ור5א לכך דמפעפע חלב באני ב

היינו)  בהר׳ן כאן הובא הרא״ה כמ״ש מ׳(
 מהא מקשים ואהא ע״ש (נצלי) '0 פהני ללא

 בת' הר״ן כס׳ש דל״ל בנעילה דסבי פרוקבו לנסף
b אטר אפ״ה דהרי ס׳ בו שהיה דסיירי הבשר 

 ב' כהירץ וזה כ״כ מפעפע איט דלוסב וחילצו
 לק החיריז זה טבר דלא והרא״ה שם להר״ן
^ אינו צונן לתוך דחס שש •וגדח  .מנפילה יוסר או
 למיסר דליכא נו' במהני א"כ החוש׳ מקשים ואהא

 אבל .ש׳ מהני לא דהרי השומן ננד ש׳ דיש
 השומן דעד דש״ל הרא״ש בהגהת מובא קבס״ג

»t ר ש׳ צריך ק פיירי לא דבסיאל טנ ט ס

 מדמיי נראם וכן לנד) השומן נגד ס' שש (דמיירי
 (דפפואל אהא פלפלו לא דהם והרעב״ן הר״ן

 אמי ר׳ שדי (אמאי דרבינח אהא רק חוש׳) כקושי'
 בו (וסין משומן מיירי דע״כ מפעפע) השומן דהא

;ודו״ק רבינח) מדאסר ש׳
ריס • ס' מפרש ר״מ והלב בא״ד  בוודאי הלב'

 כ כתשץ (וש״ל ט כהרא״ה שובר לא
 ס״ללהרבר׳מ מש״ה הוה נחום ההיו^ ד׳׳ה דחוס׳

מ ורבינא (בא״ד) מפעפע). מלב bד א  וסא ט' ד
 דלדברי די״ל בס׳ גיד דאמר מר״ג מקשים דלא

דין דיש למפני׳ (דש״ל אסר מתני'  מיץ בג*פ) עי
 ונתפרר נתערב הגיד דנוף דמיירי או בהרא״ש
 ואפשר בש׳ ובמל בליה שאינו דקים לפירורין
טן סובר דמהר״ם  שיץ לא ואז במשהו בפינו ד

 (וגם הוי מיהא דטשהו בנ״פ בגידין שאין במינו
 פירור שייך לא מינו ובאינו במינו אפור פירור בלא
 אסור דפילור סהר״ם הזכיר לא סש״ה ;יכל דהא

 צריך אז במשט אוסר בגיד דגם דבמינז אפשר או
 קשם לא ולכך כו׳ מינו סליק לומר דווקא ס׳ ברועב

̂ : כה״ג) דמיילי די״ל פל׳נ
מ מכיל בס׳ ובסל נו׳ הוה כחוש האי בד״ה  טי

בצלי): ס' מועיל דאינו (דס״ל כהרא״ה דלא
ה ״ ד  אמר הלך תולה ובכל ט׳ רבא אפר ב

ד דכיון כ״כ ברור אינו כו׳ המחמיר מ  ד
 רב ומשני בא״ד :וצ״ע .חורה של אינו כבר ס׳ יש

ק כו׳ גזר ) דאסר הא הגמרא הביא דכבר דכ מ ) 
כ במינו האיסורים כל קן פעפא) (מהרי חדא א'  נ

 שפיר) (הים׳ מקש• למעמיה רב גירסת לפי אבל
 במשהו בפינו ס׳ל) (דרב הא כלל להביא ה׳ל דלא

 קושיח טושב ובזה לרבא כמו המעש (די״ל
 : וק׳ל מהרש׳א) . י

 להיה טלו׳ ט' בפסח מסן חטב דלא והא בא׳ל
 :וק״ל מכאן נסי להוכיח להנמרא ■
ד ״ א  ט׳ כר״י טלכתא איסוריה נשאר אבל ב

 בין בפסח חמ:ן סדאמל סיימו בפסחים
טל סתם אסר ולא במשהו פסינו שלא• נין במינו  א
 מיטרין בכל דאשר למעטיה דרב אלא לב כמ׳ש
 במשהו נפי משפע סתמא אכול וח*כ במשהו במינו
 ■ הכא לפרש צריך לכך בס' איסוריה בכל סבר ואיט

 רב דא% הא קצת ניחא היה ולפ״ז .בפשמ
. : ודו״ק לטעמיה

ב י  (דאוסל הרין כתב . אשר רבינא נגמדא ע
למפעפזנ־ לעיל דהסר והא הגיד) שומן משום

^ סרפב״ן כתב אחא) רב כרי ואפאי בצלי (גם ו ו  ד
טי במליחה ולא בצלי ̂ כצלידאל׳ן ולא לצלי כרותח ד

פיס
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 וכן כמכישל כבוש כפ״ש כצלי מליח לומר לו סיה
 כקלישה ומליס בנשילה דצלי והסוסקים להרא׳ש צ״ל

ק ד׳  כרוהש הוא כרותח מליח אימא קבה ולפי״ז ו
 מסב) כבישול הר כבוש אבל כביכול(סמש ולא דבישול

 שיסה כמו רק היי במליח רושב שס שאין כ״ון
דכל לרישב בקדירה חהיכה על שנסלה

 סי׳צ״ב המחבר וכסקו הר״ן כמיס אפור החתיכה
 הגיור הוציא דמהא ואסשר י כ' להידון בש״ך כ״כ

 דעומד גוש בדבר ולא חלב כמו לח דבר דדוקא
ס הr(ב בעצמי  יותר אוסר אינו רושב בלא בקדירה נ
 וגיד הכומן זה דלרמב״ן כיון מ״מ חך ודו״ק. מצלי)

 בלא נם (כנ״לדהאבקדירה קשה שפיר מסענע נסי
 כפו ס״ל דהרמב״ן ואפשר בצלי) כמו בזה אוסר רוס:

 סולש לחתיכה מחתיכה דאשילו הד״ן שש שמסיק
ס  כבישול )1(דינ דבישול רוהח וא״כ לרוטב) הון (נ

 דאפ״ה וצ״ע לכבוש) מליח בין חילוק יהיה לא (וא״כ
 לרוכב חון דביבול (ברותח מקודס דנ״נ לחלק יש

 : ודו״ק מצטרף) הכל ממש בב־שול אבל
י - ן ע  ^•א דאורייתא זאיסיר כו' דבלע במא* ד״ה ר

 הרי קשה ג״כ עכ״ל כו' למימרא אזלינן
 א״כ דאילייתא לאו כעיקר דטעס לקטן סוסק רש״י
 חילוק א־ן מדחד-יהאוא״כ דהשורש יצ׳׳ל לרבנן ה״ל
 (סימן כהמסבר דלא מינו לשאינו כמינו סין בין

: וצ״ע צ״ש)
D 1 H  שיהיה לאו כו׳ המנין מן וכחל ד״ה '3

' יותר בכחל מלב פעס ו  וכן עכ״ל י
 באיסור דאמרי-ן למא^ להקשות ואין כאן, שפקינן

 שוה הוא דהכחל וי״ל כן נאמר כאן גס חנ״נ דבוק
 הכחל דהרי M סעיף צ״ד בסי' וירקות לגצליס
 זה xשא בדבור אח״כ חוס' כמ״ש כשר בחלבו

: וק״ל נבילה נעשה ואינו פסקינן דק
 מליחה בלא שנתבשל דכשד הא היפב מתורן ולחי״ז

פצשרף) הבשר (ואין הבשר נגד ס' צריך
דע״י כיון מ״מ היתל דבר הוא דהבשר דהגס

ק סוהר הכל הי  ■מיק מנא (והיינו אסור יהיה ו
 ע״כ לכן לו) שיראה מה כשי ישער וכ״ח לשער אכן

 א׳כשוב כולו יונא היה לא ותס משערינן בדידיה
 ספק טשי לוכר לן הוי ושוב כדין שלח מסריכין

 ודאי אלא העולם לכל ספה הוח דהרי לקולח דרבנן
 שיוצא לחז״ל (דששישא הדין לפי ק דה־א י״ל דהכא
 דמא זלפי״ז מהדש״ת) קושיית (ומיושב ודו״ק כולו)
 הוי הדור לכל לשש' פ״א בשי' פבר דהרשכ״א כיון
 מתרן ק דבאמס כאן משרש לכן ידיעה השדון נמי

 צ' סי' בשמו המ״ז כמ״ש כולו כשק דלא הגמרא
: ודו״ק ג' ס״ק

 חילוק דיש משמע כו' אפרוח בביצת ד״ה צ״ה דף
 פ״ו נסי' והש״ך כו' קלופות לשאינן קלושות בין

 קלופות דבאינן בירושלמי דהפשס כתב י״ד) ס״ק
 ^ית1דקלי (ביצים) במ״ו היינו אהד בשיעול (סכי)
 בירופצמי אמד (למה דא״כ וצ״ע מצערפין. הישר

 כולם א״כ הא שיעור) בעי קלופות בהיכן קלופות
 בשיעול (לסני כת* קלופות אינן היסוד) של (גס
 (לאיסור) מצערפין האיסור קליפות אין דהש) הנ״ל

: ודו״ק כתוש' מוכח שכיר וח״כ
י ״ ^ ר  סי האי וכולי ט׳ שלשים איכא הא ד״ה ב

ק ס״ו (סי' הש׳ך הרב כו' מזלזלין  ס׳
: ודו״ק אלו רש״י דברי ראה לא ס״ו)

 לחומרא נמרינן לקולא הנן אפו גמלא *ב3? א
 דססת בשמפתא לקמן לכאורה גמרינן

 בב״ח ללכוד דיש להיפוך לש״י כתב אביי בדברי הלב
 ולכל טעם) בה סין אס (להתיר לקילא כשלה מזרוע

 ע״ש כשלה מזרוע למומרא למילף ציכא איסורים
 יהודה לר' דוודאי רש״י בשימת ונראה ז״ל בסהרש״א

 סצס) רק דליכא (כאן מ“מ בהל לא בעין כמינו כדן
 במינו נם כן אם דאירייתא לאו נמיקד דמעס טון
 בשמעתין ובאמח פכ״פ התולה סן בשל להיוח ראוי

ש^ ומקשה כשל דלא לד״י כשמע תנב מניפת  פ
בפג כועס רק דהוי דהיכי בשלה מזד־ע דניליף

ומתרן ט' חזית מאי ד״ה השישפות קודית ומתירץ בעצמו והוא למקים ממקום הדם הילך הביש׳יל
ד בנמדא ס' אץל: ץדרבק(  ב:לה)דה״ל ביריע צענ
 רק ילפינן לא ולכן לכתחילה איסור דמכשלין חידוש

 סהיר דאודיחא לענין שס אבל .לסופרא לאסמכתא
 התורה מן דהרי יליף מצי דצקולא להינוך היא

 כל בשם הש׳ך כפ״ש לכתחילה אישור מבטלין
 לא אבל מדאורייתא) חידוש כחן (ואין הפושקים

:ודו״ק .למומרא
כעי^י* פעם דאמר רבא בדברי לקמן ולבן ב

 מדאורייתא והפלפול דאורייתא בקדשים
 רש״י האריך ולכן הוא חידוש פאי לרש״י קשי'
 למצוה היינו בידים כך לידי ליה ומייתינן וכתב

: ור״ל בהר״ן עיין בידים כך אותו להביא
» נ ה ב  כרש״י מייתי לא דלהני רש״י לשיפת ניחת ו

 לקמן אמר דרבא מהש ראיה שלפנינו
 דמזה בשמו הדא׳פ (נמ״פ הורה הסרה בישול דרך

 דלשיסת משוס דאורייתא) לאו כעיקר דשעס לחיה
בכ״ס קשה ננד דאורייתא כעיקר סעם אי נם רנ״י

פנ^ל

 הוא שגימו הב:ר בלח הכה אבל .נ״נ לרן האיסיד
 וצא דרבנן שהוא משני ההיתר וטעם נמוד היתל
 בד״ה ק״ם) (בדף רש׳י כמ״ש כירש כשלא גזרו
 דמיבלע כיון והא־ מדרבנן ״.cr/C תלב אפילו א״ר

 אסור בדם אבל מכ״ל ליכא דדבק איסיר אפילו
 דלא הת״ח בדברי לכוון יש וזה . למקוס ממקום
 ;זדו״ק ב' ס״ק צ' כי׳ הפ״ז עליו שהשיג כמו

 כו׳עכ״ל כולו שיוצא ליה דפטעא משמע בא״ד
 למאי אבל שחח״כ דתוס' א' ̂לשון היי*י

 מן וכחל דחמר הא על קאי דאלת דכתכו
 מה כל דהפ״ה אנד• בו נשאר דוודאי י״ל המנין
 להם ידוע היה וזה א' בקדירה יוצא לצאת שסופי
 למה יודע ואיני דב־יו בריש בהר״ן נמצא זו וסברא

 : וק״ל שתת״! דביר בשוש' כן פי' לא המהד״ש
 והא ט' כולו נפיק א״כ כו' פעתה אלא בד׳ה

 היינו ידעינן מ;א א״כ בגמרא דאמל
קו' שי' -כמ׳עהש״ז ה הדי הזה דבביעיד צ״חס״ ט י



אלקוטיסעבודת צ

 בשלה מורוע למילף ליכא דהרי סעס דכשיק ננ*ל9
 לכן כנ״ס מדאורייתא (גה תידוס רהוא סבר דרבא

 חורה מסדה בישול דדרך הסעה לומר רבא הונרס
ב חידוש הוא באמת בב*ח הרי בלא״ה ונס  במוס' ע׳

 רבא הוכרח מש׳ה נמי נ׳ש ניכא אי אשילו (וקשה
: הורה) מסדה ב-שול דדרך לזה

ה ד מ  לפרש לו דהיה רש״י על הוספוי. שהקשו ו
 במאה היינו דרבנן כעיקר מעש דבענמא

ס׳ או ר: דרשיי דכמו לק'פ נ  דשתסש כיון בחשד״ז ט
 ה״ה במשהו גה הוה ינע השר כל תורה סמרה
 דאודייחר. ממשו ונא כעמו כוי אי אישורין בשאר

 מזרוע למלף ליכא לרבא והרי במשהו נמי הוי
 וודאי אלא כנ*ל xא פעה צריך בב׳ח דלכן להיחר י

: ודוק כלל דאורייהא דלאו
ר ה ה  הרין כמ״ש ד״וסכוה זו קושיא על נראה דו

 דמין כריי דהלכה רש׳י לכיסת וכפרש
 שעם נימה (אי טעם אשד כי א'כ1 במשכו בפינו

 בפינו.) ממשו;יהיה ולס כעמו נס דאורייתא) כעיקר
ק הוספות קישית כל ומהורן במשהו מי  והיה . ו
 במשהו במינו סונר דדבח דהנם לומר עוד נדמה
ס  מרי דהזס לר׳ל דמתרן התערובות בפרק מ׳

 לבא אמר באת״כ והנס ברובא. במינו דמין דשמעתין
 הרין במסת במינו פין ברובא רבנן חמיו עצמו בפני

 דהיינו לעיל מוס׳ כמ״ש וי׳ל לדש״י זה מקשה בעצמו
 למין נאמר בעינן והי ,בשמן ונח בשעמא דשוין
 שעמו דהרי בפעס ולא בכין היינו במשהו במינו

 לקמן דהסד לר׳י וא״נ מדרבנן הוא ממשו ולח
 היינו במינו) בכעס (אפילו חלב דספת בשמעתין

.מדמורייתא הוא התכדובות) (בפרק וכה מדרבנן
 כעם הוא דשם דווקת בנ׳ח אוסר יהודה לר' או

 (הייע כבב״ת ליה דיינינן דלעולה נימס אי כעיקר
 דהבא כיב ס״ק ציד סי' נשיך מובא והכ״ח כהב״י

:היסב ודוק כבב״ס) לי׳ דיינינן מבב״ח
 מהא התערוטת דפרק מהא בהרמ׳שמקשה אך ן

ם בו יש (אס ליוצא ואורן חטים דעיסת  טע
 ראי׳ עוד הביא דרשיי מקודם דברי ואבאר גן)7

ס והר״ן .לוקין אץ ממשו ולא לטעמו מהא  הג
א בכא״ש כזית בו דאץ למיירי למפרש בי מ מ(  מ'

תא) כעיקר אינו דטעס ראי' ספיר רש״י  מדאומי
 ומאי איסור כולו הרי כעיקר טעם דאי כיון

 סימן הב׳׳י קושית בזה ומתורץ . שייך צצטרופי
 להך הר״ן על שם שהקשה (מה עליו עיין צ״ח

 לפלוגתא ענין אינו ממשו ולא טעמו יוחנן ר׳7
 לברי לתרץ האריך כאן ובהרא׳ש ותום׳) דרש׳י

ם ה״ר ם(דג  בפחות לוקה איט כעיקר טעם אס חיי
 לאיסור) נהפך ההיתר אין דבזה בכא״ס מכזית

 כזית בק (דהחילוק כפשוטן הס הר״ן דברי אבל
 אלא כעיקר) מיט טעם משוס הוא לח אי ככח*פ

 כיון א*כ1 דאורייתא לאו כעיקר טעם וודאי
 בעיק ולכן עצמו האיסור משום רק הייב דאינו

 וזה כפרם) כל שאוכל על חייב בכא׳־פ(ומינו זית
לוקק וממשו טעמו רש״י לשיטת ר״י לברי הוא

ט כזית וזה  fyoSni הממש עצ■ חייב דאז בכא׳
 ממשו ולא טעמו הוא בכא״ס זית אינו כי אבל

ט הממש דהרי  א״^ן יזשיעור (ביותר מצטרף אי
ט הטעם ועל .שיעור בחצי ואשור  רק חייב אי

ם בקדירה שנתמעך חלב וא״כ מדרבנן  דהטעס הנ
 חייב הוא בכא׳יס כזית בו יש אי מדרבנן הוא

ס בכא*פ כזית ליכח ואי .החמש משום  דמשום הג
 כמו הוי הממש משוס ת״מ מדרבנן רק הוא טעם

 דלא הטעם שמרגישין מה ומהני שיעור חצי
 כניכר ה״ל הטעם [דע״י במיט כמין כרוב לבט'ל

 וכהני כנ׳ל המחש על וחייב בטיב! ולא האיסור
׳ אית דאי ואורז חטים בל לעיסה הא ניחא י  נ
 דברי וברורק בכא״ס כזית והיינו יוצא דגן טעם
 בס׳ רבא דאמר הא ניחא ובהכי (י.) נ רש״י

ט ושאינו ברוב במינו מין התערוכות  בטעמא מי
 הוא דהטעם דאורייתא) לאו כעיקר דטעס (חף

 הממש) על (להתחייב הבעין יתבטל שלא פעולה
 ואי הרין שסיים מה אך בכר״ן כאן היטב ועיי׳

 ס׳ כלל בעי ללא ס״ל הרא״ש בס׳ כעמא יהיב לא
ס בו (יש אפי'  נראה נמי ולהר״ן בעין ממשו) ג

 ס׳ דצריו במיט מין (כמו מדרבנן רק דהוא
: וברור ודויק מדרבנן)

ן ח עגי י  דאי סוברים והרשב׳א שהר״ן החילוק ו
א ליכא הו פ א׳ בכ ת  דאורייתא(כמו כוי

 ̂<6 בריש הרייף מדברי משמע יכן שיעור) חצי
 דאורייתא איסור לאפי' סובר הרמב״ם אבל עוברין

י שיעור (דחצי בו אי!  חייב) איט תערובו׳ ע׳
 כתכו חוס׳ דהרי הרמב״ס דברי נראין ולכאורה

ברין(דף באלו א כמאן ד״ה מ״ג עו  ובמנחות כר׳
 כי (דדריס תקטירו בל בשאור דלאביי כ״ח) דף
 קרא בעי זית חצי דהוא כיון עירובו) על כל

כ דלא כ" טל( ב  מכדי ביותר וא״כ במנחות) שם ל
 תערוכות) (ע״י חכזית פחות הוא כבר פרס אכילח

 להוכיח יש דייקינן כד אבל מדאורייתא ובטל
 ס'י»ר לחציי חלב כל דדריש ריי דהרי (דאסור)

 , כשיעור עד חלקות חייב שסין אלא דאסור
*ד תוש'באלו וסברו מ חן(לף ב  חמץ לענק ד״ה עו
 לאיסור רק דדיש הכא דדוקא בקושיי׳) בפסח

 בחמץ וא״כ שלם שיעור בעינן וודאי דלמלקות
 כייט לאיסור מצטרף להיתר הוא כל דאייתר
ם לר״א כמו לעירוב  (שס ומתרצים .למלקות נ
ס דרש לא דריי חוס') טי בחמץ ג  רק דכל רי

 ילפיק ככ*מ באמת וא״כ למלקות ולא לאיסור
ס בטל דלא מחמץ :ודוק .בתערובות שיעור הצי ג

ם ט הנ ן ט׳ שבתורה איסורי׳ כל אמר דר״י ו  מ
אי דהוי משוס ללאו הייט ט' מנזיר  נ

ק שפיר בחמץ לאסור דגלי הא אבל כתובים ט ל  י
:וק'ל חלב מכל כמו מיני׳ איסורי') (לכל

ה י׳ בז  \ טי׳ המגיא שהביא הרשב׳א דברי מטאר ו
ב \ ■ שאק אף בטל לא כך שנעשה דכל המ׳

ס ט ע ע .מדינה מיני '7 כמו לקהויי רק ט כיי  , \ ו
פ דמוקי והגמ׳ לאיסור \1 צמצקית הייט בח' ר ח .כ ,

לעיקר

, \

r
\



םעבודת91 י ט ^ ישראלל
 לקהויי דעכדיק הא דאי .מר*א הוא ראייתו דמיקר

ס בוודאי להעם כמו הוי צא  היה לא לר״א ג
כ אלא בטל והי׳ טייב  הוא דעכדי׳לקהויו דהאי ע״

 מצטרף(היתר לא דלרבנן אלא להתבטל דלא פעולה
 מצטרף היתר ולר״א שיעור) חצי רק והוי לאיסור
 : וברור ודו״ק מלקות דכלל מריבוי בחמץ לאיסור

ה יא  אמר לעיל לתרכא זית בחצי דהרי להי״ן וראי
עודדאמר בדרבק לזלזל דלא  ר״יחצי ו

 חצי דהוא כיון ולהרמב״ס הת־רה מן אסור שיעור
 כהר״ן ודאי אלא התורה מן בטל הוא כבר שיעור

 לדבריהם מקום יש מ״מ הרמב״ס ללפת ליישב ויש
: ודו״ק .ג״כ

ש׳י יב  ב' ונזיר עכו״ם גיעזלי דהוי בא״ד בר
 או עוד וכתב .לרבק היינו .כתובים

 מצטרף להיתר ומשרת הוא חידוש עכו״ם דגיעול
ם- אסוגי' פליגי והם לר״ע היינו לאיסור  דפסחי

 . לאיסור מצטרף להיתר מנזיר ילפינן דלא והא
ם נזיר דה״ל מ״ה) (דף שס כתב מהרש״א  ע

 הוא דחטאת סובר רבא והרי כתובים שני חאאת
ס' כמ״ש לומר נצטרך אלא .כעיקר לטעם  תו
ס חמיר) (לנזיר רג סו א  הוי אי אבל . בחרצנים ד

ס קאי ם על בנזיר ג  כמה ילפינן הוי כעיקר טע
 (דף בפסחים דרש״י ונראה וחטאת מנזיר הצד
 קאי נמי דר״א) עלי׳ דפליגי ורבנן שם מ״ש מ״ה

 מיני דד' וסברי בתראי אמוראי להני להלכה
c בהו הוי מלינה rp רש״י) שכת: (הטעם ואהא 
ס הסוני' אבל מדרבנן דהוי לומר סמכו  דכסחי
v p 'ד ב ) מי| ם אבל לקהוי רק מדינה) מיני ד  טע

 קושי' בזה ומתורז . לכ״ע דאוריי' הוי כעיקר
: ודו״ק הנ״ל) רש׳׳י (על שם ז״ל מהרש״א

ס׳ יג תו ׳ אמר רבא ל״ה כ  לא במיט שלא ומין ט
טי שייך  דבחתני׳חשמע פירוש ט' רי

ם ואז בזה זה נ״ט ויהי' ולבשל לטחון דמותר  הג
מ לרבנן כעיקר דסעס לנאמר  פעולה עושה מ׳

 כזית יהיה להאמת דהא כטל הנוף יהיה שלא
: וק׳׳ל .בכא*פ

ד ״ א ' רבו דלא כיון ב ׳ דאוריי' ספק ט ט א  ט
 הקושיא בלא״ה וא״כ ולטעמיך דהמ׳ל

ם עיין קשה לא דלעיל חי פס ס'  ד״ה מ״ד (דף תו
 חד מקר' דרבוי ז״ל המהרש״א כתב שם איתבי׳)

 אי דהרי דהכא תוס' על קשי' וא״כ דווקא בתרי
ט לא דמקרי יותר ומעט כפל) (בהיתר הד  . ר

טל האיך  בכא״פ כזית אי דאורייתא לידי לבא י
 מחזיק אינו הבליעה הבית א' בפעם להרי דרבנן,

 .בב״א איסור זית כאן יהיה ולא זיתים מב' יותר
 ככא״פ כזית חי רק בהערל מקשה לאiא״כ}מש׳'ה1

 מקשה רבו דלא משוס נמי ובפסחים דאורייתא
 חהרש״א לדעת וצ״ל .במיני במין בטל הוי רבו דאי

 אבל מחזיק אינו לג׳ פסח הלכות המנ״א כמ״ש
תט הפוסקים כל באמת אבל מחזיק מב' עתר  כ

ק / חד בע'כן לא אבל יזתר ומעט (כסל) רק דבעי

^' לאיסור מצטרף היתר לענין ובאמת בתרי עי  ב
 דברי אק וא״כ נפישי מקרי ובשוין יותר איסור

: ודו״ק .מוכרחים שם מהרש״א
ס' ודע טי מ שלא דהוי דמתרצים בפסחים דתו  במי

ם קושי' על צ״ל ס' כת״ש כעיקר דטע תו
' פרח ם ג : ודו״ק ,מיני

ף ם ק״א י ר מ ש ' וסלקו ב ט' ט ה לא א תנ  נ
א * ת אי ו ז ׳ שי קו ט/ מי סנ ע  ט

ס לכ״ע בהר״ן  דהתוס' אלא רבא) לתיסץ (ג
 זה דבאמת לומר יכולים דהיינו משום אהכי סמכו

ט נמי ג״ט לא אפי׳ ספרא ר' קושי׳ הוא  דהיי
 תירץ מאי דאכתי מקשי' ואהא .בכ״ד (דאוסד!

ס ובאמת אביי : וק״ל קשה רבא על ג
ה ב הנ  ל״ל לאביי דוקא קושי' עוד יש כהר״ן ו

 הרחשק איסור בלא״ה הרי חנ״נ לומר
 דלרבא במשהו במינו אוסר בהתינה) (הבליעה

 ברוטב ליכא דהנ״נ ע׳׳י ברוטב(חבל בטל7 (ניחא)
 התוס' לדעת ונראה .לאביי משא״ב י־ינצ) לבטל

ו' מינו סליק לאביי ס״ל לה דלהכי דסכרי  משוס נ
פ מהנבילה הטעם לילך דיוכל  החטב) (בלא גו

 הזי צא (אי משא׳יכ ,לה הסמוכין החתיכות לכל
 יוצא ואינו בלוע האיסזר דכבר דטו; הכא חנ״נ)

 בוודאי כן ואס רוטב ע״י אלא לחתיכה מחתיכה
:וק״ל הרוטב. ע״י מתכטל הי׳

ס' לפמ״ש ר העי: והוא א״נ ג ק ד״ה ע״ב תו ל  ס
 ולפיכך הוא היתר שישנו מקום ובכל נו׳

 מטמא עצמו דמינו התם חשא״כ סליק לומר שייך
 כ״ל דאביי י״ל כן ואס כו' סליק אמרינן לא

 רב נריך כן ואס טומאה כמו הוי דחנ״נ דכיון
א חנ״נ לומר ר הכי ם ודוק(וצ״ל סליק דל  שאר דנ

 כמוטומחה) ה״ל כנן נבילה נעשים כולן החתיכות
 להיות היינו נ״נ לא דכמשהו תום' שתירצו ומה

ט נחשב  אבל הכסףסי־צ״ב) בנקודות (כמ״ש מי
ם מ״מ ם ;ומש״ה נ״נ במשהו ג  החתיכות כל ג

נ טנן : לטומאה) ודת־ נ'
בל ד  במה תלי ב' באות הקודם התירוץ לפי א

א ידי על נ"נ ראשונה שהחתיכה ל ס פ ס  ה
ם סליק ע ט ם שהזלך מ  שלא החתיכה מגוף הטע

ב ידי על ט  לא דבמשהו כפשטי' אפילו כן מס ח
/ לא דבמשהו תוספות תירצו ה ומש .כצל נ״נ  נ

ס סליק אמרינן היה ושוב  מיושב ובהא כנ״ל לאביי ג
ס דסבירא צ״ב) בסי' (מובא דבריהדריש' דנ ה  לי

שה-מוע) רא' (בח סו א מין נזי  כנקה״כ במינו(דל
כאן מתירוץ עליו והקשו ס'  דהכא ניחא) ובהנ״ל תו

ת תירצו לא ט ס  רק , סליק דשייך היכי רק תו
א דהחש: הר״ ט  נ״נ) דחתיכהעצמ' הלל(ל^ל קו
ת הוכרח שפיר הנ״ל ת־רוץ ס״ל ולא ר ד רדג מ  לו

א דלת הכתוב ט ש כ א אנ ט מי ר ס  כשנת ולא בעין מ
ב מחר ר ט ה מ (וז  משא״כ הנ״ל) נקה״כ כמ״ש בו

 דברי כשהעת*ק בנה״כ והש״ך . התוספות לדעת
3צ״ הנ״ל (דהר״ן ב' קישי' העתיק לא הנ״ל הר״ן

חתיכה



צב.ישראללקומיס'עבודת
ה חינ  הרמש 6של עשה יפה ולא נ*נ) עצמה מ
 שאינו הנ״ל וו קושי׳ ליישב וו סברא כתב דהר״!

:ודוק בתום׳ נזכר
ד ה א׳ מאן האיסור הוי ב ׳ דניתא נ  הוי דלא ט

׳ בעין הוא כאלו ס נתנה לא אבל ט ע  ע
׳ שנשאר מה כנגד אלא א״צס׳  מדבריס .עכ׳ל ט

ס) הללו דג מע( ש ד בה שאין מ ג נ )  אינו המשהו) ס׳
 אינו (למשהו צ׳ב סי' הע״ז כדברי כלל אוסר
 (כתבו דוה והגס בפסח) לחמץ ונ״מ כלל תצא

 אפריס דהר׳ היינו אפרים הר׳ לדברי תוס׳)
ס נ״נ אמרינן הוי דאי סובר  הכי אמרינן במשהו ג

 נ״נ דאינו כיון אבל דליתא כמאן לומר שייך ולא
ס וא*כ דליתא כמאן דהוי לר״ת כמו הוי שוב  ג

מ . כ! נאמר לדידן  הוכרח אפריס דהר׳ י׳ל מ'
ה. משח׳כ כן לומר צלז א׳ ת ר״ ס ל  אפרים נהר׳ ג
 ובנול במינו מין הוי דלא הוא דהפשט הרא״ש כתב

כ ההיתר בתערובות א'  כט׳ז דלא מהרא׳ש מוכח ו
ס דאוסר (דהיכא  בחמץ כמו במשהו מינו באינו ג

: היטב ודוק הבלוע) ממשהו אסור בפסח
ר ז ׳ טעם לתת כדי יי"נ שס הי׳: שלא בא״  ט

׳ מותר לסוחטו אפשר יסבור  למאי חבל ט
פ ס׳ בעינן שכיר אסור לסוחטו אפשר דקי׳ל כ'  ע
 סי' בנה״כ והש״ך במשהו) נאסר (אפי׳ לח נדבר

 והרא״ש בסופו ע״ש בזה הט״ז על השיג בחנם צ״ב
 מ׳ש על וסמיך לר׳יח היינו התירוץ זה שהעתיק

 נדחין ובזה מיתר לסוחטו אפשר למ*ד דזה הכא
: וק׳ל הש״ך כ״ד

ר ז א״ ׳ מדין כלי להגעיל תורה שצוחה מה ב  ט
איסורי׳ בכל דנ*נ דלר״ת מכאן משמע

ס ודאל׳׳כ דאורייתא טי  שצוותה מה ניחא לר״ת ג
 דכתב צ״ב סי׳ כהש״ך לא מדין) כלי להגעיל הורה

 דתוס׳ ואפשר איסורי') (בשאר דרבנן הוי דלכ״ע
 להתיר בתורה מפורש דהוא כיין לר״ת מקשין
 דטפת בהלכה לקמן ועיק וק״ל נגזור שי«ץ האיך

: כיב באות חלב
מכאן ח  ל״ד סי' הש׳ך לדברי ראיה להביא יש ו

 בב״ח רק חנ״נ אמרינן דלא אפריס דלר'
 א׳ בפעס רק נבילה נעשה התיכה אמרינן לא אז

ס דאלת״ה איסורי׳ ככל הוי אח*כ אבל ג ) תי כ  א
 והתוס׳ מבב׳ח הגעילו האיך קשה) צפרים לר׳

תט  מכ׳ש לנזיר מיין מסתמא דהגעילו בפסחים כ
: שם הנ׳ל בשמעתי׳ ועיין ודוק מבב׳ח

 סשא׳כ כו׳ נ*נ הא ומגעילן שיחזור ואי בא*ד «
 הוא וכן פעמים שני הגעיל נ*נ לא אי

 דלא,אמרינן למ״ד זה ולפי כאן בהרא״ש מפורש
 אפשר אי מים הוחם אם א״כ איסורי׳ בכל חנ״נ

 ע״י ונבלעו דחזרו דהגם החימום משעת לחשוב
 מ״מ איסורי׳) בכל אסור נ״ט בר (ונ׳ט החימום

 בהנפל׳ כמו בתבשיל ונתבטל חוזר האיסור כמעט
 מותר(מחמת שאינו היינו שכתבו ז״ל והשור כשניה

דמותר ואי מיס החימום אחר מעל״ע כל <ס*ל

ס מ  איתוסןז אי ‘מיני דנפקא אפשר ס׳) דיש מ
 :יברור ודוק צ׳ד סי׳ שם כהש״ך דלא וזה .איסור

ה י' ' סליק בד״ א היתר שישנו מקום ובכל ט  מ
 הרשב״א עכיל כו׳ מטמא עצמו דמיט ט׳

ט שאינו סליק נמי דאמרינן מכאן למד זיל  מי
 עליו רבה ומינו ובס׳) חמיר מינו דאינו (לדידן

 נוחן דהרי עליו השיג צ״ח סימן והש״ך ומבטלו
 אי דהכא תוס׳ ולדברי כו׳ מינו באינו הטעם

ע״י כזית על דלוקין נימא ד מנו(  באיט הטעם מ
 טומאה כמו הוי א״כ לאיסור) ההיתר נהפך מינו
 נראה אך הש״ך) דעת (וצדקו צ״ח סי בב״י ע״ש

 של' בתבשיל למשל מיירי דהכא הרשב״א בדעת
 כביצה שולק בתבשיל בו הי׳ וגס דברים) (שאר
כ רלב זית ט ונפל ם החצב כשיתן א'  בשאר טע

 בו היה כבר החלב עם מיט אינו שהם דברים
 אץ וא״כ החלב כטעם שהיא מהשומן טעם

ם בו מרגישין ר טעם נו לומר החלב טע ק  כעי
י : היטב ודוק

ט סוגיא ף נ׳׳ט בר רנ׳ א ד ב ק־׳ : ע׳
ם' א בעי מיהא קליפה ט' דגים הלכתא ד״ה תו

ד דבאמת כתב צ״ד סימן הש׳׳ך ני׳  למ׳
 אפשר או נטילה צריך הס והחחחון נבר תתאה
 אכל צינן) כשהתחקון תום' !וכוונת אסור שטלו

 מותר דמש׳ה כתב דהרי הכי משמע לא בהרא׳ש
 אסור נתבשלו אבל קליפה רק דחיל משום בעלו
כ ע״ש א'  קליפה) רק איל בכ״ג דבעלו משמע (
מ חיבור הוא וכן ב  החילוק ליה (שסמכו תוס׳ ד
 דמיירי וכתב הפיך הרגיש ובסון לנתבשלו) עלו בין

 דהרי ?רא״ש במשמעית אינו וג״ז לגמרי בננוב
 נגול באינו אפי' לנתבשלו(משמע עלו בין מחלק
 החילוק באמת לחלק רוצה השיך ואי לבישול) דומי׳

 שמא כתב וכאן חס א׳ ונין ממק שניהם בין הוא
 בהכי מחלק בעצמו ו׳) (ס״ק צ״ה ובסימן רוחק
 להמתירק באמח אבל להדי׳ שכ״כ הב״י מדברי והוא
ס לצלי  בבישול רק מותרים חמין בשניהם ג

: ודוק . אסור
ר ב א׳  הוא־ וכן ט' מצונן גרע לח וגתבשל ב

 אך מצונן גרע לא דבישיל בהרא׳ש
 מהא ליישב אח״כ הרא״ש למ״ש דאפשר נראה
 נ״פ ב' רק הוי לא דשם אסור הפת כל טש דאס

' הוי ובבישול ט ג  לבסוף אוסר בצלי ובאמת נ׳
 בדבר אוסר בצלי דאוסר הרשביא ולכן . מה׳ט
ט בצלי דינתיד מאן דאפי׳ לומר ונוכל חריף  היי
 משא״כ קליפה כדי רק יותר אוסר דאיט משוס

ם אבל יותר דאוסר דסכינא ודוהקא חריף דבר  א
א חריף בדבר  מבישול גרע לא בוודאי נ״ט ג׳ מ

 . מהתימה וא״כ והרא׳ש מתום' למשמע כמו למותר
ט בשלשה דאוסר הרמיא על  \ וזה חריף בדבר נ׳
 ' אח*כ. מבישול עדיף חריף דבר שיהיה נשחע לא

 ר\1בי& לא אבל עליו תמה הפרי׳ח שגם מצאתי
i ;וצ׳ע כך

ד א״ נ
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y ר א״ ק ט׳ קרוש שהשומן משוס ב  עכ״ל ראיה פ
י משוס דהעעס כך הכריע והר״ן נ ו מנ  ש

 גרירה בעי למה בקישות א״כ חריפוח משוס י67
 הסכין שעל השמנונית לוודאי רא^) זה ונראה(דאין

 וש״ך בט״ז ע״ש ל״ד סי' כמ״ש מועט דבר הוא
ס לצירוף וצריך :וק״ל .שבו הטע

ס דמבושל בא״ד 7 ל כ^י־ ע ב א ר סו א ד א  נתבשל ס
 בסוף הרא״ש ולפמ״ש עכ״ל שרי בקדירה

 הבליעה דרוב נ״ט שלשה ה״ל בקדירה) (דצתבשל
ס ע״י הולכת ס מבושל ״כ6 המי  הוי נמי בשר ע

 נ״ט ב׳ בין מחלק לא רש״י ואפשר . נ״ט בר ב״ט
 יותר דאכתי שפיר תוס' מדקדקים מ״מ נ״ט ג' כין

ר של בקדירה נתבשל לומר ה״ל  די״ל והגם בנ
ם נתן דהבשר נ״ט ד' ה״ל דכה״ג  ומים במים טע

 נ״ט ד' וה״ל בדגיס ומיס במיס וקדירה כקדירה
 מיהו בשר) של (בקערה חלב משא״כ שרי ובוודאי

ה ט ד׳ בין נ״ט ג׳ בין לחלק מצינו לא ו  ועול .ל
 נותנים דבקערה בפר של בקערה נתבשל דהצ״ל

 בדגים דהוי דאוסר גוש דבר והוי רותח בשר עליו
 דריב״ן להך מוה ראיה י״ל(דאין ועדיין , נ״ט ג׳

ר: (בנתבשל שס דבשלמא שבתוס')  בשר) של בקדי
ס ע״י דווקא הולכת דהבליעה רש״י יסבור  המי
 ואפשר בולע דאינו רוטב בלא חם ה״ל דאל״כ

ס זה סובר רש״י  רוטב) בלא מפליט בכלי(שאינו ג
 כנ״ל רוטב בלא והולך שמן שהוא בחלב «שא״כ
 הריב״ן אוסר מש״ה חלב דטפת בשמעתי׳ נאורך
:לקמן ועיין ודוק חולבת בקדירה שנתבשלו בציס

 דהמפורשים חלב דטפת בשמעתי׳ לפמ״ש ונם ^
 דרב במימרא שכתב רש״י דברי לפרש רוצים

 אפילו דמשמע תמיד בצדה שהיתה שכתב ק׳ דף
 (שלא אצלה הולך אצלה שמונחת כיון החטב תוך
 מיירי דשס ואפשר .הרא״ש כסברת ולא המיס) פ״י

ק בשמן נמי מ ; ו
א״ד ז ■  נאסרו למיס נפלטים וחלב בשר שטעס ב

בר׳׳ן) (מובא הרמנ״ן .עכ״ל כו׳ החים
מא בדגים דא״נ ע״ז הקשה מיני  ברו וחלב דכשר נ
ם עמד דלא הר״ן של ב' ותירוץ .בדגים ביחד  טע
 בר נ״ס דבסיסור מהא זה הוכיח בהיתר כשני
ט ס כיון ואפשר מוכרח אינו ווה נ״  הראשון דטע
ר. לקראו יכול אינו שוב בהיתר היה סו  ותירוץ אי

ט דהר״ן '6 ס שכתב כלל מובן אי ע ט ד  בשר (
שה בלא מתערניו חלב)1  ל״א בדגים מ״ט מיסדק

ה והיה . כן  שס כמ״ש בזה לומר בדעתי ענ
 הוי תערובות דבלת משוס פס אנשי בחידושי
ט: מחוסרים (שאינם ם וגוף פלי  מתערבים הטעמי

חד)  כתב ולא אחר באום! דכתב הרא״ש ולפי״ז י
: ודוק כן פסק לא ל:ן היי דתעחבות

} f' הרמ״א דפסה הא לתיץ לי נראה היה ולפי״ז 
חולבת כלי על בשר מכלי בעירוי צ״ה סי' ׳

ם לנאסר דנ מי שייך לא (  הטעמי' שמתערבים לו
 משוס אלא שס) סח״ה הפ״ד כח״ש המיס ע״י שלא
בלח ל״א בה״ת כ״ל דמה״ט כנ״ל תערובת לסיי

 בהליע לאשוו־ לו הי' דא״כ אך מהרי״א בפס נ״נ
י אינו א' אפילו קערות ׳  שאיס כני לאסור נ

: וק״ל ב״י
ה ח הי ל ו ם' בדברי אחר פשט לומר ל  אלו תו

ת דאמרינן חו ממ״נ נתבו דתוס' ח קע  ל
ס והוי במחבת נוגעת ע  נאמר ואס באיסור פני ט
י הבליעה דרוב ס פ׳  בשם הרמ״ש כמ״ש מי

א כבר דבדגיס שוב נאמר א״כ התרומות  ל ס
ט ך מים קדירה דהיינו בבישול בהיתר ל לכ ס(ו  דגי

דחו משא״ה מותר) א(בהו ט דליכא יתד הנ ל ב׳ ק  ר
 לאותו תוס׳ לסיימו הא ולפי״ו אסור מש״ה בהיתר)

חן הוא אסור ב״י ושאיט מותר ב״י שהוא תי  ל
רא אבל קמא  ג' יש נמי הכי הרי דהלל זו לסי
ט  .ב״ו אינו שהוא היתר ועדיין יורה מיס קערה ל

 הכל ב״י אינו א' דאס הרמ״א פסק שפיר ולפ״ז
ס חלב של על בשר מכלי בעירה אבל .מותר  א

ס אסור ב״י שגיהס ' דהטע ס .באיסור הוא ג הג  ו
ם בדיעבד פסקי;' דאנו  משוס היינו מותר בצלי ג
ט ט אי  אדיני' בהא ואוקמינא הליפה כדי לק טל

ס הרבה דפולט בבישול משא״נ ס הוי וג ע ' ט  ג
: ודוק אסור שפיר באיסור

א ט  הרמ״א פסק למה דא״כ קשה דעדיין אל
מי דהא כשר זה אחר בזה דהודחו  הוינ

ס פ  הא צ״ד סי' בב״י זהמעיי' . באיסור ג' ט
 ע׳׳ש כהגעלה נחשב דיהא הסמ״ק בשס דמקשה

ס הוי וא״כ גיעול הכא נחשב הוי ג׳ דלתירוץ ע  ט
 גיעזל עירוי הוי דלא פרוי משא״כ בהיתר נ'

 והוי פלסו כך דכבלעו א' בכלי שנשתמש לכלי
: ודוק באיסור ג' טעם

א י׳ ה ב ת' צ״ד סי' הש״ך דכתב הא ניחא ו ק  ס׳
פי' הרב דלדעת א ה צ״  בקדירה היה סי׳

ף ב׳י והיה מיס רק  . אסור הכף הבשר מגו
 במדחו הרמ״א לדעת דנתכוין הבין מישור והאורח

 ס' ביש אכל ס' אין שס דהא ע״ז והקשה ימד
ט בר נ״ט הוי  הש״ך אבל .בדיעבד דמותר נ׳

 של פל בשר של מכלי דעירה הא על נתכוין
 דנידון אסור הגעלה הוה דלא כיון דשס חלב
ס כמו ע  להכף נחשב דלא כאן וכן דאיסור כ' ט

ם מש״ה כולו נתחב דלא כיון הגעלה  אסור כאן ג
שב כדעת אמרי' אי ומכ״ש  הפוסקיסדלחבלחניז

 שנמי היא הלכה האי דלפי״ז כנ״ל תערוכות
 לאסזר דהמנהג צ״ד סימן הדמ״א לפמ״ש ומכ״ש
 . ודו״ק ב״י כשהיא מכ״ש ב״י שאינו הכלי

^ משוס מכאן ראיה הביא לא הש״ך ואפשר י׳  ז
 צ״<) דסי' (הא משס אכל ס׳ בלא דווקא לזה

: ודוק שפיר ראיה הוי
ה יא מ  מהא י״ח ס״ק צ״ד סי' הש״ך שהקשה ו

ס א  הימר נוהגין לפגם הקערה היה ז
 משוס א' היתריס ב' יש דשס דק לא לכתחילה

 דהוילסגס ועוד לפגס הד לא אפי' נ״ט בר נ״ט
ס כלא הכא אבל ט הוי לא פג מר נ״ט בר ל הי  ז

: וק״ל .לפגם כל כמו pSt לכחהלי מסור
י3ו



ישראללקוטיםעבודת
ש «נ ס״  הכלי לאסור דנוהגין הא על הש״ך(שם י

 ה״ל דבכלי משוס הייט ב״י) שאיט
ס ע  ה״ל בדגים אבל כנ״ל) לפגם לולא ג׳(לאיסור ס
א ג׳ שעם ה (ו תי הי ט א' אם מותר דבהלמה ב  אי
 :וק׳ל .הכא מפא*כ הגעלה לכלי ה׳ל דשם ג״י)

ב דט־פת •במעתין ל ה
ft א. הקדמה ־גאן אקריא ד  בביס דוודאי דנראה ח

רא  ראיה והא עצמו מחמת איסור ג;
 .להתכבד ראויה דהוי שגינו שלימה משנה דהרי
ם ע א' כל דהא וג  .האיסור נולד ובחבורן שרי בפ״
ם הוא מותר לסוחטו אפשר דמ״ד אלא טע  מ

ה סי' בש״ך הוא מהרא״י הכתבי סכתב ק ה״  ס״
 .בכלאים כמו והוי כו׳ אליהו בא כאלו דהוי י׳יו

מ״ד  שנשאר זמן דכל סובר אסור לסוחטו אפשר ו
ס ס הלב מעט ס ט דעתה הג ם נותן אי  הוא טע

ה דאינו אסור מ  כלל נשאר לא דשם לכלאים ח
 יוצא דאינו רוטב) (בלא לחתיכה מחתיכה אבל
ר״ן) (שמביא תום׳ שיטת זה מותר חלב כלל  ה

 האוסרו שיעור בו נשאר שלא דכיון סובר והר׳ן
מר(דמ״ד מוכרחין אלא ככלאים הוי סוב  אפשר לו

כ איסור עצם דנעשה ס״ל) אסור לסוחטו ם א'  ג
 טעם רק מהחלב כלל יוצא ואיט לגמרי יתפרש אס

 אסור גמי ניעור) בלא לחתיכה מחתיכה בשר(כמו
 כליט) לא מפליט בלע מבלע דלק׳(דאמר «הגמ׳

א לפזם הוא : מותר לסוחטו דאכשר הה״
א ב ל  לסוחטו אפשר דלמ״ד המ״ש שהבין כמו ד

 ונכנס איסור עצה נעשה אינו מותר
 הכל ניחא למ״ש אבל בשמעתי׳ דוחקים בכמה

: וק״ל בס״ד היטב
ה ג הנ  וברש״י ברש״י כאן במתני' בוודאי ו

 כהר׳ן משמע דרב במימרא בגמרא
 שהד״מ והגס וכיסה ניעור בלא הקדירה דאסור

 השאר אוסר דאינו סובר דהטור הבין ב)’צ (סי׳
ס  מחולק שהטור) לו' דאפשר מוכרח אינו לרש״י (ג

 תום׳ כשיטת ס״ל דהטור • רש״י עם זה בדבר
פו הוי דחס  אלא נבילה נעשה היה לא להתפשט מ
 אלא לחתיכה מחתיכה מתפשט א־נו דהלב ע״כ

 סופו אם דגם ס״ל ורש׳יי ,חתיכה באותה
 בשמעתי' נמי אוסר ומשיה נבילה נעשה להתפשט

 תקלה נעשה להתפשט דסוכו דהגם דסק איפור
ט אן אח״כ. השאר ואוסר (הדבוק) נבילה  ה

הרוטב) חון (במקצתו איסורים בשאר דהתירו
ה ,  סי׳ הרמ״א (כמ׳ש דבוק איסור אוסרי׳ ואפ׳

) סי׳ ל״ב ם) ע״כ ד'  א׳ פעם יצא שמא ל״ל(הטע
 בתוס׳ הכוונה היא וזה לרש׳י משא״כ לרוטב חוין

 מקצתו הוי דאי לרוטב חוץ ככולו דמיירי דכתבו
 ולא הרוטב לתוך מתפשט מסתמא אז ברוטב

שר בלא וגם נבילה נעשה להיות (ראוי) היה  ני
 הזז בכולו דמיירי ע״כ אלא .מתפשט היה

; ודו״ק תוספות דברי חבור וזה .לרוטב
תב ברש׳י מוכרח הזה והפישט ד  אם בדיה דנ

 לבד בחתיכה שאק כלוזזר בנ״ט בה יש
בש־ק כמ״ש בקפילא נאמר לא למה ור^וה .ס׳

מב תוך דמקצת דכאן (משום) אלא נ״ה ר  ה
 (היה ודלמא ניעור כלא לשאר מתפשט טודאי

 ונעשה ממנה) שנתפשט קודם טעם בה מתחלה
:וק׳ל ס' צריך לכן נבילה מתחלה

ק צ׳ב) (סימן הט״ו הבין וכן ה  לדברי ב׳ סי
ם מדברי ראיה והביא רש*י  מפני הרמכ׳

 הראב״ד שהבין כמו הרמב״ס דברי הבין שהוא
 הרמב״ס דאוסר הטור הבינם וכן תיכן> דאוסר

ס  הרמב״ם על הטור מדמקשה ניעור בלא נ
ליל מתחלה דבניעור  ניסר לזמר להרמב׳ם סגי(ו
 היפוך לומר הוצרך הא וקשה םו?>) ועד מתחלה
א עיקר דהרי הל״מ קושי׳ וכן .הרמא ת  הרט

 ונאסר בתחילה יפה ניער לא שמא חיישינן דלא
 לומר הוצרך וא*כ רש״י כמ׳ש דלבסון הניעור עיי

 יותר הרמב׳ם על מקשה מאי וגס בסוי> (ניעור)
 וודאי אלא .והפריח הט״ז כמ׳ש הגמ׳ מעל

תב הרמב״ס משמשת דהכק ׳ ומשמרין דנ  ט
ס הייט מו ניעור בלא ג  א״כ1 הראביד שהבין נ
 אלא כתחילה ניער שלא בד״א דקאמר האי

 משוס אלא דוקא לאו הוא בסון> אלא החי בסון
 סוף) ועד מתחלה (בניער דבסיפא נקטא סיפא
 בחחלה דבאמת הטור מקשה ואהא דווקא בסון>

 כהרמב״סודוק: ודלא נקטי׳ רישא משוס ובגת׳ סגי
 הרמב״ם מדברי ראיה אינו מ׳'מ דבאחת אלא ו

 יפרש דאפילו הט״ז) נמ״ש כרשיי (שסובר
 (אתי נמי לרוטב מיז כולו דמיירי תום׳ כדברי
 נבילה מתחילה דנעשה כהר׳ן לסביר דיוכל שטר)

:וק׳ל הכל ואוסר
t ת מ א ב טלין ו  וכשנאסר דכתב דהטור לומר י

 רש׳י בין להכריע שלא משוס היינו כו׳
 דלרש״י ואפשר כן כתב הר״י דעת ומשוס להר״י
ח (ולא כהט״ז מודה  לרש״י א״כ אך שם) כהד׳

 נמי וכן .הרמב״ם כל שמקשה מאי תקשה נמי
 ניער לא שמא כד׳ה לקמן רש״י דכתב אמאי קשה

׳ לבפון> כשניער פלטה ואחיה כו׳  דבלא משמע ט
ט נאמר דלרש׳יי ואפשר אופר איט ניער ל  ד

ס מיירי האמת  וחהאצריך לחטב חוץ כשכולו ג
ה אס דגם להרתב״ם אבל . בסוף ניעור ® ט  ט

 ל4כ כתב לא דהא ניעור בלא אוסר לרוטב חון
 מש>© בםון> ניער וא״כ ברוטב מקצתו דמיירי

מק עליו מקשה שפיר מש״ה נקט סיפא :ו
ס והיינו ס טלי  ע*כ הרמב״ס דאדרבה להוכיח י

הריי יסטר  כתב מאי כרב׳י דאי נ
׳ אותן טופמין  בכל הטעם נתפשט כבר הרי ט

ם נו יש ואס כתב אהי׳כ וגס הקדירה  ט׳ טע
 הרת״א הבינם וכן קאי (ממש) אטעימה משמע
 אוסר ואפיה עדיין הטיפה נתפשט שלא זע׳׳כ

 דאצ*כ כהר״ן מוכח וע״ב הקדירה כל הרמב׳ם
:ודוק .מקודם פלט הרי

ס אך ס  דגם (בד*מ) הרמ׳א כהבנת נאמר א
ס מתפשט אינו לרש״י  (אמר להרמב״ס נ

 ס אין דעתה טון יסבור דהרמב״ס נאמר או כן
ד ם כ טע
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ס ע ם בו הי' למא7 אתרי' לא «  ד«ה ונסתט טע
 הובא המ״מ כמ״ש נבילה נפשה לא 7 טדע לא ה״ל

:ודוק בש״ך
היינו י דהגס הט״ו קושי' פל לומר יכולין ו

 זו כחתיכה כשנבלע ברוטב למקצתו
 יוצא ואיט בלוע איסור הוי ברוטב מקצתה שהיא
 עתה בולע שהוא מה דהרי רותח שהוא כ״ז פתה
 חוץ שהיה זה פולט מנער כשהוא רק פולט איט

סי לרוטב  הרי ברוטב מנערו מחדש ועתה צלי ד
עי' כבר שבלע מה פליט  דנפל בהא המ״ש מ״ש ו
 הר״ן כסברת אוסר הרמב״ס ומ״מ .רותחת למרה
 הבשר (טעם אוסר מ״מ מלב פולט דאינו דהגס
 :עוז במגדול מוה קצת מצאתי אח״כ ודוק לבד)

ה יא ש הק  דינו והלא (בכולו) נבלע האיך הר״ן ו
 הקדירה הבל משום הר״ן ותיר־ן כצלי

 הטור דכהב דהא ותירץ .אחריו החזיק והש״ך
 משום נטילה כדי רק דאי^ו ק־׳ה בסי׳ והמחבר

 הטור דהא זה דבר מחוור אינו ולי . גוש דבר דהוי
תני׳ סברא לקח לא מ מ ק ר  לבמתני' וכיון דילן זו

ר ■מנ״ל החתיכה בכל נבלע גופי׳ ב ד  אינו גוש מ
 כיק דוודאי ולומר לדחוק וצריכין בכולו) נבלע
 וממילא צלי הוי לחתיכה מחתיכה מתפשט דאינו
 כמחתיכה נמי דזה מתפשט אינו נמי חתיכה <האי

 בב״י מובא בת״ה הרשב״א כמ״ש דמי לחתיכה
 נטילה כדי ט נבלע שנפל דבמקום ק״ה ס״ס

 ממקום להלוך לאיסור שוב וא״א בלוע איסור ומקרי
 התרומות מדברי משמע וכן רוטב בלא למקום

א ב  לדיקולא שנפל דתרבא בכזית לעיל במרדכי מ
ס דאי קלחת דהוא פרש״י דלהכי לנ ס  החתיכה הזי
 משום קליפה כדי רק נאסר היה לא עליו שנפל
 סברת והיינו חלב בטיפת כמו למקום ממקום דהד

 דבאותה כתב חלב דטפת ובמתני' .הרשב״א
כ מטפה וצ״לדהיינודנפל מתפשט. חתיכה  עד כ'

ס ונומילא החתיכה כל על ברוחב שמתפשט  נכנ
 מתני׳ על שם המרדכי שהניא כמו החתיכה בכל

 דאוסר בחס מחם דמקשה אהא מיוטבו דנטן>
 מרוטבו דבכפל אך .ברוחב כל על שנפל היינו טלו

 מחמת והכא .א' בחקיס נפל (שייך) צלי דה״ל
בלע החתיכה כל על מתפשט הקדירה הבל כנ ח׳  ו
 שם המרדכי דכתב תהא צ״ל וכן החתיכה. בכל

 דפעפוע דפירושלרש״י ראבי' בשם דבריו בתחלת
מ שנתפשט היינו .ג׳ שליש עד מגיע החלב  ענ

ד בסרק הראבי' דהרי לפגים ונכנס כאן מד  גי
 כלל שייך לא דבצלי במרדכי שם ג״כ ס״ל הנשה

 :ודוק כנ״ל וודאי אלא .חלב דטפת מתני' מהך ם'
. שמן איסור הוא דחלב תירץ בד״מ והרב יב

 מחתיכה נמי מתפשט א״כ הש״ך והקשה
 דהד״מכתב להקשות יש קו רוטב) (בלא לחתיכה .

ה דשאר סובר דהטזר כאן ר די  ואיט מותר ^
 רש׳י לשיטת ואפי' לחתיכה מחתיכה מתפשט

 כחכב דבשד הטור דברי הד״מ מפרש ק״ה ובסי'
מלך עצמו מחלות ר איש ח״ל  לחר.יכה מחתיכה ו
ב בלא ט ה בסי' שם השיך והרב ה לתרץ רצה ק׳

 בחם כמם הוי אבל לחתיכה מחתיכה הולך מודאי
ב בלא ט ט ח  או קליפה כדי p מתפשט דאי

לה. טי  לרש״י דהרי כלל דבריו מבין איני ואני נ
אפי' ולר״י הרוטב בתוך טלו השניה החתיכה הוי
 ברוטב דמקצתו אי

כמ״נ כמבושל נמי
 ה״ל ברוטב מקצתו להר״י הא

ה בסי' ״ כ ק א" שייך איך (ו
 י״א באות דכתבתי הא פל קשה וכן נטילה)
 שייך מי לא דא״כ הרשב״א כסברת סובר דהטור
 ס״ק ק״ה סי' הטור דברי על מ״ש הש״ך תירוץ

ט ״  פיטום ע״י בכולו פעפוע שסלענין (דמחלק י
 כמ״ש לחתיכה) מחתיכה ובין חתיכה אותה כין

ח בס״ק עצמו הש״ך  דבעינן משמע דמהרשב״א כ״
אפי' האיסור שיהיה מו( א חתיכה באותה ש  ל״

^ ט פ מ ק דהש״ך אלא ד ט ס״ ״  על כן תירץ י
 הרשב״א כסברת ס״ל דהטור נאמר ואס הטוי־
 מחתיכה ובין חתיכה איתה בין חילוק (דחין

 הש״ך דכתב מאי ובאמת דבריו יסתרו לחתיכה)
ק שם ט ס״ ״  בכל נזכרים אינם הטור דדברי י

ק צ׳ב סי' הש״ך מסקנת ולפי .הפוסקים  ב' ס״
כ שמינה דהחתיכה מיירי חלב דטפת דהאי ״  א
 הוציא ומכאן חלב דטפח זו במשנה מוזכרים דבריו
 מחתיכה ולא חתיכה באותה דדוקא ההלכה הטור

 דמשווהאותסיולהרשב״א ולאכהרשב״א לחתיכה
 אבל .הנ״ל ראבי' סברת כמו לומר צריכין היינו

 כחוש חלב בלע דשם אחר תירוץ שתירץ הד"מ
 בזה לתקן דרצה ואפשר פיטום) מקבל דוקא (וזה

 ואפשר הרשב״א כסברת סובר חצי (הטור) שיהא
 הייט שמן החלב צ״ב דבסי׳ נמי דכתב דמה

^ כחוש חלב כמו (דה״ל) ^ כ״ א''  השגזן הבשר ו
. מפטם מ לברי לפי עכ״ז אבל ״־ לי'  הד"
מי להלוך ה״ל לי' מפטם כי (קשה)  מחתיכה נ

: ודוק לחתיכה
ר ע  בלא שפוסק רמ״א הרב על כולם הקשו עו

 נגד הקדירה לכל ס' בעינן וכיסה ניער
 שמקצתו דמיירי כתבו והט״ז והש״ך .הטפה
ט וזה . ברוטב  הקשה וכן כלל בו מוזכר אי

 (שהוא לתרץ רצה מישור באורח והרב הפר״ח
 לא וזה .לשמן כחוש בין בקיאים דלא משוס)

ה דבפי' לתרץ הש״ך רצה  דוקא דהוא הכריח ק״
:וק״ל לחתיכה מחתיכה ולא חתיכה לאותו

 לפיל תום' ח״ש בהקדם נאמר כ״ז ולתרץ יד
 דנפל תרבא דכזית בההוא צ״ח) (רף

"נ דלא הא סל הפי' אס לדיקולא  ממ״צ היינו נ
ט דאי ט לחתיכה מחתיכה חלב מתפשט אי  אי

 מחתיכה מתפשט ואס התיכה אותה רק אוסר
נ וצא להתפשט סופו הרי לחתיכה ״  וקשה נ
כ מתפשט דאיט לסברא "  ס׳ צריך אמאי א
 ,קלחת פרש״י דלהכי כתב בהתחמה ובאמת

ט אבל ת כ ד ס׳ תו . דהואסל להסברא ה בן מו ט  אי
 שרצה כמו סוברים דהתוס' נאמר בהכרח אלא
ף חסני' על לתי־ץ ר"פ ט  מסופק דהתכא מרוטט מ
vוכטיצה כ' בעיכז ולכן לא אי מפעפע מי בצלי

וחפשי
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א"כ שס מ־״ן דעת דכן ואפשר ס׳ ו ז  נמי כאן י

 מתפשט חלב אס מסופקים דאנו ק מתרצים
 כאן וא״כ .סגי בם' ממ*נ לחתיכה) (מתתיכה

 טלם כתבו והמ״מ התום׳ נמי חלב דטפת במתבי׳
ט7 משמע דבגמ׳  מחתיכה רוטב בלא מתפשט חי

 לסברת ובפרט מסופק דהתגא במי ונאמר לחתיכה
 בכזית שם כמו ממש הוי שמן הוי דתלב הד*מ

ט ולכן דתרבא.  יש אס הקדירה כל אוסר אי
ד ס' הקדירה כל3  מתפשט דאס ממ״נ הטפה נג

פו לא החתיכה הרי הקדירה בסל דסו  להתפשט נ׳נ
 אבל ניעור בלא אוסר אינו מתפשט אינו ואם

ם הספה (נגד בעי וודאי ששים  וכל במשא) ג
א ודברי הד*מ דברי ס בפסקיו הרמ׳ טני  ובזה .ל
ז היה י תי  הר״ן והרי תוס׳ על הרין קושית מ

מ׳ כתב גופיה  לא מפלט בלע מובלע דאמר דהנ
 האוסרת) פליטה ה׳ל ספק(דלא בדרך הייט פליט

 והתום' .הכי קאי לא האמת דלפי סובר דהוא רק
ס וכל קי ס ט ח ה ב  זה נמי קאי האמת דלפי ס

ס (היינו ניעור דבעי  פליטה ה׳ל לא האמת לפי דג
 למ״ש ובפרט להתפשט׳ דסו-ו משום האוסרת

 בסון> ניער בגמ׳ דאמר הא דב*כ בסופו ה׳ באות
 קאמר מתחלה) ניער בלא (דמיידי המשא משוס

p ט כ בםוןן בניער רק הקדירה אוסר דאי א'  ו
ם הרמ״א דברי כל טני ח והרב נ  קצת הרגיש הפר׳

ה. ן בז ס דבכל כתב א קי  דאינו משמע הטפ
 דס״ל להרמ״א הנה .לחתיכה מחתיכה סתפשט

 דאט אלא להתפשט יוכל טודאי שמן מקרי מזלב
ם קי פ מ  לחתיכה מחתיכה להתפשט יוכל דאס ס

ם הייט ואס דתרבא כזית גבי תוס' כמ״ש מ מ  או
ס במס ן’והראב והתרומה הרשב׳׳א מ  כמ׳ש כן סו
 מחתיכה מתפשט שמן אם מסופקים דאט תוס׳

 אכל הטור כמו שיטה במדא טלס הד לתתיכה
 .וברור ודוק מפעפע בוודאי שומן החתיכה באותה
ה אמר הרב וסתט הקדיר' טל בנפל לממן כמו הוי מ

ם ס׳ דצריך ¥ :וק״ל '0 פעמי
תר « • ביו ם היינו אס ו מ מ  אות ון>0 כמ׳ש או

 מ3ד דכל כחוש כחלב ה׳ל דמלב י״ב
ם הטור  שמן דבדבר ״־■ במשנה *’׳ מטארי

ה נ»1בא סינ אי ח ך טד  דהרי הטתיכה בכל מל
ך סמן דכצליבדכר הלנה כתב לא השוד מ צ א ה  י

ת ל  חלב שאגי קאמר דבנס׳ משוס מקום מי
י .דספעפע  מפטם כי ולק מפעפע וודאי מ

מר ש לאי  .מספק עכ״ם החתיכה בכל מלך כמ
ה חתיכה אותה במתגיתין ולכן  אך סודאי אסוי
מן דהאי כיון חני מי בחלב מ  ולק כמש כתלב ד

j W דמפסס "׳י הפסק ” דאמת הד״ס 
א  אבל חתיכה) (ונאותה כמש בחלב דדוומא מ

סוי אס מססקינן דאק לחתיכה ססשיכה  שמן אי
ן ל אין מ  דיפלס והגס להאי דמפטם עוד נפסוק ו

דאי יהלך לא  כן כרל מזי דהטור ואמפר טו
 בשאר אמרינן דלא משמע ובגמ' במתגי^ ד«־י

ת לו א ר דבלא ש' ליכא אמילו קו אוסר טעו

סינ  והרב .אותו להלוו מפטם דאינו הזיני׳ ו
 כילם לאסור היינו ביה איירינן דלא סובר רמ׳א
נ לענין פ אב; נ' נ' ק בעי הטפה נגד ם' ע ח״  ו

: הטור בדברי האהרוניס הבנת לפי וכ״ז
מ כל לשבש הוצרכו הל!הרי:ים כל והנד. טז פ  ס

אטי׳ לרש׳י דכתב ק״ה בסי׳ הטור
מ והם .כולו ולהר׳י הרוטב) (תוך מקצתו פ  ה

 טוכא קשה דלדבריהם וגס . חיים אלהיס דברי
 כה שנתבשל דירך במתני׳ והרא״ש תוס׳ מיש
 הוא נצלי דינו דלרש״י כיק הרי ניחא דלרש״י ג״ה
 מחלק ולמה כצצי רק אוסר אינו וא״ב גוש דבר

מ' ם דא״כ ותו למבושל צלי בק שם הג  לר״י ג
 דשמא לרוטב חוץ היה הירך דכל לתרץ להם היה

ה ותו ח' פעם הוציאו ס  שכטב דשם ראשונה הנ
ד שיבא שינער די להר״י  9ncn ברוטב החלב ע
ם לרש׳י  מפעפנג איט נמי לרוטב דאתי מה ג
 נסרך דהחלב ולומר לדחוק אפשר ועיז ולמה

 דברי בישוב ו׳ יק ס הט״ז כמ״ש בחתיכה ונדבק
י ולרש׳׳י .זו סברא דיסבור הרמב״ם  איסור מ

 יהיה דלרשיי רק הרמב״ם יסבור וכן ט דטק
 ישאר ולא לרוטב שינא היטב לשכ:ך הניעור צ־יך
 ברוטב טלו הירך אפי׳ לרש׳י ולכן מאומה עליו
ק הא־סור כוי  דהתים׳ והנם אותו ואוסר בו דט

נ דל״א שם סוברים  הייס האיסורין בכל חנ'
דו ס׳ להצריך ע  באיסור נשאר חתיכה הך אבל כ
 משא״כ לעולם ממנו יוצא שאיט הרשכ״א כסברת

ודוק: הריי לשיטת
ער סגי דלר׳י הגה״ה מיש מובן איט ובכ״ז יז  נני

ד וכיסה  סל הבנת הרי כי . החלב ע
 תוך שמא ממנו מקצת איזו דלהר׳י האחרונים

ב ס ח ש׳י הוא כן האמת אלא .כמבושל היל ה  דלי
ס ק באיסור ולכן f{ לפלוט דסופי הנ  נ'נ־ דט

 הרוטב בתוך כולו ואפילו שוה שניהם דמיון ולרש״י
 תוך החתיכה כל דאפי׳ בב׳י הובא הסס׳ג כמ׳ש

 לבא אפשר דאי מגולה למעלה כני׳ רק הרוטב
א _החת<כה עיי אלא הקטרה תוך (השפה) קי  ג

 וסח״כאוםי• נבילה כראשונה ונעשה דטק איסור
ק נולס מי בחטב כשמקצת ו  דבס״ג כחמש; ו
; ובכ״ג מתני׳ חיירי א»ר . ואוסרת ל ת׳.. הנ  ו
 איזיצ^סי כדרר הר״,־ כמיש היינו כו׳ בלע מבלע
 צםהח^ב י חמו מי חז סותר לסוחטו דאפשר ההיא

• פילט ואי דאסורה היא לבד החתיכה ג לג; ו  הי
 חון טלו על זה דאנזר או מוחרת תהיה היזתיכה

ה והחלב לחטב נ ט למטה והטעם ע  א8יז סי
א רוטב בלא לחתיכה מחתיכה מ  «ז« אסורה ו

מ כמיש שומן מחמת ל  במץ־ והכל באירך וכנ״ל ב
 מטו.״א«ר1לס דאספר ולהאמת .ההיא לפי אתיל

ש נמי ניעור בלא  בד״ה רש׳ילקוק מסור(ומ׳
מוןו) כשניעי תלשה ואחיב כו׳ יפה ניער לא  ל

 הוח יפה טער לא שמא דחושש דר״י ואפ״ל
 אי״גא אבל- מפעפע טודאי דאז לבסון כשניער

ף גיער מ ^וn (לא מפעפע אי ספק דאו ג י Jי
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ס) דה״ל יפה כיפר לא שמא פול  רבי משום או סי
 מתחילה בניער אפי' גזר לא דרבי כן רש״י כתב
עד  ואפילו לבסוף) בשניער סלטה (שמא סוף י

טב חוץ בטלו ח : ודוק ל
ח ־ בל י  לא להתפשט שסופו דמה דמסרש הריי א

להר״י) לפרש(מתני' צריכין נ״נ(מש״ה) י
 שפחטב זה(המקצת) דאל״כ לחטב חוץ כולו להיה ׳
ך‘. ■ כ נבילה להימשות אפשר אי  מיירישהיה אלאע״
) מש״ה לרוטב חוץ טלו ^ לו ט ) נ ״  הר״ן כמ״ש או נ
 מ״מ אבל באורך. לפיל ומבואר כנ״ל כהד״מ אז '

ה  נמי הרוטב תוך מקצת דאפי' להר״י מוכרח י
 מהא הרוטב(וראיה) מן שלמעלה מה כצלי דיגו ־

ם  דאורייתא כעיקר לטעם ור״י ר״ת מאברי
ע רו סו' מכלל הבא היתר הוי בשילה מז ם אי  בטע
 דהיינו בע״ז תוס' וכתבו ממש בטעם הייט כעיקר

 ע״ש הרוטב תוך האיל מן ומקצת הזרוע כשהיה ,
 דף לעיל בתום' להגיה צריכין וכן ז״ל במהרש״א ,

 שהוץ דמה מוכח) (ובזה בע״ז שס כמ״ש צ״ח
טב ח ט ל  וזה כצלי) רק דהו״ל (משוס מצטרף אי

ם מפרש דהיא ז״ל לרש״י מוכרח לא ע ק' ט כעי
 דלרש״י הטור כתב שפיר ולכן משהו על כקלשים -

ס י  לר״י כמבושל ה׳ל הרוטב) (תוך במקצתו כ
א) , ) ק מ  עולים ובזה בזה שגו האחרוניס וכל כולו (

ח ה5מ ־ ב ס' ד  דלרש׳׳י שנתבשל לירך במתני׳ חו
א .׳  ואעס״כ הרוטב) תוך כמבושל(במקצתו דדינו מח

ק איסור אמרינן  וכנ״ל כהרשב״א עצמו לאסור דט
סו אפשר למיל אבל לסוי ס לר״י אסו׳ א ג מ  איני

רךטלו י ל לחטב חוץ דהי ^ א  מחלק כצליובנמ' ה
 דלר׳י הנ״ל הגה״ה דברי כמי וניחא מותר דצלי

 שלא אבל ברוטב החלב שנגד מה שינער בעינן
 מהני לא לרוטב) חוץ החלב שכנגד החלב(ומה כנגד ׳
 והס כהרא״ש הס תוספות ודברי .כצלי דה״ל ..
: ובחר הטור דבח . ״

דף דלפיל החיש' דברי רוצים אנו ואם יס
עס לרוטב ר.ון היה להזניוע צ״ס ׳

ה בפרק כס״ש דנחסר היינו האיל סן מי״ח ני
ס' הי  כשיטת ישברו דהושפות חלב. שאני ד״ה י

 חו שמן שהיה וסיירי ס' שייך לא דנצלי פרא״ה .
 דבצלי במרדכי נ״ה ס״ס והובא ר״ת דברי דסס

 הרבה עליו פינה ואי קליפה בעי* ואסיה ס' מניסן
 מקזפז שיטל יצריך אסור מדו רוב יהיה »לא ,פד

ה ר מ י ז  הזכיר לא בשמן השוד התירו(בקדשיה)אבל ׳
 בע״ז מום' כס״ש רק לתרץ אין וא״כ קציפה
ע ^ו ה  ומה הרועב תוך• האיל מן פקצת עם י

 נרוריס הפור ולברי מצטרף אינו מהרוהב עלסעלה
ק; דו ו

א כ ר ט מינו את סליק דהמד אדרבא סליגי לימא מ
דכל דב״צ להב״י הנה שאינו. כמי ‘ י ;

 ניפח (תקשה) ליה דינינן כבב״ח מנב״ח ו^׳דאתי
א כ י ד  נכיצה ונפשה האיסו' על נוסף נמי מינו /

^ » /iולר' איסורים כאר ה״ל דרגא) (בהא לפיל ״כ 
ם’ ח ס / לא צ דן לעיל הוס' כמ״ש איסורים נגאל נ

מז והיה .פ״ש ומלקו כשקדם ד״ה ק'  ככאן• פו
 קשה דלהב״י צ״ד סי' הנ״ל הב״י על (שחילק כהש״ך

 סלק בד״ה הנ״ל '1ת שחלקו מס וכעין כנ״ל
 בכאש׳ דמה ס״ל דהב״י ואפשר למומחה) איסור בץ
 דכן כ״כ אינו פעם בו ואץ במינו פין ידי על

 דנקדא בסל אינו בפינו דמץ יהודה ר' מל:ק משסע
 רבי מדברי אבל . נ״נ אינו אבל ושפיר פר דם

 לפיל מוכח היה לא לא״כ כן משמע לא אפרים
 אכרים דל' ואפשר איסורים בכל נ״נ דאיט שס
 דתיס' מראה שס שצק בד״ה חוש' תירוץ ס״ל לא

נ היכא בין מילוק אין (זא״כ כך שחרצו מא  או דנ'
 שסיר לשיססס אפרים ולר' סליק) לפנין לא

ק .מדויק מ היסב: ו
ה כא ״ ד ' כבילה חצב מותר אמאי ב  חנ״נ ט

 פכ״ל ס' דמדאודייחא כו' מדרבנן
 דהזרייחא <'כ הוה אי וודאי דהת (כוונתם) נראה
 דההורס ש'מ בנשר האיסו' תלה דהתורה כיון א״כ
 הבשר לי מה דהנ״כ כביצה החלב לעפות רוצה תינו

 מדרבנן רק היא נ״נ דהקיכה כיון אבל החלב או
 נ״כ אינו והחלב בבשר רק תלי התורה בוודאי ״כ0

 ברין עיין נבילה הוי סלרכנן מ״מ מדאורייתא
ק: יחוס' הפשע דכן כדברי והמצא דו״

 סוכרים ורשב״ם דר״ת נאסר חס ולהי״ז כב
 מדא.ירייתצ חיסורי' ככל הוי דחנ״ג

 כ״« מגיעול ק' דף לעיל שהקשו ממה כדמשמע
 פדרבק דכזי נאסר אם ואשי' . כנ״ל לק״מ א״כ
׳ ‘ סוחר נמי בפי' התירה שהתורה מה רק

 וגס • הכח לק״מ נמי הש״ז כמ״ש
איפירי' בכל ^נ0ל סוברים לעיל נם להתוסשות

 לגזזד וחית
נאסר חס

ח ח נהה מפום מדרגק רק מ י ג הס והייט מ
 הס אכל כך -היות יוכל סנ״נ לעולם דבב״ח נאמר
 הש״ך כהכרה נ״כ ח׳ פעס רק בחלב דכבשד נאמר

 הסיצנזן ויהיה מיסיריס) (כפאר לגזור כלל שייך לא
 מ:״נ איסורים בכל נהרר לחם בכי בם בהוס'

היחך וש״כ נ״נ צצולב ־'1י בב״ח ח״: מדר;:,־

א הה״אכיק דהכא סשיפח  תורם חסרה מ
מ דיינינן דלא הנ״ל הש*ך כסברת ע״כ חלב )5 
 מנ״נ כלל נאמר לא ואז כבב״ח יהיה) סבב״ח הבא
6 דכהן או א־מרי* בכל  ולק״ע הכ' גזירת 0

:ודוק ההוספות קושי'
ד מ  מל לוס' צריכין דבלה״ה לומר נראה היה עו

 פהואבזילפ מלב ולא רחמנא אמר דב:ר זה
 רוצה אינה דהחורה דאפ״ל נראה אלא .הכתוב

 P ואם קערוסח לק. שאינו דנר^לת לעשור*.נבילה
 נ״נ) אינו סללבכן נס (ומש״ה הגע' משני שפיל

ח תום') (שהביא* הפושקי' סכלק  האמה כפי ט
ץ 61ה זה וכעץ מנ״נ לס בדבר גס דאסלינן ר ה  ג

ודו״ק:
 כיון לס סקרי לא דזה סברי דתוספוה ואפשר כד

ולא איסו' חשיבות והיס בחתיכה שהיה
 ?י' כהש״ך 0ד: וזס מכסרה ספרובות סיס

וסא
ג צ
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ם^::ודת ^ ו ק צה;רצרארל
 נודע שם שנשל כיון טדע מקר• דהכא פשיסא והא י

לפ ממצא: ונא נפצ נקע ולהט ושלע «ו
 אששר למ״ד אפי׳ חה כו' לוקה ולק■ בא״ר כה

; וק*ל א' נאוה כמ״ש מותר לסיהעו
א « סר שר סצי בג א ט  דכי להשיסקיס קשה «

 ממט כזיח על לוקין גכא״ס כזית איכא
 צ״ס ס■׳ וננ״י בכרא״ש לעיל הובא היהר בצירוף

 בדיה רש׳י וכדנרי .לוקין כעיקר פעה משוס ה״נ1
 כעיקר דסעם לטמתי' דרש*• ואסבר לק״מ נד•

 כעיקר) מעם על לוקה אינו (ולק לרבנן לדידי׳
 דסבירא כנ״י דלה מרש*י מוכח מקום וסכל

 ליס דיינינן ננב״ח בבב״ה דאתי כל ליס ‘
כ  ואפשר כעיקר פעם למהוי ה״ל נפי הכי דא'

ה מיי. המרובות ס ס ס  נסי כ*ב כהות למייש (נ
כ ניחא  יסברו והס .כעיקר פפם כוי לא הכא דע'

:היפב) ודו״ק ורשב״ס כר״ת
ס' ה בוןו . שנפל ד׳ ק כו׳  שמפי' ר׳ הרב פי׳ ו

. ' ו  כונה וזה לר*ה נמי י׳ל הסי' זה נ
מ ס קושי' קשה ולא הס' :ודו׳ק .הנ׳

ד נז א״  לא למדין• והגעלה .כו׳ ר״יז ואוסר ב
 חנ*נ למיד היינו קעניס אלא הנעילו

 סירון הדמנ״ן בשס ה הנ ובהר׳ן כ׳ב אוס ומיין
 אץ ולכן שס עיין בוים הדברים כל עבט דאין ג׳

 לאין הא׳ס כתב ופינה ובציר במשקה להגעיל
 בוודאי ונהרמב״ן ואפר מיס היינו בלויג להגעיל

 אפילו לנד (במים להנעיל יכול היה מדין בכלי
 ס נכנסים ולא הכלים משליסין דמיס גדולים)

ע (דאין  לא דההוספיח אלא שוים) הדברים כל ס:
 להגעיל דיטל קילא יש (ולתוספות כהרמב׳ן כברי

 דמיס המחבר סברת מל הש׳ך הקבה ולכן בלויג)
 מדץ כלי להגעיל יכיל היה כ“א נפנ׳ס הוי ואפר

:ודו״ק ומפר נמים
א כה ר פ  וצ״ל מוהר לסוקסו הפשר קסבר הלסת בג

 (שמא יפה ניער לא שמא מייבינן דלה
 הפור סברה הוא וכן .דפעסיני׳ או כולו) פלס לא

.ט דנשאר מיישינן ולא כולו נפק לתדא׳ קיו סימן
 (דסותר הבי• דבר• ולהרן .ממ׳א השיב הפיז וכן

 הכל פבע דאין לומר צריך צ׳ב) דם־׳ להך עצמו
 ומהכשם ייוצא ושפן המפעפע דבר הוח דחלב כוה

 בהלב צ'ב בסי׳ ו:כן א־ר דבר כן שהין מה לגנזרי
:הרמ׳׳א קישיה קשה ולא דפו״ר ב*י הסנזנר פודה

א כס בי  דחלב צ״ב סי' רפ׳א לדברי ראיה עוד ונ
 כקדם בד׳ה ק' דף דלעיל כפן הוי

 מההיכה יוצא אינו מלב דאי הוספות כתבו וסלקו
. לעיל כט׳ש לחתיכה ׳  ס*ש הוא לעיל והאי ט
 דלא אזנו מראש אפי׳ דיה צ׳ו דף מוספות

 בעצמו שהאיסור בסקיס אלא ואיסר׳ מ:"נ אמרי'
 היינו מלב דפסת דומי׳ המתינות נכל פהפכש

 המתינה את שמיסד כאן) (ברישא מלב ספ־, דהרי
 מינו דההלב כיון החת־טח) שאר אוסרת (ואיני

 שלב ממסת וסדפייהי אוסר אינו הרוסב גס יוצא
י ודו״ק: שויס בהה סלבשים על

א וכן ל ה גיד סרק במרדכי ט מ  דגההרוסס• ה
 - לנזתיכה מחתיכה מפעפע אינו דתלב הזכיס

 •, דהקדומיס במעשה בם הוא וכן מלב דעפח חהא
 נזלב-וכהב דעפה סהא מניח• חלב משוס הר&ורים

 איט דמל' הראב׳י הוכית מכאן מפעפע דאינו הריי
• וק״ל: הוא סעס דסד משמע מפעפע

הדמג״ס דחדאי הדמב׳ם דעת ליישב פכל ולפי״ז לא
• אישר'מולק גסי ניער דבלא דסיבד הגם

 - אוסר אינו הנאסר נס יוצא איני דהאיסור דהיכי
 ‘דשמא הייגו ניער בלא דאוסר וה׳א בביס) (גס

 : יוצאוי דמלב פשמע לעיל דהא יוצא עצמו כחלב
 6ל אי הכל אוסר והיה גכלהו שימר דבדקולה ״

 ■ הייט־ סלנד לא מסלט אמר דבגמרא והנס ס׳ היה
 ‘ואס■ לא) אי חלב יוצא (אי מסופק דהנסרא כהר״ן

עקר; ניער בלא אוסר ספק דהוא האמת לשי כן  (ו
 'בעיט־' מין ־היל דלא היה פלס לא ספלס קיש׳׳
ר; לא שפא דמייש יהודה רבי ואפיה הר׳ן) כמ״ש ע  ט

 , כלג ניער לא אס אבל בסוף בניער דוקא טינו יפה
 ניער לא ואת״ל יפה ניער שמא ספיקא ספק היל
 , ניער צריך ומש״ה אוסר ואיני יוצא אינו שמא יסה

 . וכשניפרבסיףי ככתב זיל רש״י כוונת היא וזה בסיף
ט יציי טי  ׳ איירי. נפי דבהא לרובב הון בכילה ו

 יפה) ניער לא חיישינן(שסא דלא רבי קמ׳ל ומשיה
 ־ נקט הרמב״ם גס (ומשיה בסוף בניער לסנקס מצרך
 ■ הפור) קישית קשה ולא סוף ועד סתמלה ניפד

׳ ׳ : ודו״ק הנמרא כדברי נרוריס הרמב׳ס ודברי
,־!לפסק בהא הרמיא דבלי לטאור נבא ולשי׳ז לב

(ננד־ בקדירה ם' צריך ניער דבלא
^ דאינו דתלמידא דפבשא לסובר טינ.י הספה) ו  א

 פשוסג. א' השעם יוזע־ם אנו דאין אך ניער בלא
 י 'נ״נ לא ואפיס דפולש אפשר אי . המלב כולפ דאינו
 ׳1ליכא' אי ניער בלא p ואם לפלופ. דשזט מטם

 החלה, פולס שמא אטרה הקדירה הספה) (ננד ס'
 כל■ עד ם׳ לינא (אפי׳ הקדירה אמרה אינה ופיח

 ופ״מי לפליס דסוסו ביק נ*נ לא לוודאי התח־כה)
 איטי■ דלעא אמליק הפסה) (לבד בקדירה ס' ב*ש

 ובלאיה־ ס' עצמה בחתיכה בעינן (ופשיה סילש
 פבאיז הקדירה כל אוסרת לבסיף ניער ואס מסורה)

 .ש- ודוק ו;"נ. ניער כלא טפנו להפליס סוסו היה נא
לא לג כסי  • תוך במקצת ד׳ דבסע־ף שספהא רוומא ו

!בב/ו הקדירה כל הרפיא xאו הרופב
 כסר*■• הטסקיס דפסקו דנתב אויה מדברי והוא

ט ניער מערא דבעי דכא אומרים אט ופפילא  ■' טי
ן בכויו  .■ פולס איט דאז להר״י פיירי בהכי לרופב ט
 פילס פסכרא הרי הרוסב תוך פקצתי אי אבל המלב
כ הפוסקים ברוב כניל המלב x א' P בלא (גס 
 נהחספמ׳■■ דסוסו דכיון למיל דנחננו ומנם ניער)

 ̂ דיה, ק׳ דף לעיל בפצמס קום' יx פיס נ*נ לא
^י בספק זאת הנימו וסלקו וקלם  דלר׳׳א נתבו ש
 הסכיט^:• בשמעה•׳ ״[X יxי זאה מונס לא ממיז

א וגן ע״ש מפין להר״א ?׳x דפת מ  לסי 0^
־ הנ״ל ה אימריס^ז דנשאי ופא .אד*־ ^מ מ״

■ איט
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9 sעבודתc r o p ישראל(
ם הוא פרוסכ) חזך (נסקצסו אוסר אילו  סס״נ «ו

ו <אטר אי ס פ ב ) /  מהא טוכח הרי א*כ להתסשס) מ
/ דאינו דדקילא ס/ איסורים בשאר נ כ )1 bw׳ 

 כמלעו לאמרי' סהה במרדכי הוכיח כן1־מ׳^לשס)
 נוכל איסורים שאד בכל נ"כ לא אי וא״כ הלמו כך

p לזסר מבב מב״ה בבב׳*ח נ״נ נמי להקהשס ®7 ' 
 רפ״א ודברי מותר סם"נ איסורים ובשאר אמר

ק כלוריס ח״ :ו
א ׳6 ר ס  נמץ והכא אסור ד״ה לסוומו אסשר בג

 הדי״ף דבלי לסי , קספלני במינו
 אפשר בסל בפיס סין דלמ״ד (דס״ל והראנ״ד

 הכי(בס׳״ד) לסימר דכעי היינו צ״ל) מוסר לסוחסו
ח לסי אבל ח ס  הליא דהא (סוכת אדרבה ה

ל במינו מין דלס״ד  פדאמר אסור) אס״ל ל״א ע
 תיקשהסל דאל״כ הציא בהא דהא יד־ידאיןש״מ

 ססקשן) כקושי' סליגי(ודלסא דבהא מנ׳׳ל גופיה דבי
 זראב׳׳ד הרי״ף מל (החולקים הסושקים כל אבל

) בהא הא הליא דלא ופ״ל ל ס DW דסברי ד ח  י
 סברת נשאר ממילא וחכמים ר״י סלעי במאי צרגי

;ודוק חליא בהא הא ללאו המקשה
ת מ ס  בנווגא למיירי מהירושלמי הר׳״ן הקשה תו

 סכר פאי כ לאל״ במינו מין דאינו
 ונראה הכל על רבוי' רני כעי ואס״ה לרבי דנויא

 נסל״ס דהוי להערצה במתני' שס כתב דהר״ש כיזן
אס̂י אוסר מל״פ והיכי 00 וxצ הכא

אי משהו ס כל על וא״כ לאסר ר י «י  מ מ
:וק׳׳ל סליהם

ל מהירושלמי הר׳זו הקשה תו לו ׳  0TO סל מ׳
 והי״א הרשדא לשיסח והגה אסריס רבי

 איסורי® בשאר (אסילו באיסורה נשארה דהמהיכה
״נ דלא  דלק״פ וודאי ק״ו) סימן גסור כמ״ש נ

 בעיק הם מבוס התתיכה להתיר בעינן שם דהרי
 ק״ו סימן הסור לשיסת אלא רמי׳ כנים כל על

י וניחא קשיא מחל המשיכה) (נם לי' לסבר  מ
 כסי קלוש ספם סניס כל דטל הפור פולס דשם
 7וצל מה5ס החתיכה כאיסור וה״ל בו נשאר לעס

:וק״ל לבהלה
ש״י ל! ר ד) לא (ד״׳הץהו ב  פודים כלהו דא׳׳ב מי

ל המהרש״א אסורה. דקמייחא  ד
ם דאיסר דר״י לומד(פעמי״ הוכרח  כלל רפר בלא נ
 «סר« לא אמא• יפה(וקשה ניסר לא לאימא )v לנירס׳
ל״י פעמיה ץ לנירסא ב כמו ז ח  דלפאן הר״ן ע

ל אסור רפר ולא אסור לסוססו אסשר לאפר  צ״ל) מ
 רש״י הכריח לא׳ א׳׳כ כסר״ן סבריק הי דאי

 הר״ז שמסופק כפו סלים לאימא סלפ וצא דגלא
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